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معارض ليبي: القذافي سينتحر على طريقة هتلر!
عواص����م - وكاالت: قال املعارض 
الليبي موس����ى أحمد ح����رمي إنه من 
املستحيل أن يتنحى العقيد معمر القذافي 
عن السلطة فهو يعتقد أنه ال يوجد أفضل 
منه على وجه األرض، مش����يرا إلى أن 

القذافي مصاب بجنون العظمة.
وقال املعارض الليبي ذو االجتاهات 
اليسارية موسى أحمد حرمي، في اتصال 
هاتفي مع صحيفة »الشرق األوسط« 
اللندنية ف����ي عددها الصادر امس، إن 
القذافي قد ينتح����ر على طريقة هتلر 

ويستحيل أن يسلم نفسه.
وبشأن توقعه ملوعد سقوط النظام، 
قال حرمي إن العملية قد تدوم أش����هرا 
ولكن الليبيني لديهم إرادة قوية إلنهاء 

احلكم االستبدادي.
وذكر أن عدد الضحايا جتاوز، حسب 
ما ورد من أخبار، العشرة آالف ولكن 

تلك هي طبيعة الثورة.
وأوضح أن نصف مدينة طرابلس 
محررة اآلن، وقال إنه ال ميكن له أن يذكر 
املناطق ألن هناك خطرا يتمثل في تنفيذ 

عمليات إبادة ضد تلك املناطق.
وذكر أن سبها التي يقطنها عدد كبير 
من البدو والطوارق، أعلنت انضمامها 
إلى الث����وار. كما أعلنت منطقة الكفرة 

انضمامها إلى الثورة.

ف����ي هذا الوق����ت، اعتب���ر مفكرون 
وناش���طون ع���رب ان الزعي���م الليبي 
معمر القذافي سيسقط قريبا كما حدث 
في تونس ومصر. وفن���د املثقفون، في 
تصريحات خاصة ل� »ايالف«، اس���باب 
السقوط التي تراوحت بني الديكتاتورية 
والفس���اد والتوريث والوس���يلة االهم 
في هذا العصر وه���ي االنترنت، ويقول 
نشطاء ان الش���يء الوحيد املؤكد اليوم 
هو ان الدميوقراطية هي املدخل االنسب 
للحكم، اذ به���ا تتحقق معادالت العدالة 
واملساواة والكرامة والتنمية واحلق في 
اختيار احلاكم. من جانبه، اعتبر املفكر 
املغربي جمال بندحمان ان املخاطر الكبرى 
في ليبيا تكمن في ثالثة س���يناريوهات 
محتملة، كلها سلبية، اولها الدخول في 
حرب اهلية، ستكون انعكاساتها خطرة 
على املنطق���ة العربية، بل وعلى اوروبا 
كذلك، وثانيها تقسيم ليبيا الى دويالت 
كي يتحول جزء من العالم العربي الى دول 
من ورق وثالثها التدخل الدولي بتعليالت 
كثي���رة لن جتد ال���دول الراغبة في ذلك 
صعوبة في حتديدها. ولفت الى ان هذه 
السيناريوهات الثالثة يقابلها سيناريو 
واحد ايجابي، وهو سقوط الزعيم الليبي، 
ودخول ليبيا مرحلة التحول الدميوقراطية 
بانتصار ثورتها، في املقابل قال انه ال داعي 

للتذكير بصعوبة ذلك، وبالثمن الباهظ 
الذي سيدفع، فكلنا نعرف أن ليبيا عاشت 
من دون مؤسسات، وأن جزءا كبيرا من 
نخبها املتن���ورة يعيش في املنفى، وأن 
لنظامها حلفاء ساعدهم مرارا في حتقيق 
أهدافهم، وحلفاء قد يكشفهم التاريخ إذا 

ما كتب لهذا النظام أن يتغير.
وقارن بندحمان بني ما حدث في تونس 
وما يحدث في ليبيا، موضحا ان الوضع في 
ليبيا يختلف كثيرا عن تونس، التي اتخذ 
اجليش فيها موقف املناصر للشعب، مما 
قوى فرص جناحه، كما ان الثورة كانت 
في جزئها األكبر غير داعية إلى املواجهة 
املس���لحة، لكن في ليبيا تبقى األوضاع 

مفتوحة على كل االحتماالت.
وأك���د بندحمان أنه ف���ي كل األحوال 
»فإن ما يشهده العالم العربي اليوم يؤكد 
أن الدميوقراطي���ة هي املدخل األنس���ب 
للحكم، إذ بها يتحقق العدل واملس���اواة 
والكرامة والتنمية، ويدار االختالف عن 
طريق املواطن���ني الذين لهم حق اختيار 

حاكميهم«.
من جانبه، طلب الصحافي املصري 
حمدي عبدالعزي���ز أن نفتش عن كلمة 
واحدة ألس���باب س���قوط زين العابدين 
ومبارك واقتراب سقوط القذافي، وهذه 
الكلمة ه���ي احلرية، وهي نعمة وضعها 

اخلالق في خلقه في أعلى درجاتها وخلقهم، 
على أال يتخذ بعضهم بعضا أربابا، لكن 
»الفراعنة« العرب وضعوا أنفس���هم في 
مرتبة »األلوهية«، وحاولوا أن يشغلوا 
شعوبهم بكل وسائل الترغيب والترهيب، 
وظلت هذه الشعوب تقاوم وتدفع ضريبة 
احلرية، إلى أن حان���ت الفرصة وأطلق 

الشباب الزناد.
وأضاف ان االس���تبداد ف���ي تعريفه 
املبس���ط هو احتكار احلقوق املشتركة، 
وقد أدى هذا االحتكار إلى وصولنا إلى ما 
نحن فيه من مرتبة متأخرة في ذيل األمم، 
فال نهض���ة وال تعليم وال عمل، حتى إن 
الشباب رفضوا هذا الوضع، فهرب بعضهم 
إلى الواقع االفتراضي ليعيش فيه، ووقع 
بعضهم في فخ استخدام العنف واإلرهاب 
كوسيلة للتغيير، فيما جلأ بعضهم إلى 
االنتحار املبرر، وهو الهجرة على قوارب 
متهالكة إلى أوروبا. وأكد عبدالعزيز أن 
الشباب أدركوا طريقهم، وأناروا الطريق 
لشعوبهم، وأسقطوا املستبدين، وال ننسى 
أنهم عندما أطلقوا الزناد كانوا يبحثون 
عن منوذج حياة لهم ولشعوبهم مختلف 
متاما ملا هو واقع، وجنحوا في اخلطوة 
الصعبة وهي هدم االس���تبداد والفساد 
والقم���ع، ويتطلعون إلى مرحلة جديدة 

من التعمير والبناء.

مفكرون وناشطون عرب يتوقعون سقوطاً قريباً للعقيد

ويكيليكس: عائشة القذافي تنهي معركة 
بين أخويها على مصنع الكوكا كوال!

ليبيون لـ »بيونسيه«: نحن أحق
بأموال القذافي من ضحايا هاييتي

ماريا كاري: كنت ساذجة
وأشعر باإلحراج للغناء لعائلة القذافي!

القذافي حاول منح إسرائيليين
من أصل ليبي أمواالً لتشكيل حزب سياسي!

مدير جامعة لندن لالقتصاد المانحة 
دكتوراه لسيف اإلسالم يقدم استقالته

تل أبي����ب � يو.بي.آي: ذكرت 
صحيفة »جيروزاليم بوس����ت« 
اإلسرائيلية ان الزعيم الليبي معمر 
القذافي حاول منح إس����رائيليني 
م����ن أصل ليبي أمواال لتش����كيل 
حزب سياس����ي، وق����ال رئيس 
املنظمة العاملية لليهود الليبيني 
مائير كهلون للصحيفة ان ليبيا 
عرضت سرا عليه مبلغا من املال 
لم يتم الكشف عنه لتشكيل حزب 

سياسي ليبي.
وأوضح كهلون انه بني عامي 
2005 و2007 س����افر هو واثنان 
من أعضاء املنظمة سرا إلى عمان 
للقاء ممثل عن احلكومة الليبية 
حول املسألة العالقة ألصول اليهود 

في ليبيا.
وقال كهلون الذي يعيش في 
أبيب »انهم ال يس����تطيعون  تل 

منحنا املال مباشرة ألننا نعيش 
في إسرائيل ولكنهم كانوا ينوون 
منحنا املال إذا وافقنا على تأسيس 
حزب سياسي ليبي«، وأشار إلى 
أن املسؤول الليبي الذي لم يكشف 
كهلون اسمه لم يفصح عن قيمة 

املبلغ.
يشار إلى ان اليهود من أصل 
ليبي الذين يبلغ عددهم 200 ألف 
ش����خص ويعي����ش معظمهم في 
إسرائيل وإيطاليا يطالبون منذ 
عقود بتعويضات عن األمالك التي 
اضطر أقرباؤهم إلى التخلي عنها 
حني فروا من ليبيا أو طردوا في 

بداية أربعينيات القرن املاضي.
الطلبات  وجتاهلت طرابلس 
املتكررة من ه����ؤالء للتعويض 
والتي رفعت إلى منظمات دولية 

ومسؤولني دوليني.

وقال كهل���ون انه مت تعيني 
اجتم���اع في الع���ام 2005 بني 
منظمته ومس���ؤول من وزارة 
الليبي���ة عبر نائب  اخلارجية 
عربي إسرائيلي لم يفصح عن 
اسمه وكان األول من نوعه وبرز 
أمل في إمكانية أن تعوض ليبيا 
اليهود الذين فروا منها وحصل 
لقاءان آخران عامي 2006 و2007 
ويتذكر كهلون ان »املس���ؤول 
الليبي قال ل���ي انه عيد ميالد 
سيف اإلسالم القذافي وانه يحب 
»املغنية اإلسرائيلية« زاهافا بن 
التي تؤدي أغنيات مبوسيقى 
شرق أوسطية وأحيانا بالعربية 
ولذلك في اللقاء التالي أحضرت 
معي أح���د ألبوماتها وأعطيتها 
للمسؤول الليبي ليقدمها لسيف 

اإلسالم.

لندن � كونا: أعلن مدير جامعة 
لندن لالقتصاد هاورد ديفيس 
امس األول اس���تقالته بس���بب 
العالقات الت���ي تربط اجلامعة 
بأس���رة الزعي���م الليبي معمر 

القذافي.
وق���ال ديفي���س ف���ي بيان 
صحافي انه ق���رر التخلي عن 
منصبه بس���بب الض���رر الذي 
حلق بسمعة اجلامعة، معتبرا 
ان ق���رار قبول هبة بقيمة 300 
ألف جنيه استرليني من سيف 

اإلسالم »كان خاطئا«.
واعتبر ديفي���س ان ذهابه 
الى ليبيا للمساهمة في حتديث 
مؤسسات النظام املالية »لم يكن 
قرارا موفقا« وقال انه »سيبقى 

ف���ي منصبه حلني العثور على 
خلف له«.

واضاف »لق���د أخطأت في 
احلكم بقبولي عرض احلكومة 
البريطاني���ة ألن اصبح موفدا 
اقتصاديا وقبول طلب الليبيني 
لتقدمي املش���ورة لهم بش���أن 

الصناديق السيادية«.
وكان ديفيس مسؤوال سابقا 
في سلطة تنظيم اخلدمات املالية 
ومس���اعدا س���ابقا حلاكم بنك 

إجنلترا املركزي.
وكانت قررت اجلامعة الثالثاء 
املاضي فتح حتقيق ملعرفة ما 
اذا كان س���يف االس���الم جنل 
العقيد الليبي معمر القذافي زور 
اطروحته التي نال على اساسها 

شهادة الدكتوراه من تلك اجلامعة 
البريطانية العريقة.

وحصل سيف االسالم على 
الدكتوراه من اجلامعة  شهادة 
على اساس اطروحة في الفلسفة 
حول )دور املجتمع في دمقرطة 
مؤسسات احلكم الدولية( انتهى 
من اعدادها في سبتمبر 2007.

وفي األسبوع املاضي أعلنت 
اجلامعة قطع كل عالقاتها بسيف 
االسالم خصوصا ووقف برنامج 
افريقيا  دراسات حول ش���مال 
الذي استحدث بفضل هبة مالية 
قدمتها املؤسسة اخليرية التابعة 
لنجل العقيد الليبي وكذلك االمر 
بالنس���بة الى برنامج لتدريب 

موظفني ليبيني.

دبي � ام.بي.سي. نت: تبرعت املغنية األميركية 
بيونسيه نويلز بأجرها الذي تقاضته من أحد 
أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي للمتضررين 
من زلزال هاييتي، وهو ما رفضته أصوات ليبية 
طالبت املطربة وجنوم ومش���اهير هوليوود 
الذين تلقوا أمواال من عائلة القذافي »بإعادتها 

للشعب الليبي«.
وقال متحدث إعالمي باسم املغنية انه »فور 
كشف هوية أصحاب احلفل الذي شاركت فيه 
بيونسيه العام 2009، تبرعت على الفور باألموال 
وحتى بنصيب شركة الوساطة للمتضررين من 
زل���زال هاييتي«، وفق ما صرح به ملجلة »اس 

ويكلي« أمس األول.
وتلقى موقع إم.بي.سي.نت تعليقات من قراء 
ليبيني تطالب كل مشاهير هوليوود بإعادة هذه 
األموال للشعب الليبي، مؤكدين »ان أصواتهم 
لم تصل على ما يبدو للفنانني الذين قرر اثنان 
منهم التبرع باملال، اليوم بيونسيه وباألمس 

املغنية الكندية نيلي فيرتادو«.
وكانت بيونسيه تلقت مبلغا � لم تكشف عن 
قيمته � لقاء إحياء حفل خاص ليلة رأس السنة 

لوس أجنيليس � يو.ب���ي.آي: نأت املغنية 
االميركية ماريا كاري بنفسها عن الزعيم الليبي 
معم���ر القذافي، وقالت إنها تش���عر باالحراج 
من الغن���اء أمام عائلته بعد أن كش���ف موقع 
»ويكيليكس« انها تلقت مليون دوالر من سيف 

االسالم القذافي للغناء في جزيرة بالكاريبي.
ونقل موقع »بيبول« أمس االول عن املغنية 
قولها »كنت س���اذجة ول���م أدرك من حجزني 
للغناء أشعر بالسوء واالحراج ملشاركتي في 

هذه الفوضى«.
وقالت املتحدث���ة باس���م كاري ان املغنية 
ستستمر في تخصيص عوائد أغنيتها »سايف 
ذا داي« لصالح اجلمعيات التي تعنى بحقوق 

االنسان.
وكانت وثيقة نش���رها موقع »ويكيليكس« 
أش���ارت الى ان ماريا كاري حصلت من سيف 
االس���الم القذافي على مليون دوالر للغناء في 
إحدى اجلزر في الكاريبي فيما تلقى املغني آشر 

مبلغا لم يحدد للغناء في اجلزيرة عينها.
وكان املتحدث باسم النجمة االميركية بيونسي 
قال انها تبرعت باملبل���غ الذي تقاضته مقابل 
الغناء أمام عائلة القذافي للمساعدة في جهود 

في العام 2009 في احدى جزر الكاريبي.
وأوضح املتح���دث: »في اللحظة التي عرف 
فيها ان بيونسيه تلقت اجرا من القذافي قررت 

التبرع باألموال لقضايا إنسانية«.

اغاثة هايتي التي ضربها زلزال مدمر.
يشار الى ان النجمة الكندية نيلي فورتادو 
أعلنت أخيرا انها ستتبرع للجمعيات اخليرية 
مببلغ مليون دوالر حصلت عليه مقابل تقدمي 

حفل لعائلة القذافي.

نيويورك � أ.ف.پ: أفادت صحيفة نيويورك تاميز 
اخلميس املاضي نقال عن برقية ديبلوماس���ية سربها 
موقع ويكيليكس بأن إقامة مصنع لش���ركة كوكا كوال 
في ليبيا عام 2005 أثارت معركة حقيقية بني اثنني من 

أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي.
ونشأ اخلالف بني معتصم القذافي ومحمد القذافي 
اذ رغب كل منهما في السيطرة على املصنع الذي اقامته 

مجموعة كوكا كوال في العاصمة طرابلس.
وكان املشروع يندرج ضمن برنامج ليبي لالنفتاح 
على االستثمارات األجنبية اثر قرار القذافي عام 2003 

التخلي عن برنامج تطوير األسلحة النووية.
لكن بدل ان يساعد الش���قيقان الشركة على إقامة 
مصنعها في ليبيا، نشب بينهما خالف حاد للسيطرة 
على املصنع. وبعد اسبوعني على افتتاح املصنع هاجمت 
ميليشيا مسلحة تابعة ملعتصم القذافي املبنى ما أدى 
الى توقف االنتاج، وفق البرقية التي ذكرتها الصحيفة 
األميركية. وقام أتباع ملعتصم القذافي فيما بعد بخطف 

احد املقربني من محمد في صندوق سيارة.
وتوقفت املعركة حني تدخلت عائشة ابنة القذافي 

ومتكنت من تسوية املسألة بني الشقيقني.

معتصم القذافي محمد القذافي

بيونسيه ماريا كاري

ما أوجه الشبه بين القذافي والنجم الكوميدي شارلي شين؟!

شارلي شينن معمر القذافي

شارلي شني«.
والقذافي بدوره اعتبر أن املتظاهرين الذين 
خرجوا ضد نظامه مدمنون على املخدرات، 

ويتناولون حبوب الهلوسة!
وحتدث شني عن إحدى النساء اللواتي 
يكرههن فقال: »لقد قضيت على دودة األرض 
هذه بكلماتي فقط، فتخيلوا ماذا كان من املمكن 
أن أفعل بها بلكمات����ي التي تنفث اللهب«، 
بينم����ا لوح القذافي أكثر من مرة بس����حق 
خصومه في الش����وارع، والزحف عليهم ب� 

»املاليني«.
وكما أن القذافي يرى نفسه مثل »ملكة 
بريطانيا«، فإن شني يصر على أنه »مميز 
ولن يسمح ألحد بأن يدعوه للتصرف مثل 

سائر األشخاص«.
وكل من القذافي وش����ني يحيط نفس����ه 
بالنساء، فلدى القذافي مجموعة من النساء 
اللواتي يشكلن فرقة حماية شخصية له، 
بينما لدى شني صديقاته اللواتي يسميهن 

»اآللهات«.
ويرتدي القذافي مالبس غريبة بحاجة 
للترتيب على الدوام، أما شني فهو يرتدي على 
الدوام قميص كتب عليه »مدينة نيويورك«، 
كان قد اشتهر بعدما ارتدى مثله مغني البيتلز 

الراحل، جون لينون، أكثر من مرة. 

ضده، ونفى وجود مظاهرات في بالده!
ولم تقل تصريحات ش����ني غرابة، فقد 
وصف محاولة سحب حضانة أطفاله منه 
بأنها تهديد جاء على شكل »وجهك سيذوب 
بينما سينتحب أطفالك فوق جسدك املتفجر«، 
ولدى سؤاله عن صحة ما تردد عن تناوله 
للمخدرات قال: »أنا أتناول مخدرات اسمها 

وهمهمات غير مفهومة، فش����ني مثال يقول 
»فلنتحدث عن ش����ي موجود.. أنا«، و»ماذا 
يعني مرض ثنائية القطب؟ كوكب األرض 

ثنائي القطب«.
أما القذافي، فقد وصف خصومه بأنهم 
»جرذان« و»قطط« و»كالب ضالة«، واعتبر 
أنهم »مقملني«، واتهم اإلذاعات العاملية بالتآمر 

لندن � سي ان ان: ما الذي يجمع بني النجم 
الكوميدي األميركي، شارلي شني، والزعيم 
الليبي العقيد معمر القذافي؟ قد يظن البعض 
أنه ما من مجال للمقارنة بني الرجلني، غير 
أن الصحافة العاملية، مبا فيها »سي ان ان«، 
تركز منذ فترة على موضوع التشابه الظاهر 
مؤخرا بينهما، بسبب األزمة النفسية التي 
مير بها النجم األميركي، واملشكلة السياسية 

التي يعيشها القذافي.
وقد أوقفت شبكة »سي بي اس« قبل فترة 
مسلس����ل »تو آند هاف مان«، الذي كان من 
بني أبرز املسلسالت الكوميدية، وذلك بسبب 
املشاكل التي تورط فيها شني مؤخرا، وعلى 
رأسها اإلدمان على املخدرات، والظهور مع 

عدة عاهرات في وقت واحد.
ويعتبر شني من بني أعلى املمثلني أجرا 
في الواليات املتحدة، وقد دفعت خطوة وقف 
املسلس����ل النجم املعروف مبواقفه املثيرة 
للجدل، إلى اخلروج بتصريحات قاسية في 
مقابالت علنية، اتهم فيها منتج املسلسل، 

تشاك لور بأنه »غبي ودجال«.
وفي الواقع، فإن املقابالت التلفزيونية 
املكثفة هي إحدى السمات الرئيسية اليوم 
بني القذافي وشني، فكالهما يشغل وسائل 
اإلعالم حاليا، وكالهما يردد كلمات غريبة 

كاسترو: وسائل إعالم غربية 
تشن حملة افتراءات على ليبيا

4 مليارات دوالر خسائر روسيا
في مجال التسلح بسبب الثورة الليبية

موسكو � يو.بي.آي: أعلنت روسيا امس ان قيمة خسائرها 
في مجال التس����لح بس����بب األحداث في ليبيا بلغت 4 مليارات 

دوالر.
ونقلت وكالة األنباء الروسية »نوفوستي« عن رئيس مؤسسة 
»روس تكنولوجيا« س����يرغي تش����يميزوف قوله للصحافيني 
اول من امس إن خسائر مؤسسة »روس اوبورون اكسبورت« 
الروسية لتصدير األسلحة واملعدات العسكرية بسبب األوضاع 

في ليبيا بلغت 4 مليارات دوالر.
وكانت روسيا وليبيا قد وقعتا في أبريل 2008 على اتفاقية 
التنازل عن الديون املستحقة على ليبيا لروسيا والبالغة أربعة 
ملي����ارات ونصف املليار دوالر مقابل عقود مع قطاع التصنيع 
العسكري الروسي. وبذلك بلغت رزمة الطلبيات الليبية مليارين 
و100 مليون دوالر. وكان من املقرر التوقيع على عقود توريد 

أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة حوالي 2.4 مليار دوالر.
وكان مجلس األمن الدولي تبنى يوم الس����بت قرارا بفرض 
عقوبات ضد ليبيا تش����مل حظرا على توريد األسلحة إلى هذا 
البلد وجتميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد عائلته 
وعدد من املقربني منه ومنعهم من الس����فر. وتش����هد ليبيا منذ 
أكثر من أس����بوعني مظاهرات عنيفة ضد القذافي س����قط فيها 

مئات القتلى واجلرحى.

فيديل كاسترو

هافان���ا � أ.ش.أ: انتق���د 
زعيم الثورة الكوبية فيديل 
كاسترو ما أس���ماه بحملة 
التي  االفتراءات والتشويه 
تشنها وسائل إعالم غربية 

ضد ليبيا.
ونقل���ت وكال���ة أنب���اء 
»نوفوستي« الروسية أمس 
عن كاس���ترو قوله »انه مع 
الوقت س���يتضح ما  مرور 
الذي حدث بالفعل في ليبيا«، 
مشيرا الى ان الثورات التي 
جتتاح العالم العربي حيث 
أثارت قلق  النف���ط،  حقول 
اإلمبريالي���ة وحلف الناتو، 
»ولم ميكن لهم اال ان يستغلوا 
الن���زاع الداخل���ي الليب���ي 
ليبرروا التدخل العسكري«، 
وقال كاس���ترو انه فهم ذلك 
م���ن تصريح���ات أدلى بها 

مسؤولون أميركيون.
وأضاف الزعيم الكوبي ان 
الواليات املتحدة لم تتمكن 
م���ن دفع الصني وروس���يا 
ليصدر مجلس األمن الدولي 
قرارا باملوافقة على التدخل 
العس���كري فيما يجري في 

ليبيا.

عائشة القذافي


