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واشنطنـ  وكاالت: في أعقاب حرب التريليون دوالر التي 
منحت إيران نفوذا على مستقبل العراق أكثر من الواليات 
املتحدة، وفي ظل حرب أفغانستان األطول في تاريخ الواليات 
املتحدة والتي يبدو أنها متجهة الى تريليون دوالر آخر من 
دون أن تقلص مترد حركة طالبان، قال وزير الدفاع األميركي 
روبرت غيتس ان أولئك الذين يريدون أن يخوضوا عملية 
عسكرية ثالثة ضد العقيد معمر القذافي في ليبيا يجب أن 

يفحصوا أدمغتهم.
بعض الصقور متحمسون لتنفيذ عمل ضد الليبي املنبوذ 
يبدأ بفـــرض منطقة حظر جوي. ولكن القول أســـهل من 
الفعل. فالقذافي ومقابل بضع مئات من الدوالرات شـــهريا 
لـــكل متطوع ميكنه احلصول على مزيـــد من املرتزقة من 
الدول األفريقية اجلنوبية أي النيجر وتشاد ومالي. وفيما 
ان احلكومـــات العربية معارضة للقذافي إال أن الرأي العام 

فيها اليزال معجبا مبناهضته للواليات املتحدة.
ويحث الصقور األميركيون، الرئيس باراك أوباما على 
االصطفاف ضد قوات القذافي النظامية، وهو أمر من شأنه 
ان يجـــر الواليات املتحدة إلى لعب دور الشـــرير املعادي 

للعرب.
في كل من احلرب األهلية اإلسبانية (١٩٣٦-١٩٣٩) التي 
قتل فيها مليون شخص والتي قسمت كال من أوروبا وأميركا 
بني معسكرين، واحد مؤيد للنازية والثاني مؤيد للسوفيات، 
وحرب البوسنة ١٩٩٢-١٩٩٥ التي قتل فيها نحو مائة ألف 
مدني وشرد ٢٫٢ مليون، وجدت الواليات املتحدة نفسها إلى 
جانب املسلمني. وهاتان احلربان هما منوذجان على كيفية 

حتول هذه الصراعات بسرعة إلى أزمة عاملية.
ومن هنا يأتي تردد غيتس في التورط في حرب جديدة، 
إضافة إلى أن فرض منطقة حظر جوي على ليبيا ال يتعلق 
فقط ببعـــض الطائرات احلربية التـــي تنطلق من حاملة 

طائرات.
لدى القذافي ٢٢٧ طائرة حربية روسية وفرنسية وبطاريات 
سام ٢ وصواريخ سام ٦ املضادة للطائرات ولكن العديد من 
هذه الطائرات ال تطير أما التي تطير منها فيمكن إسقاطها 

بسهولة.
 ولكن ستكون معجزة إذا لم تسقط أي طائرة أميركية 
بوابـــل الصواريخ وهو أمر ســـيؤدي إلى تصعيد الصراع 

بسرعة.
ومن شأن نقل أصول عسكرية إضافية إلى املنطقة على 
سبيل املثال: قاعدة حلف شمال األطلسي في صقلية أن يكون 
له عواقب ســـلبية على الفور على احلرب في أفغانستان 
وتقليص انتشـــار البحرية األميركية في اخلليج العربي 

وخليج عدن.
وباإلضافـــة الى ما ســـبق، فبريطانيا التي ترزح حتت 
التخفيضات الدفاعية وااللتزامات في أفغانستان، أوضحت 

أنها لن تتمكن من املشاركة.
كما ان فرنسا وإيطاليا سعتا طويال إلقامة عالقات وثيقة 
مع القذافي وليستا مهتمتني بالضغط عليه. وفي الوقت نفسه، 
فإن ليبيا على حافة حرب أهلية شاملة ولدى القذافي املال 
الكافي الحتالل الشـــطر الشرقي من البالد ولكنها ستكون 

معركة طويلة.

هل تشّن واشنطن حربًا على ليبيا؟!

الدوري يطالب القذافي بتفويت
فرصة احتالل الغرب لليبيا

حركة الجهاد تتهم القذافي باغتيال الشقاقي
اتهمت حركة اجلهاد اإلسالمي 
القذافي  الليبي معمـــر  العقيد 
ونظامه بتسهيل عملية اغتيال 
مؤسسها وأمينها العام السابق 
د.فتحي الشـــقاقي، في جزيرة 
مالطا قبل أكثر من ١٥ عاما على 
يد جهاز االستخبارات اإلسرائيلي 
«املوســـاد». وقال مسؤول في 
حركة اجلهاد اإلسالمي ـ فضل 
عدم ذكر اسمه ـ لوكالة «قدس 
برس»: «لقد كانت زيارة د.فتحي 
الشقاقي إلى ليبيا زيارة سرية 
جدا، ولم يكن أحد يعرف بهذه 
الزيـــارة إال دائـــرة ضيقة جدا 
مـــن احمليطني بالعقيـــد معمر 

القذافي، حيث كان يتبع أساليب محكمة في التخفي 
والتمويه». وكشف أن الشقاقي كان متابعا ومرصودا 

منذ أن وصل ليبيا قبل أيام من 
اغتياله، وحتى مغادرتها، وأنه 
على الرغم من ســـرية الزيارة، 
وحيازة الشـــقاقي جلواز سفر 
الشـــاويش، إال  إبراهيم  باسم 
أن املوساد متكن من الوصول 
إليه، وتصفيته في جزيرة مالطا، 
وذلك بعد حصوله على معلومات 
مؤكدة عن الشـــقاقي. وأضاف 
املصدر «انه بعد اغتيال الشقاقي 
رفض النظـــام الليبي التعاون 
في التحقيق الذي فتحته حركة 
اجلهاد اإلسالمي حول اغتياله، أو 
إعطاء أي معلومات عن ذلك، ما 
أثار شكوكا حول مساهمة العقيد 
القذافي والنظام الليبي في اغتياله، حيث قطعت 

العالقات متاما بني احلركة والنظام الليبي».

طالب زعيم حزب البعث العربي االشتراكي في العراق عزة 
ابراهيـــم الدوري امللقب بـ «البريعصي» الرئيس الليبي معمر 
القذافي بتنفيذ مطالب الشـــعب محذرا من خطر يحاك ضدهم 

من اجل احتالل الغرب لليبيا.
وقال الدوري في بيان تســـلمت صحيفة «القدس العربي» 
نسخة منه: هاهي االمبريالية املتصهينة عدوة االمم والشعوب 
احلرة تعود مع حلفها الشرير، االستعمار والصفوية الفارسية، 
بعد غزوها للعراق وتدميره وقتل شـــعبه وتشريده وغزوها 
ألفغانستان وتدميرها وتدمير شعبها، وبعد ان سحقت قواتها 
وعجلتها العسكرية في العراق وهي على وشك االنهيار العسكري 
في افغانستان، تعود اليوم الى ليبيا العروبة ليبيا اجلهاد ليبيا 
عمر املختار لتجرب مرة اخرى فعلها املنكر لترتكب مرة اخرى 

عزة إبراهيم الدوري امللقب بـ «البريعصي»جرميتها الكبرى على ارض امتنا.

فتحي الشقاقي

هند صبري تبذل جهودًا
إلغاثة العائدين من ليبيا

بيروت: أعلنت الفنانة التونسية هند صبري عن جهود حثيثة 
للتعامل مع الكارثة اإلنســـانية في ليبيا بصفتها ســـفيرة للنوايا 
احلســـنة ملكافحة اجلوع من خالل برنامج األغذيـــة العاملي ملد يد 
املســـاعدة للشعب الليبي، حيث ان معظم املوارد الغذائية في ليبيا 
مســـتوردة، لذلك فهناك خطورة من نقص شديد في املواد الغذائية 

سيواجهه الشعب الليبي.
وأضافت: انطالقا من ذلك يتحرك برنامج األغذية العاملي على ثالث 
جبهات: األولى احلدود التونسية 
ـ الليبية، والثانية هي احلدود 
الليبيـــة، واجلبهة  ـ  املصرية 
الثالثة هـــي مكتب املنظمة في 
ليبيا والذي لألسف يعجز عن 
الوصول الى الشعب الليبي ملد 
يد املساعدة له من الداخل، لذلك 
توجهنا بطائراتنا الى احلدود 
الليبية واملصرية  ـ  التونسية 
الليبية، لتقدمي املســـاعدات  ـ 
للعائدين التونسيني من ليبيا 
والعائدين املصريني من ليبيا، 
بتوفير البسكويت ذي الطاقة 
الذي يوزع في حاالت  العالية 
الطوارئ، حيث ال توجد إمكانيات 
والوقت الكافـــي اآلن لتقدمي وجبات أخرى، حيث ان هناك أكثر من 
٢٠ الف تونســـي عائد من ليبيا على احلدود بني البلدين، باإلضافة 

الى مصريني، وجنسيات أخرى.
وكشفت عن نية إلقامة مخيمات على احلدود للتعامل مع العائدين 
والالجئني الليبيني بشكل أكثر تنظيما، وهناك فريق متكامل من أطباء 
واخصائيني في التغذية سواء من برنامج األغذية العاملي أو املنظمة 

العاملية للصحة ومنظمات أخرى تابعة لألمم املتحدة داخل ليبيا.

هند صبري

منع بث حلقة «وطن ع وتر» خوفًا
على الالجئين الفلسطينيين في ليبيا

منعت احللقــــة التي كان من 
املفترض ان تبث امس االول عبر 
شاشــــة تلفزيون «فلسطني» من 
مسلســــل «وطن ع وتــــر» نظرا 
لالنتقاد الالذع لشخصية الرئيس 
الليبي معمر القذافي الذي تضمنته 
احللقة وأدى الى منعها من البث. 
وتطرقت احللقة الى انتقاد الذع 
للرئيــــس الليبي معمــــر القذافي 

واألحداث التي تشهدها ليبيا، األمر 
الذي دفع املسؤولني الفلسطينيني 
ملنعها من العرض، مؤكدين ان ذلك 
«تخوفا منهــــم ألن تدفع احللقة 
بعض اجلهات فــــي ليبيا للمس 

بالالجئني الفلسطينيني هناك».
من جهته، عماد فراجني كاتب 
املسلسل وأحد املمثلني الرئيسيني 
قــــال: «ان منع تلفزيون  الثالثة 

فلسطني بث احللقة كونها تخص 
خطاب القذافي الذي ألقاه مؤخرا، 
لــــكل جوانب اخلطاب  وتطرقت 
بشكل ســــاخر والذع موضحا ان 
التلفزيون لديه وجهة نظر معينة، 
خصوصــــا في قضيــــة الالجئني 
الفلسطينيني، فخشي عليهم من 
ان يتم املس بهم او ايذائهم جراء 

بث احللقة».

الهالل األحمر الكويتي سّلم الدفعة الثانية
من المساعدات إلى الشعب الليبي

جانب من مساعدات الهالل األحمر الكويتي لليبيا

في ليبيــــا وتونس وذكرت ان 
هذا ليس بغريب على الكويت 
حكومة وشعبا في االسراع الى 
املســــاهمة ومد يد العون ولو 
بجزء بســــيط للشعب الليبي 
الشقيق واملتضررين اآلخرين 
من االحداث املأساوية اجلارية 
في ليبيــــا وانها بحــــق كارثة 

انسانية.
وقالت بوحيمد «نتمنى ان 
تصل هذه املســــاعدات الطبية 
العاجلة بالتنســــيق مع الهالل 
االحمر التونسي الى مستحقيها 
خاصة انه يوجد على املنطقة 
احلدودية التونســــية اكثر من 
٢٠ الف نازح وافادت مفوضية 
الفيدرالي  الالجئني واالحتــــاد 
الدولي بأنه خالل ٥ أيام توافد 
نحو ٨٠ ألف نــــازح من ليبيا، 
مشيرة الى ان املرحلة الثانية 
من جسر املســــاعدات للشعب 
الليبــــي واملتضررين اآلخرين 
من احداث ليبيا مت ارسالها عن 
طريق منفذ الســــلوم باحلدود 

املصرية ـ الليبية.
وذكرت انه بخصوص احلدود 
التونسية في راس جدير هناك 
اعياء شــــديدة وبعض  حاالت 
العائالت هناك في حاجة فعلية 
ملناطق ايوائية حيث كنا اول هالل 
احمر يصل للحدود التونسية 
ـ الليبية والوضع من الناحية 
االنسانية كان غير واضح حيث 
منعت السلطات الليبية خروج 
املصابني وأنه متوقع زيادة عدد 

النازحني على احلدود.
الدفعة  واضافت ان تسليم 
االولى من املســــاعدات الطبية 
وحضــــور فريــــق املتطوعني 
املرافقــــني لبعثة الهالل االحمر 
الكويتي الى (راس جدير) يجسد 
حرص الشــــعب الكويتي على 
املساهمة في مد يد العون الى 

االنسان اينما كان.

واشار العنزي الى ان املرأة 
الكويتية لها دور بارز في العمل 
االنســــاني التطوعي من خالل 
النفسي  خدمات طبية والدعم 
لألسر املنكوبة واحملتاجة لذا 
املتطوعات الكويتيات لهن دور 
بارز وأعــــداد املتطوعات اعداد 
فــــي تقدمي  كبيرة ليشــــاركن 
اخلدمات االنسانية مشيدا بدور 
اجلمعيات االنسانية التطوعية 

بالكويت.
ومن جانبهــــا اكدت د.منال 
منصور بوحيمد اســــتاذ كلية 
الطب بجامعة الكويت التي كانت 
من بني املتطوعني في بعثة الهالل 
االحمر الكويتي ان هذه املساعدات 
العاجلــــة بتوجيهات صاحب 
السمو االمير مساهمة رمزية من 
الشعب الكويتي الشقائه واخوته 

الطبية الى الشعب الليبي.
كما ستعقد لقاءات واجتماعات 
مع الهالل األحمر الليبي بهدف 
تيسير دخول الشاحنات التي 
حتمل املساعدات الكويتية من 

مصر الى ليبيا.
الكويت  مشيدا بدور سفير 
بالقاهرة د.رشــــيد احلمد ومت 
تسليم املساعدات للهالل االحمر 
الى منطقة  الليبي إليصالهــــا 
بنغازي كما طلب الهالل االحمر 
الكويتي التقارير التي تصدرها 
املنظمــــات ملعرفة االحتياجات 
خاصة ان هناك اكثر من ١٠٠ ألف 
من النازحني على احلدود وسوف 
تســــاهم اجلمعية خالل الفترة 
القادمة في ايصال االحتياجات 
الضرورية التــــي يحتاج اليها 

النازحون.

ليبيا.
واعــــرب العنزي عــــن أمله 
في تواصل هذا التعاون خالل 
التي ستسعى  القادمة  املرحلة 
خاللها الكويت الى تقدمي املزيد 
من املساعدات الى الشعب الليبي 
من خالل جمعية الهالل األحمر 
الكويتي بالتعاون املستمر مع 
رئيس اجلمعية برجس حمود 

البرجس.
واشار العنزي الى ان هناك 
العديد من املنظمــــات الدولية 
على احلدود املصرية ـ الليبية 
لتقدمي املساعدات للشعب الليبي 
الشقيق، مضيفا ان بعثة الهالل 
األحمر الكويتي التقت ممثلي هذه 
املنظمات واحتاد األطباء العرب 
واملفوضية السامية لالجئني ومت 
بحث تقدمي املزيد من املساعدات 

القاهرة ـ هناء السيد
أعلــــن رئيس بعثــــة الهالل 
االحمر الكويتي د.مساعد العنزي 
أنه قام بتسليم الدفعة الثانية من 
املساعدات الكويتية الى الهالل 
االحمــــر الليبي داخل االراضي 
الليبية عبر القاعدة اجلوية حيث 
مت انشاء جسر جوي من قاعدة 
عبداهللا املبارك اجلوية بالكويت 
ومت تنسيق توصيل الشحنات 
عبر ســــيارات مجهــــزة مبردة 
حلماية االدوية ليتم تسليمها 

للهالل االحمر الليبي.
وأضاف العنزي في تصريحات 
لـ «األنباء» عقب عودة الفريق 
ان املســــاعدات تأتي بناء على 
أوامر ســــامية وتوجيهات من 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بإرسال مساعدات 
عاجلة الى ليبيا نظرا للظروف 
والتطــــورات الراهنة التي متر 

بها.
انه مت ايصال  الى  مشــــيرا 
الدفعة الثانية من املســــاعدات 
الطبيــــة واألدوية عن  واملواد 
طريــــق معبر (الســــلوم) في 
الى  العربية  جمهورية مصــــر 
الهالل األحمر الليبي (فرع منطقة 
مساعد) مشيرا الى ان هذه الدفعة 
تشمل سبعة أطنان من األدوية 

واملساعدات الطبية.
واجلدير بالذكر انه قد سلمت 
الدفعة األولى من املســــاعدات 
الكويتية والتي شــــملت أيضا 
ســــبعة أطنان من األدوية الى 
الليبي في ٢٥  الهالل األحمــــر 
فبراير املاضي بحســــب ما قال 
العنزي الذي أشــــاد بالتعاون 
القائم بني فريق الهالل األحمر 
الكويتــــي ونظيــــره املصري 
وسفارة الكويت في مصر بهدف 
تيسير وصول هذه املساعدات 
الى الشــــعب الليبــــي في هذه 
األوقات العصيبة التي متر بها 

زوجة هنيبعل القذافي تنفي اإلشاعات:
من العار تصوير موضوع الزواج كأنه صفقة

ـ إن العالقة بني ألني وهنيبعل 
نشأت على أساس احلب الذي أدى 
فيما بعد إلــــى الزواج، ولم تكن 

عالقة عشيق بعشيقة.
ـ أما احلديــــث عن دفع مبلغ 
٣٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر أميركي خارج 
إطار الزواج فهو عار عن الصحة، 
ومن العار تصوير موضوع الزوج 

واإلجناب كأنه صفقة.
ـ وإذا كان الزواج قد مت في ١٢ 
ديسمبر ٢٠٠٣ واجناب الطفل مت 
في ١٨ مارس ٢٠٠٥ فيكون اإلجناب 
قد مت ضمن إطار الزواج وليس 

خارجه.

ولم تكتف سكاف في البيان 
مبحاولة تبرئة نفسها مما كتب 
وقيل عنها، بل دافعت أيضا عن 
زوجها، نافية كل ما كتب وقيل 
عنه حول إساءته معاملة اخلدم، 
ومخالفته قوانني السير في أوروبا، 
وخروجه من السجون األوروبية 
بكفالة، إضافة إلى إساءته للصورة 
التي كان يحاول والده رسمها في 
الســــنوات األخيرة لدى الغرب، 
وتصنيفه ثالث أسوأ أبناء الزعماء 

في العالم.
وقد جاء بيان ســــكاف على 

الشكل التالي:

 عواصم ـ وكاالت: تنشــــغل 
وســــائل اإلعالم فــــي لبنان منذ 
اندالع الثورة الليبية بتناقل أخبار 
ألني سكاف زوجة هنيبعل معمر 

القذافي اللبنانية.
فألني سكاف ابنة قرية «سبعل» 
الشمالية اللبنانية، التي تتضارب 
األنباء حول مكان وجودها بعد 
رفض السلطات اللبنانية السماح 
لطائرة ليبية خاصة كانت تقلها 
إلى لبنان فــــي األيام األولى من 
أحداث ليبيا بالهبوط في مطار 
بيروت الدولي، خرجت عن صمتها 
ببيان رسمي وزعته على وسائل 
اإلعالم ترد فيــــه على ما كتبته 
بعض الصحف واملجالت واملواقع 
اإللكترونية اللبنانية عن أن عالقة 
هنيبعل القذافي معها بدأت كعشيق 
وليس كزوج، وأنها اجنبت منه 
ابنها هنيبعل جونيور خارج إطار 
الزواج مقابل حصولها على ثالثة 

ماليني دوالر أميركي.
وقــــد ردت زوجــــة هنيبعل 
القذافي في بيانها أيضا على إعادة 
نشر وسائل اإلعالم اللبنانية كل ما 
كتب سابقا حول تعرضها للضرب 
على يد زوجها مرة في فرنســــا 

وأخرى في سويسرا.

هنيبعل القذافيالني سكاف

القذافي يتحصن بالخيم خوفًا من الزالزل!
يعاني معمر القذافي باعترافه 
من فوبيا الطائرات والقصور فما 
بالك واملوت يحيـــط من حوله 
اآلن، والذيـــن يظنون ان الرجل 
سينتحر اذا اشتد وطيس املعركة 
مـــن حواليه قد يكونـــون على 
خطأ ألن الرجل ال يحبذ مظاهر 
التكنولوجيـــا والتقدم املختلفة 
فنجده يتفاداها، فقد رفض فكرة 
حتويل طرابلس الى دبي باألبراج 
العالية وكان رده على أصحاب 
مشروع حتديث طرابلس بالقول 

ان الزالزل ستحدث مآسي في حالة 
العمارات الشاهقة ثم سن لنفسه 
اخليمة كمكان الستقبال ضيوفه 
وصارت مسكنا ومقرا له. وألن 
القذافي يخاف من الزالزل وانهيار 
اجلدران االسمنتية على جسده 
فإنه صار يشـــترط على البلدان 
التي يتنقل نحوهـــا اصطحاب 
خيمته الفاخرة، وكثيرا ما يحدث 
الكثير من الطوارئ كما حدث عام 
٢٠٠٧ في باريس، حيث نقل خيمته 
ومت نصبها في ســـاحة مارتيي 

على بعد أمتار من الشانزيليزيه، 
ورغم ان بلدية باريس رفضت في 
بادئ األمر اخليمة اال انها بعد ذلك 
استحسنت األمر عندما أصبحت 
اخليمة مزارا ســـياحيا ســـرق 
األضواء عن برج ايفل التاريخي 
واخذ الفرنسيون وسياح باريس 
صورا بجوار خيمة القذافي التي 
ظهرت انها فخمة وعلموا جميعا 
انها مؤسسة قائمة بذاتها وليست 
خيمة من نسيج وقماش كما هي 

خيمات الفقراء.

المصريين  المتظاهريـــن  اصطحب بعض 
بميدان التحرير حمارا وتجولوا به داخل شوارع 
الميدان كاتبين عليه اسم العقيد معمر القذافي 
قائد الثورة الليبية نتيجة لما يفعله بشـــعبه 

من أعمال عنف وقتل.

ورددوا هتافات «الصحافـــة فين.. القذافي 
اهوه».

األمر الذي أثار انتباه المتظاهرين وكاميرات 
التلفزيون نحو هذا المشهد والتف حوله المئات 

من المتظاهرين.

متظاهرو «التحرير» يشبهون القذافي بالحمار!


