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القذافي يفرز العرب إلى »صنفين« ويتهم »المجلس الوطني« بالخيانة 

عواصمـ  وكاالت: لم يعد ظهور 
الزعيم الليبي معمر القذافي موضع 
اهتمام اعالمي دولي كما كان في 
بداية ثورة 17 فبراير بعد ان اصبح 

روتينا يوميا.
الليبي  العقيد  أن  وفيما يبدو 
اســــتنفد خطاباتــــه واتهاماتــــه، 
انصــــرف االهتمام االعالمي أمس 
الى املواجهات الشرسة بني قواته 
والثوار في اكثر من مدينة والسيما 

في رأس النوف.
 فقد اعطــــى القذافي مقابلتني 
لوســــائل اعالم اجنبيــــة وألقى 
كلمة في مدينة زنتان الليلة قبل 
املاضية، مكررا اتهام الغرب بأنه 
يريد السيطرة على النفط في ليبيا 
ولوح مجددا بخطر القاعدة، غداة 
تكثيف قواته احلملة العسكرية 
لسحق الثورة. ومحذرا من فوضى 

قد تطول آثارها اسرائيل.
ميدانيا، تركزت املواجهات في 
رأس النوف النفطية التي شهدت 
قصفا جويا مكثفــــا أمس، بينما 
حتدث الثوار عن تقدمهم باجتاه 
جدابيا وســــيطرتهم على وسط 
مدينة زنتان غرب طرابلس، لكن 
املدينة محاصرة مــــن قبل قوات 

القذافي، كما ذكر شاهد فرنسي.
وفي الوقت نفسه، شنت القوات 
املوالية للقذافي هجوما على الزاوية 
أقرب معقل للثوار الى العاصمة، كما 
قال املسؤول الليبي السابق مراد 

هميمة الذي انشق عن القذافي.
وأكد في اتصال هاتفي أجرته 
وكالة فرانس بــــرس في القاهرة 
ان »القذافي يريد )السيطرة على( 
الزاوية بأي ثمن وطالب األســــرة 

الدولية بالتحرك«.
ان  وقــــال موقــــع للمعارضة 
»هجوما واسعا يستهدف الزاوية«، 
ان »املدنيني يتعرضون  موضحا 
لهجمات مباشرة«. اال ان احلكومة 

نفت قصف الزاوية.
وقد أكد مسؤول مبصفاة الزاوية 
أن معــــارك ضاريــــة أدت إلغالق 
املصفاة وهي واحدة من كبريات 
املصافي الليبية وتقع على اطراف 
مدينة الزاوية على بعد 50 كيلومترا 

غربي طرابلس.

وقال املســــؤول لرويترز »مت 
اطالق األسلحة الثقيلة في منطقة 
قريبة وال ميكننا تشغيل املصفاة 

في هذه الظروف«.
ومصفاة الزاوية هي اكبر منتج 
لبنزين السيارات في ليبيا وتبلغ 
طاقتها االنتاجية االجمالية 120 الف 
برميل يوميا. وكانت املصفاة تعمل 
بنسبة 70% من طاقتها االنتاجية 
على مدى األسبوعني املنصرمني.

كما تعرضت مواقع املعارضة 
املسلحة الليبية للقصف قرب ميناء 
السدر النفطي في شرق البالد من 
جانب القوات املوالية للزعيم الليبي 
معمر القذافي وردت بإطالق زخة 

من املقذوفات الصاروخية.
وقــــال محمد عباس مراســــل 
رويترز في اجلبهة ان القصف كان 
الى الشرق من السدر حيث يتمركز 
املعارضون املسلحون وذكر انهم 

يردون باطالق صواريخ.
وقال املقاتلون إن قوات القذافي 
أصابت صهاريج تخزين في ميناء 
السدر النفطي خالل قصف عنيف 
فــــي املنطقة.  ملواقــــع املعارضة 
وارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان 

األسود فوق امليناء.
 وبالعودة الــــى التصريحات 
الغزيرة وفي مقابلة مع التلفزيون 
التركي »تــــي ار تي«، أكد القذافي 
ان الفوضى ستعم منطقة البحر 
املتوســــط بأســــرها وصوال الى 
اسرائيل اذا سيطر تنظيم القاعدة 

على ليبيا.

القاعدة

التنظيم  وحمل مــــن جديــــد 
مسؤولية العصيان في ليبيا وقال 
»اذا جنحت القاعدة في االستيالء 
على ليبيا فإن املنطقة بأســــرها 
حتى اســــرائيل ســــتقع فريسة 

للفوضى«.
واكــــد ان »االســــرة الدوليــــة 
بدأت تفهم اآلن اننا مننع اســــامة 
بن الدن من السيطرة على ليبيا 

وافريقيا«.
وأشار القذافي ردا على سؤال 
عما سيحصل في حال هذا فرض 
حظر جوي ان هذا »يفيد ألن الشعب 

ارتباطات اجنبية، اي خونة«.
وشــــن القذافي هجوما عنيفا 
على وزير العدل السابق املستشار 
مصطفى عبد اجلليل الذي انشق عن 
نظامه وترأس املجلس االنتقالي.

وقال ان »بعض الناس من القوى 
الثورية كانوا يأتونني ناصحني 
ويقولون لي هذا خائن، هذا عميل، 
هذا عبد للسنوسية، أنصح املؤمتر 
الشعبي العام بتنحيته، اعتقد ان 
املؤمتر الشعبي العام كان سيقيله 

في مؤمتره املقبل«.

عبدالجليل

واضــــاف ان عبداجلليل »هو 
الــــذي اتصل بالســــفير  الوحيد 
البريطاني، قال للبريطانيني تعالوا 
وخذوا القواعد العسكرية السابقة، 
انتم سادتنا ونحن عبيدكم، النه 
سنوسي، السنوسية عائلة عبدة 
لإلجنليز والطليان، اي مستعمر 

يأتي تكون عبدة له«.
القذافــــي ان عبداجلليل  وأكد 
»انفضح امام اهل بنغازي، يتصل 
باملستعمرين اإلجنليز ويقول لهم 
تعالــــوا خذوا بنغازي«، مشــــددا 
على انه »ال حل اال ان يخرج ابناء 
بنغازي« على الثوار، محذرا اياهم 
من انهم في حال لم يفعلوا ذلك فإن 

الليبي في هذه احلالة سيتجه وجهة 
واحدة وهي مواجهة االســــتعمار 
اجلديد واالمبريالية وســــيتضح 
أنها مؤامرة علــــى ليبيا وعدوان 
على ليبيا هدفه السيطرة على نفط 
ليبيا«. وأضاف »الشعب الليبي كله 

سيحمل السالح ويقاتل«.
وحذر من أن الســــالم العاملي 
سينهار إذا انهار في البحر املتوسط 
»وإذا انتهى االســــتقرار في ليبيا 
فسينتقل املهاجرون السود األفارقة 
إيطاليا وفرنســــا  إلــــى  باملاليني 
وستصبح كلها ســــوداء في مدة 

قليلة«.
وتابع انه »إذا انهار االستقرار 
في ليبيا فسينعكس على أوروبا 
وعلى الشرق األوسط وما يسمى 
بإسرائيل«. وفي سياق آخر صنف 
القذافــــي العرب الى فئتني »فقراء 
يحســــدوننا على النفط وأغنياء 
ال يحبون أن يكــــون أحد غيرهم 

لديه بترول«.
من جهــــة اخرى وفــــي كلمة 
امام شباب من قبيلة الزنتان بث 
التلفزيون الرسمي تسجيلها فجر 
أمس اتهم الزعيم الليبي املجلس 
الوطني االنتقالــــي، بـ »اخليانة« 
وقال »هؤالء خونة لديهم استعداد 
للخيانة... هؤالء معروفون ان لديهم 

»ابناءكم سيجندهم في افغانستان. 
البد من حترير بنغازي، الشعب من 

داخل بنغازي سيخرج«.
وفرق الزعيــــم الليبي بني من 
وصفهم باخلونة ورفاق ســــالح 
شاركوه في »ثورة الضباط االحرار« 
قبل اربعة عقود واعلنوا انضمامهم 
الى الثورة، مؤكدا ان هؤالء الضباط 
»مغلوبون على امرهم« و»اسرى« 
وقد قالوا ما قالوه »حتت التهديد 

بالذبح على طريقة الزرقاوي«.
وقال »اي واحــــد في بنغازي 
فــــي االذاعات  ســــمعتوه تكلــــم 
االجنبية، يتصل بنا قبلها ويقول 
لنا انهم هــــددوه إما نذبحك على 
طريقة الزرقــــاوي وإما ان تقول 
كذا وكذا«، معددا اســــماء عدد من 
ابلغوه مسبقا  انهم  الضباط قال 
انهم سيعلنون انشقاقهم عنه حتت 

وطأة التهديد.
واضــــاف علــــى وقــــع هتاف 
العشرات من ابناء قبيلة الزنتان 
»كان متوقعا ان شــــباب الزنتان 
اقوى من ان يفترسهم بن الدن او 
الظواهري او واحد زنديق«، مؤكدا 
ان ابناء الزنتان الذين انضموا الى 
الثوار ال يزيد عددهم عن مائة او 

مائتي شاب.
واضاف القذافي، ان ما يجري 

»ظاهرة جنونية تصطاد اطفالنا 
غير الناضجني والضعفاء وتسيطر 
عليهم باحلبوب« املخدرة، مشيرا 
الفئة  ان هــــؤالء »جندتهــــم  الى 
الضالة ألنهم ضعــــاف من ذوي 
الشخصيات الضعيفة«. وقال ان 
»اخلونة ركبــــوا موجة الزنادقة. 
اخلونة والزنادقة لن يكملوا معا 

ألن الزنادقة سيذبحونهم«.
وقــــال القذافي ان مــــا يجري 
في ليبيا اليوم هو بسبب نفطها 
الذي يحســــدها الكثيرون عليه، 
الليبيني: شعب  وقال »حاسدون 
صغير ومســــاحة كبيرة ولديهم 
بترول وعايشــــني بأمان وسعادة 

ورؤوسهم مرفوعة«.

 مراقبون أجانب

من جهته، أكد ســــيف اإلسالم 
جنــــل القذافــــي اســــتعداد بالده 
للسماح ملراقبني أجانب بالدخول 

إلى البالد.
وقال لصحيفة »ترود« البلغارية 
الصادرة أمس »قلنا للعالم بأكمله 
أن يرسلوا بعثات من املراقبني«.

ونفى سيف اإلسالم بيانات األمم 
املتحدة التي تقول إن أكثر من ألف 
شخص قتلوا خالل االضطرابات 
في ليبيا، وقال »كل شيء على ما 

يرام )في ليبيا(. سننتصر على 
اإلرهابيني«.

وعن تصريحات ساسة أميركيني 
حول حملة عســــكرية ضد ليبيا، 
قال جنل القذافي »إننا مستعدون 
لكل شيء«، مضيفا أنه يتعني على 
األميركيني والعالم بأكمله أن يفهموا 

الوضع احلقيقي في ليبيا.
وفي معرض رده على ســــؤال 
حول ما إذا كان يعتزم االجتماع مع 
املعارضة إلجراء اتفاق معها حتى 
يتمكن من مغادرة ليبيا بأمان، قال 
سيف اإلسالم »ال توجد معارضة«، 
موضحا أنهــــم عبارة عن مجلس 

شكل نفسه بنفسه.
في سياق آخر، صرح مسؤول 
في مطار القاهرة لوكالة »فرانس 
برس« بــــأن اللــــواء عبدالرحمن 
الزاوي احــــد املقربني من الزعيم 
الليبي معمــــر القذافي، وصل الى 

القاهرة جوا أمس.
وقال املسؤول ان الزاوي رئيس 
هيئة االمداد والتموين في اجليش 
الليبي، وصل الى القاهرة بطائرة 
ليبية خاصة، حيث كان باستقباله 
عدد من الديبلوماسيني الليبيني.

واضاف املسؤولون ان الطائرة 
حطت بالقرب من صالة مخصصة 
الســــتقبال كبار املســــؤولني ولم 

يسمح للصحافيني باالقتراب منها 
اثناء خروج املسؤول الليبي.

منطقة حظر جوي

من جانبه، دعا محمد السنوسي 
وريث عرش ليبيا السابق ملنطقة 
حظر جوي فــــوق ليبيا وتوجيه 
ضربات لدفاعــــات الزعيم الليبي 
معمر القذافي اجلوية لكنه لم يؤيد 
وجود قوات أجنبية على األرض. 
وقال السنوسي في بيان من لندن 
»إنني أحتدث باســــم كل الليبيني 
عندما أطلــــب منطقة حظر جوي 
وتوجيه ضربات جوية موجهة إلى 
دفاعات القذافي اجلوية وإن كان من 
اخلطأ وجود قوات على األرض كما 

أن شعب ليبيا ال يريد ذلك«.
في هذه االثناء، يواصل الغرب 
وخصوصا الواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيا دراســــة وسائل وقف 
القمع الدموي للمناهضني للقذافي 
وخصوصا من خالل فرض منطقة 

للحظر اجلوي فوق ليبيا.
وبينما تتخذ املعارك العنيفة 
التي اسفرت عن سقوط مئات القتلى 
في طابع حرب اهلية، حذر رئيس 
الوزراء البريطاني من اي جمود 
بعد محادثة مع الرئيس االميركي 
باراك اوباما حول امكانية فرض 

منطقة للحظر اجلوي.
وفي نيويورك، ناقش اعضاء 
مجلس االمن الدولي اول من امس 
احتمال فرض منطقة حظر جوي 
فوق ليبيا خالل محادثات بشأن 
االضطرابات التي تشــــهدها، لكن 
الديبلوماسيني يؤكدون انه لن يتم 
العمل الستصدار قرار محتمل على 

وجه السرعة.
ورغم املناقشات في االمم املتحدة 
بشأن فرض حظر جوي على ليبيا، 
اال ان مؤيــــدي هذه اخلطوة قالوا 
انه لن يتم التقدم مبشروع قرار 
بهذا الشأن اال بعد ان يتم التاكد من 
ان التهديد الذي يواجهه املدنيون 
في النزاع في ليبيا خطير لدرجة 

تستدعي ذلك.
املمثلة  من ناحيتهــــا، أعلنت 
العليا للسياسة اخلارجية باالحتاد 
األوروبي كاترين أشتون أمس أن 
االحتاد األوروبي يفكر في إرسال 
بعثة عسكرية إلى ليبيا للمساهمة 
في جهود اإلجالء ومواجهة األزمة 
اإلنسانية. وفي كلمة أمام البرملان 
األوروبي في فرنسا، قالت أشتون 
إن االحتــــاد األوروبي يتطلع إلى 
»أسس تخطيط حذرة لالستعانة 
احملتملة ببعثة في إطار السياسة 

اخلارجية واألمنية املشتركة«.
وأوضحت أنه »ميكن التدخل 
لدعم اجلهود اإلنسانية وعمليات 
اإلجالء احلالية«. وقالت أشتون 
لنواب البرملان األوروبي إن العمل 
ـ في التخطيط للبعثة التي حتتاج 
الى دراسة حذرة للغاية و»إلجابات 
مناسبة على تساؤالت عن التفويض 
واملوارد واألهداف«ـ  »يجرى على 

قدم وساق هذا األسبوع«.

الغرب يرصّ صفوفه.. والزعيم الليبي يوفد ممثالً له إلى مصر وقواته تدك مواقع نفطية

أشر

ألسنة اللهب تتصاعد من أحد املستودعات التي قصفتها قوات القذافي وعدد من الثوار يرفعون عالمة النصر على إحدى العربات   )أ.پ(

مليونا دوالر مع لبناني في باريس 
لتجميل صورة القذافي!

جمعية اإلصالح تدعو المجتمع 
الدولي لوقف نزيف الدم في ليبيا

حاكم مصرف ليبيا المركزي يظهر
 في تركيا بعد اختفائه منذ بداية الثورة

أشر يتبرع بأموال القذافي

نيويوركـ  سي.إن.إن: حلق مغني »اآلر آند بي« االميركي أشر، بقائمة 
الفنانني الذين تخلوا عن أموال »عائلة القذافي«، معلنا انه سيمنح كل 
االموال التي حصل عليها من حفلة رأس السنة لعام 2009، والتي مت 

احياؤها ضمن احتفال »تيكي بيتش بجزيرة سانت بارتوليمي«.
وقال أشر في بيان له: ســــأتبرع بكل االموال التي حصلت عليها 
من تلك الفعالية الى منظمات حقوق االنسان املختلفة. مشيرا الى انه 
يشعر باألسى ملعرفته الظروف احمليطة بتلك احلفلة، وألنه شارك في 

عمل ألعضاء في أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكانت وثيقة ويكيليكس مســــربة قد كشفت ان احلفلة كان يقف 
وراءها ابن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يشغل منصب مستشار 

األمن القومي لوالده.

بيروت: ضبطت اجلمارك الفرنسية في مطار باريس نحو مليوني 
دوالر مع اللبناني زياد تقي الدين القادم من طرابلس الغرب.

واعترف تقي الدين بان هذا املبلغ مخصص لالنفاق على االعالم 
الفرنسي لتحسني صورة الزعيم الليبي.

اجلمارك الفرنســـية حتفظت على املبلـــغ وافرجت عن حامله 
وكشفت ان سبب التحفظ هو عدم ابالغ اجلمارك الفرنسية بوجود 

هذا املبلغ.
وكان بصحبة تقي الدين صحافيان فرنسيان من جزيرة لوجورنال 

دميانش الفرنسية التي اجرت مقابلة مع القذافي.

أصدرت جمعية االصالح االجتماعي بيانا لدعم ومساعدة الشعب 
الليبي وعبرت فيه اجلمعية عن مشــــاعر القلق التي تنتاب الشعب 
الكويتي ازاء البطش الذي يتعرض له اهلنا في ليبيا لتطبيع ارادته 
وحريته بــــدك مدنه بالطائرات وقتل ابنائه بالراجمات والدبابات من 

قبل حاكمه الظالم واعوانه.
وأكدت جمعية االصالح االجتماعي في بيانها على ضرورة اتخاذ 
املجتمع الدولي خطوات جادة وعملية وعاجلة لوقف هدير الدم الذي 
يســــوم به جالدو النظام الفاســــد في ليبيا كرامة املواطن وحقه في 
التعبير عن ارادته وخياراتــــه بحظر مجال الطيران في اجواء ليبيا 
الباســــلة. كما دعت اجلمعية منظمة املؤمتر االسالمي وجامعة الدول 
العربية الى تقدمي إغاثات صحيــــة ودوائية وغذائية وغيرها بوجه 
عاجل للمنكوبني والعالقني النازحني عن املواجهات وأثنت على املواقف 
املتقدمة لدول مجلس التعاون في احترام خيارات الشعوب باإلصالح 

والتطوير نحو االفضل ملستقبل االجيال الواعدة.
وفي ختام بيانها حيت جمعية االصالح شجاعة الشعب الليبي والثبات 
الذي اظهره لتحقيق مطالبه الشرعية والعادلة ودعت املولى تعالى ان 

يحقن الدماء ويرفع البالء ويحفظ للمسلمني امنهم وإميانهم.

لندن ـ يو.بي.آي: قالت صحيفة »فايننشال تاميز« البريطانية 
أمـــس ان فرحات عمر بن قدارة حاكم مصرف ليبيا املركزي الذي 
اختفى منذ بدء االنتفاضة الشـــعبية الليبية ظهر أخيرا وقال انه 
في اســـطنبول وأنه أبلغ بأنه مت تعيـــني وزير التخطيط واملالية 

عبداحلفيظ الزليطني حاكما بالوكالة.
وقالت الصحيفة انها تلقت رسالة إلكترونية من بن قدارة ليل 
أمس األول قال فيها انه أبلغ بأن وزير التخطيط واملالية عبداحلفيظ 
الزليطني عني حاكما للمصرف بالوكالة مؤكدا انه في اسطنبول.
إال أنه أصر على أنه يقوم بعمله وأنه من األسهل فعل ذلك من 

اخلارج بدال من طرابلس.
غير ان بن قدارة لم يوضح في رسالته ما إذا كان اليزال مواليا 
للزعيم الليبي معمر القذافي، وقال انه سيستقيل بعد انتهاء األزمة 
وأنه عمل طوال األسبوعني املاضيني على شرح موقف البنك املركزي 

وتوضيح آثار احلملة الدولية لتجميد األصول الليبية.
وحذر من أن جتميد أصول البنك املركزي ســـيقود إلى كارثة 

إنسانية.

خطاب »زنقة« القذافي يتجاوز 
فيلم »زهايمر« لعادل إمام في أسواق المغرب!

العربية.نت: نافســــت طرائف 
وغرائــــب خطابــــات القائد معمر 
القذافــــي، مبيعات األفالم العاملية 
والعربية املقرصنة من نوع »دي ڤي 
دي« في األسواق الشعبية املغربية، 
وفي نقاط البيع بشوارع وأحياء 
العديد من املدن، حيث تلقى اقباال 
منقطع النظير. ويقول محمد سعد، 
بائع أشرطة مصورة بسوق درب 
غلف بالعاصمة االقتصادية الدار 
البيضاء، في تصريح لـ »العربية.
نت« ان طرائــــف وغرائب معمر 
املرتبة  القذافي اصبحــــت حتتل 
األولى علــــى مســــتوى مبيعات 
األشرطة املقرصنة، متجاوزة فيلم 
»زهامير« لعادل إمــــام الذي كان 
لفترة قريبة يتربع على رأس هذه 
املبيعات. وأشار الى ان الطلب على 
طرائف القذافي غير محصور في 
فئة اجتماعية محددة، بل يشمل 
جميــــع الفئات مــــن الصغار الى 
الكبــــار، وان غالبية الزبائن تلح 
علــــى »الديو« املرّكب الذي يجمع 
بني موسيقى للفنانة الكولومبية 
من أصل لبناني شاكيرا، وخطاب 
معمر القذافي الثاني، الذي أصبح 
معروفا في املغرب بـ »زنقة« )بنطق 

القاف كافا(.
وأضــــاف محمــــد ان ترويج 
مجموعة من الفضائيات واملواقع 
االجتماعية كـــــ »فيس بوك« والـ 
القذافي كان  »يوتيوب« لطرائف 
مناســــبة في ان يقتنــــص الباعة 
املتجولون فكرة ترويجها بشكل 
أوســــع بثمن »5 دراهم« وهو ما 

يوازي أقل من دوالر واحد.

وأشار محمد الى ان هناك فئات 
من الشباب، اصبحت حتمل اغنية 
»زنقة زنقة« على هواتفهم احملمولة. 
على صعيد آخر، احتل معمر القذافي 
واجهة حركة 20 فبراير، في الوقفة 
االحتجاجية التي نظمتها تنسيقية 

احلركة على مســــتوى العاصمة 
البيضاء، خالل  الدار  االقتصادية 
يوم األحد املاضي، واســــتقطبت 
نسبة كبيرة من املواطنني مقارنة 
بالوقفة السابقة. عبداملنعم أوحتي، 
عضو ناشط في حركة 20 فبراير، 

اعتبر في حديثه لـ »العربية.نت« 
ان حضور خطاب معمر القذافي من 
خالل أغاني حركات الراب في تلك 
الوقفــــة كان يحمل طابعا تهكميا 
ساخرا وهزليا، وان خطاباته صارت 

فزاعة كاريكاتورية.

ُيباع ُمرّكبًا مع موسيقى للفنانة شاكيرا

)رويترز( القذافي يعدل عمامته قبيل لقائه مع شباب من قبيلة الزنتان  


