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ليبي يروي رحلة تعذيبه: أمن 

القذافي يغرق األسرى في البول!

قبائل الصحراء الكبرى للغرب:
إن دخلتم ليبيا فسنواجهكم

دبيـ  العربية: روى مواطن ليبي يدعى علي، الناجي الوحيد 
من 25 معتقال في بنغازي لـ »العربية«، حكايات التعذيب الذي 
تعرض له على ايدي اجهزة االمن الليبية حتى اصبح اسيرا 
للكرســـي املتحرك، وقال انه اعتقل مـــع آخرين في 17 فبراير 
املاضي، وان كل من كانوا معه قضوا نحبهم من جراء التعذيب. 
وقال علي ملوفدة »العربية«: ضربونا على وجوهنا، وباحلبال 
على سائر انحاء اجســـامنا، بينما كنا ندخل املركز، وكنا 26 
شخصا، ومعنا مسنون لم نكن كلنا شبابا، احد املسنني جتاوز 

75 عاما، وكانوا يضربونه.
وتابع: ثم جلبوا جهازا يوضع على العضو والظهر والعمود 
الفقري ويشغلونه بواسطة الكهرباء فتهتز اجسادنا، وعندما 
يتوقـــف نقع على االرض ولم يكن باســـتطاعتنا ان نتحرك، 
بعدها يبدأون ضربنا بحبال كهربائية على انحاء اجلسد حتى 
نصاب بالدوار. وواصل قائال: اقتلعوا حلية رجل مسن شعرة 
شعرة، ثم بصقوا على وجوهنا، وداسوا علينا بأقدامهم ذهابا 
وايابا، ثم نقلونا الى مركز شرطة القواش، لم يضربونا هناك، 
لكنهم وضعونا بعضنا فوق بعض، وكان الدم منتشرا في كل 

مكان بسبب التعذيب.
واوضح: لم يكن باســـتطاعتي رؤية جســـدي، فقط كانت 
عيناي تتحركان، ولم تكونا مفتوحتني جيدا، كانتا ملطختني 

بالدم، ولم يعد باستطاعتي ان ارى جيدا من حلظتها.
اما اللحظة التي لن ينساها علي، حسب حديثه، فهي نقله 
من موقع الى آخر موضوعا على جثث آخرين لفظوا انفاسهم 

واغراق املوتى واالحياء بالبول.

طرابلس ـ أ.ش.أ: أنذرت قبائـــل الصحراء الكبرى املمتدة 
من أقصى غرب أفريقيا، من ســـواحل موريتانيا إلى اجلزيرة 
العربية والشام والعراق شرقا الدول الغربية التي تلوح بالتدخل 
العســـكري في ليبيا، بأن مصاحلها في أفريقيا ســـتتعرض 

للخطر.
وحذرت هـــذه القبائل البالغ عدد أبنائهـــا باملاليني الدول 
الغربية، من أنها في حال قيامها بهذا التدخل العســـكري، فإن 
مئات اآلالف من أبناء قبائل الصحراء سيتطوعون للدفاع مع 
الشـــعب الليبي عن أرضه وحريته وسيادته في مواجهة هذا 

العدوان العسكري الغربي.
وقالت الرابطة الشعبية لقبائل الصحراء الكبرى في بيان 
أذاعتـــه وكالة اجلماهيرية لألنباء اول مـــن امس: إن أعضاء 
الرابطة الشعبية االجتماعية لقبائل الصحراء الكبرى املمتدة 
من أقصى غرب أفريقيا، من سواحل موريتانيا، إلى اجلزيرة 
العربية والشـــام والعراق شـــرقا، واملكونة من مئات القبائل 
املنتشرة في هذه البقعة اجلغرافية املهمة في منطقة الصحراء 
الكبرى، تتابع بانشغال بالغ األحداث والتطورات اخلطيرة التي 
تشهدها اجلماهيرية الليبية، وتؤكد التحامها مع الشعب الليبي 
واألخ القائد معمر القذافي ضد املؤامرة التي مت التخطيط لها 
منذ فترة من أجل إسكات دور اجلماهيرية على جميع األصعدة 

اإلقليمية والعاملية.

طرابلس ـ إيالف: دفعت التصريحات املثيرة التي أدلى بها الزعيم 
الليبي معمر القذافي منذ بدء االنتفاضة التي تشهدها ليبيا من 

يوم 17 فبراير املاضي، بكثيرين الى اإلقدام على وصفه بأنه رجل 
مجنون أو مضطرب العقل او غير متصل بالواقع.

ومن بني أبرز التصريحات التي أدلى بها القذافي ودفعت باملراقبني 
لالستفسار عن مدى سالمة قواه العقلية، تلك التي وصف فيها 

املتمردين بـ »الشباب املخبول باملخدرات وحبوب الهلوسة«.
وكذلك ما أدلى به من تصريحات يتهم فيها القاعدة بالوقوف خلف 

أعمال التمرد التي تشهدها بالده، ثم إقدامه بعد ذلك على اتهام 
الواليات املتحدة.

فضال عن تأكيده في اول مقابلة يجريها مع وسائل اإلعالم بعد 
حدوث االنتفاضة، مع كل من قناتي »بي.بي.سي« و»ايه.بي.سي« 
وصحيفة صنداي تاميز البريطانية، على ان الشعب الليبي يحبه 

ويدعمه وعلى استعداد للموت من اجل حمايته، نافيا بشكل جازم 
في الوقت ذاته وقوع اي تظاهرات او احتجاجات في شوارع ليبيا.
وأخيرا، أشار القذافي الى ان التمرد الذي تشهده بالده حاليا ليس 
إال نتاج مؤامرة يحكيها الغرب ضده، إلعادة استعمار ليبيا وفرض 
السيطرة على ثروتها النفطية. وفي هذا الصدد، قالت مجلة فورين 

بوليسي األميركية ان اتهام القذافي بكونه شخصية مضطربة العقل 
هو اتهام يواجهه منذ توليه مقاليد احلكم في ليبيا، عبر انقالب غير 

دموي نفذه العام 1969 عندما كان يبلغ من العمر حينها 27 عاما.
وسبق ملجلة التامي األميركية ان نقلت عن الرئيس األميركي الراحل 

رونالد ريغان، في ابريل عام 1986 تصريحا نعته فيه بـ »كلب 
الشرق األوسط املسعور«. لكن فورين بوليسي رأت انه كان مجنونا 

مثل الثعلب طيلة اجلزء األكبر من فترة حكمه املستمرة على مدار 
24 عاما. وفي الوقت الذي ال ميكن ان ينظر فيه الى ذلك على انه 

تشخيص سريري نهائي، فإن أفضل وصف ميكن ان يوصف 
به القذافي هو انه صاحب شخصية حدودية، مبعنى انه غالبا ما 

يتأرجح بني الغضب الشديد والنشوة.
ومضت املجلة تقول انه يخضع اآلن ألكثر فترات حكمه محاصرة 

بالضغوط منذ توليه زمام األمور في ليبيا. ولهذا السبب، رمبا 
تعكس سلسلة تصريحاته األخيرة معتقداته احلقيقية بشكل دقيق.

بعدها، انتقلت املجلة لتسرد جوانب من طفولة القذافي، وأبرزت 
مدى تأثره بحركة الضباط األحرار املصرية التي أسسها الزعيم 
الراحل جمال عبدالناصر. ثم تطرقت لنشأته فيما بعد، حيث كان 

يتسم بالذكاء، وانه ذهب الى طرابلس لكي يكمل تعليمه، ثم صدامه 
مع أطفال النخبة احلضرية بسبب أخالقه اخلشنة.

ثم أشارت إلى التحاقه باألكادميية العسكرية الليبية في بنغازي العام 
1961. وحينها كان القذافي ورفاقه من الطلبة متأثرين بشكل كبير 

بشخصية عبدالناصر وقوميته الثورية. وقد فكر بداية في ان يقوم 
بتنظيم انقالب عسكري ضد نظام امللك إدريس الفاسد وقت ان 

كان في الكلية العسكرية، وفي األول من سبتمبر العام 1969، قام 
برفقة عدد محدود من صغار ضباط اجليش بتشكيل حركة الضباط 

األحرار الليبية، وهو ما أدى بنجاح الى القيام بانقالب غير دموي 
أسفر في النهاية عن اإلطاحة بامللك.

ثم تابعت املجلة بقولها ان ابرز سمتني في حكم القذافي هما: تطابقه 
مع املستضعفني، والوقوف في وجه السلطة. وكذلك شراسته 

في القضاء على أي تهديد يحدق بسلطته. وأخيرا، رأت املجلة ان 
القذافي هو ذلك الرجل الذي ال يضعف مع التقدم في السن، السيما 
انه زعيم نرجسي تستهلكه أحالم املجد. ومع تزايد الضغوط، يبدو 

ان القذافي يفقد االتصال بشكل متزايد مبا يحدث من حوله على 
أرض الواقع.

هل القذافي فاقد لقواه العقلية؟!
تقرير أخباري

حوالي 3 أسابيع«. وأضــــاف 
املـــصدر أن »اجتماعاتهم كانت 
تتم داخـــل أحد منازل القذافي 
داخل باب العزيزية« موضحا أن 
»العقيد يحاصر املنازل املقيمني 
فيها بعـــدد كبير من العناصر 

األمنية«.
وأشار املصدر الى أن »األمناء 
لم يخرجوا من باب العزيزية 
منذ حوالـــي 20 يوما، مضيفا 
ان معظمهم ال يستطيعون أن 
القذافي  يشاهدوا أهلهم« وأن 
»أعطـــى تعليمـــات للكتائب 
األمنية بعدم خروج أي منهم 

إال بأمره«.
في هذا الوقت حذر ابراهيم 
دباشي مساعد السفير الليبي 
في االمم املتحدة من ان معمر 
القذافي يستعد الرتكاب »ابادة« 
في ليبيـــا، داعيـــا الى تدخل 
الدولي في  ســـريع للمجتمع 

هذا البلد. 

طرابلس وصفه باملوثوق قوله 
ان »القذافي يجبر أمني اللجنة 
البغدادي  العامـــة  الشـــعبية 
احملمـــودي وكل أمناء اللجان 
الشعبية )الوزراء( على اإلقامة 
اجلبرية في باب العزيزية منذ 

القذافي يجبر رئيس احلكومة 
البغدادي احملمودي وكل الوزراء 
على اإلقامة في باب العزيزية 
مقر إقامته فـــي طرابلس منذ 

ثالثة أسابيع.
ونقل املوقع عن مصدر في 

مجلس األمن غير مختص مبا 
حصل والذي حصل ال يستحق 
كل هذه الضجة ويلغي القرار 

1970 ملجلس األمن«.
الى ذلك ذكر موقع »برنيق« 
العقيد معمر  ان  االلكترونـــي 

ليبيـــا ـ وكاالت: الســـؤال 
الذي فرض نفســـه مع التئام 
مجلس االمن امس في نيويورك 
الستصدار قرار »احلظر اجلوي« 
في اجواء ليبيا، هل ســـيفيد 
مع وصول املعارك الى حدود 
بنغازي معقل الثوار ما يعني 
فعليا سقوط معظم املدن بيد 

قوات العقيد معمر القذافي؟ 
وفيما أعلنت مصادر معارضة 
القذافي حاولت شن  ان قوات 
غارة جوية ضد مواقع للثوار 
في بنغازي )شرق(. أكد  القذافي 
في رسالة موجهة عبر الراديو 
الى سكان بنغازي على انه »ال 
ميكن ان تستمر هذه املهزلة التي 
حتدث في ليبيا«، مؤكدا انه »ال 
ميكن السماح بسفك املزيد من 
الدماء، الفتا الى ان مســـلحني 
جاءوا من مصر املهزومة وتونس 

املنكوبة لتدمير ليبيا«.
وشـــدد على انه »بلدنا ما 
نفرط فيها«، داعيا أبناء بنغازي 
الى ان يجهزوا أنفسهم من الليلة 
)مساء امس( قائال »نحن قادمون 
وال شفقة وال رحمة مع اخلونة 

ولن نفرط بوحدة ليبيا«.
واعتبر ان »اخلونة يريدون 
ان تخضـــع ليبيا الســـتعمار 
جديد«، لكنه لفت الى ان »هذه 
املهزلـــة ســـتنتهي وهذه آخر 
ساعاتها«، معلنا ان »من يسلم 
سالحه ويقعد في بيته أو ينضم 
إلينا هذا معفي عنه«، الفتا الى 
انه »منحنا العفو لكل من ألقى 
الســـالح في اجدابيا واملناطق 

األخرى«. 
وتوعـــد الزعيم الليبي في 
كلمته كل من يحمل السالح في 
بنغازي، مشيرا الى انه سيتم 
تفتيش كل املنازل في املدينة.

كما طالـــب القذافي الغرب 
باالعتذار ورفع العقوبات عن 

بالده.
وفي مقابلة سابقة أمس مع 
قناة »روسيا اليوم« قال: »ليس 
لدينا ثقة في الغرب، وبالتالي 
ستكون الصني وروسيا والهند 
حلفاءنا في البترول واإلنشاءات 
واالستثمارات، إال إذا غير الغرب 
موقفه واعتـــرف بأنه مخطئ 
ويعتـــذر ويقـــول ان املواقف 
التي اتخذها كانت خاطئة، ورد 
مجلس األمـــن كان خطأ، وأن 

)رويترز( غارة جوية جتبر صحافيني أجانب على الهرب من املنطقة النفطية في رأس النوف أمس 

موقع ليبي: العقيد يحتجز رئيس احلكومة والوزراء في باب العزيزية منذ ثالثة أسابيع

القذافي يعلن بدء الهجوم على بنغازي ويتوعد بوقف »املهزلة«:
نحن قادمون وال شفقة وال رحمة مع اخلونة.. والعفو ملن يلقي السالح

أفارقة أمام السفارة اإلسرائيلية في السنغال للعمل كمرتزقة للقذافي!
على الرغم من نفي اخلارجية 
االسرائيلية ألي عالقة اسرائيلية 
بتجنيد املرتزقة االفارقة للقتال 
الى جانب معمـــر القذافي، فإن 
طوابير االفارقة مازالت تقف امام 
السفارة االسرائيلية في السنغال 
بهدف الفوز بعقد عمل في القتال 
الدائر في ليبيا. وبحسب موقع 
صحيفة »يديعوت احرونوت« 
امس، فإن االنباء التي نشـــرت 
عبر وســـائل االعالم املختلفة، 
عن اجتماع جمع رئيس الوزراء 
االسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع 
باراك باالضافة الى رئيس جهاز 
االستخبارات وكذلك »املوساد«، 
والـــذي جرى مـــن خالله بحث 
التطورات في ليبيا اتخذ قرارا 
مبساعدة نظام القذافي بتجنيد 
املرتزقة االفارقة للقتال لصالح 

القذافي ومنع سقوط نظامه.
ورغم نفي وزارة اخلارجية 
االسرائيلية لهذا اخلبر فإن العديد 
من االفارقة في العديد من الدول 
مازالوا يتعاملون مع دور اسرائيل 
في جتنيد املرتزقة، وهو ما يدفع 
اعـــدادا كبيرة من الســـنغاليني 
للتوجه الى السفارة االسرائيلية 
طلبا للقتال مـــع القذافي مقابل 

مبالغ كبيرة من الدوالرات.
واضاف املوقع وفقا للعديد 
من املصادر، خاصة رئيس طواقم 
العمل لشـــؤون املرتزقة التابع 
للجنة حقوق االنسان التابعة لالمم 
املتحدة، انه توجد معلومات مهمة 
تفيد بوجود مرتزقة يقاتلون مع 
نظام القذافي، وال يوجد حتى اآلن 
تأكيدات مطلقة بوجود املرتزقة 
وذلـــك لصعوبة تشـــخيصهم 

لوجود البشـــرة السوداء اصال 
بني الشعب الليبي.

واضاف املوقع اســـتنادا الى 
اعداد  تقديرات مختلفة بوجود 
من املرتزقة في ليبيا خصوصا 
من الدول التي كانت لها عالقات 
جيدة مع معمر القذافي، والدعم 
الذي كان يقدمه لبعض االطراف 
االفريقية اثناء احلروب االهلية، 
حيث تشـــير بعض التقديرات 
وجود 6000 مقاتل من املرتزقة في 
ليبيا من بينهم 3000 فقط داخل 

العاصمة الليبية طرابلس.
واشـــار املوقع إلى أن معظم 
املرتزقة من تشاد ومالي والنيجر، 
حيـــث ضـــخ القذافـــي ماليني 
الدوالرات من اجل جتنيد مزيد 
منهم، وقد اشارت بعض االنباء 
لنشاط اسرائيلي في هذه الدول 

املرتزقـــة والتي نفتها  لتجنيد 
اخلارجية االسرائيلية. ونقلت 
إذاعة اجليش اإلســـرائيلي عن 
املصادر نفسها قولها، ان ليبيا  
حســـنت عالقاتها مع تل ابيب 
في اآلونة األخيـــرة وان وزير 
اخلارجية أفيغدور ليبرمان اقام 
شبكة عالقات مميزة مع النظام 
ومدح القذافي عدة مرات في عدة 
اياه  جلسات حلكومته، معتبرا 
زعيمـــا ذا مصداقية. وحتدثت 
املصادر، بحسب إذاعة االحتالل، 
عن عالقات سرية بني تل ابيب 
وطرابلس تطـــورت بعد انتهاء 
قضيـــة املفاعل النووي الليبي، 
واملوقف العدائـــي الذي يتخذه 
القذافي من احلركات اإلسالمية، 
حيث بذلت جهود أوروبية ليبية 
أمنية اطلعت عليها وســـاهمت 

بها اســـرائيل من أجل صد املد 
االسالمي في املنطقة العربية، على 
حد تعبير االوساط في تل أبيب. 
وأضافت املصـــادر عينها قائلة 
ان االجهزة االمنية في اسرائيل 
تعيد قـــراءة الواقع اجلديد في 
ظل التحوالت االستراتيجية على 

احلدود اجلنوبية.
وبحسب املصادر الرسمية فإن 
اجليش املصري هو أكبر اجليوش، 
وأكثرها تسلحا في املنطقة، حيث 
ميتلك أكثر من 400 طائرة حربية، 
و100 مروحيـــة حربية، و3600 
دبابة من طرازات مختلفة، تشتمل 
على دبابـــة »ابرامز« االميركية 
املتقدمة التي يتـــم انتاجها في 
مصـــر، ولديـــه ما يقـــرب من 
1600 انبوب من انابيب املدافع، 
وصواريخ أرض ـ أرض. لكن ما 

يطمئن العسكريني االسرائيليني، 
بحسب الصحيفة، انه لو حدث 
في مصر حتول يفضي الى نقض 
اتفاقات السالم، وإعادة السفراء، 
فإن اإلدارة االميركية ســـتقطع 
عنه التـــزود باملعدات، وأردفت 
الصحيفة، نقال عن املصادر عينها، 
ان اخلبراء العسكريني في الغرب 
املتابعني للجيـــش املصري في 
السنني االخيرة يتحدثون بيقني 
عن ان اســـرائيل متثل التهديد 
الواقع الذي يقوم في اساس بناء 
القوة العسكرية في مصر، بعد 
شكاوى قدمها عاموس جلعاد على 
مسامع املصريني بأنهم يجرون 
تدريبات تعرف فيها إســـرائيل 
بأنها عـــدو، خاصة أن الليبيني 
والســـودانيني ليســـوا تهديدا 

حقيقيا للمصريني.

لن يستغرب أي شخص إذا امتدت الثورات الى مختلف 
الـــدول العربية، فقد أكدت املطربة اجلزائرية فلة انه ليس 
من املســـتبعد امتـــداد ما يحدث في مصـــر وما يحدث في 
ليبيـــا إلى بلدها اجلزائر ولكنها اكـــدت انها لن تصل الى 
حد املطالبة بخلع الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
الن اجلزائريـــني يقتنعون به 
لوصوله إلى الرئاسة عن طريق 
انتخابات حرة ونزيهة مؤكدة 
رغبتهم الشـــديدة في االصالح 

والتغيير.
القنوات  الى  واشـــارت فلة 
الفضائية التي تلعب دورا كبيرا 
في اشـــعال الفتنة في اجلزائر 
حيث وصفتها بأنها تصب الزيت 
فوق النار عن طريق رسم صورة 

سوداء للجزائر.
وتطرقـــت فلة الى مجريات 
األمور في ليبيا وما وصل اليه 
حال الشـــعب الليبي حيث اكدت على اندهاشـــها ملا وصل 
إليه القذافي من جرأة جتعله يرفع السالح الذي يستعمله 
في محاربة اعدائه في وجه شـــعبه حيث وصفته بأنه عار 

على ليبيا.
واكدت فلة انها لم تقم في يوم من األيام بالغناء للقذافي في 
أي حفلة له أو البنائه وأكدت أنها قامت بالغناء للجماهيرية 
الليبية لكنها لم تغن للقذافي ابدا بينما اعترفت بانها قامت 
بالغناء للرئيس التونسي املخلوع زين العابدين بن علي 

في الوقت الذي كان شعبه يهتف باسمه.

فلة اجلزائرية

فلة: لم أغن للقذافي مطلقًا

أهل طرابلس يتخلون عن أمل التغييرساركوزي ينفي متويل القذافي حلملته 
باريس ـ يو.بي.آي: نفى مسؤول في قصر اإلليزيه امس االول 

تصريحات سيف اإلسالم القذافي بأن طرابلس مولت حملة الرئيس 
نيكوال ساركوزي االنتخابية عام 2007. ونقل موقع صحيفة »لو 

موند« الفرنسية عن مسؤول في اإلليزيه قوله »بالطبع نحن نكذب 
ذلك«. وكان سيف اإلسالم قال في وقت سابق اليوم في مقابلة مع 

شبكة »يورو نيوز« ردا على سؤال حول كون فرنسا أول دولة 
تعترف مبجلس الثورة الوطني الليبي وعن رأيه بالرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي »على ساركوزي أن يعيد إلينا املال الذي أخذه من 

ليبيا لتمويل حملته االنتخابية«.

طرابلس ـ رويترز: تالشت كل آمال التغيير لدى رجل أعمال ليبي 
شاب عندما رأى الشرطة تقتل اثنني من احملتجني خارج متجره في 

وسط العاصمة طرابلس. وقال الرجل الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه خوفا من مالحقة السلطات له وهو يتلفت حوله في توتر في 

مقهى مكشوف »هذا مروع. هذا سيئ«.
وخفتت دعوة شعبية للتغيير بالتدريج وحتولت إلى همسات في 

طرابلس مع استمرار قوات القذافي في الزحف شرقا نحو بنغازي 
معقل املعارضة. وفي طرابلس قاعدة القذافي احملصنة أصبح 

انتصاره حتميا.


