
حزب العمال البريطاني املعارض يفقد تقدمه على »احملافظني« احلاكم
لندن ـ يو.بي.آي: أظهر استطالع جديد للرأي اجرته مؤسسة »كومريس« لصحيفة »اندبندنت« امس أن حزب 
العمال البريطاني املعارض فقد تقدمه على حزب احملافظني الشريك األكبر في احلكومة االئتالفية.

وقال االستطالع إن حزب العمال فقد نقطتني من رصيده الشعبي منذ الشهر املاضي وحصل على %37 
من أصوات الناخبني، فيما فقد حزب احملافظني نقطة من رصيده وحصل على 37% أيضا.واضاف أن حزب 
الدميوقراطيني األحرار الشريك األصغر في احلكومة االئتالفية حصل على 12% من أصوات الناخبني بعد أن ارتفع 
رصيده مبعدل نقطة واحدة انعشته إلى حد ما من السقوط الذريع في االنتخابات احمللية األخيرة.
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نيويورك تاميز: سخر الكاتب روجر كوهني من الهوس بنظرية 
املؤامرة الذي متلك الفرنسيني في الفترة األخيرة. وفي مقال 

بصحيفة »نيويورك تاميز«، ضرب الكاتب أمثلة عن هذا الهوس، منها 
أن إذاعة فرنسية اتصلت به قبيل اغتيال أسامة بن الدن تطلب منه 

تقدمي أدلة على الرواية األميركية.
وقال انه حتدث عن عينات احلمض النووي وتصريح الرئيس باراك 
أوباما واملعلومات االستخبارية املتواترة، لكن املذيع لم يقتنع وأصّر 

على أن األمر كله ال يعدو سوى مؤامرة أميركية.
ثم حتدث عن قصة حدثت له في أحد مطاعم باريس مع أحد مديري 
شركة »فرانس تيليكوم« وكيف بدا مقتنعا بفكرة أن إسرائيل وراء 

هجمات 11 سبتمبر 2001 ألن اليهود لم يذهبوا للعمل في برجي 
التجارة ذلك اليوم.

أما اليوم فيعود روجر كوهني لتفسير الفرنسيني آلخر حدث بنظرية 

املؤامرة، فيقول ان 60% منهم يعتقدون أن ما تعرض له املدير السابق 
لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس ـ كان مؤامرة تستهدف 
املرشح االشتراكي لالنتخابات الرئاسية قبل االنتخابات التمهيدية 

للحزب التي ستنطلق يوم 28 يونيو.
واستخدم كوهني قاعدة تفسر مثل هذه املواقف بشكل عام: كلما 

كان املجتمع حرا، قل ميله نحو نظريات املؤامرة، وكلما زادت ثقافة 
التبعية زاد امليل إلى توقع وجود أيد خفية وراء أي عمل.

وشرح األمر بكون فرنسا التزال تعتمد على مركزية نابليونية حيث 
تسيطر عقلية املوظف، الذي يكون رده منطلقا من مبدأ التوكل على 
الدولة وانتظار اخلالص منها، واعتقاد أن السلطة تدبر كل شيء من 

أعلى.
وأوضح الكاتب أن فضيحة ستراوس ـ كان سلطت األضواء على 

االختالف بني الثقافتني األميركية والفرنسية، وجتلى ذلك في النظام 

القضائي والصحافة والنظرة إلى احلياة اخلاصة للشخصيات العامة 
خاصة اجلنس وخطورة تهمة االغتصاب، لكن أهم نقطة تكمن فيما 
يتعلق بالسلطة. فاحترام السلطة في فرنسا إلى جانب اعتقاد نظرية 
املؤامرة اصطدم بالتطبيق الثابت للقانون في الواليات املتحدة حيث 

يتساوى اجلميع مهما كانت خطورة اجلرمية.
وقال الكاتب انه قابل ستراوس ـ كان منذ فترة طويلة، وبدا له 
ساحرا وذكيا جدا، ووجده مثيرا لإلعجاب وعازما على حتديث 
االشتراكية الفرنسية، وهي عملية طويلة تأخرت كثيرا وكانت 

النتيجة أن احلزب االشتراكي الفرنسي أصبح ديناصورا أوروبيا، 
لكن ال عالقة لكل هذا مبا إذا حاول اغتصاب خادمة الفندق، وال 

قيادته املمتازة لصندوق النقد الدولي، ألن موهبة ستراوس ـ كان 
)62 عاما( ليست هي القضية.

القضية هي أن رفاقه الفرنسيني يكررون القول إنه »ال ميكن أن 

يرتكب ما هو متهم به، ألنه واحد منا، وهو بريء بهذا االنتماء«، 
وهذه املجموعة تتضمن برنارد هنري ليفي وجان دانيال وجاك النغ. 

وركز الكاتب على دفاع ليفي واعتبره األبرز، ألنه كثيرا ما تزعم 
الدفاع عن »األفارقة املظلومني«، حيث قال »انه ساحر وصديق للنساء 

خاصة زوجته، لكن ما حدث أمر وحشي وبديهي انه غير معقول«.
ويختم كوهني مقاله باإلشارة إلى جوهر االختالف فيقول »إننا أمام 

عدد كبير من الوقائع واألدلة التي لم تناقشها الصحافة الفرنسية، بل 
هي تصر على تفسير اتهام ستراوس ـ كان بكلمة واحدة وهي غير 

معقول«.
وقال كوهني »بن الدن مات، واليهود ذهبوا إلى العمل يوم 11 

سبتمبر، ورقم غرفة ستراوس ـ كان في فندق سوفيتيل وهو 
2806 سيبقى مجرد رقم، وستبقى نظرية املؤامرة ملجأ العاجزين 

واملنبوذين«.

الفرنسيون وهوس املؤامرة
تقرير إخباري

احللف األطلسي ميدد مهمته في ليبيا حتى نهاية سبتمبر

االضطرابات تصل إلى أعتاب القذافي:
إزالة صور العقيد في طرابلس واشتباكات متفرقة

اخلرطوم تقترح تشكيل إدارة تتولى شؤون »أبيي« بالتناوب
مبعوثو الشمال واجلنوب يختلفون حول مصير بعثة األمم املتحدة

عواصم - وكاالت: رمبا توقع 
البعض ان يرفض العقيد معمر 
القذافي مغ���ادرة ليبيا كما اعلن 
رئيس جن���وب افريقيا جاكوب 
زوما، لكن ما لم يتوقعه القذافي 
نفسه هو ان تنتقل املعارك الى 
طرابلس او اقله ان تظهر بوادرها، 
فصور معمر القذافي الضخمة التي 
كانت تزين معظم طرابلس لم يعد 
لها وجود في منطقة سوق اجلمعة 
حيث يقول السكان ان معارضي 
الزعيم الليبي يشتبكون مع قوات 

االمن كل ليلة.
ويصر مسؤولو القذافي على 
انه ال توج���د اضطرابات داخل 
الت���ي مازالت حتت  العاصم���ة 
القوية رغم املعارضة  سيطرته 
املهيمنة بصفة رئيسية على شرق 
البالد. لكن ناشطني أذاعوا لقطات 
ڤيديو أظهرت مئات املتظاهرين 
الذين يحضرون جنازة اثنني من 

احملتجني قتال.
الڤيديو  وعرض���ت لقط���ات 
حشودا تردد عبارات منها »معمر 

عدو اهلل«.
وأكد سكان باملنطقة زارهم عدد 
صغير من الصحافيني االجانب 
بينهم مراسل »رويترز« اول من 
ام���س ان االحتج���اج حدث وان 
القوات احلكومية فضته باطالق 
النار. ووصفوا عدة ساعات من 
االضطرابات بع���د ظهر االثنني 
املاضي وأش���اروا ال���ى ما قالوا 
انه ثقوب طلق���ات في اجلدران 
والس���يارات. وهذا احلادث فيما 
يبدو هو أكب���ر مظاهرة، مؤكدة 
داخل طرابلس منذ ان بدأت القوات 
الغربية قصف البالد في مارس 
ويؤيد روايات نشطاء أن املشاعر 
املناهضة للقذافي تتنامى في بعض 

أجزاء العاصمة.
وملح سكان حتدثوا الى مراسلني 
اجانب في أزقة س���وق اجلمعة 
اول من ام���س الى مخاوفهم من 
الشرطة السرية، وحتدثوا بهدوء 
وكانوا ينظ���رون حولهم للتأكد 
من انه ال يتنص���ت أحد عليهم، 
وابتعد البعض عندما مرت سيارة 
ليعودوا ملواصلة احلديث عندما 
تصبح املنطقة آمنة. والس���باب 
أمنية لم تس���أل »رويترز« أحدا 

عن اسمه.
وقال رجل في زقاق بالقرب من 
مسجد وصف نفسه بأنه موظف 
سابق بش���ركة ايطالية »النساء 
والبنات يخشني اخلروج«، وأضاف 
»في الليل حتى اذا خرجنا لبضع 

عواص���م � وكاالت: قدم���ت 
احلكومة السودانية اقتراحات 
جديدة حلل نزاعها مع اجلنوب 
حول منطقة أبيي في وس���ط 
البالد مبا في ذلك تشكيل إدارة 
تتولى االش���راف على املنطقة 

بالتناوب.
وجاء ف���ي االقتراحات التي 
أعلن عنها في وقت متأخر من 
اول من امس ان القوات املسلحة 
إلى  السودانية يجب أن تبقى 
الشمال من نهر بحر العرب وإن 
جيش اجلنوب يجب ان يبقى 
إلى اجلنوب منه دون املشاركة 
ف���ي أي مهام إداري���ة إلى حني 
التوصل إلى ق���رار نهائي من 

خالل استفتاء.

وجاء في بيان نقلته وكالة 
الس���ودان لألنباء إنه مبوجب 
اقتراحات من اخلرطوم فإن إدارة 
أبيي ستنقل إلى جلنة مشتركة 

في الثامن من يوليو.
كما اقترحت استبدال قوات 
حفظ السالم الدولية في املنطقة 

بقوات افريقية.
في هذا الوقت، اختلف ممثلو 
شمال وجنوب السودان حول 
مصي���ر بعثة االمم املتحدة في 
السودان )يومنيس(، حيث مت 
تداول املسؤولية عن تصعيد 
ف���ي املنطقة  الوض���ع االمني 
املتنازع عليها والغنية بالنفط 
)ابيي(. وقال مندوب السودان 
الدائم باألمم املتحدة السفير دفع 

اهلل احلاج علي عثمان انه بعث 
برسالة الى السكرتير العام لالمم 
املتحدة بان كي مون يطلب فيها 
انهاء مهمة بعثة االمم املتحدة 
وذلك بعد ان اوصى مجلس االمن 
التلقائي للبعثة ملدة  بالتمديد 
ثالثة اشهر ابتداء من 9 يوليو 

املقبل.
واكد انه لن يسمح ان تكون 
هن���اك اي مح���اوالت لتبرير 
اس���تمرار البعثة بعد التاسع 
من يوليو وهو املوعد املرتقب 
العالن استقالل جنوب السودان 
مبينا ان تسوية املسائل العالقة 
بني الشمال واجلنوب يجب ان 

تتم على طاولة املفاوضات.
وح���ول الوضع ف���ي ابيي، 

قال ان االحداث االخيرة هناك 
»كانت الب���د أن حتدث«، اذ ان 
حكومة اجلنوب لم تلتزم باتفاق 
السالم الشامل الذي مت توقيعه 
ف���ي الع���ام 2005. واضاف ان 
وجود اجليش الس���وداني في 
ابيي مؤقت لضمان وضع حد 

لهجمات القوات املسلحة.
من جانبه، ناشد رئيس بعثة 
حكومة جنوب السودان للواليات 
املتحدة واالمم املتحدة حزقيال 
ل���ول جاتك���وث مجلس االمن 
اس���تمرار وجود االمم املتحدة 
في اجلنوب بعد اعالن استقاللها 
املقرر م���ن اجل حف���ظ االمن 
احلدودي والتعايش الس���لمي 

بني الشمال واجلنوب.

ورحب جاتك���وث بالتقدم 
الذي احرزه الطرفان في أديس 
أبابا في وقت س���ابق من هذا 
االس���بوع حول وض���ع اطار 
امني متفق عليه في هذا الصدد 
باقامة منطقة منزوعة السالح 
على احلدود املشتركة بينهما 
لتخفيف التوت���رات، مبينا ان 
االحداث االخيرة تؤكد ضرورة 

وجود الدعم اخلارجي.
واكد ان الهدف الرئيسي اآلن 
هو جتنب ح���دوث فراغ امني 
بعد التاسع من يوليو، مضيفا 
ان مراقبة احلدود بني الشمال 
واجلنوب حتتاج الى اكثر من 
7000 جندي اوصى بهم بان كي 

مون في تقريره.

)معم���ر( القذافي اننا مصممون 
على مواصلة عملياتنا من اجل 

حماية الشعب الليبي«.
وتابع: »س���نواصل جهودنا 
لتنفيذ تفوي���ض االمم املتحدة، 
وس���نواصل الضغط للتأكد من 

انه سيتم تنفيذه«.

للحلف انديرس فوغ راسموسن 
في بيان.

وقال راسموس���ن ان »حلف 
شمال االطلسي وشركاءه قرروا 
لتوهم متدي���د مهمتنا في ليبيا 
90 يوما اضافية«. واضاف: »هذا 
القرار يبعث رسالة واضحة لنظام 

دقائق فإن الن���اس يقولون: ال.. 
عودوا الى دياركم«. ووفقا لروايته 
عن جن���ازة االثنني املاضي التي 
انعكست في مقابالت مع العديد 
السكان اآلخرين، فإن قوات  من 
االمن ظهرت في الشارع وفتحت 

النار.
وقال ان قوات االمن غالبا ما 
تزور منازل ف���ي الليل العتقال 
رجال، وأضاف »لديهم قوائم بها 

أسماء. وصور«.
ومما زاد طني العقيد بلة إعالن 
وزير نفطه شكري غامن في روما 
أن���ه غادر ب���الده لالنضمام إلى 
املعارضة الليبية »من أجل قيام 

دولة دميوقراطية«.
ق���در  الوق���ت،  ه���ذا  ف���ي 
ديبلوماس���يون فرنسيون عدد 
القتلى في طرابلس خالل األشهر 
الثالثة األخيرة مب���ا يزيد على 
10 آالف قتي���ل. وذكرت صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنسية في عددها 
الصادر امس استنادا إلى مصادر 
ديبلوماس���ية أن الزعيم الليبي 
معمر القذافي ميارس »سياس���ة 

حرق األرض«.
ولم يرد أي تأكيد رسمي لصحة 

هذه األرقام.
من جهة اخ���رى، قرر حلف 
شمال االطلسي امس متديد مهمته 
في ليبيا حتى نهاية سبتمبر بعد 
ان كان من املفترض ان تنتهي في 
27 يونيو، كما اعلن االمني العام 

)رويترز( ضابط ليبي يعلم عددا من النساء على استخدام االسلحة في بنغازي أمس  

تونس: الدوحة جمدت أموال بن علي وأسرته

وزير قطري: احلديث عن إمكانية
انتقال الثورات إلى قطر مهاترات

عاهل األردن يأمر باإلفراج عن صحافي 
أوقف لنشره مقااًل »ميس مؤسسة العرش«

برلسكوني يؤجل »جنازته السياسية«
رغم زلزال ميالنو الكاشف عن انحسار بريقه

عواصم � وكاالت: رفض خالد بن محمد العطية 
وزير التعاون الدولي القط����ري االتهامات التي 
وجهت إلى بالده على خلفية ما اعتبره البعض 
دورا حتريضيا على ثورة اخلامس والعشرين من 
يناير في مصر سواء من خالل مواقفها الرسمية 
أو عبر توظيف قناة اجلزيرة الفضائية التي كانت 

تقوم مبتابعة دقيقة لكل وقائعها وتطوراتها.
وأكد الوزير القط����ري في حوار مع صحيفة 
»األه����رام« املصرية أن حكومة بالده لم حترض 
على الثورة في حد ذاتها، لكنها أيدتها بكل قوة 
بعد انطالقها ألنها جسدت صوت الشعب املصري 
ال����ذي حترك في عفوية س����عيا النتزاع احلرية 

والكرامة والعدالة االجتماعية.
ولفت العطية إلى أن الدوحة لم تفاجأ بالثورة 
التي رأي أنها أعادت إلى مصر عافيتها ونبضها 
الوطن����ي والقوم����ي. وحول م����ا إذا كانت هناك 
توجيهات رس����مية من احلكومة القطرية لقناة 
»اجلزيرة« للقيام بالتغطية املوس����عة ألحداث 
ووقائع الث����ورة املصرية، قال العطية ان »ظلما 
بينا تتع����رض له احلكوم����ة القطرية من جراء 
قناة اجلزيرة التي حتولت إلى صداع في رأسها، 
وبوسعي التأكيد أنها )أي احلكومة( ليس بوسعها 
التدخل في حتديد السياسة التحريرية للقناة فهي 
قناة مهنية من الطراز األول وأمير البالد بعد أن 
ق����رر الغاء وزارة االعالم لم يعد ثمة رقيب علي 
وس����ائل االعالم املختلفة في قطر س����وى رقابة 
الضمير املهني واألخالقي«. واس����تبعد العطية 
أن تنتقل احلال����ة الثورية العربية إلى ربوعها، 
وقال: بالطبع ال نخش����ى من ذلك لس����بب واحد 

يتمثل في أن أس����باب احلراك الثوري تكمن في 
اتساع دائرة املظالم وفقدان احلرية وغياب أسس 
احلياة الكرمية وحرمان الش����عب منها وكل ذلك 
غي����ر متاح في قطر بحم����د اهلل مما ال يوفر أي 
ذريعة ملا أطلقت عليه احلراك الثوري، خاصة أن 
مشروع التحديث القائم اآلن ينهض على ثالثة 
مرتكزات رئيسية هي التعليم والصحة ومستوى 
املعيشة املرتفع وبالتالي ميكنني القول إنه من 
قبيل املهاترات احلديث عن إمكانية انتقال احلالة 
الثورية العربية إلى قطر. وكشف أن »احلكومة 
القطرية رصدت مبلغا في حدود ملياري دوالر 
لشراء سندات خزينة مصرية وفقا لشروط سيتم 
االتفاق عليها، ومبقتضى ذلك فإن قطر ستقوم 
بدفع 500 مليون دوالر س����نويا على مدى أربع 
سنوات«. في هذا الوقت، قال متحدث باسم وزارة 
العدل التونسية امس ان قطر جمدت األموال الثابتة 
واملنقولة اخلاصة بالرئيس املخلوع زين العابدين 
بن علي وأسرته. وقال كاظم زين العابدين املتحدث 
باسم الوزارة في مؤمتر صحافي »أصدرت دولة 
قطر إذنا قضائيا بتجميد أموال وأمالك الرئيس 
املخلوع وزوجته واصهاره استجابة الى االنابات 
العدلية )طلبات وزارة العدل( التي كانت توجهت 
بها تونس« لقطر. وأضاف أن الوزارة واثقة من 
أن السعودية التي تأوي بن علي منذ اإلطاحة به 
سترد بشكل ايجابي على طلبات لتجميد اموال 
بن علي وتسليمه. وعبر زين العابدين عن »ثقة 
تونس في أن تس����تجيب هذه الدولة الش����قيقة 
)الس����عودية( ملطلبها بتجميد االموال املنهوبة 

وتسليم بن على الى القضاء التونسي«.

عواص����م � وكاالت: أمر العاهل االردني امللك 
عبداهلل الثاني امس باالفراج عن صحافي اردني 
اوقفه مدعي عام محكمة امن الدولة بتهمة »العمل 
على تغيير الدستور« واالساءة »ملؤسسة العرش« 
لنشره مقاال حول اختفاء رجل االعمال االردني 
خالد شاهني احملكوم بالسجن ثالثة اعوام بتهمة 
الفساد. وقال مصدر في الديوان امللكي ان امللك 
عبداهلل أمر باإلفراج عن الصحافي عالء الفزاع. 
وكان مصدر قضائي اردني فضل عدم الكشف عن 
اسمه اكد لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان 
»املدعي العام قرر امس توقيف الصحافي عالء 
الفزاع الذي يدير موق����ع »خبر جو« االخباري 

االلكتروني، 14 يوما قابلة للتجديد«.
واوضح ان »الفزاع اوقف بتهمة العمل على 
تغيير دس����تور الدولة االردنية لنش����ره خبرا 
ميس مؤسس����ة الع����رش والعمل عل����ى تغيير 

الدستور«.
وكان الفزاع نش����ر تفاصيل قال انها تتعلق 
بخلفية السماح للمحكوم شاهني بالسفر خارج 
اململكة، مش����يرا الى دور بعض املس����ؤولني في 
تسهيل س����فره، وتطرق الى اجتماع مسؤولني 

كبار على عالقة بالقضية. في هذا الوقت، نفذت 
عشرات األردنيات املتزوجات من اجانب اعتصاما 
امس امام مقر احلكومة للمطالبة بحصول ابنائهن 
على اجلنسية األردنية مبساندة من جميع شرائح 
املجتمع. وقالت الناطقة باسم املعتصمات نعمت 
احلباشنة للصحافيني »الدستور اعطى ابناءنا 
احلق في احلصول على اجلنسية.. كما كفلت هذا 
احلق املعاهدات الدولية التي صادق االردن عليها«. 
ورفعت املشاركات في االعتصام الفتات كتب على 

احداها )امي أردنية وجنسيتها حق لي(.
وقالت احلباشنة ان االعتصام يأتي ردا على 
ما اس����مته التجاهل احلكومي حلل قضية ابناء 
االردنيات املتزوجات من اجانب، مشيرة الى رفض 
وزارة التنمية االجتماعية منح ترخيص لتأسيس 
جمعية تعنى بقضية االردنيات املتزوجات من 
اجانب وابنائه����ن. واوضحت »ان األم األردنية 
املطلق����ة أو األرملة على وجه اخلصوص تالقي 
صعوبات كثيرة فيما يتعلق باملعامالت الرسمية 
ألبنائه����ا إضافة إلى حرمانهم من املنح واملكارم 
امللكية واالنتفاع م����ن خدمات صندوق املعونة 

الوطنية كونهم غير اردنيني«.

روما � كون���ا: تلقي الهزمية املدوية لرئيس 
الوزراء االيطالي سلفيو برلسكوني في مدينة 
ميالنو واملناطق التي شملتها االنتخابات احمللية 
بشكوك جادة حول استقرار حكومته الضعيفة 
ومستقبله السياسي قبل عامني من نهاية الدورة 
التشريعية رغم تأكيده املتهكم بأن موعد جنازته 

لم يحن بعد. 
ومع أن نتائج اجلولة األولى في االنتخابات 
احمللية اجلزئية التي شملت نحو ثلث الناخبني 
االيطاليني قبل أس���بوعني جاءت جلية بهزمية 
رئيس الوزراء والزعي���م األوحد لنحو عقدين 
لليمني االيطالي الذي أراد هذه االنتخابات مبنزلة 
استفتاء على ش���عبيته وزعامته بعد عام من 
املشكالت التي طالت حزبه واملالحقات القضائية، 
فإن نتائج اجلولة الثانية كانت حاسمة ومبنزلة 
لطمة كما وصفها وزير الداخلية روبيرتو ماروني. 
ويتجسد املغذى الرمزي الكبير لهذه الهزمية في 

خسارة مرشحة االئتالف احلاكم العمدة املنتهية 
واليتها ليتيتس���يا موراتي أمام مرشح اليسار 
جوليانو بيزابي���ا الذي حاز 55% من األصوات 
بفارق عش���ر نقاط في مدينة ميالنو ثاني أكبر 
مدن ايطاليا وعاصمته���ا االقتصادية وموطن 
برلسكوني ومعقله السياسي طوال عقدين من 
الزمن اضافة الى كونها متثل حزب رابطة الشمال 
ثاني طرفي االئتالف احلكومي عاصمة الشمال 
أو يطلق علي���ه »بادانيا« لتمييزه عن ايطاليا. 
وال تخلو الهزمية الفادحة التي مني بها مرشح 
حزب رئيس الوزراء )شعب احلرية( في مدينة 
نابولي ثالث أكبر املدن وعاصمة جنوب ش���به 
اجلزيرة االيطالية ليتيري من أمام مرشح اليسار 
لويجي دي ميجيستريس الذي فاز بنسبة %65 
من األصوات من مدلول سياس���ي بعد الفش���ل 
الذريع حلكومات اليسار الس���ابقة في املدينة 

ودعم برلسكوني املباشر ملرشح اليمني.

ديبلوماسيون فرنسيون: 
أكثر من 10 آالف

قتيل في طرابلس 
خالل 3 أشهر

وزير النقل الليبي ينضم 
للمعارضة من أجل قيام 

دولة دميوقراطية
التلفزيون الليبي يبث أغنية

حتت عنوان »يلعن بو النفط«
شرع تلفزيون ليبيا من طرابلس ببث اغنية جديدة تظهر انتقال 

القذافي من الهجوم الى الدفاع! لكن ورغم ذلك حتمل حلنا جميال وان 
كان حزينا وتشد املشاهدين بكلمات العتب واللوم على شيوخ النفط 

من جهة وشيوخ الفتوى وعمرو موسى وعزمي بشارة وقناة اجلزيرة 
من جهة اخرى الذين وقفوا الى جانب االحتالل الطلياني وساركوزي  

وبرلسكوني واوباما ويقصفون ويعملون على تدمير ليبيا. كلمات 
األغنية تقول:

من يجرؤ يقول هذا مش معقول 
من يجرؤ يقول هذا مش معقول

يطعني خوي شقيقي بخنجر مسموم
يقصفني الناتو قدامه ويجيه النوم

هللي كبرته وربيته واللي علمته وقريته
واللي بعني وحدة خليته بعشر عيون

واللي عاهدني في اجلمعة السبت يخون
وشيوخ النفط بتغدرني وشيوخ الدين تكفرني

واللي نقول موسى يظهرللي خاين فرعون


