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سبق وأن تم نشر نسخة مصورة من ھذه القطعة األدبية الرائعة من أعمال الراحل األستاذ محمد القزيّري )رحمه ﷲ( بتاريخ
 18نوفمبر 2007على عدد من المواقع الليبية مع وعد بنشرھا مطبوعة لتسھيل قراءتھا والعثور عليھا عن طريق محركات
البحث متى تطوع أحد األخوة بإعادة طباعتھا.
وقد سارع األخ الكريم الدكتورعبد الباسط بواحميدة بالتطوّع بإعادة طباعتھا "ھدية لروح الفقيد" ،فله جزيل الشكر والعرفان.
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*

*
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اليوم السابع من أكتوبر نحتفل فيه اباجا بطرد بقايا الطليان الفاشيست رسميا .ونفرح جديا .منذ
سنوات ضربنا الاستعمار 4ي الصميم  ..ألحقنا بفلول املزارع=ن والعمال هزيمة ساحقة .كنا بحاجة إDى بضع
انجازات ثورية تربك ٔالاعداء .ملعت 4ي رأس فيلسوفنا الحربي فكرة ال يسان Mاّ .
تسوق باسمنا حصة ال بأس Mا
4ي منشأة )فيات( الاش_^اكية الشعبية .ساهمنا باملثل 4ي برامج الانعاش الاقتصادي العاجل لبعض الاصدقاء من
براعم املافيا الصقلية .دائما نعرف بالبداهة كيف نختار حلفائنا ملشاريع املستقبل القريب وصروف الدهر.
اش_^ينا لكم جبال بركانيا أسود 4ي جزيرة جرداء 4ي عرض البحر ٔالابيض  .ما رأيكم 4ي تناسق ٔالالوان هنا ؟  ..وما
ّ
ونسميه عيد الثأر .
قولكم 4ي هذﻩ الشطارة كلها ؟ ...
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وألن ال xyzبال xyzيذكر ،ذكرتنا طردة الفاشيست باملدعو عمراملختار  .فطردناﻩ من مدينة بنغازي سابقا
اDى تلك البلدة الصغ=^ة ال شنقه ٔالاوغاد ف}ا قبل أن نتمكن من اعتقاله بمة الرجعية املفرطة  .وهو مجرد
قروي عجوز عى كل حال  .لم يكن جديرا بسكن املدن الحديثة ح ّ
ميتا .ومن قال لكم أن الق ^ لساكنه ؟  ..آﻩ
 ..لو أن ذلك الدرويش املتخلف مازال حيا اDى ٓالان  ،لجعلناﻩ عميال للصهيونية عى ٔالاقل  .مدير ثورتنا الفخمة
املتعدد املواهب واسع الحيلة مثل ثعلب محنك  .تعامل مع رفات الشيخ الطريد بمهارة نباش قبور مح_^ف .
قائدنا املذكور حاذق للغاية ..يقود كل  xyبمفردﻩ  ....ح كتائب الجرارات الثقيلة يقودها شخصيا بنفس
ال ^اعة كلما اتقضت الضرورة الحتمية نسف ضريح ما  ..أو هدم مدينة ما.
بنغازي هذﻩ مدينة مشاكسة قليال  .نحن ال نحا كث=^ا  .أخفقت 4ي مجاراة العصر .لم تنقطع قط عن
التذمر من مجارا ال أزكمت رائحا الكرة أنوف الاخوة املسؤول=ن 4ي اللجان ذات الشأن .واملفكر عاكف عى
حل مشاكل البشرية كلها بالجملة ..وي تشكو من أزمة املجاري الحق=^ة وحدها .يا لها من عفونه رجعية معادية
للثورة !  ...تلك مشكلا ي .ال تقدر املسؤولية التاريخية هذﻩ املدينة املالحة املياﻩ  .نحن ثوريون بالسليقة  ..نأخذ
مجرانا الوحيد خلف قائدنا التاريي والجغرا4ي  .ال تخصنا مجاري الغ=^  .ال نطيق الزكام واملدن املشاغبة .محوناها
من ٔالاطلس الشع نكاية 4ي سيدي غازي املزعوم وسيدي اخريبيش وغ=^هما من السادة املوتى وشبه ٔالاحياء
القاطن=ن ف}ا و4ي ضواح}ا ،لكي تكون ع ^ة لغ=^ها  .وضعنا 4ي مكاا )البيان ٔالاول( مثلما فعلنا باآلنسـة
ّ
العقوريـة( توكرة من قبلها .ربما نل ي بقايا ٔالاهاDي كذلك 4ي البيـان التاDي.
)
وﷲ العظيم  ،ال منا الا التقدم الفوري 4ي ّأيـما اتجاﻩ نقاد اليه .نحن رواد الفكر الاش_^اكي ٔالاخضر .مرة
نزحف  ..ومرة نس=^ .ال نعبأ بالصعاب  .كلما اع_^تنا الح=^ة نفتح الكتاب  ..فنجد الجواب .والديك ال يبيض أبدا،
ّ
وح الدجاجة قررت مؤخرا أال تبيض لحساب ٔالاسواق العامة .أا املواطن الثائر :يجب أن تتصدى للمؤامرة
الام ^يالية  ..ان لم تجد 4ي السوق بيضة وطنية تأكلها ،فلتذبح الديك الخائن ..والقائد ليس عندﻩ وقت لحل
مشكالتك الغذائية .انه " ال استقالل لشعب يأكل من وراء البحر" ـ كما جاء باملقولة .ولكن ال بأس أن تأكل من
جوف البحر ..وتشرب أيضا عند اللزوم .فاصطادوا أسماك القرش ،أا الاخوة املواطنون ..وانقعوها واشربوا .ان
القرش العميل من أعداء الشعب اللي  ..وعلينا أن نتغدى به قبل أن يتع yzبنا .فهكذا تحل املشاكل .ولدينا
مخزون هائل من الحلول الجذرية والحماس الاش_^اكي فضال عن النفط الخام ...ال  xyيزعجنا.
أي نعم ..طردنا فضالت املزارع=ن الطليان من الجماه=^ية الطازجة ال كانت ليبيا ،ونفينا البقية الباقية
ّ
املسن إDى خارج بنغازي ال أمست وأصبحت مدينة البيان ٔالاول واملجاري ٔالازليةّ ،
وشردنا أحفاد
من الدرويش
السويحي من مصراته ال مازالت عى حالها إDى ح=ن اشعار آخر .وأي واحد ال يروق لنا وليس يشطح معنا 4ي
أعراس الجالء الدائم من هنا نطردﻩ  ..بل نطاردﻩ أيضا وندوس عليه ونسحق عظامه املضادة للثورة ونكسر رقبته
ّ
ونقطع رأسه ونشرب من دمه نصف ل_^ عى الريق  ...نحن مرعبون جدا .نحن رسل الحضارة الجديدة املبشرون.
ال نخاف أحدا فيما عدا ثعلبنا القائد والشرطي وﷲ وبعضنا البعضّ ...اياكم أن تسينوا بنا ،والا يأكلكم املالح .
نحن عندنا كتاب ّ
ملون .
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رسالتنا الك ^ى 4ي الحياة أن نرهب أعداء الثعلب لنفوز برضاﻩ  .انه يفكر بعنف  .بفضله وحدﻩ نجحنا 4ي
ّ
اكتساب سمعة دولية ّ
مدوية .ال يعنينا ما اذا كانت جيدة أو رديئة .جريدتنا تؤكد أا ممتازة ..وقد زكا الاذاعة.
وقائدنا يبتسم لنا صراحة ،ويرقص 4ي ّ
السر طربا ملنجزاتنا .يكفينا ذلك فخرا .نحن مخيفون حقا ..عى ما نعتقد.
يخشانا أك¯^ الاخوة املواطن=ن ..ال أحد يضربنا ..ابنا الجميع .فال بد أن املعلم عى صواب ،ونحن أيضا تالميذ
نجباء  ،وكل  xyعى ما يرام .
ولكن ..ما هذﻩ املخاوف ال بدأت تساورنا من آن اDى آخر؟  ...تخالجنا أحيانا بعض الوساوس والشكوك
الغريبة .يتملكنا احساس غامض بنوع من الرعب الذي نراﻩ 4ي عيون ٓالاخرينّ .
يخيل الينا أن مس=^تنا املوحشة
عى وشك أن تبلغ اية طريقها املحفوف باملخاطر ..والجماجم ...تحاصرنا ّثمة أسوار مدينة البيان ٔالاخ=^ ..يلقي
الشعب القبض علينا ذات يوم ..ربما 4ي موسم صيد الثعالب وسلخ الفراء الخضر .هل ترى يصفح عنا ذلك
ّ
الشعب الذي ثرنا عليه واحتكرنا كل  xyباسمه من أجل أن نكسب ّ
ود ثعلب مكار؟ وهل 4ي مقدور هذا ٔالاخ=^
انقاذنا من مأزق محتوم يلوح منذ ٓالان بانتظارنا ؟  ...ال نظن ،ولسنا واثق=ن .والحلم أصبح مزعجا اDى حد بعيد  .و
نحن4 ،ي خاتمة املطاف ،خائفون اDى حد ما.
فعليكم أن تغفروا لنا وأن تنسوا الاهانات وقتل البعض منكم ،أا الاخوة 4ي الوطن والعروبة .كنا ال
نقصد سوءا .وال³ي خ=^ من امليت ـ عى رأي املثل الشع .اننا كنا فقط مكلف=ن  .والتوظيف "تكليف ال تشريف" ـ
كما أخ ^نا مدرس الفصل  .وقال شاعرنا الفحل العزومي ح قبل أن يموت :
ّ

قم للمعلم وفــه التأييدا * كاد املعلم أن يكون عقيدا
ونحن ـ كما قال نفس املعلم ـ أدوات د ّربت عى الطاعة والوالء .قسما ،وعلينا الطالق بالثالثة جميعا ،انما كنا
نحم مستحقاتكم من الدفع الثوري ..كنا ندافع جاهدين عن أموال الشعب 4ي صندوق الجهاد ..عن أسهمنا
ّ
الصاعدة 4ي تورينو ..عن جبالنا الشماء 4ي بانتيل=^يا ..عن مصرفنا الخار¶ي العظيم 4ي كامباال ..عن أخيكم املسلم
ّ
املرتد بوكاسا )صالح الدين سابقا(  ..عن فلسط=ن وما حولها ..عن سمعة اللجان 4ي كل مكان ...كنا ال نريد أن
نخرج من املولد بال بعض ّ
الحمص كما دخلنا.
فما دخلنا 4ي هذﻩ الورطة ،اذن؟  ..ليس من حق أحد أن يلومنا .كل ذنبنا أننا كنا ثوري=ن أك¯^ منكم ..وأنتم
تحسدوننا فيما يبدو " .ال ثوري خارج اللجان الثورية" ـ هكذا علمنا املفكر .قائدنا التاريي الوحيد كان من واجبنا
أن نتبعه اDى اية تاريخه .هذﻩ قضية مبدأ .لسنا كالبا ضالة  .نحن مواطنون صالحون تماما ـ قالت لنا الاذاعة ..
وي أحيانا ال تكذب  .ملاذا كنتم تتوقعون منا أن نفكر 4ي العواقب من تلقاء أنفسنا ؟  ...مشكلة التفك=^  ،شأا
شأن مجاري البيان ٔالاول .لم تكن من اختصاصنا املباشر .وحدﻩ كان يقود ويعلم ويفكر ويثور دائما بال منازع .
وهو الذي دعانا قوة الثورة  ...فال حول وال قوة إال باهلل !  ..ماذا تريدون منا ٓالان؟ ..ان كان 4ي ّنيتكم فقط تبادل
العتاب ٔالاخوي ،فأهال وسهال .سامحونا أوال ..نسامحكم بدورنا ...ونع_^ف ّ
سويا .بعضنا يعتقد أنه مخيف وبعضنا
ال يدري أنه خائف  ..وليس هذا فحسب ،بل تفضلوا حضراتكم بالعلم والاطالع.

3

أيامنا كلها أعياد متواصلة .و4ي كل أعيادنا نفرح نحن والحكومة طول ال¸ار .ونأخذ عطلة رسمية نصنع 4ي
أثناºا مس=^ة ضخمة أو اثنت=ن حسب الحالة الجوية .حققنا الاكتفاء الذاتي من انتاج املس=^ات املعلبة 4ي أشرطة
الفيديو .و4ي يوم العيد نزحف أحيانا عى أوكار الرجعية  ..وأحيانا نحتفل سبعة أيام بليال}ا تحت وطأة الفراغ
وامللل 4ي أوكارنا الخاصة .وال  xyمنا .فالوقت عندنا من رصاص ونفط مقطر .والخدمة للعبيد .و4ي جميع
املناسبات السارة تطبق الاذاعة املسموعة عى زمارة رقابنا التقدمية ،فيما تسلينا بالحديث عن املدن والقرى
ال اكتست حلة قشيبة من الزينة ـ عى حد زعمها ـ ومواد التجميل  ..وعن قطار املوت البطئ الزاحف نحونا
وقوارب النجاة املثقوبة  ..وعن مواطنينا السعداء الذين طردوا مختلف الحساد وقعدوا ليسمعوها وحدهم ..وعن
الكالب الضالة 4ي بالد ٔالاجانب واللجان املف_^سة 4ي أيام الجمع والعطالت  ..وعن الحشود الضخمة ال اصطفت
لالحتفال والجالء والتأش=^ة .
تحكي لنا املسموعة عن كل ما جرى 4ي ألف ليلة وليلة  ..و4ي ملحمة رأس الغول وقصص ٔالاشباح وأفالم
الرعب .تمألنا بالتفاؤل وبهجة املعرفة .نعيش معها 4ي عالم سحري رائع يغبطنا عليه أولئك التعساء املحرومون
من نعمة الاذاعة الجماه=^ية  ..أولئك الذين شاء سوء حظهم أن يولدوا خارج حدودنا .واذا ما خطر لك أن
تس_^يب ولو قليال 4ي صدق هذﻩ املسموعة املهولة فان جهاز املرئية ـ ذلك الصندون املشبوﻩ املتواطئ معها عى
نحو فاضح ـ البد أن ير عينيك أيضا بنفس الصورة الفاقعة ح يكاد ينجح 4ي اقناعك بأن ٔالاساط=^ الاذاعية،
بنوع}ا املسموع واملنظور ،قد ال تخلو من الصحة 4ي جميع ٔالاوقات.
بعضنا ليس مخدوعا تماما وبعضنا انقشعت غشاوة الوهم عن عينيه بالكامل .واذاعتنا كاذبة غالبا بنوع}ا.
أتلفت أعصابنا بالصراخ ليل ارّ ..
صدعت رؤوسنا بالهراء ؤالاشعار السقيمة .دائما تسخر منا فتغ :Çكل xy
تمام  ..ثورتنا يا سالم ! ..وأي واحد يصدق اذاعة كهذﻩ يمكنك أن تبيع له نصف الكرة ٔالارضية وتقبض الثمن
مقدما مع الشكر .
اا تخ ^نا عن أشياء نملكها وال نملكها .فمعلوم لدينا أن السلطة بيد الشعب الاذاÈي فقط ،وبقية الشعب
4ي قبضة الشرطة العسكرية  ..والشرطة 4ي جيب القائد التاريي  ..والقائد 4ي قلعته املسلحة يفكر 4ي خوارق
جديدة ويراقب الاذاعة من خالل العدسات ب=ن حر ّ
اسه والحارسات  ..والقلعة داخل أسوار املعسكر  ..واملعسكر
محاط بالصواريخ والدبابات الثقيلة  ..فالسلطة محاصرة عى كل حال .وال¯^وة 4ي عهدة املخابرات مرصودة
ّ
السي عى مشاريع التصفيات ال¸ائية لخصوم القلعة وال_^فيه عن أصدقاºا.
باملصارف الخارجية لالنفاق
والسالح ليس 4ي متناول اليد  ..يد الشعب مغلولة ،ؤالاخرى تصفق وحدها عبثا  ..تحمل بنادق فارغة ملهام الخفر
الليي عى املخابز وغ=^ها من ٔالاهداف الحيوية املماثلة  ..وال نملك الا الاع_^اف بأن بنادق الشعب املسلح أخشاMا
جيدة تصلح وقودا للتدفئة .
تكذب علينا اذاعتنا بال حياء .وتصلنا كذلك اذاعات أخرى تدخل من أذن وتخرج من أخرى .لم تعد ّ
Êزنا
البكائيات الشعرية ومراثي الخنساء الحزينة .ال تطربنا الوعودالذهبية .واسطوانة تحرير فلسط=ن وما حولها ليست
وحدها اللحن املفضل عندنا 4ي هذﻩ ٔالايام  ...منا أوال طرد الثعلب ال ^ي املخاتل ومن حوله  ..نريد تطه=^ بيتنا

4

الخاص من ساللة النازية  ..نود رفع كمامة الصمت الخانق عن أفواهنا اDى ٔالابد  .يخجلنا كث ا أن عمر املختار
مات من أجلنا مرت ن .

* * *
4ي السابع من أكتوبر  82م تدفقت الجماه=^ ع ^ مك ^ات الصوت لحضور الاحتفال الشع الكب=^ الذي أقيم
بقرية عمر املختار 4ي بلدية الجبل ٔالاخضر .وهذﻩ ليست القرية ال أعدم Mا شيخ شهدائنا 4ي العهد الفاشيس
ٔالاسود ثم أعيد ال}ا قتيال 4ي عصرنا الجماه=^ي ٔالاخضر .اا قرية مختلفة .أنصتنا مع غ=^نا من الحشود
الضخمة اDى خطاب تاريي هام كاملألوف أتحفنا به القائد الالمع لثورتنا الفاخرة .ولم يداخلنا أدنى شك 4ي أنه
سيث=^ عى الفور أصداء واسعة 4ي كافة أنحاء العالم ٓالاخر.
كنا قد عرفنا ّ
السر 4ي لعبة السبق الصحفي بطريق الصدفة من أحد السواح .فالذي يحصل عادة أن وكالة
ٔالانباء الوطنية ـ ال نستقي م¸ا سائر معلوماتنا ّ
املحنطة عما يدو حولنا ـ تبادر بايفاد مخ ^ا إDى سالسل جبال
الهماليا ؤالالب وبعض التالل املتفرقة هنا وهناك .فيتلو كل مخ ^ نص الخطاب الركيك بأعى صوته من فوق
القمة ال تسلقها ،ثم يقبع م_^بصا 4ي أحد الكهوف ح يأيته رجع الصدى قائال من بعيد " يا علم ! "  ..وذلك
عى سبيل ابداء املوافقة املقتضبة .وبناء عليه تعلن الوكالة املحتالة ب xyzمن الصدق أن ذلك الخطاب قد
ّ
ّ
ملحنة باللهجة املحلية أيضا ـ قبل صدور العدد التاDي من صحيفتنا الوحيدة
أحدث أصداء عاملية رنانة ،بل
الزاهية اللون .
أكدت جريدة )الزحف ٔالاخضر( الغ ^اء عى لسان قائد تحريرها ،الذي جعل م¸ا مثاال لألمانة الصحفية 4ي
نشر تصريحاته الخاصة وبرقيات التأييد ،أنه ))علينا أن نع_^ف بدور عمر املختار الذي استقطب حركة الجهاد 4ي
جميع ٔالارا yÏالليبية((  ...وكأنما الاع_^اف بدور عمر املختار 4ي تاريخنا بات أشبه بواجب ثقيل ينب ي أن نحمل
أنفسنا اليوم عى القيام به ،وما كنا لنفعل ذلك لو لم نتلق أمرا صريحا من قيادة بلغ عمرها يوم الخطاب ثالث
عشر عاما وشهرا واحدا وسبعة ايام عى اعتاب املراهقة !
ّ
غ Çنفس القائد التاريي املستجد ،فيما كان جناحة الاعالمي املتسلق ّ
يردد وراءﻩ مثل ببغاء مدرب  )) :ملا
داهم قطار املوت ٔالارض الليبية ّ
تحرك )أي عمر املختار ( لكي يقوم بواجبه((  ...ولم يكن قد سبق ألي لي أن فكر
4ي مجرد الادعاء بأن عمر املختار لم يتحرك .وانما ال xyzالذي أثار استغراب الجميع هو موضوع القطار العجيب
هذا .فال أحد من السامع=ن كان يتصور أن عزرائيل اخ_^ق الحدود الليبية ممتطيا صهوة قطار 4ي أي وقت مyÑ
 ..خصوصا وأن ليبيا ما زالت خالية من السكك الحديدية ح ٓالان رغم كل املنجزات الخارقة ال شهدÊا عى
شاشة التلفزيون خالل السنوات ٔالاخ=^ة.
ولكن ...ما علينا .فلعل القطار القاتل املشار إليه 4ي هذا الخطاب الطويل العريض الصدى كان مجرد مركوب
لفظي مريح دعت الحاجة إDى استخدامه وسيلة للنقل ع ^ صحراء البالغة الثورية الشاسعة ال قد يتوﻩ ف}ا
أع القادة املفكرين 4ي أحيان كث=^ة .أي أن القطار الخصو yÒالذي استقله مفكر الثورة البديعة اDى قرية عمر
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املختار ـ كما يبدو من بقية الخطاب ـ لم يكن سوى أداة من صنع خياله الخصب للتعب=^ عن نواياﻩ العدوانية
تجاﻩ غ=^ الركاب بطريقة ملتوية.
وصل الخطيب ّ
املفوﻩ بيت القصيد 4ي الفقرة التالية مباشرة ،عندما صرخ بانفعال ظاهر ...)) :وسقط ادريس
السنو yÓوأصبح الشعب اللي حرا يدرك حقيقة ادريس السنو ... yÓالذي ساهم مساهمة ال تن4 yÔي تأخ=^
هذﻩ البالد وقهر هذا الشعب ،والذي 4ي ظل عرشه أقيمت الدكتاتورية وأقيم الحكم البولي yÔالقمÕي(( ..فيا إله
السموات ،كم خلقت 4ي الشرق ٔالاوسط من أبطال الصفاقة؟ !
هنالك عملية عقلية معينة يطلق ع}ا علماء النفس اسم " الاسقاط"  .وربما نستطيع تعريفها اجماال بأا
نوع من الاف_^اء ينجم عن تلك ٔالازمة النفسية الشديدة ال قد تدفع باملرء اDى محاولة ت ^ير اخفاقه أو مشاعر
العجز والاحباط 4ي داخله عن طريق خلعها عى  xyما خارج ذاته أو عى شخص آخر ،أو ال قد تحمله عى أن
ينسب عيوبه ومساوئه الخاصة عى الغ=^ ال شعوريا .ولعل املتن قد ع ّ ^ ،من حيث يدري وال يدري ،عن فكرة
ّ
قريبة الشبه بتأث=^ مثل هذﻩ العقدة و مركب النقص 4ي قوله الشه=^ :
ّ
واذا أتتك ّ
مذم من ناقص * ف Öالشهادة Dي بأني كامل
ان بعض الحاضرين من أفراد الشعب الذي كان حرا وال يدري ـ رغم أم لم يدركوا بعد حقيقة ٔالازمة ال
يعاني م¸ا شاهد الزور املاثل أمامهم ـ فطنوا إDى مرارة السخرية الكامنة 4ي كالمه ح=ن تمادى إDى هذا الحد من
الوقاحة .ففكروا 4ي أن أبلغ تعليق عى ذلك التلفيق أن يغرقوا 4ي الضحك ح املوت كمدا 4ي بلدية الجبل
ٔالاخضر .لكن حانت م¸م التفاتة خاطفة ّ
جمدت تلك الفكرة عى الفور .فقد كان املوقف ال يسمح ح بمجرد
ّ
السرية لبدء فاصل موسيقي يستغرق خمس دقائق من التصفيق الحاد
ابتسامة باهتة .وقد أعطيت الاشارة
والهتاف .وملحوا عيون الضفادع ّ
امليتة تجوس بي¸م ومخ ^ي الحكومة .وتذكروا سائق القطار والجرارات وقضبان
السكك الحديدية والسجون  ...والصمت من ذهب.
أضاف يقول )) :هذا هو ادريس السنو yÓالذي عندما داهم قطار املوت ٔالارا yÏالليبية هرب وترك ليبيا
وترك الشعب اللي وهرب إDى مصر((  ...والشفاعة يا رسول ﷲ ! ..ها قد عدنا اDى نفس القطار الجهنم مرة
أخرى .فدعونا ننسف املحطة اللعينة ّ
برما .
ان املوت منذ الغزو الايطاDي واDى هذﻩ اللحظه داهم ٔالارا yÏالليبية بأك¯^ من وسيلة للنقل واملواصالت لم
يكن بي¸ا القطار 4ي أي وقت .فقد جاء املستعمرون الغزاة بطريق البحر وبالطائرات ال استعملا ايطاليا ألول
مرة 4ي تاريخ الحروب عندما شرعت تقصف مواقع القوات ال_^كية املرابطة 4ي ليبيا عام  .1911وبقية القصة
الدامية معروفة كلها 4ي أثناء الحرب=ن العامليت=ن وع ^ الف_^ة الفاصلة بي¸ما ....ومن ثم أصبح املوت ال يداهمنا
بعنف الا 4ي بعض حوادث السيارات وتفكيك ٔالالغام من مخلفات الحرب وما أشبه ذلك من املصائب ال تعزى
اDى القضاء والقدر .فمنذ أن استقلت البالد 4ي عام  1951عاشت أرضنا 4ي سالم وأمن كامل=ن ،ح فوجئت
بهجمة الفاشيست املعاصرين 4ي ساعة مبكرة من خريف سنة  . 1969وذلك ح=ن انطلقت شراذم الانقالب
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العسكري الحاكم اليوم من داخل ثكنات الجيش اللي نفسه زاحفة عى دار الاذاعة لتعلن عن قيامها بما
أسمته " ثورة "!  ..وصحيح أن هذﻩ الغارة ٔالاخ=^ة جاءت بطريق ال ^ ،لك¸ا أيضا كانت خالية من القطارات.
وبقية الحكاية التالية لالنقالب معروفة ي ٔالاخرى ،وان لم تكن قد ّ
دونت بعد بكل تفاصيلها القبيحة 4ي
تاريخ البالد .فحكومة الانقالب أدرجت اسمها 4ي سجالت البلدية تحت خانة " الثورة العظيمة" ..ثم أخذت تث=^
الشغب وتخوض املعارك الخاسرة ضد الجميع عى كل الجات املتاحة  ..وتغتال املواطن=ن 4ي طريقها باملسدسات
والخناجر .ومات ٔالامن ..وانتحر السالم مؤقتا بانتظار سقوط الانقالب .فاذا كان ذلك القطار املميت الذي تكرر
التنويه به 4ي قرية عمر املختار ح كدنا نسمع ّ
صفارته ّ
مجرد ألعوبة بالغية مبتكرة الصابتنا بالهلع ،فمن
ّ
ٔالافضل أن ّ
املحسنات البديعية والتدخ=ن 4ي آن واحد...
نقرر الاقالع عن مشاهدة التلفزيون املرعب واسالك
ألن هذﻩ العادات كلها ضارة بالصحة عى أي حال .والقضية ال تحتمل مزيدا من الهزل ،ومهزلة بالدنا اتخذت
أبعاد قضية خط=^ة من جميع الوجوﻩ.

* * *
ان القصد الحقيقي من مضمون فقرات الخطاب ال أوردنا نصها فيما سبق مغلف بغاللة ّ
شفافة جدا ال تس_^
ما وراءها اذا دققت النظر .فالواضح مما نشرته )الزحف ٔالاخضر( نقال عن خطيا الفصيح أنه تعمد الاطناب 4ي
الاشادة بذكر السيد عمر الختار ،متظاهرا بتقديرﻩ الكب=^ لدور شيخ شهداء ليبيا 4ي حركة جهادها .وقال ما مؤداﻩ
باختصار أن عمر الختار حمل السالح 4ي وجه املحتل=ن صامدا 4ي ميدان القتال ح ال¸اية ،بينما تخى ادريس
السنو yÓعن شعبه 4ي وقت الشدة .فهكذا يمكن تلخيص ظاهر الخطاب وأصداءﻩ معا .أليس كذلك ،يا وكالة
ٔالانباء الصدئة ؟
وهذا القول نصفه حق يراد به باطل .وذلك أن قائد الزحف السالف الذكر لم يكن يعنيه عمر املختار الا
بقدر ما يخدم أهدافه الخبيثة .فالواقع أن كل اللف والدوران والقفز ب=ن أرصفة القطارات ع ^ خطابه املقبض ال
يعدو أن يكون محاولة رخيصة لعقد مقارنة مغرضة من أساسها .فهو انما أراد أن يستثمر مكانة الشيخ الجليل 4ي
ّ
التج4 Çي نفس الوقت عى السيد
نفوس الليبي=ن جميعا ،بحيث يتملق ذكراﻩ العطرة بحماس مصطنع ،مع
ادريس السنو yÓـ بل والتطاول عليه أيضا بمنتّ Ö
السفاهة ـ معتقدا أنه يستطيع أن يخلص من تلك املناورة
ّ
السمجة كلها اDى نقطة واحدة .وي الايحاء اDى قراء جريدته وسامÕي اذاعته بالفصل ب=ن تاريخ الكفاح املجيد
الثن=ن من أعظم رجاالت ليبيا  :أسعف ﷲ أحدهما بالشهادة قبل أن يشهد عهدﻩ.
فما الداÈي ،اذن ،اDى اقحام القطارات والدراجات وبساط الريح 4ي مثل هذﻩ املساÈي الدعائية املفضوحة
لخداع ٔالابرياء من مدم Çالاذاعة الليبية وللدس اللئيم ح ب=ن الاموات.

* * *
" كان عمر املختار شيخا من مشايخ السنوسية يحمل صفة املرابط واملجاهد معا "  ...هكذا يتحدث واحد
من كتب التاريخ املحظورة التداول 4ي سلوق وما حولها .ويم yÑالكاتب فيقول ان معظم الوجوﻩ البارزة 4ي حركة
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املقاومة ب ^قة ،مثل عمر الختار ويوسف بورحيل وخالد الحمري وشريف امليلود وعبدالقادر فركاش وفضيل
بوعمر وصالح العوامي ومحمد بو نجوي املسماري ،كانوا أيضا من الاخوان السنوسي=ن.
هؤالء الرجال  ،ممن وصفهم شيخ الانقالب بحفنة الدراويش ،لم ّ
يسجل أحد من املراقب=ن 4ي عهدهم أم
ّ
املتشنج باسم أي "فاتح" أو زعيم تحت أنظار الشرطة ّ
السرية 4ي معسكرات
كانوا يقيمون حلقات الذكر للهتاف
التوجيه املعنوي و4ي مدرجات الجامعة ...لم ّ
يقسموا قواÊم الوطنية اDى حفنة صغ=^ة من "الضباط ٔالاحرار"
وآالف املجندين العبيد ...لم يشح¸م أي قائد 4ي قطارات املوت أو طائرات الهالك اDى أوغندا أو اDى تشاد أو
الرهاب مواطن}م 4ي أرا yÏالغ=^ ..وما كان بوسع أحد أن يدفعهم اDى ذلك .ام لم يكونوا فريسة سهلة
للفاشيست من أي لون ..بل عاشوا أحرارا وماتوا رجاال .فما أحوج ليبيا اليوم اDى حفنة من الدراويش املشا=Mن،
أا السادة املواطنون !!...
ّ
فاحذروا النشال=ن وال_Üوير وعقد املقارنات الناقصة ومطالعة التاريخ بع=ن السلطة العوراء .واسمعوا بعض
ما قاله ٓالاخرون :
كان السيد ادريس يمقت الايطالي=ن بشدة ويرتاب 4ي نواياهم دائما .وسلطات الاحتالل الايطاDي لم تشعر
بالطمأنينة الكاملة 4ي أي وقت من ٔالاوقات ازاء وجودﻩ بمصر ،مع أنه كان قد وعد الحكومة املصرية بعدم
ممارسة العمل السيا yÓكما كانت السفارة الايطالية بالقاهرة تراقب نشاطه وتحركاته عن كثب .وقد حاول
الايطاليون مرارا أن يقنعوا الحكومة املصرية بتسليمهم الزعماء السنوسي=ن املهاجرين هناك ،ولكن جميع
محاوالÊم باءت بالفشل .وعى الرغم من العداوة املريرة ال كانت بي¸م وب=ن السيد ادريس ،الا أن نفس الكتاب
الايطالي=ن ّ
يقرون له بحدة الذكاء وبأنه يمتاز بحس أخالÝي عميق وحدس سيا yÓصائب ،اDى جانب ما عرف به
من الحزم 4ي تنفيذ القرارات ال يل_Üم Mا والحرص عى الوفاء بما يقطعه عى نفسه من عهود.
ويعزى اDى غراتسياني أنه وصف عمر املختار بقوله  " :هذا خصمنا العمالق..خادم ادريس املخلص القدير..
قلب الثورة الJقاوية وروحها " ...ونحن ال يعنينا كث=^ا ما يع_^ف به غراتسياني أو ال يع_^ف به 4ي تقييم أبطال
جهادنا .بل كنا نود أن نن yÔتاريخ الفاشية املظلم 4ي بالدنا مرة واحدة واDى ٔالابد ،لوال أن حكم الطغيان الحاDي لم
ي ^ح كعادته يذكرنا به 4ي كل لحظة .ولذا منا السؤال  :ألم يكن ٔالاحرى بعدو شعبنا اللدود هذا أن يعمد هو اDى
محاولة الايقاع ب=ن الرجل=ن 4ي ذلك الوقت ..ولو بالقاء خطاب تارÞي هام 4ي احدى قرانا املحتلة؟ ...أم ترى كان
الجزار الفاشيس القديم يؤمن بتناسخ ٔالارواح ويتنبأ بأن زعيمه )الدوت yzاملنتظر( سوف يظهر 4ي ليبيا مرة
أخرى ،ولكن بالزي الوط ،Çكي ينوب عنه 4ي أداء املهمة املستحيلة باملجان ..و4ي قرية عمر املختار ذاÊا ؟!
ّ
املجففة ،أم ّ
قررتم معرفة املزيد
فهل تريدون أن تكتفوا باشاعات الصحافة الخضراء وأقوال وكالة ٔالانباء
مما جاء 4ي كتابات املؤرخ=ن املحايدين قبل والدة القائد التاريي ّ
مفجر الانقالب ٔالاول 4ي حياة ليبيا ؟  ...حسنا،
هاكم بضع ملحات موجزة دون تعليق :
لقد نسب اDى السيد املهدي السنو ،yÓوالد السيد ادريس ،أنه قال عن عمر املختار  " :لو أن عندنا عشرة
رجال مثل عمر ،ملا احتجنا اDى أك¯^ م¸م "  ...وهكذا ع ّ ^ السيد املهدي عن مدى تقديرﻩ لفروسية عمر املختار
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وشجاعته الفائقة .وكانت جميع ٔالادوار )وي معسكرات املجاهدين( بمنطقة الجبل ٔالاخضر تحت قيادة عمر
ّ
املختار .الا أنه كان دائما يوقع بصفته املفوض العام للسنوسية ،كما ظل عى اتصال مستمر بالسيد ادريس
شخصيا وبالعناصر السنوسية ٔالاخرى واملتعاطف=ن معها 4ي مصر.
وحدث 4ي آخر مارس من سنة  1928أن تعرض املجاهدون لهزيمة قاسية 4ي احدى املعاركّ ،
مما حمل السيد
عمر املختار عى الاتصال بااليطالي=ن ألول مرة والتفاوض معهم لعقد هدنة ب=ن الجانب=ن .ومع ذلك فانه لدى
اناء املباحثات بشأن اتفاقية الهدنة رفض التوقيع عى أية شروط ائية للصلح ما لم يشهد عل}ا مراقبون من
مصر وتونس وتنال موافقة السيد ادريس أوال .وكان مع Çذلك أنه يتصرف باعتبارﻩ ممثال لرئيس دولة ذات
سيادةٔ ،الامر الذي دفع الايطالي=ن اDى التعنت معه  ..فانقطعت املحادثات.
من خالل هذﻩ الوقائع والروايات التاريخية ـ وغ=^ها كث=^ ـ نستطيع التوصل اDى فهم طبيعة العالقة الحميمة
ال كانت تربط السيد عمر املختار بالسنوسية عموما وبزعامة السيد ادريس عى ٔالاخص .فقد كان عمر املختار
واحدا من كبار مشايخ السنوسية 4ي ليبيا ،قائدا لقواÊا ،مقاتال تحت لواºا ،اDى أن ق yÑنحبه شهيدا عى
أ ضها 4ي أيام الثورة الليبية العظيمة حقا وال يبدو أن أبناء هذا الجيل التعس ال يعرفون ع¸ا الا ما ّ
يلق¸م اياﻩ
ر
قائد ّ
غر لم يتجازر بعد طور الطفولة السياسية ،ولم يشهد 4ي حياته كلها معركة واحدة  ..ال كجندي وال كقائد.
ان عمر املختار ،أا السادة ،كان قائدا ميدانيا مسؤوال عن ادارة العمليات الحربية 4ي ساحة القتال4 ،ي
ح=ن كانت القيادة السياسية باملنفى تعمل ي ٔالاخرى من أجل التحرير ولم تكن غائبة عن جو املعركة .وعلينا أن
نالحظ هنا أن حركة الجهاد اللي ضد الاستعمار الايطاDي كانت عملية متواصلة بمثابة حرب شعبية طويلة
ٔالامد ،روعيت ف}ا مختلف العوامل التكتيكية والاس_^اتيجية بقدر ما كان الليبيون اذ ذاك يفقهون 4ي مثل تلك
ٔالامور ..قبل زمن طويل من طلوع املالزم القائد الخب=^ 4ي سالح الاشارة ونسف القبور و4ي كل  ... xyفاملسألة لم
تكن تنحصر 4ي تدب=^ انقالب عسكري بسيط ينتصر عند الفجر أو يفشل عند الغروب وينتٔ Öالامر ،وانما كانت
حربا حقيقية 4ي مواجهة عدو شرس و4ي ظروف غ=^ متكافئة باملرة .ولكن الجناح=ن السيا yÓوالعسكري للمقاومة
الليبية كانا يتحركان معا بأق yàدرجة ممكنة من التنسيق فيما بي¸ما .وكان املقاتلون بالداخل يعتمدون عى
مواطن}م الالجئ=ن 4ي مصر المدادهم باملؤن الضرورية الستمرار الصمود .ولم تتمكن قوات الغزو الايطاDي من
ايقاف املقاومة الا بعد أن نجحت 4ي ّ
مد جدار من ٔالاسالك الشائكة ع ^ الحدود الليبية ـ املصرية ،بحيت قطعت
خطوط املواصالت والتموين والامدادات ال كانت ترد اDى املجاهدين الليبي=ن من اخوام 4ي مصر .كما أدى
ذلك من ناحية أخرى اDى تعطيل الاتصال ب=ن كل من السيد ادريس والسيد عمر املختار.
وال نحسب أن ثمة أي داع لسرد تاريخ تلك الف_^ة بأكملها ملجرد الرد عى اف_^اءات جندي ّ
متمرد عى نفس
جيش التحرير الذي أنشأﻩ السيد ادريس السنو yÓوالزعماء الوطنيون الليبيون 4ي املهجر منذ حواDي نصف قرن.
واذا كان من شأن التاريخ أن يعيد نفسه ـ كما يقال ـ فلربما يوما ستعود القوات املسحلة الليبية اDى أصلها جيشا
وطنيا خالصا لتحرير البالد من تسلط الطغمة الفاشية العشائرية ال ألحقت بالجيش والشعب معا أبلغ الاهانة
منذ انقالب سبتم ^ . 1969
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ولعله يكفينا 4ي هذا املجال أن نتذكر ّ
سويا ما حدث 4ي فرنسا أثناء الحرب العاملية الثانية .فالشعب الفرنyÔ
لم ينكر عى الج^âال ديغول أنه لجأ اDى بريطانيا بعد أن اجتاحت بالدﻩ جحافل النازية .فاسمعوا ،من فضلكم،
ألن هذا التاريخ قريب العهد نسبيا  ..وهو ال يختلف كث=^ا عن احدى مراحل تاريخنا الحديث .ففي  18يونيو 1940
أنشأ ديغول 4ي لندن هيئة عرفت باسم " اللجنة الوطنية املؤقتة للفرنسي=ن ٔالاحرار" وكانت مهما التنسيق ب=ن
النشاط السيا yÓألحرار فرنسا الفارين من الاضطهاد النازي 4ي بالدهم وب=ن حركة املقاومة الفرنسية ضد
سلطات الاحتالل واملتعاون=ن معها 4ي الداخل  ..أي 4ي داخل فرنسا نفسها .وملا انت الحرب )برحيل قطار املوت
املضحك( وعاد الج^âال ديغول اDى بالدﻩ استقبله الشعب الفرن yÔاستقبال ٔالابطال وأكرمه كقائد وزعيم وطÇ
شجاع .ولم يطلع أي مالزم أو ح عقيد حقيقي 4ي الجيش الفرن yÔلكي يم الرجل بأنه تخى عن مواطنيه
وهرب أو ليأخذ عليه أنه تعاون مع دولة أو دول أجنبية لطرد جيوش الغزو الهتلرية من أرض بالدﻩ  ..ان هذا لم
يحدث ح ٓالان عى حد علمنا.

* * *
ان شيخ شهدائنا أيضا عرف حياة الهجرة واملنفى  ..و مازال اجر .لم يذق لالستقرار طعما ح 4ي "عصر
الجماه=^ والانعتاق ال¸ائي"  ...فانظروا ما فعلنا به مؤخرا .
شنقه الفاشيست 4ي احدى قرانا الصغ=^ة أيام كنا مستعمرينّ ،
ولكنا نقاوم .وعى اثر الاستقالل ،الذي ت ّوج
تضحيات مئات ٔالالوف من أبطال شعبنا ،أقمنا له ضريحا مهيبا 4ي مدينة ّ
نعزها تعرضت أللف غارة وغارة 4ي
الحرب .وأخ=^ا نقلنا جثمانه اDى نفس البلدة القديمة ال أعدم ف}ا ،فاغتلناﻩ للمرة الثانية بعد أن تحولنا إDى
شبه قطيع من السوائم ت¸شه الكالب البوليسية ويلعق جراحه صامتا وال يقاوم ،بينما زّيفنا تاريخه 4ي لوحات
اعالنات بليدة تطل م¸ا صورة نجم سينمائي من املكسيك لم تكن تنقصه الدعاية بقدر ما كان انقالبنا التاريي
الهزيل متعطشا ال}ا .وكنا 4ي كل تلك ٔالاثناء نطلق اسم عمر املختار عى بعض الشوارع املوحلة ومحالت البقالة
والقرى ال مات ف}ا مرة أخرى عى أيدينا القذرة  ..ونسم أنفسنا أحفاد عمر املختار 4ي مباريات التفاخر ٔالابله
برجولتنا املشكوك ف}ا .وانه ل ^ئ منا مثلما ت ^أنا منه يوم انزعجت عظامه تحت أسماعنا وأبصارنا وهو ينفى من
مثواﻩ الاخ=^ بأمر من رئيس عصابة الانقالب القاتل  ..أفما آن لهذا الشيخ املرهق أن يس_^يح من عبثنا ،أا
السادة والاخوة املواطنون ..أا ٔالابطال املغاوير ،يا أحفاد عمر املختار؟!
أبدا لن يس_^يح  ...لن يس_^يح هذا الشيخ ح يلحق القاتل بالقتيل  ..ح تغسل ٔالامطار وجه ٔالارض من
ّ
الفاشية الجديدة 4ي بالدنا .أيامنا كلها أعياد .وآخرها عيد الثأر .فهل ن yÔالليبيون أم لم يروا سحنة
أدران
الانقالبي ّ
الغدار ألول مرة الا مستظال بضريح عمر املختار 4ي بنغازي ..وبعد أك¯^ من أسبوع=ن من تدنيس كل
ٔالارض ال سقط املناضل العجوز دفاعا عن تراMا وض³ى برأسه ٔالاشيب 4ي سبيل حرية أبناºا قبل أك¯^ من
ثالث=ن عاما؟  ...ام يذكرون جيدا بال ريب .وليس بمقدور أي ارهابي مغامر أن يضلل الشعب اللي بعد اليوم أو
ّ
يشوﻩ تاريخه أو يتطاول عى أبطال بالدﻩ .قد يتمكن من ارهاب البعض  ..وقد ينجح 4ي شراء بعض الذمم
املعروضة للبيع 4ي أسواق النخاسة ،لكنه لن يستطيع ارغام هذا الشعب عى الخضوع لحكمه ال ^بري الفاسد
من أصله وح النخاع.
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ّ
ان الواجهات ال ّ^اقة لم تعد تخفي عن ٔالانظار حقيقة القبح الكامن خلفها .وال يصلح العطار ما أفسد الدهر.
فالشعب اللي ٓالان يعرف حق املعرفة أن الثورة املزعومة 4ي بالدﻩ مجرد اسم مستعار النقالب عسكري قمx
ّ
متفسخ ينطلق مسرعا نحو هاوية السقوط املحقق .كما أدركت جماه=^ الشعب بالفعل أن ذلك الدكتاتور
املتعجرف الذي ّ
نصب نفسه قائدا "تاريخيا" وحاكما بأمرﻩ 4ي غفلة عابرة من التاريخ ال يجيد 4ي الواقع غ=^ قيادة
ّ
الرعاع وبعض ٔالاجراء من اللصوص والقتلة ومن أصحاب السوابق .فكل الناس يعلمون أن معلم الغوغاء صنم
جاهل من صنع أجهزة الدعاية الوثنية ال غلفته بأوراق النقد وأعطته سبورة خضراء وقطعة من الطباش=^
وكتابا وجريدة  ..وأن املفكر الثائر أكذوبة بالغة الضحالة يشتغل بنسجها وترويجها بعض الكساDى من هواة
ّ
التسول الفكري وأدعياء التقدمية الذين يزخر Mم عاملنا اليوم  ...ألن هذﻩ النماذح والعينات وأمثالها من ٔالافاق=ن
ليست قاصرة عى مجتمعنا اللي وحدﻩ ،وي ال تساوي قالمة ظفر 4ي موازين الفكر الانساني الناضج والتقدم
الحضاري الذي البد أن تفرضه حتمية التاريخ ذاÊا .
فالعصابات ال RSتطفو عQى السطح
فقاعات هواء ..
سوف تم RWXمثلما جاءت،
ويبقى الكادحون ٔالامناء ..
)ويالحظ القارئ أن " ٔالامناء " هنا ال عالقة لهم بتلك اللجان املبع¯^ة " 4ي كل مكان " من ليبيا اليوم( .

* * *
ان عمر املختار سيبقى شيخا لشهداء ليبيا ما لم تقدم شهيدا آخر أك ^ منه سنا 4ي معركا الراهنة ضد
صغار الفاشيست ،وسوف يبقى كذلك واحدا من أبرز قادة السنوسية التاريخي=ن غصبا عن نبا yمدافن
ّ
ومحر4ي الحقائق .وقد كان السيد ادريس السنو yÓرئيسا دستوريا شرعيا للدولة الديمقراطية الوحيدة
الشهداء
ال قامت تعب=^ا عن ارادة الشعب اللي ّ
الحر ألول مرة 4ي تاريخه الطويل  ..وذلك أيضا رغم ادعاءات الحكم
الدكتاتوري الحاضر وأعوانه ومؤيديه وأسواق النفط ومزاعم السماسرة واملغالط=ن .فليكن شغلنا الشاغل أن
نسÕى اDى ّ
تب=ن وجه الحق ،ألنه ال ّ
يصح وال يدوم سواﻩ.
فشر ّ
ولننتقل ٓالان اDى جزء آخر من الخطاب الهمèي 4ي الجبل ٔالاخضر .ولنسخر معا بقدر الامكان ّ ..
البلية ما
يضحك ،أا السادة الواطنون !

* * *
عن الكالب الضالة واللجان  ..نبحت دار الاذاعة املحتلة للمرة املليون ،معلنة بصوÊا الشاحب أن راÈي
الذئاب ٔالاليفة أكد 4ي عيدها اليج عى )) ضرورة قطع رؤوس هؤالء 4ي أمريكا أو 4ي ّ
املريخ (( ..مش=^ا اDى رؤوس
معارضيه بطبيعة الحال .وقد تناقلت وكاالت ٔالانباء خ ^ا عاجال مفادﻩ أن أم=^كا ارتعدت فرائصها من الرعب ،وأن
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وزارة الخارجية 4ي كوكب ّ
املريخ املسالم بادرت بتقديم احتجاج شديد اللهجة عى Êديدات العربيد املذكور.
وتلعثم املذيع اللي البائس ،فيما اختلط عليه ٔالامر تماما ،فاندفع يقول بنـزق عى غ=^ املعتاد  :تلقى كوكب
الثورة من ٔالاخ قائد املريخ برقية Êنئة بعيد الثأر املبارك وطرد بقايا الليبي=ن من أول جماه=^ية 4ي التاريخ .
ّ
ّ
املع Çأذن الاذاعة وأضاف قائال  )) :ان عى العمالء أن ي_^قبوا مص=^هم وان عى الشعب
قرص الكوكب
اللي أن يجهز نفسه لتصفية خصومه 4ي أي مكان 4ي الداخل والخارج .ونحن جادون ونخوض ملحمة خط=^ة ((...
وأدركت الحشود الضخمة بوضوح تام أن قطعان اللجان املطيعة قد تلقت ّ
لتوها اشارة الانطالق من قرية عمر
املختار رأسا اDى البدء 4ي سلسلة أخرى من جرائم الاغتيال السيا yÓمع سبق الاصرار وال_^صد للقضاء عى
معار yÏراع}ا ،وأا ال تنوي املزاح ألا مكلفة باالقدام عى احدى مالحم التاريخ الك ^ى ..وربما أخطر من
ّ
الهاللية نفسها.
فهكذا دأب القائد التاريي الباسلّ .
يحرض عى اشعال حرب البسوس وحرب داحس والغ ^اء 4ي كل مكان..
يدير مكتبا حكوميا للتوريد والتصدير من دون رخصة ..يستخدم عشرات الباعة املتجول=ن ..يستورد املفرقعات
ّ
ويصدر نوعا من الثورة املغشوشة ..ويعاني من عجز دائم 4ي امل=Üان التجاريّ .
يتحرش بالجميع
ؤالالعاب النارية،
ّ
ويستفز الناس للعراك معه بكل الوسائل ،لكنه أبدا ال يخوص املشاجرات بنفسه بل يدفع آخرين أو
شرقا وغربا
يش_^م لحمايته والدفاع عنه ومحاربة خصومه  ..يستغل الغ=^ ويضحك عى ذقون ّ
السذج من أذنابه ومعجبيه
ّ
يندس هو 4ي مخابئه العديدة لكي يظل
اDى حد اقناعهم بتنفيذ مشاريعه الفاضحة ضد مواطن}م بالذات ،بينما
دائما بمنأى عن الخطر الجسدي املباشر .
وأعلن ـ قالت )الزحف ٔالاخضر( مرة أخرى  )) :اننا الزلنا نريد أن نرحمهم اذا ما جاؤا تائب=ن ورؤوسهم عارية
وأرجلهم حافية وأيدم مرفوعة أو خلفهم ويقولون نحن تبنا وكنا كالبا ونادم=ن ((  ....وتلك بالضبط " شروط
النسيب الكارﻩ " ال يضرب Mا املثل .ألن دعوة سخيفة كهذﻩ ال يفكر 4ي قبولها الا كلب حقيقي وغ أيضا .فما
دمت مطالبا بأن Êرول ع ^ الساحة الخضراء حاسر الرأس حا4ي القدم=ن 4ي ّ
عز الشتاء ،فان أقل ما يمكن أن
تصاب به الاب رئوي حاد يودي بحياتك قبل استكمال اجراءات التوبة املهينة  ..فتصفي نفسك بنفسك مجانا.
وéى لو ّ
قدرت لك النجاة من هذا الفخ والافالت من لجنة الاستقبال يبقى أمامك كذلك أن تع_^ف عى رؤوس
ٔالاشهاد بأنك جرو ضال وابن كلب ّ
وجدك قرد وأنك تزمع التوبة كي تعيش مثل سلحفاة ال تطلع رأسها الا م
أمنت الزحف خلف قائد املس=^ة العرجاء.
وم yÑفقال أن )) الشعب الليب يجب أن يصفى أعداءﻩ أينما ذهبوا(( ّ
موضحا أنه )) اعتبارا من ٓالان ال
يجب أن يكون هذا من عمل اللجان الثورية فقط ،ألا احدى ٔالادوات((  ...ولم يكن أحد بحاجة اDى التأكيد عى
أن اللجان املشار ال}ا مجرد أدوات ّ
صماء وألعوبة 4ي يد قائدها  ..ولكن شهد شاهد من أهلها .وقال أن هذا
املوضوع يعرض عى املؤتمرات الشعبية وتناقشه علنا )) لتسمع أمريكا ويسمع سفراء  44دولة موجودون 4ي هذا
املكان ليكتبوا لبلدام ويقولوا لها أن تصفية أعداء الشعب اللي 4ي الخارج ستناقشها املؤتمرات الشعبية ال
ف}ا كل الشعب اللي (( ...والظاهر أن ما مه 4ي املقام ٔالاول هو أن يثبت ألم=^كا والعالم أنه قادر عى أن يجعل
الليبي=ن يتصارعون فيما بي¸م ح املوت 4ي ح=ن يبقى شخصيا بمأمن يحميه من طائلة العقاب .فال بأس أن
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يغتال املواطنون الليبيون بعضهم بعضا ملجرد أن تسمع به أم=^كا وغ=^هاّ ،
ظنا منه أن العالم لم يعد يح_^م غ=^
السفاح=ن والقتلة.
ان هذا ّ
السحار العجيب هو الدكتاتور املعاصر الوحيد الذي ّيدÈي أنه خارج السلطة الفعلية منذ سنوات،
ومع ذلك مازال بوسعه أن يقف خلف منصة للخطابة 4ي أي وقت ليعلن مقدما كل ما يع_Üم الشعب أن ّ
يقررﻩ أو
ال يقررﻩ خالل العام التاDي عى ٔالاقل .فكيف يمكن للمرء تفس=^ مثل هذﻩ الخارقة؟ 4ي نفس الخطاب "التاريي
ّ
الهام" و4ي نفس العيد و4ي نفس القرية و4ي نفس البلدية يؤكد القائد الفذ أن ))الشعب اللي قرر تصفية
خصومه 4ي الخارج (( ثم ال يلبث أن يستدرك قائال )) ان تصفية أعداء الشعب اللي 4ي الخارج ستناقشها
املؤتمرات الشعبية (( ...فهل املسألة مجرد خطأ نحوي 4ي تصريف ٔالافعال تحت وطأة الذهول التاريي الذي قد
يؤدي اDى الخلط ب=ن املا yÏواملستقبل؟  ..أم أن ٔالامر ينطوي عى كارثة أخطر من ذلك؟  ..بمع Çأن موافقة
مؤتمراته الخاصة عى قرار ال_^خيص بمزاولة الاجرام رسميا وتأميم الارهاب كانت مضمونة مسبقا وأن انعقاد
تلك املؤتمرات ال يعدو أن يكون اجراءا صوريا ال يقدم وال يؤخر .
فكم عدد أفراد املؤتمرات الشعبية املزعومة؟  ...وكم لوحة زيتية تضمها جدران ما يسم بمؤتمر الشعب
العام الذي يحركه زعيم الانقالب من داخل دائرة التلفزيون املغلقة ويوضح جدول أعماله ويمي عليه قراراته
الجاهزة ويشرع 4ي تنفيذها قبل اصدارها ويحفظ أرقام أنفارﻩ عن ظهر قلب من الصفر ّ
املدور ح الصفر
الشمال ؟  ...ان هذﻩ املؤتمرات أبعد ما تكون عن ٔالاسلوب الديمقراطي شكال ومضمونا .ف Öانما تشكل بطريقة
ّ
السري ودوائر املخابرات ،فضال عن أن س=^ اجراءاÊا يتنا4ى مع
عشوائية تماما وفوضوية تحت اشراف البوليس
أبسط القواعد ؤالاصول املتعارف عل}ا 4ي أعمال املؤسسات الدستورية الحقيقة املنتخبة من قبل الجماه=^ ..
وليس ف}ا "كل الشعب اللي" كما يزعم صاحا ،بل تقتصر عضويا الفعلية عى بعض العناصر املنتقاة
بمعرفة الحكومة  ..ومعظمها ـ ان لم تكن كلها ـ موالية لجهاز الحكم العسكري طوعا أو كرها وخاضعة لتعليمات زعيمه.
واذا كانت من الغفلة بحيث تعتقد أا تمثل الشعب اللي حقا أو تع ^ عن ارادته ،فاننا ندعوها اDى مراجعة
كتيب تعليماÊا ٔالاخضر بالذات ع yÔأن تتذكر أا قائمة من أساسها عى قاعدة واهية جدا من املغالطات
الصغ=^ة والتناقضات الواضحة .فلتقرأ باسم قائدها الذي علمها أنه "ال نيابة عن الشعب  ..والتمثيل تدجيل"
)عى هاش الصفحة التاسعة من الجزء ٔالاول(  ...لكي تدرك أا ال تمثل 4ي الواقع الا سخرية ّ
فجة من فكرة
الديمقراطية ذاÊا  ..ولتخجل من نفسها .وكفى مهاترة وتدجيال عى الشعب.

* * *
ان أسلحة الحمقى والطغاة ّ
ترتد اDى نحورهم 4ي ال¸اية .وان كل من يشارك 4ي اضطهاد الشعب اللي ّ
السج=ن أو
يتواطأ 4ي ذلك عى أي نحو مباشر أو غ=^ مباشر البد أن يواجه العواقب الوخيمة عاجال أو آجال ..والبد أن يتحمل
نصيبه كامال من املسؤولية الرهيبة عن كبت حريات هذا الشعب ،وعما يتعرض له أبناؤﻩ من اهانات ال تغتفر
ومن أعمال التعذيب الوح yzوسفك الدماء واناك الحرمات وتسفيه املقدسات ،وعن كافة الجرائم الفظيعة
ٔالاخرى ال ارتكبت وترتكب 4ي حق املواطن اللي يوميا منذ تكريس سيطرة الغوغاء كأداة الستبداد الدكتاتورية
الفردية والحكم البولي yÔالسافر 4ي البالد .
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ّ
ّ
مصرا عى التظاهر بأنه يملك 4ي حوزته قوة ال تقهر
التعسفي ال xyÔالسمعة ما زال
واذا كان هذا النظام
ويستعرض عضالته عى الجماه=^ بحبس ٔالابرياء وتعذيم واغتيالهم داخل السجون واملعتقالت و4ي املنا4ي
البعيدة ،فان تلك التظاهرات الدموية ليست دليل قوة عى الاطالق  ..بل عالمة ضعف وخور شديدين .وي ال
تع Çشيئا سوى انحدارﻩ اDى حضيض الج ن والنذالة .وذلك أن سلطة الانقالب الحاكم وأدواته ال تواجه خصوما
مسلح=ن 4ي ظروف متكافئة ،وانما تلجأ اDى الغدر والخديعة وتالحق ّ
العزل وحدهم مستغلة كل ما يسعها تجنيدﻩ
من أجهزة الارهاب والعمالء واملرتزقة الذين تدفع أجورهم بأموال مسروقة من الشعب اللي نفسه.
فاالنقالب ،اذن ،يتعاطى الجريمة العادية تماما مثل ش العصابات املشاMة .ولعل الفارق الوحيد أن
عصابات املافيا ،مثال ،قد تعمد اDى القتل بدافع الثأر أو الانتقام أو غ=^ ذلك من ٔالاسباب املعتادة ٔالاخرى  ..ولك¸ا
لم تحاول قط أن تسم نفسها قوة ثورية أو ثورة شعبية عظيمة ! ...
ّ
واذا كان املالحظ كذلك أن حكم الجريمة املنظمة 4ي ليبيا ٓالان لم يزل قادرا عى شراء سكوت البعض باتباع
أساليب املساومة الرخيصة عى أية مصالح متبادلة ،فمن الطبيÕي أيضا أن مثل تلك املصالح قد تصبح 4ي حد
ذاÊا موقوته ب¸اية هذا النظام طاملا كانت رعايا تطيل من أجله عى حساب الشعب اللي 4ي الوقت الحاضر.
فالحكومات زائلة بطبعها ،لكن الشعوب باقية بالضرورة  ..وي ال تن yÔالاساءة دائما.
وختاما  ..اذا كان ثمة من قد يمنا بمجافاة الذوق أحيانا 4ي سياق معالجتنا ملوضوع ذلك الخطاب البذئ
والهبوط اDى نفس مستواﻩ ،فاننا نود أن نطرح السؤال التاDي املعقد نوعا :فلنفرض أوال أن بلدا ما قد سيطرت
عليه منذ ف_^ة مجموعة من فرق التعذيب والاعدام الخانعة كلية لسطلة قائد "تاريي" مع=ن توصل ـ عى حد
زعمه ـ اDى وضع معادلة فلسفية كاملة 4ي الصحراء لحل مشاكل العالم عن طريق تصفية مواطنيه ،ولنفرض
أيضا أن نفس الزعيم النابغة لم يزل يعامل من قبل البعض بمثابة رئيس دولة ذي فخامة ومقام رفيع ومازال
البعض يخطبون ودﻩ لغاية 4ي نفس يعقوب .ولنفرض أخ=^ا أن صاحب الفخامة الدولية هذا ،بدال من أن يسلك
السلوك الالئق باملكانة الفكرية الراقية ال يدع}ا لنفسه ،وال يكف عن وصف خصومه السياسي=ن بالكالب
الضالة فيما يحرض صبيته 4ي مطاردة كافة معارضيه واغتيالهم حيثما كانوا ،وال يتورع مطلقا عن نعت غ=^
أتباعه بمختلف ٔالالقاب والعبارات املقذعة ال يعرفها قاموس الاسفاف ّ
املوسع 4ي دائرة معارفه الضيقة  ...فهل
مثل هذا يستحق أي اح_^ام من جانب مواطنيه أو غ=^هم  ..وسواء من باب مراعاة اللياقة ٔالادبية وحدها أو من
أي باب آخر ،أو ح نافذة صغ=^ة ؟؟ ..
والاجابة البسيطة ال تفرض نفسها هنا  :أبدا  ...ال يستحق  .وانما يستأهل املعاملة باملثل تماما ،ولو من
جانب مواطنيه عى ٔالاقل ألم أصحاب الشأن بالدرجة ٔالاوDى .فالداÈي اDى الجريمة ال يقل انحرافا عمن يرتكا
بالفعل  ..بل ربما كان أسوأ .وآمر فرقة الاعدام ليس يعفيه من تبعات الفعل أنه لم ينصب املشنقة بنفسه أو
يضغط عى الزناد بيدﻩ 4ي مواجهة القتيل .

ان رئيس عصابة ٔالاشقياء هو أشقاهم عQى الاطالق  ..بحكم املنصب ؤالاقدمية !
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