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العربية و  التركية  المأكوالت   بأشهى  إستمتع 
انطاليا. في  ممتعة......  تركية  عربية  أجواء  في 
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العالم العربي دخل مرحلة الكهولة .... لذلك فهو ال يفهم طفولة معمر القذافي ، والعالم العربي متعصب للنثر ، 
لذلك فهو ال يفهم شاعرية القائد الليبي.

يتصوره البعض شيخًا من مشايخ الطرق الصوفية ، ويتصوره البعض واحدًا من جماعة اخوان الصفاء، ويتصوره 
البعض تلميذًا مشاغبًا يمد لسانه لجميع المدرسين، ويتصوره البعض مراهقًا سياسيًا يرمي الحجارة على شبابيك 
كل المدن بما في ذلك ايرلندا والفيليبين ، ويتصوره البعض ولدًا خارجًا على طاعة أبويه وتقاليد القبيلة وآداب 

األكل بالشوكة والسكين . 
إن معمر القذافي ليس زعيمًا كالسيكيًا ليناقش بطريقة النقد الكالسيكي ، وليس تمثاًال محدد القسمات في متحف 

الشمع العربي . إنه ظاهرة استثنائية ، كالبرق، والرعد، ورياح الخماسين... وعلى هذا األساس يجب أن ندرسه.
فن  أتقن  وال   ، الحاكمين  رشوة  أحترف  ال  فأنا  الرشوة،  معاني  من  معنى  أي  تحمل  ال  القذافي  عن  وكتابتي 
وسلوكهم  روايته،  أشخاص  بمواقف  المؤلف  بال  ينشغل  كما  بالي  يشغل  الرجل  أن  األمر  في  ما  التبخير...كل 

وأبعادهم النفسية.
القذافي أشبه بممثل متميز الشخصية، رفض النص المكتوب في السيناريو، وبدأ يخترع كالماًَ من عنده إن الكالم 
القديم ال يعجبه . لذلك تخانق مع المنتج، والمخرج، ومهندسي الديكور، وصانعي الماكياج.. وطلب من الجمهور 

أن يسترد ثمن تذاكره، ألن السينما كلها.. أونطة.. بأونطه...
بدافع  ذلك  يفعل  ال  فإنه   ، اهللا"  "حسب  فرقة  أفراد  مع  ويتخانق  العربي،  المسرح  تقاليد  يخالف  حين  والقذافي 
المشاكسة، أو الرغبة في الشهرة ، أو تأسيس فرقة مسرحية لحسابه. فزهده في الحكم معروف لدرجة أنه يهدد 

باإلستقالة من رئاسة الجمهورية بعد كل وجبة طعام يتناولها.
أراد أن "يسمع" و  طبعًا كان بإمكان القذافي أن يبقى في مكتبه في طرابلس، ويصنع الوحدة بالتلفون، ولكنه 

"يرى" قبل أن يقرر. وتلك هي طريقة الباحثين عن الحقيقة.
وبعد ...قد ال نلتقي مع الرئيس القذافي في فكره الديني، وفي عدائه الشديد لليسار، وفي تصوره الغريب للثورة 

الثقافية ، 
صحيح أن معمر القذافي يقود دراجته النارية بأقصى السرعة في شوارع المدن النائمة، ويستعمل "الكالكسون" 

في الساعات المحظور استعماله فيها، ويكتب بالطباشير الملونة كالمًا غريبًا على كل األبواب... 
كل هذا صحيح ، ولكن الصحيح أيضًا أن المدن العربية، التي لم تنجب منذ زمن بعيد أصبحت في حاجة إلى صوت 

يحمل إليها الفرح والمتاعب ، ويرمي من النافذة نصف أثاث البيت العتيق الذي نخره السوس.

محاولة لقراءة كف معمر القذافي

نزار قباني
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تلك   ، بالجمال  اهللا  أحاطها  التي  الدرة  تلك  ليبيا 
المطلة على الساحل والصحراء ، ليبيا التي جمعت 
الساحل  بين  جمعت  مثلما   ، المتناقضات  بين 
والقسوة  والبهاء  الجمال  بين  جمعت   ، والصحراء 
بجمال  ساحرة   ، طبيعتها  بتنوع   جميلة   ، والقوة 
قوية   ، وسهولها  وشواطئها  بجبالها   ، خضرتها 
عنيفة بهذا الجمال فترفض كل غريب  يطمع في 
والبساط  الذهبية  الرمال  هي   ، عليها  االستحواذ 
األخضر الرائع ، وهي الصخرة الصماء التي تتكسر 
تنبت  ال  الصحراء  إن   ، الغدر  مراكب  كل  عليها 
العشب ولكنها تنبت القيم والمبادئ الخالدة ، فكل 

حضارة وكل جديد أشرقت شمسه من الصحراء.
من هو معمر القذافي ؟

إن معمر القذافي هو من أسرة ليبية بدوية شريفة 
األصل  والنسب ، معمر القذافي هو أبن محمد عبد 
بن  عائشة  وأمه   ، القذافي  بومنيار  أحميد  السالم 
القذاذفة  قبيلة  إلى  ينتمي   ، القذافي  علي  نيران 
بيت القحوص ، وقد ولد ونشأ بالعقربية في وادي 
في  تتلمذ   ، 1942م  عام  سرت  بمنطقة  جارف 
طفولته على يد فقهاء الدين في ذلك الوطن أو ما 
ودرس   ، سرت  بوادي  في  بالكتاتيب  تسمى 
بمدينة  االبتدائية  المرحلة  من  األولى  السنوات 
سرت ، وانتقلت أسرته من سرت إلى فزان فدرس 
الثورة  هاجس  وكان   ، اإلعدادية  المرحلة  بها 
والتغيير يسري في وجدان معمر القذافي منذ عام 
1959م ، وانعكس ذلك على نشاطه الثقافي داخل 
إنشاء  خالل  من  الثانوية  اإلعدادية  سبها  مدرسة 
 ... الشمس   ) أسم  عليها  أطلق  حائطية  جريدة 
الذي  العنوان  ذات  وهو   ، للجميع)  تشع  الشمس 
في  صدرت  التي  الشمس  صحيفة  على  أطلق 

كان  وعندما   ، الماضي  القرن  من  التسعينات 
الحراك  ثانوي وفي ظل  األولى  السنة  يدرس في 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  يقوده  الذي  القومي 
شكلت  التي  اإلحداث  أبرز  من  كان   ، الناصر 
منعطفًا في حياته هو إعالن االنفصال بين مصر 
وسوريا ، وهو يعني انتهاء محاولة وحدوية سعى 
إليها الزعيم جمال عبد الناصر ،  فكان هذا الحدث 
بقدر ما فيه من ألم كان يحتضن األمل ، بوجود 
أجيال وحدوية تأثرت بالوعي القومي والوحدوي ، 
الذي كان يمثله الزعيم جمال عبد الناصر ، فقام 
باإلعداد لتنظيم مظاهرة في 5 أكتوبر من العام 
مصر  بين  باالنفصال  وتندد  ترفض  1960م  
تم  ما  سرعان  المظاهرة  تحرك  وعند   ، وسوريا 
 ، المتحركة  القوة  قبل  من  وقمعها  مواجهتها 
الذين قاموا بتفريق المتظاهرين ولم يقف األمر 
من  عدد  على  القبض  تم  بل   ، الحد  هذا  عند 
 ، القذافي  معمر  الطالب  بينهم  من  كان  الطلبة 
وأصدر والي فزان (سيف النصر) قرارًا بفصله من 
والية  إلى  حقائبة  ليحزم   ، فزان  بوالية  الدراسة 
به  واستقر   ، الغرب  طرابلس  والية  وهي  أخرى 
واستقل   ، مصراته  منطقة  إلى  بالتوجه  القرار 
مدينة  إلى  ليصل  قاسية  رحلة  في  سيارة شاحنة 
مصراته  مدرسة  إلى  وصوله  وعند   ، مصراته 
كفاية  عدم  وبرغم   ، الثانوية   اإلعدادية 
المستندات الدراسية ساعده من كان يعرفهم من 
الطلبة في تمكينه من الدراسة ، والتوسط له عند 
مدير المدرسة والذي بدوره قدر ظروفه ، فكان ما 
األولى  بالسنة  يتوفر بحوزته هو مستوى دراسي 
ثانوي فقط ، وبرغم الحراك والتفاعل القومي في 
فزان كان أقوى من مصراته ، إال أن هذا األمر لم 
يثنيه عن خلق الحركة القومية والتفاعل القومي 

 ، مصراته  في  االجتماعي  والوسط  الطالب  بين 
وموقفه مع مفتش مادة اللغة اإلنجليزية في والية 
على  مثال  أبلغ  (جونسون)  الغرب   طرابلس 
ناصريته وقوميته ، عندما رفض القيام من مقعده 
وهذا   ، الفصل  دخوله  عند  المفتش  هذا  لتحية 
التصرف كان تعبيرًا عن رفض االستعمار وهيمنته 
المعدن  يحرك قطعة من  بقى جالسًا وهو  ، حيث 
تحمل صورة جمال عبد الناصر ( ميدالية معدنية) 
في أصابعه ، وهي رسالة إلى ذلك المفتش تحمل  
دالالت القومية والعروبة واإلسالم  ، وبعد أن أمره 
المفتش بالخروج قائًال له: (أخرج) باللغة اإلنجليزية  
، رد على الموجه كذلك باللغة اإلنجليزية قائًال له: 
ليس  سأخرج  وأنا    ، بالدي  من  يخرج  من  أنت 
احترامًا لك ، وإنما خروجي احترامًا لزمالئي ،  وكان 
وهو   ، الكثير  يكلفه  قد  التصرف  هذا  بأن  يعلم 
طرده نهائيًا من والية طرابلس الغرب ، كما طرد 
من والية فزان وهذا يعنى انتهاء مستقبله العلمي 
األمر بسالم  ينتهي  بأن  ، ولكن قدرة اهللا شاءت  
من دون أن يتخذ ضده أي إجراء ، وهذا الموقف ال 
كان  بل   ، واالحترام  اللياقة  عدم  أنه  على  يحسب 
بهيمنة  والوعي  اإلحساس  نتيجة  فعل  ردة 
االستعمار على الوطن ، فهو كما يروي رفاقه كان 
طيب ومحترم ويتميز بالهدوء وقلة الكالم ، وكان 
وبالقسم  الطالبي  الوسط  في  يلقب 
 ، وأسلوبه  لطيبته  نظرًا  معمر)  الداخلي(الشيخ 
 ، الداخلي  القسم  بطلبة  يصلي   إمامًا  كان  وألنه 
بالكلية  التحق  الثانوية  الدراسة  أنهى  أن  وبعد 
بااللتحاق  رفاقه  من  الكثير  وأقنع   ، العسكرية 
بالكلية العسكرية ، ليبدأ مسيرة العمل الثوري في 
اتجاه الثورة ،  بتأسيس حركة الضباط الوحدويين 
األحرار ، فهو رأى بأن الثورة البد لها من المؤسسة 

من  وأداة  لها  العسكري  الجناح  لتكون  العسكرية 
أدوات التغيير ، وبعد أن تخرج من الكلية العسكرية 
برتبة مالزم ثاني عمل بمعسكر األبيار ، ثم أنتقل 
للعمل بمعسكر قاريونس ، وكان يمتاز أثناء عمله 
بهذه المعسكرات بالجدية وعدم التهاون في أداء 
دورة  في  أوفد  ثم   ، الجنود  تدريب  و  الواجب 
تدريبية إلى بريطانيا عام 1965م ، وأثناء تواجده 
لم  تجواله  وأثناء  لندن  البريطانية  العاصمة  في 
الزي  يرتدي  فكان   ، الوطن  رمزية  عن  يتخلى 
العربي الليبي ، وبعد عودته إلى الوطن باشر عمله 
والعلني  السري  التحرك  من  وبعد سنين   ، الثوري 
ذلك  في  العسكرية  االستخبارات  أنظار  وتحت 
الوقت ، وتوصل أعضاء حركة الضباط الوحدويين 
األحرار بعد اإلعداد للثورة إلى إعالن يوم الثورة ،  
 1969 عام  سبتمبر  من  األول  االثنين  يوم  وكان 
(القدس)  السر  كلمة  وكانت  الثورة  لقيام  موعدًا 
وفي فجر ذلك اليوم وبعدما انتصرت الثورة ، دخل 
معمر القذافي يرافقه بعض أعضاء حركة الضباط 

األحرار إلى إذاعة بنغازي ليعلن البيان .
البيان األول للثورة :

الليبي  الشعب  أيها   " قائًال:  األول  البيان  وقرأ 
ألمانيك  وتحقيقا  الحرة  إلرادتك  تنفيذا  العظيم 
الذي  المتكرر  لندائك  صادقة  واستجابة  الغالية، 
العمل  على  ويحث  والتطهير  بالتغيير  يطالب 
والمبادرة ويحرض على الثورة واالنقضاض ، قامت 
الرجعي  بالنظام  باإلطاحة  المسلحة  قواتك 
النتنة  رائحته  أزكمت  الذي  المتعفن  المتخلف 
 ، األبدان  معالمه  رؤية  من  واقشعرت   ، األنوف 
وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت األصنام 
من  واحدة  لحظة  في  فانقشع  األوثان  وتحطمت 
حكم  من  العصور،  ظالم  الرهيبة  القدر  لحظات 

الرجعية  عهد  إلي  الطليان  جور  إلى  األتراك 
والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر، 
ذات  حرة  جمهورية  ليبيا  تعتبر  أآلن  منذ  وهكذا 
الليبية)،  العربية  (الجمهورية  اسم  تحت  سيادة 
صاعدة ، بعون اهللا إلى العمل إلى العال، سائرة في 
طريق الحرية والوحدة والعدالة االجتماعية, كافلة 
ألبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل 
وال  مظلوم  وال  مغبون  وال  مهضوم  ال  الشريف. 
مجتمع  ظل  في  أحرار  إخوة  بل  مسود،  وال  سيد 
والمساواة،  الرخاء  راية  اهللا)  شاء  (إن  عليه  ترفرف 
فهاتوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم، وانسوا أحقادكم 
عدو  العربية  اآلمة  عدو  ضد  واحدا  صفا  وقفوا 
مقدساتنا  أحرق  الذي  اإلنسانية،  عدو  اإلسالم 
تراثا  ونحيي  مجدا  سنبني  وهكذا  شرفنا،  وحطم 
ونثأر لكرامة جرحت وحق اغتصب.  يا من شهدتم 
لعمر المختار جهادا مقدسا من أجل ليبيا والعروبة 
قتاال  الشريف  أحمد  مع  قاتلتم  من  ويا  واإلسالم، 
حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء, يا أبناء المدن 
القرى،  أبناء  يا  الطاهرة،  األرياف  أبناء  يا   ، العريقة 
العمل،  ساعة  دقت  قد  ها  الحبيبة،  الجميلة  قرانا 
أن  اللحظة  هذه  في  يسرنا  وإنه  األمام.   فإلى 
نطمئن إخواننا األجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم 
سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وأن هذا 
أو  أجنبية  دولة  أي  ضد  موجهة  غير  العمل 
وإنما  به  معترف  دولي  قانون  أو  دولية  معاهدات 
ومشاكلها  ليبيا  يخص  بحت  داخلي  عمل  هو 
المزمنة ، وإلى األمام والسالم عليكم ورحمة اهللا ".
لم  ألنها   ، البيضاء  بالثورة  الثورة  هذه  وسميت 
تراق فيها قطرة دم واحدة ، وانطلقت الثورة وسط 
بالدم  بالروح   " الشعب  هتافات  تلفها  الشعب 
 ، وإبعاده  معناه  الهتاف  ولهذا   " ياثورتنا  نفديك 

الزعيم ا�ممي
معمر القذافي

ورحلة الثورة و الفكر و النضال

باعتراف  اللحظة  وليدة  ليست  الليبية  الثورة  وألن 
 ، وتخطيط  وعقل  فكر  هي  وإنما   ، ورفاقه  قائدها 
وإرهاصات ، وتنظيم ، وعمل ، ومخاطر ، صنعت من 
وإنما   ، الحرب  جنراالت  يصنعها  ولم  الشعب  بين 
 ، الفقيرة  والطبقة  الشعب  بين  من  شباب  هم 
وكانت   ، المتوسطة   الطبقة  من  منهم  وقليل 
الثورة بفعل وحركة وإرادة شباب صغار السن في 
الشعب  أكد  فلهذا   ، والعسكري  المدني  التنظيم 
على أن الثورة ثورته وعليه تقع مسؤولية حمايتها 
، أن الثورة  شهدت سنين من العمل السري تحت 
األرض وفوق األرض كما أسلفت من القول ، ولم 
العسكرية  والخاليا  الثورة  قائد  إال  بها  يعلم  يكن 
والمدنية ،  وهذا ما أكده الفريق محمد العياط أحد 
القليلة  األيام  في  األحرار  الوحدويين  الضباط 
أي  هناك  يكن  ولم   ، تلفزيوني  لقاء  عبر  الماضية 
الزعيم  أن  ذلك  على  والدليل   ، الخارج  مع  اتصال 
جمال عبد الناصر لم يعلم بما حدث في ليبيا ، ولم 
أن  بعد  إال   ، بالثورة  قاموا  من  بهوية  يعلم  يكن 
 ، المصرية  للقيادة  برقية  الليبي  الزعيم  أرسل 
خاللها  من  وتدعو   ، الثورة  بحدوث  فيها  يعلمهم 
األستاذ محمد حسنين هيكل بصفته رئيس تحرير 
وقد   ، بنغازي  مدينة  إلى  للحضور  األهرام  جريدة 
بالتفصيل  ذلك  على  هيكل  حسنين  محمد  تحدث 
بن  مصطفى  أكد  كم   ، التاريخ  على  شهادته  في 
 ، الملك  عهد  في  األسبق  ليبيا  وزراء  رئيس  حليم 
بقوله : أننا تتبعنا عن طريق كل السفارات ووكاالت 
لنا  وثبت   ، العالم  دول  وكافة  األجنبية  المخابرات 
تواصل  أي  أنه اليوجد   ، للشك  يدعو مجاًال  بما ال 
الثورة  قامت   ، الخارج  مع  بالثورة  قاموا  من  بين 
فتم   ، الوطن  أرض  عن  األجنبية  القواعد  بإجالء 
في  هويلس  قاعدة  من  األمريكية  القوات  إجالء 
ثم   ، نافع  أبن  عقبة  قاعدة  وسميت   ، طرابلس 
نسبة  امعتيقة  قاعدة  الليبي  الزعيم  عليها  أطالق 
للفتاة البريئة امعتيقة ، التي سقطت عليها الطائرة 
قاعدة  من  البريطانية  القوات  وإجالء   ، األمريكية 
 ، الناصر  عبد  جمال  قاعدة  وسميت  بطبرق  العدم 
فيها  بما  األجنبية  القوات  كافة  إجالء  تم  كما 
كقواعد   ، الليبية  األراضي  كافة  من  الفرنسية 
الرادرية وغيرها من تقوم  الدفاع الجوى والقواعد 
بمهام اإلسناد للقوات األمريكية والبريطانية ، وقد 
الثالثي  العدوان  للقاعدة األمريكية  دورًا في  كان 
على مصر عام 1956 في عهد الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر ، وتحدث الزعيم جمال عبدالناصر عن 

ذلك في اول زيارة له لليبيا بعد قيام الثورة ، كما 
 ، الطليان  الفاشست  المعمرين  بقايا  طرد  تم 
التي تم توزيعها فيما  الزراعية  واسترداد األراضي 
شركات  تأميم  تم  كما   ، الليبي  الشعب  على  بعد 
النفط  إنتاج  من  االستفادة  نسبة  وتغيير   ، النفط 
تشهدها  لم  سابقة  كان  النفط  برميل  ورفع سعر 
الهيمنة  ظل  في  ليبيا  كانت  فقد   ، العربية  األمة 
األجنبية على النفط تمنح نسبة 10 % بينما تمنح  
ليبيا  فأصبحت   ،  %  90 نسبة  األجنبية  الشركات 
تمتلك حصة قدرها %90 بينما الشركات األجنبية 
%10 ، وبرغم أن هذا العمل قد أثار حفيظة الغرب 
إال أن قيادة الثورة أصرت على تأميم شركات النفط 
ورفع سعره ، كما كان للقيادة الليبية دور في دعم 
منظمة ( األوبك)  ، ولعل ماقاله الرئيس األوغندي 
يوري موسيفيني بعد هذه السنين في حق الزعيم 
الليبي ، أكبر شاهد على فضل القيادة الليبية على 
الدول المنتجة للنفط في رفع سعر تصدير النفط ، 
قد  العرب  بأن  قائًال:  موسيفني  يوري  أضاف  كما 
تنكروا لفضل الزعيم معمر القذافي وما قدمه لهم 
من دعم ، واتجهت الثورة إلى بناء اإلنسان معنويُا 
واإلسكانية  الزراعية  المشاريع  فأنشئت  وماديُا 
والتنموية ، وتم حرق أخر كوخ عام 1976 من أجل 
أن يعيش المواطن الليبي في مسكن صحي والئق 
التطور في  السريعة وواكبت  الطرق  أنشئت  ، كما 
وسائل االتصال والمعلومات ، ولعل تخفيض قيمة 
األجهزة المحمولة وتطوير األجهزة الثابتة وإدخال 
على  نموذج  أبلغ  الالسلكية)   ) الريفية  األجهزة 
مواكبة هذا التطور ، كم تم بناء كافة المؤسسات 
الخدمية بما فيها المطارات والموانئ  وغيرها من 
المؤسسات الخدمية ، أما في قطاع الصحة فقد تم 
في  األمراض  على  والقضاء  المستشفيات  بناء 

مناطق الدواخل واالهتمام بالرعاية الصحية ،  كما 
والمعاهد  المدارس  ببناء  بالتعليم  االهتمام  تم 
والجامعات ، وتم القضاء على األمية وفرض إلزامية 
تتوقف  ولم   ، الكبار  تعليم  برنامج  وفتح   ، التعليم 
الثورة عند المستوى المحلي في البناء فقد عملت 
 ، واالصعدة  واالتجاهات  المستويات  جميع  على 
سلطة  قيام  إعالن  تم  السياسي  الصعيد  فعلى 
وهذا   ،  1977 العام  من  مارس   2 في  الشعب 
الحكم  اتجاه  في  التحول  بداية  هو  اإلعالن 
الشعب  تقسم  يعني  وهذا   ، المباشر  الديمقراطي 
إصدار  تتولى  وهي  (مؤتمرات)  تجمعات  إلى 
القرارات ، وهي تمثل السلطة التشريعية ، وتلتقي 
مؤتمر  يسمى  عام  تجمع  في  المؤتمرات  هذه 
النظم  في  البرلمان  يناظر  وهو   ، العام  الشعب 
التقليدية ، ويقابل كل تجمع (مؤتمر) لجنة شعبية 
 ) التجمعات  هذه  أعضاء  بين  من  اختيارها  يتم 
على  عامه  شعبية  لجنة  اختيار  ويتم  المؤتمرات) 
 ، العام  الشعب  مؤتمر  خالل  من  الدولة  مستوى 
المؤتمرات  الشعب  سلطة  في  فإن  وبالتالي 
التشريعية)  السلطة   ) تمثل  وهي  تقرر  الشعبية 
(السلطة  تمثل  وهي  تنفذ  الشعبية  واللجان 
هيمنة  تحت  تقع  الشعبية  واللجان  التنفيذية) 
وسلطة الشعب ، والسلطة القضائية يديرها قضاة 
المحكمة  الشعب وهي  يتبعون محكمة  مستقلون 
المجتمع  بأبناء  اهتمت  الليبية  الثورة  إن   ، العليا 
الليبي وجعلت المجتمع ولي من ال ولي له ، فكان 
المؤسسات  من  مؤسسة  االجتماعي  الضمان 
الفاعلة ، وهذا يشير على حرص القيادة التاريخية 
 ، الفرد وحماية وصون حقوقه  مكانة  احترام  على 
الضمان  مظلة  تحت  يعيش  الليبي  فالمواطن 
حظيت  لقد  و   ، المجتمع  مظلة  وهي  االجتماعي 
المرأة في عصر الجماهير ، بما لم تحظى به المرأة 
المرأة  مقدمتها  وفي  األخرى  المجتمعات  في 
 ، أنوثتها  وتذل  كرامتها  تمتهن  التي   ، الغربية 
العمل  مجاالت  أمامها  ُفتحت  الليبية  المرأة  ولكن 
عدة  في  رائدة  و  قائدة  فكانت   ، والتألق  واإلبداع 

وأستاذة  ومعلمة  وطبيبة  ومدنية  حربية  مجاالت 
 ، الوظائف  ارقي  تقلدت  كما   ، وضابطة  جامعة 

فكانت أمينة للتعليم وهي بمثابة وزيرة .
مشروع  في  البدء  عن  الليبي  الزعيم  أعلن  كما   
النهر الصناعي ووضع حجر في 28 أغسطس 1984

هائلة  نقل كميات  إلى  المشروع  ويهدف هذا   ، م 
من المياه العذبه من الجنوب لتندفع نحو الشمال 
في أطول رحلة لها ، من اجل معالجة نقص المياه 
المناطق  منه  تعاني  الذي  العطش  ومقاومة 
من  وكذلك   ، الغربية  المناطق  وبعض  الشرقية 
أجل دعم قطاع الزراعة بإقامة مشاريع زراعية على 
مياه النهر الصناعي العظيم ، وعلى صعيد تمكين 
الشعب من امتالك زمام أمره ، وتأسيسًا على مبدأ 
المستحقة  األسر  للشعب حصر  ملك  الشعب  ثروة 
للمحافظ االستثمارية على أن يتم االستفادة على 
الدولة  فرصدت   ، استثناء  وبدون  لليبيين  التوالي 
لكل مواطن مستحق وبناء على معدل دخله مبلغ 
المواطن  لصالح  أودعت  كقيمة  دينار  ألف  ثالثون 
والمؤسسات  والبنوك  المصانع  في  له  ومساهمة 
االقتصادية ، لتحقيق عائد لصالح المواطن وهي ما 
تعرف إلى يومنا هذا بالمحافظ االستثمارية ، كما 
تم دعم السلع التموينية واحتياجات المواطن من 
المحروقات والكهرباء بأثمان بخسة جدًا ، وتم ربط 
من  متكاملة  بشبكة  وعرضها  طولها  البالد 
الكهرباء وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية 
إنشاء  في  البدء  تم  كما   ، المجاورة  الدول  إلى 
الرياضية  المرافق  من  العديد  شملت  مشاريع 
ورؤية  مشروع  وضمن   ، والصحية  واإلسكانية 
عدد  لتنفيذ  العقود  إبرام  تم  الغد)  ليبيا   ) برنامج 

تنفيذ  في  البدء  تم  كما   ، الضخمة  المشاريع  من 
أربعة مركبات جامعية متكاملة وهي مدن جامعية 
على أرقى ما يمكن موزعة على أربعة مناطق ، كما 
وتم  زواره  و  بمصراته  الحرة  السوق  إنشاء  تم 
ومطار  الجديد  العالمي  المطار  إنشاء  في  الشروع 
بنينا الدولي الجديد على أرقى مستوى ، فكان مطار 
شمال  في  مطار  أكبر  يمثل  العالمي  طرابلس 
من  العديد  وهناك   ، استكماله  تم  ما  إذا  أفريقيا 
من  سلسلة  تضم  التي  االستثمارية  المشاريع 
، ناهيك عن  الفنادق واألبراج والمدن االقتصادية 
من  مختلفة  مناطق  في  الخارجية  االستثمارات 
أجبر  المعنوية  اإلنجازات  صعيد  وعلى   ، العالم 
الزعيم الليبي إيطاليا على االعتذار للشعب الليبي 
عن حقبة االستعمار ، وقام برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا بتقبيل يد أبن شيخ الشهداء عمر المختار 
الذي خلدت ذكراه ، واسترجاع أحد القطعة األثرية 
عمر  فيلم  إنجاز  ولعل   ، االحتالل  أيام  التي سرقت 
اآلباء  لكفاح  تخليدا  هذا  على  مؤشر  أقوى  المختار 
واألجداد ، لقد كان الزعيم الليبي يحمل في ضميره 
السن  في  وإعدام شيخ طاعن   ، الحقبة  لتلك  الثأر 
كعمر المختار ، ونفي إيطاليا لألطفال والنساء إلى 
 ، الحداد  بيوم  عنه  ماعبر  وهو  اإليطالية  الجزر 
لكرامة  وإعادة  للثأر  ردًا  اليطاليا  زيارته  وكانت 

الشعب الليبي .

القومي  البناء  نحو  واتجهت  القيادة  عمدت  كما 
فأعلنت عن طموحها الوحدوي تلبية ألهدافها في 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  جعل  ما  وهذا   ، الوحدة 
معمر  أخي  أن  لكم  أقول  وأنا  أترككم   " يقول: 
القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة 
من  العديد  عقدت  االتجاه  هذا  وفي   " العربية 
إتحاد  اتفاقية  منها   ، الوحدوية  االتفاقيات 
 ، واتفاقية جربة مع تونس   ، العربية  الجمهوريات 
واتفاقية حاسي مسعود مع الجزائر ، واتفاقية وجدة 
للوحدة مع المغرب ، واالتفاقية الوحدوية مع سوريا 
الزالت سارية  والتي   ، المغاربي  االتحاد  واتفاقية   ،

حتى اآلن ، ناهيك عن فتح الحدود وإيقاف التعامل 
بالتاشيرة مع تونس ومصر ، كما قدمت ليبيا في 
ظل قيادة الزعيم الليبي الكثير لدعم األمة العربية 
أبلغ   1973 عام  أكتوبر   6 حرب  في  مصر  ودعم   ،
في  الليبي  الجيش  شارك  فقد   ، ذلك  على  مثال 
قدمت  كما   ، برليف  خط  وتحطيم  أكتوبر  انتصار 
دبابات  من  واللوجستية  المادية  اإلمكانيات  ليبيا 
العسكرية  والمعدات  اإلمكانيات  وكافة  وطائرات 
ليبيا كانت دولة فاعلة في محيطها  ، إذن  األخرى 
العربي وعلى المستوى القومي ، ال ينكره إال جاحد 
وال يغض الطرف عنه إال حاقد أو مزايد ، كما كانت 
كافة  كثب  عن  وتتابع  تراقب  الليبية  القيادة 
األوضاع العربية بكل دقة ، من أجل إطالع الوسط 
وحق  اإلسرائيليين  جرائم  على  والعالم  العربي 
عن  أما   ، أنفسهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين 
ملتقى  ليبيا  فكانت  الفلسطينية  القضية  دعم 
لحركة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها ، ولعل 
الزعيم  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  حركة  دعم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، وسقوط طائرته 
أحد معسكرات  لتفقد  أثناء جولته  ليبيا  في جنوب 

المقاومة الفلسطينية أبلغ مثال على هذا الدعم ، 

وفي الحقيقة ليبيا لم تكن عامل مساعد للمقاومة 
حقيقي  وداعم  قوي  سند  بل   ، الفلسطينية 
للمقاومة الفلسطينية والعربية سواء في فلسطين 
على  أما   ، واقتصاديًا  وعسكريًا  سياسيًا  لبنان  أو 
الليبي  الزعيم  رؤية  ، فقد كانت  األفريقي  الصعيد 
تنطلق من أن أفريقيا لألفريقيين وليست لسواهم 
للغرب  صائغة  لقمة  تكون  لن  أفريقيا  وأن   ،
جاءت  هنا  ومن   ، وللصهيونية  االستعماري 
ضد  والتحرر  المقاومة  حركات  دعم  إستراتيجية 
في  يصب  الدعم  وهذا   ، أفريقيا  في  االستعمار 
وتحرير  العادلة  القضايا  مصلحة  في  النهاية 
الشعوب من الهيمنة وسلب خيراتها ، ويفضي في 
العربية  للقضايا  القارة  دول  دعم  في  النهاية 
قادة  والزال   ، العرب  كل  قضية  فلسطين  كقضية 
ولعل   ، الموقف  هذا  يقدرون  األفريقية  الدول 

األوغندي(  والرئيس  (موقابي)  الزمبابوي  الرئيس 
الزعماء  ) قد أشادوا وأشاد غيرهم من  موسيفني 
األفارقة بالدور الليبي في تحرير القارة ، هذا الدعم 
الالمحدود كان جليًا وواضحًا في مساهمة القيادة 
الليبية في إطالق سراح الزعيم األفريقي ( نلسون 
العنصريين  قبل  من  اعتقاله  تم  الذي  مانديال) 
نلسون  واستطاع   ، أفريقيا  جنوب  في  البيض 
سجون  في  عقود  عدة  معتقل  كان  الذي  مانديال 
الميز العنصري ، أن يساهم في حل قضايا القارة ، 
وقاد جنوب أفريقيا نحو المصالحة واالستقرار بكل 
الراحل  األفريقي  الزعيم  ماقال  وأبلغ   ، جدارة 
وبحضور  الليبي  الزعيم  حق  في  مانديال  نلسون 
ال  من   " كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 

يريد معمر القذافي فليلقي نفسه في البحر ".
على  األفريقية  القارة  أبناء  بدعم  ليبيا  قامت  كما 
الصحية  المجاالت  وجميع  المستويات  جميع 
 ، والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بين  العالقة  القضايا  كافة  حل  في  والمساهمة 
باالندماج  الليبي  الموقف  ، وتوج  األفريقية  الدول 
ورؤية  رحم  من  جاء  الذي   ، األفريقي  الفضاء  في 
القيادة الليبية ، التي انتقلت بالقارة األفريقية إلى 
عصر االتحادات والفضاءات فكان االتحاد األفريقي 
 9/9/1999 يوم  سرت  مدينة  في  أعلن  الذي 
للقارة  تحقق  الذي  واألعظم  األكبر  اإلنجاز 

األفريقية.
أما على الصعيد اإلسالمي فلم يتوقف دور القيادة 
الليبية عن دعم الشعوب اإلسالمية ، فقامت ليبيا 
بتوجيه من قيادتها بدعم اإلسالم في كافة أنحاء 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وأنشئت   ، العالم 
الدعم  هذا  وشمل   ، الدور  بهذا  ُتعنى  كمؤسسة 
وبناء  التعليم  ونشر  والمدارس  المساجد  بناء 
المراكز الثقافية ، كما تم تأسيس جامعة الدعوة 
اإلسالمية ، كمؤسسة تعليمية تستقبل الوافدين 

بقلم د / سالم عبدا�

من جميع مسلمي العالم ، ناهيك عن فتح الجامعات 
العالم  بدول  المسلمين  كافة  أمام  أبوابها  الليبية 
مع تقديم المنح الدراسية لهم ، وقد دخلت أعدادًا 
الزعيم  يد  على  إسالمها  وأعلنت   ، اإلسالم  هائلة 
الليبي ، وقد تجاوزت مئات اآلالف من دول أفريقيا 
بإقامة  القذافي  قام  وقد   ، العالم  دول  وباقي 
والنيجر  تشاد  في  للمسلمين  الجامعة  الصلوات 

ومالي وغيرها من دول القارة .
، ولم يكن دور  العالمي فكان واضح  أما عن دوره 
هامشي او سطحي ، بل فاعل ومؤثر على المحيط 
اإلقليمي والدولي واألممي ، وساعد على ذلك وعي 
 ، الليبية  الخارجية  السياسة  القيادة وقوة محددات 
التي تؤهلها بقيام دور إستراتيجي من أجل تنمية 
عالقاتها مع دول العالم ، وال يكفى الموقع والثروة 
والهدف  المنطلق  بدون  دولي  موقف  صياغة  في 
واأليدلوجية ، وهو ما يعبر عنه بالتوجهات أو الرؤية 
للسياسة الخارجية ، فليبيا دولة تحررت من الهيمنة 
الخارجية  للسياسة  فإن  ولذلك   ،  1969 العام  منذ 
السياسة  في  فالثوابت   ، وثوابت  محددات  الليبية 
دولة  أنها  كونها  من  تنطلق  الليبية  الخارجية 
وعمالء  االستعمار  تناهض  تحررية  إسالمية 
االستعمار وترفض السيطرة والهيمنة ، ولعل هذا 
ليبيا  بين  الكبرى  للمواجهة  اإلشارة  إلى  يقود 
المياه  ، بشأن حدود  المتحدة األمريكية  والواليات 
أن  ليبيا  واستطاعت   ، سرت  خليج  في  اإلقليمية 
السياسي  االنتصار  انتزعت  عندما  سياسيُا  تنتصر 
 ، التاريخية  الخلجان  من  يعد  سرت  خليج  بأن 
واستطاعت رسم حدود المياه أإلقليمية الليبية في 
الليبي  الزعيم  رسم  عندما  الدولية  المياه  مواجهة 
هذه  وكانت   ، درجة)   32) خط  وهو  الموت  خط 
الدولية  العالقات  لبناء  أرضية  المبادئ  أو  الثوابت 
على أسس السالم واألمن الدوليين ، ولدعم قضايا 
لكل  أمل  ليبيا  كانت  كما   ، العالم  في  شعوب 
 ، والسالم  واالستقالل  للحرية  المتطلعة  الشعوب 
أمريكا  وثورات  الليبية  الثورة  بين  العناق  فكان 

الالتينية أبلغ تفسير لتلك الثوابت ، فهذه الثورات 
مؤسس  بوليفار  سيمون  من  أفكارها  استمدت 
الكوبي  الثوري  ذلك   ، جيفارا  وتشي   ، كولومبيا 
ماركسي الفكر أرجنتيني المولد ، والمناضل الثوري 
الهيمنة  قاوم  الذي   ، كاسترو  فيدل  الكوبي 
واالستعمار ، وخوسيه دانييل أورتيغا ، والذي ُعرف 
قاوم  نيكاراغوي  ثائر  وهو  اورتيغا)  (بدانييل 
لحكم  المعارضين  أشد  وكان  الديكتاتورية 
الدكتاتوري (أناستاسيو سوموزا) ، وانتهاًء بالزعيم 
الثوري الفنزويلي الذي جعل من قومية عبدالناصر 
والقذافي قدوة له في الثورة (هوجو شافييز) ، كما 
كان لهذا العناق الثوري رؤيته وعمقه ، فهو اليرفع 
مشروع  هناك  كان  وإنما  جوفاء  وعبارات  شعارات 
وهو  الليبي  الزعيم  مع  الثورية  القيادات  لهذه 
مواجهة  في  الساتو)   ) بحلف  سمي  حلف  تأسيس 
حلف الناتو ، واستمرت ليبيا دولة تعيش حالة من 
األمن واالستقرار ، في ظل نظام أستطاع أن يجعل 
من ليبيا دولة محورية وفاعلة في محيطها العربي 
عام  جاء  أن  إلى   ، والدولي  واإلقليمي  واألفريقي 
2011 وهو عام ليس ككل األعوام ، إنه العام الذي 
هذه  جاءت  أين  من   ، العربي  الربيع  ظاهرة  شهد 
الظاهرة وكيف حدثت ؟. إن الحديث عن ما سمي 
بثورة الربيع العربي في ليبيا ال ينفك عن الحديث 
العتبارات   ، واحدة  كظاهرة  العربي  الربيع  عن 
قومية وثورية وإستراتيجية وجيوستراتيجية ، ليس 
بخافي أن ظاهرة الربيع العربي قد ظهرت مالمحها 
أن نسميها  لنا  إن جاز  ، وثورة تونس  من تونس 
والكرامة  الحرية  بثورة  أيًضا  تعرف  والتي   ، ثورة 
 2010 ديسمبر   17 في  أحداثها  اندلعت  والتي 
تونس  في  وسميت   ،  2011 يناير   4 في  وانتهت 

محمد  الشاب(  مع  تضامًنا  الياسمين  بثورة 
جسده  في  النار  بإضرام  قام  الذي   ، البوعزيزي) 
العربة   ومصادرة  بطالته  على  غضبه  عن  تعبيًرا 
حمدي  فادية  الشرطية  قبل  من  عليها  يبيع  التي 
 4 الموافق  الثالثاء  يوم  (البوعزيزي)  توفي  وقد 
بسبب  عروس  بن  مستشفى  في   2011 يناير 
حروقه البالغة ، والكثير من العرب يرون بأن إضرام 
البوعزيزي النار في نفسه ، أدى إلى اندالع شرارة 
المظاهرات في يوم 17 ديسمبر 2010 في تونس 
ظل  في   ، العربي  بالربيع  ماسمي  بلدان  وسائر 
اشتعال نار اإلعالم العربي ، الذي لم يكن ليصمت 
أو يهدأ فكان هو الناطق الرسمي النتشار الفوضى 
التي  المساحة  هو  كان  بل   ، العربية  البلدان  في 
أستغلها شيوخ األخوان والعمالء وأصحاب األجندة 
الغربية لتحريك الشارع العربي وسكب الزيت على 
محليًا  المزعومة  الثورات  لهذه  سوق  بل   ، النار 
الكثير  الذي كان خامدُا في  اإلعالم  ، هذا  وعالميًا 
إسرائيل  ، كاجتياح  الجسيمة  العربية  األحداث  من 
غزة  في  الجماعية  واإلبادة  الفلسطينية  لألراضي 
بقطار  وإحساسًا  الظروف  ، وفي ظل هذه  والعراق 
الموت الذي طالما ماحذر منه ، خرج الزعيم الليبي 
على اإلعالم ليحذر الشعب التونسي من االنسياق 
ليس  ويحاك  يحدث  ما  وأن   ، الثورة  مزاعم  خلف 
بثورة وإنما مؤامرة الغاية منها خدمة اإلمبريالية 
انتشار  من  حذر  كما   ، العالمية  والصهيونية 
الفوضى وتداعياتها على تونس ، وهذا يرجع إلى 
في  العربي  القومي  األمن  على  القذافي  حرص 
والغربية  األمريكية  المخططات  مواجهة 
بعد  مصر  إلى  النار  وانتقلت   ، والصهيونية 
اشتعالها في تونس ، لتندلع في مصر ثورة سميت 

بثورة 25 يناير ، وكأن حركة التغيير أضحت أشبه 
بلعبة من لعب الشطرنج أو كرة من كرات البلياردو 
يتقدمها  التي   ، بالجموع  التحرير  ميدان  واكتظ   ،
وليس  المسلمين  األخوان  وشيوخ  وعلماء  زعماء 
الجموع  هذه  بين  من  تواجد  بل   ، فحسب  هذا 
برنارد هنري ليفي الصحفي أو الكاتب الصهيوني 
سقط  كما   ، العربية  الثورات  وعراب  الفرنسي 
العابدين  زين  الرئيس  بخروج  تونس  في  النظام 
بعد  مصر  في  النظام  كذلك  سقط   ، البالد  خارج 
إعالن الرئيس محمد حسني مبارك التنحي ، وكانت 
ينظرون  الذين  والمحللين  المتابعين  لدى  الرؤية 
أمنية  إستراتيجية  من  تنطلق  نظرة  من  لألمور 
المفاجئة  الحركة  هذه  أن   ، عربي  قومي  وبعد 
من  أمور  تثير  والسريعة  (الحركية)  والديناميكية 
االستغراب والتعجب ، فهل من البساطة أن تنفجر 
بسبب   ، مصر  في  ثورة  وتتبعها  تونس  في  ثورة 
شاب بائع متجول حرق نفسه كرد فعل على أوضاع 
الصورة  وباتت  تعجب  يتبعه  سؤال  إنه  ؟!  البطالة 
تتضح بأن ليبيا لن تكون بعيدة أو في مأمن من 
 ، واليسار  اليمين  عن  اشتعلت  التي   ، النار  هذه 
والسيما عندما ظهرت شائعات بأن الزعيم الليبي 
سيقود مظاهرة في 17 فبراير ضد اللجنة الشعبية 
العامة واللجان التابعة لها  (مجلس رئاسة الوزراء) 
وتنفيذ   ، ليبيا  في  األوضاع  فيها إلصالح  تدعوهم 
تجاه  االلتزامات  من  العديد  بشأن  إقراره  ماتم 
النيران  السنت  بدأت  أحداث مصر  وبعد   ، الشباب 
من  للكثير  التوقعات  وأن   ، ليبيا  نحو  تتجه 
المتابعين باتت تتحقق ، استغل هذا اليوم ليكون 
بداية الشرارة ، وال أبالغ إن قلت بأن البداية كانت 
سوى  يكن  لم  مصر  إلى  القفز  ثم  تونس  من 
مخطط مدروس ومعد مسبقًا ، فالمستهدف بهذا 
 ، وقيادتها  ليبيا  هي  األول  المقام  في  الربيع 
وتونس ومصر ماهي إال أجنحة الصقر الذي يجب 
أن يتم قطعها حتى ال يستطيع الطيران ، ألن ربيع 
القيادتان  وجود  ظل  في  ليبيا  في  المؤامرة 
التونسية والمصرية ، واستقرار الدولتان لن يكتب 
والرئيس  العابدين  زين  فالرئيس   ، النجاح  له 
 ، ليبيا  على  بالمؤامرة  يسمحوا  لن  مبارك  حسني 
ألنهم يعلمون تداعياتها وما ستأتي به من نتائج 
في  حدث  ما  إن   ، والعربي  اإلقليمي  النطاق  على 
تونس  أحداث  مع  كامل  اختالف  على  جاء  ليبيا 
ومصر ، لم يكن حراك سلمي أو مظاهرات سلمية 
العربية  اإلعالم  وسائل  باألكاذيب  له  روجت  كما 

والصحفيين  الُكتاب  وبعض   ، والعربية  كالجزيرة 
العرب والغرب ، فالتحرك في المنطقة الشرقية بدأ 
باقتحام مديريات األمن والكتائب األمنية ومخازن 
والمثابات  األمنية  المقرات  وحرق   ، األسلحة 
كتيبة  باقتحام  فبدئوا   ، الخدمية  والمؤسسات 
الجويفي في البيضاء ، وكتيبة الفضيل بوعمر في 
منطقة البركة ببنغازي ، وإطالق النار على الضباط 
مديريات  اقتحام  وتم   ، الكتائب  بهذه  والجنود 
تم  ، كما  األسلحة  الشرطة ومخازن  األمن ومراكز 
أحد  وقتل  بالضرب  الشرطة  أفراد  على  االعتداء 
خروجه  أثناء  البركة  معسكر  أمام  الشرطة  أفراد 
بسيارة الشرطة من المركز ، كما تم االعتداء على 
تم  الذي  الشوشان  هشام  ولعل   ، الجيش  أفراد 
 ، الجسور  أحد  في  وتعليقه  بالضرب  عليه  االعتداء 
بشعة  بطريقة  األبرق  بقاعدة  الجيش  أفراد  وقتل 
بعد  انشقاق  ذلك  وصاحب   ، ذلك  على  دليل  أبرز 
عبد  اللواء  بينهم  ومن  بها  الموثوق  القيادات 
الفتاح يونس الذي كان وزيرًا لألمن العام ، لينضم 
إلى ركب التأمر على ليبيا وقيادتها ، ومن المؤسف 
الوحدويين  الضباط  حركة  أعضاء  أحد  كان  أنه 
األحرار الذين شاركوا في الثورة عام 1969  ، وقد 
قتل في في أبشع صورة على أيدي مجهولين من 
جماعات  ضمن  كانوا  وممن   ، المقاتلة  الجماعات 
فبراير في 28 يوليو2011 ، وذات السيناريو الذي 
المنطقة  في  حدث  الشرقية  المنطقة  في  حدث 
والزاوية  مصراته  مدن  شهدت  فقد   ، الغربية 
المقرات  على  االعتداء  الجبل  مناطق  وبعض 
اإلدارية  المؤسسات  وحرق  واألمنية  العسكرية 

المدن  تلك  في  خرجوا  ممن  وتجاهل   ، والخدمية 
قطعوها  التي  والمبايعة  العهد  وثائق  والمناطق 
 ، واللقاءات  المناسبات  جميع  في  أنفسهم   على 
ناهيك   ، بالحبر  وليس  بالدم  كتب  ما  منها  والتي 
بالحفاظ  اليمين  قسم  وأداء  التأييد  برقيات  عن 
والدفاع  واستقرارها  وأمنها  وقيادتها  ليبيا  على 
مقدمتها  في  التحركات  هذه  كل  وكانت   ، عنها 
الجماعات اإلسالمية المقاتلة واألخوان المسلمين 
وهي مجموعات متمردة خارجه عن القانون ، وكل 
ذلك ولم يتم الرد من قبل القوات المسلحة وقوات 
األمن ، وفي هذا السياق ألقى الزعيم الليبي معمر 
 ، الليبي  الشعب  القذافي كلمة خاطب من خاللها 
 ، تنفذ  التي  المؤامرة  نظرية  خاللها  من  وبين 
شريحة  وخصوصًا  الشعب  مطالب  بين  وفصل 
الشباب ومطالب الحقوقيين ، وبين االنسياق وراء 
والمقاتلة  المتطرفة  اإلرهابية  الجماعات 
لما  مؤكدًا  خطابه  وكان   ، االستعمار  ومخططات 
قاله الدكتور سيف اإلسالم ، الذي تحدث عن وضع 
وعلمي  وتحليلي  استشرافي  بشكل   ، ليبيا 
اليدعو  بما  أثبتت  قد  األيام  وهاهي   ، مستفيض 
وأبنه  الليبي  الزعيم  ماقالة  بأن  ألدنى شك  مجاًال 
 ، الواحد  بالحرف  تحقق  قد  اإلسالم  الدكتور سيف 
وأصبح من غالط مضمون تحليالتهم يعي أنه كان 
ومن   ، المؤامرة  مطايا  من  ومطية  به  مغرر 
يحسبون  ومن  منهم  األكاديميين  أن  المؤسف 
هذا  تحليل  يستطيعوا  لم  الثقافة  على  أنفسهم 
قراءة  مضمونه  وقراءة   ، الجيد  التحليل  الخطاب 
واعية ومتمكنة ، وهاهم اليوم يعيدون قراءته بعد 

إنشاء منطقة حظر جوي ، وليس شن ضربات جوية 
ما  وإذا    ، المدنيين  بحجة حماية  المدنيين  وقتل 
 ، المتحدة  األمم  ميثاق  على  القرار  هذا  أسقطنا 
نجده يتناقض مع ما جاء في عدد من مواد الميثاق 
، ويتناقض مع مضمون القرار ذاته ، واألدهى من 
نقله  ما  على  اعتمدت  المتحدة  األمم  أن  ذلك 
 ، إعالمية  أكاذيب وفبركه  له من  روج  اإلعالم وما 
فليس من المنطق والمعقول سياسيًا ودبلوماسيًا 
أن تعتمد منظمة األمم المتحدة على أخبار وتقارير 
والدبلوماسية  األزمات  دبلوماسية  بل   ، إعالمية 
المكوكية ،  تقتضي اتخاذ ما يلزم لنزع فتيل األزمة 
على  تقف  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  وذلك   ،
لتفصيل  يسع  ال  والمجال   ، واقعي  الموقف بشكل 
الجانب القانوني في مشروعية التدخل الدولي في 
ليبيا ، والغريب في األمر أن فرنسا لم تنتظر صدور 
القوات  لضرب  الرافال  طائرات  حركت  بل  القرار 
وسقط   ، بنغازي  مدينة  لتأمين  المتجه  المسلحة 
قوات  وأفراد  ضباط  من  أعداد  الغارة  هذه  في 
شمال  حلف  عمليات  وانطلقت   ، الليبي  الجيش 
الدول  بعض  معه  وتحالف  الناتو)   ) األطلسي 
العربية وفي مقدمتها قطر واإلمارات ، ناهيك عن 
وتحدث   ، الناتو  عمليات  لتنفيذ  اللوجستي  الدعم 
الرئيس الكوبي المناضل (فيدل كاسترو) في بداية 
األحداث على ليبيا ، مؤكدًا على حتمية الحرب على 
ليبيا قائًال: " بماذا نشبه الحرب على ليبيا ، نشبهها 
أو نشبهها  1936؟  عام  إسبانيا في  بما حدث في 
بحرب موسوليني ضد الحبشة في عام 1935 ؟ أو 
أو  ؟   2003 عام  في  العراق  ضد  بوش  بحرب 

المتحدة  الواليات  قادتها  التي  الحروب  بعشرات 
ضد الشعوب األمريكية بدًءا من غزو المكسيك في 
لجزر  بريطانيا  بغزو  نشبهها  أم   ،1846 عام 
لخليج  المرتزقة  بغزو  أم   ،1982 في  الفوكالند 
لمدة  بالدنا  وحصار  القذرة  بالحروب  أم  الخنازير، 
حرب  مثل  الحروب  هذه  بكل  أم  سنة،  خمسين 
 ، القتلى  راح ضحيتها ماليين  التي  وغيرها  فيتنام 
وكانت تعطى فيها التبريرات الباعثة على السخرية 
" وفي مواجهة ذلك خرجت المظاهرات المليونية  
وسرت  والخمس  وزليتن  طرابلس  مناطق  في 
والزاوية وورشفانه وسبها وغيرها من مناطق ليبيا 
للمدنيين  الناتو  الغربي وقصف  بالتدخل  تنديدًا   ،
بكل  خرجت  الماليين  هذه   ، السالح  من  العزل 
العالم  وشاهد   ، والساحات  الميادين  في  عفويه 
األعالم  وتجاهل   ، المليونية  المظاهرات  هذه 
تجاهل  كما   ، المظاهرات  هذه  المأجور  العربي 
ملتقيات القبائل التي أعلنت رفضها لتدخل الناتو ، 
األمن  زعزعة  في  للمساهمة  الغرب  سخرهم  ألنه 
الليبية  بالدولة  اإلطاحة  سبيل  في  واالستقرار 
كافة  الغرب   سخر  لقد   ، فقط  بالنظام  وليس 
األدوات التي من أهمها: اإلعالم العربي الموجه ، 
 ، والمرتزقة    ، والجواسيس   ، الدين  ومشايخ 
الخارجية  في  المسئولين  ذمم  وشراء   ، والعمالء 
األمم  في  ليبيا  مندوب  رأسهم  وعلى   ، الليبية 

المتحدة ، وغيره من الجبناء و المتأمرين.
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  تقدم  مع  كله  هذا 
الذي يتكون من (48) دولة ، هذا الحلف الذي أعد 
لمواجهة حلف (وارسو) الذي كان يمثل المنظومة 
مرحلة  في  السوفييتي  اإلتحاد  بقيادة  الشرقية 
الحرب الباردة ، لقد قاد حلف شمال األطلسي كافة 
كان  من  هو  بل   ، األرض  على  القتالية  العمليات 
بثوار  يسمون  ما  وبتراجع  بتقدم  األوامر  يعطي 
لهذا  يتواجد  وإنما   ، فحسب  هذا  وليس  فبراير 
وبريطانية  وأمريكية  فرنسية  عناصر  الحلف 
وإسرائيلية وغيرهم ، ولعل الصهيوني برنارد ليفي 
وما قام به في بنغازي من أبلغ وأعظم المؤشرات 
على المؤامرة الصهيوأمريكية والغربية ، فقد رفع 
راية ما تسمى براية االستقالل وتنزيل راية الدولة 
القيام  الصحفي  مهام  من  أن  أظن  وال   ، الليبية 
ماسموهم  بين  التواجد  مهامه  من  أو   ، بذلك 
مع  الجلوس  مهامه  من  أو   ، الجبهات  في  بالثوار 
حضور  أو   ، الشرقية  المنطقة  في  القبائل  شيوخ 
الجلسات واالجتماعات العسكرية برفقة عبد الفتاح 

إلى  المجيء  أو   ، العسكرية  الخطط  لرسم  يونس 
في  ومرافقتهم  فبراير  بقيادات  لاللتقاء  مصراته 
الجبهات ، ومنحه حق المواطنة ، ناهيك عن تواجد 
 ، ماكين  كجون  والفرنسية  األمريكية  الشخصيات 
وهيالري  وأوباما  وكاميرون  سركوزي  ودعم 
كلينتون ، وهذا التواجد كان أبلغ بيان ومؤشر على 
أن الغرب هو من يقود التغيير في ليبيا ، متخذين 
أسلوب  والتغيير  باإلصالح  الداخلية  المطالب  من 
، وساعد في ذلك ممن كانوا حول  المؤامرة  لزرع 
الفساد  قادت  التي  الفئة  وهم   ، الليبية  القيادة 
بين  والهوة  الفراغ  حالة  خلق  وحاولت   ، المالي 
الليبي  الزعيم  انشغال  مستغلة  والشعب  القيادة 
البطانة  فهذه   ، والدولية  األفريقية  بالقضايا 
حالة  خلق  على  ساعدت  بأفعال  قامت  الفاسدة 
كانت  التي  التوجهات  إلى  واإلساءة   ، االحتقان 
تطمح إليها القيادة ، ولعل مشروع ليبيا الغد من 
أهم المشاريع  والخطوات لطي الكثير من الملفات 
في الداخل والخارج ، من أجل أن تتحرك البالد في 
يقلقها من  ما  وجود  أو  أعباء  بدون  التنمية  اتجاه 
األرض  ، كل ذلك مهد  التوجه  تعرقل هذا  قضايا 
وكامل  فعلي  بشكل  الغربي  المخطط  لتنفيذ 
كما   ، واللوجستيه  والسياسية  العسكرية  األركان 
الجنسيات  جميع  من  المرتزقة  ذلك  في  سخروا 
لحقت  التي  األحداث  ولعل   ، العربية  وغير  العربية 
على  وشافية  وافيه  إجابات  قدمت   2011 بالعام 
أسئلة  يحملون  وممن   ، المشككين  من  الكثير 
غامضة في أذهانهم  حول من الذي جاء بالمرتزقة 
 ، ، ومن انتهك حرمات الشعب وارتكب االغتصاب 
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  عمليات  واستمرت 
تدك كل المؤسسات العسكرية ومخازن األسلحة ، 
واألحياء والبيوت والبشر والنبات والحيوان ، ولعل 
البيوت  وقصف   ، زليتن  بمنطقة  ماجر  مجزرة 

بمنطقة عرادة بسوق الجمعة ، وبيت سيف العرب 
الفريق  بيت  قصف  تم  كما   ، الليبي  الزعيم  أبن 
الخويلدي الحميدي بصرمان ، الذي قتل فيه عدد 
من أفراد أسرته على رأسهم زوجته واحفادة ، دليل 
قاطع على مدى اإلجرام الغربي اإلمبريالي الهمجي 
، وعلى ازدواجية المعايير واستغالل حقوق اإلنسان 
وحماية المدنيين كدعاوى للتدخل ،  وبهذه الحجج 
فتم   ، الليبيين  دماء  في  الناتو  هذا  أوغل  تلك  او 
المناطق في بني وليد  قصف األحياء في عدد من 
وسرت وسبها وعدد من المناطق األخرى من ليبيا 
، وكل هذه الضربات كانت بناء على إحداثيات تم 
الجواسيس  قبل  من  بها  الناتو  عمليات  تزويد 
والعمالء والخونة ، والذين تم توثيق حاالت منهم 
والصورة  بالصوت  موثقة  الوقائع  هذه  وكل   ،
ويمكن اإلطالع عليها ، وفي سبيل حقن دماء أبناء 
(باري  مجلة  موقع  نشرها  رسالة  وردت   ، الشعب 
معمر  السابق  الليبي  الزعيم  أن  الفرنسية  ماتش) 
 2011 أغسطس  من  الخامس  في  كتب  القذافي 
برلسكوني  سلفيو  االيطالي   الوزراء  رئيس  إلى 
طالبًا منه وقف القصف ، وكتب القذافي في الرسالة 
" عزيزي سلفيو  فوجئت بموقف صديق كنت وقعت 
معه اتفاق صداقة لمصلحة شعبينا كنت أمل منك 
أجراء  تحاول  وان  يحصل  بما  تهتم  أن  األقل  على 
وساطة قبل أن تعلن تأييدك لهذه الحرب " وأضاف 
القذافي قائًال: ال ألومك على ما لست مسئوال عنه 
العمل  هذا  تدعم  تكن  لم  انك  جيدا  أعلم  ألنني 
الذي ال يشرفك وال يشرف الشعب االيطالي. لكنني 
مصالح  عن  الدفاع  تستطيع  مازلت  انك  اعتقد 
شعبينا ، وتابع القذافي : " أوقف هذا القصف الذي 
إلى  تحدث   ، وأطفالنا  الليبيين  إخواننا  يقتل 
بلدي  االعتداء ضد  هذا  لوقف  وحلفائك  أصدقائك 
إن   ،  " العدالة  اهللا سلوك طريق  يلهمك  أن  ،آمل 

الزعيم الليبي قدم الكثير من المحاوالت من اجل 
على  ذلك  من  أدل  وليس  بالده  على  الحرب  وقف 
ماحدث بينه وبين الرئيس جنوب أفريقي ( جاكوب 
زوما) في زيارته لليبيا للتباحث حول األزمة الليبية 
في شهر مايو 2011 ، فقد جاء على صدر صحيفة 
من  تصدر  الكترونية  صحيفة  أول  وهي  الدولية 
: " أن رئيس جنوب أفريقيا (جاكوب زوما)  باريس 
، أن لقذافي يريد هدنة تتضمن وقف  زيارته  بعد 
األطلسي  شمال  حلف  يشنها  التي  القصف  حملة 
الماضي  الشهر  المعارضة  رفضتها  شروط  وهي 
وأضاف   ، زوما  بها  قام  وساطة سابقة  ُمهمة  بعد 
الليبي  الشعب  إعطاء  ناقشنا ضرورة   " قوله:  زوما 
رئيس  وأعلن   ،  " بنفسه  مشكلته  لحل  الفرصة 
ليبيا  مغادرته  لدى  زوما)  (جاكوب  أفريقيا  جنوب 
خريطة  لتنفيذ  معمرالقذافي  العقيد  استعداد 
وقت  في  الليبية،  األزمة  لحل  األفريقية  الطريق 
في  ودولية  إقليمية  منظمات  ممثلو  فيه  بحث 
ونظام  الثوار  بين  مباشر  غير  حوار  إجراء  القاهرة 
القذافي ، وقال زوما قبيل مغادرة طرابلس : " أن 
في  جاء  ما  لتنفيذ  استعداد  على  وبالده  القذافي 
األفريقي  االتحاد  أقرها  التي  الطريق  خريطة 
لمعالجة  األزمة في ليبيا " وبعد ساعات من رحيله 

شمال  لحلف  طائرات  أن  الليبي  التلفزيون  قال 
على  لتغير  الهجمات  شن  استأنفت  األطلسي 
الى  كيلومترا   460 تبعد  التي  الجفرة  منطقة 
الجنوب الشرقي من طرابلس ، وقال التلفزيون أن 
طائرات التحالف أغارت أيضًا على عدد من المواقع 
 " طرابلس  العاصمة  حي  في  والمدنية  العسكرية 
الحملة  يشنون  الذين  الغربيون  الزعماء  ويقول 
الجوية التي يقودها حلف األطلسي أن قواتهم لن 
كل   ، القذافي  يتنحي  حتى  القصف  عن  تتوقف 

في  آنذاك  الليبية  القيادة  حرص  يدلل  ماتقدم 
الليبي وعلى مؤسساته  الشعب  الحفاظ على دماء 
الدولي   التدخل  أن  على  يبرهن  كما   ، ومقدراته 
المتمثل في (الناتو) إن ماقام به يتناقض مع مبدأ 
حفظ األمن والسلم الدوليين والذي يحظر التدخل 
في سيادة الدول تحت أي ذريعة من الذرائع ، ووفق 
ماعرضته صحيفة الغارديان البريطانية من بيانات 
الشعب  ضد  استخدمت  التي   ، القوة  حجم  حول 
إجمالي  الناتو كانت كاآلتي:  الليبي من قبل حلف 
عسكري   (12000) هم  العسكريين 
عدد  بريطاني   (1300) أمريكي  (8500)عسكري 
الطائرات ( 309) طائرة شاركت األردن بعدد (12) 
 ، (8) طائرات  ، قطر  (12) طائرة  اإلمارات   ، طائرة 
ليبيا  على  إطالقها  تم  التي  كروز  صواريخ  عدد 
 (  323،26) الجوية  الطلعات  ، عدد  (246) صاروخ 
كان   ، قتالية  طلعة   (658،9) منها   ، جوية  طلعة 
منها (716) هدف في طرابلس ، (482) هدف في 
الحربية  البوارج  ماقذفته  عن  ناهيك   ، البريقة 
والتشويش األلكتروني ، وتسليط األقمار الصناعية 
،  والطائرات بدون طيار ، ومن أجل تجنيب مدينة 
طرابلس التي يكفيها ما أصابها جراء قصف الناتو 
 ، بالسكان  مكتظة  ومدينة  عاصمة  ولكونها   ،
الزعيم  قرار  والممتلكات كان  األرواح  وحفاظًا على 
تحت  سقطت  التي   ، طرابلس  من  الخروج  الليبي 
بسبب   2011 أغسطس   20 يوم  الناتو  ضربات 
 ، والبحر  الجو  من  والعنيف  المركز  الناتو  قصف 
(البراني  العسكرية وعلى رأسهم  القيادات  وخيانة 
والمعنية   ، المقريف  أمحمد  كتيبة  أمر  أشكال) 
بمساندة  طرابلس  عن  والدفاع  القيادة  بتأمين 
باقي الكتائب والوحدات العسكرية األخرى ، وكانت 
وجهة الزعيم الليبي بعد طرابلس هي مدينة سرت 

التي تقع شرق طرابلس ، ليبقى بها إلى ظهر يوم 
20 /10 / 2011 وهو يوم استشهاده.

وكانت هذه األيام قصة أخرى في تاريخ هذا الرجل 
أبنه خميس فقد  أما  المعتصم  أبنه  ، كان برفقته 
الزعيم  ، قبل تواجد  الناتو  استشهد تحت ضربات 
ضو  منصور  العميد  إفادة  حسب  سرت  في  الليبي 
في  العز  رتل  في  جريحًا  عليه  القبض  تم  عندما 
جابر  يونس  أبوبكر  الفريق  معه  كان  كما   ، سرت 
تناظر  صفة  وهي   ، للدفاع  المؤقتة  اللجنة  أمين 
وزير الدفاع في النظم التقليدية ، وكان مع الفريق 
ويعتبر   ، وأسامة  يونس  أبنائه  يونس  أبوبكر 
في  دفاع  وزير  أول  جابر  يونس  أبوبكر  الفريق 
العالم يشارك في موجهات ميدانية قتالية ويسقط 
مجموعة  معه  كانت  كما   ، المعركة  ميدان  في 
المسئولين المدنيين والعسكريين واألمنيين من 
الهنشيري  الدين  عز  المهندس  الشهيد  بينهم 
وهو كان أمين لجنة شعبية عامة سابق ، ومسئول 
من  وعدد   ، الليبي  الزعيم  بتأمين  مكلف  أمني 
العقيد  تأمين  على  المسؤلين  والضباط  الجنود 

معمر القذافي وعلى رأسهم العميد منصور ضو ، 

الذي وصف وهو داخل سجنه في مدينة مصراته
ألحد  بسرت   تواجده  أثناء  الليبي  الزعيم  وضع 
مراسلين قناة العربية فقال : " القائد لم يختفي في 
السرداب ، بل كان في بيوت الناس البسطاء  ، لم 
، كان  القائد خائف وقرر أن يموت في وطنه  يكن 
يقد  لم  القائد   ، القرآن  ويتلو  صائم  األيام  أغلب 
من  نهرب  لم   ، المعتصم  بذلك  قام  بل  المعركة 
إلى  والذهاب  الحصار  كسر  نحاول  كنا  بل  سرت 
جارف ،  ال تقل من ماتوا 50 ألف بل أقل من ذلك 
بكثير أنتم من يقول ذلك قناة العربية والجزيرة ، 
وأنه لم يتخلى عنه ألن العادات واألصالة البدوية 
ويكرر  يتحدث  ضو  منصور  وكان   ، الوفاء  تقتضي 

كلمة  القائد ، وبعد خمس سنوات على استشهاد 
سؤال  هناك  مازال  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم 

يطرح نفسه وبقوة ، وهو من قتل القذافي ؟
والقنوات  الصحف  أغلب  تناولته  السؤال  وهذا 
والمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي في العالم 
الزعيم  الذي كان ضمنه  الرتل  المعلوم بأن  ، من 
شمال  حلف  قبل  من  قصفه  تم  القذافي  معمر 
اعتقال من  ، مات من مات وتم  الناتو)  أألطلسي( 
كان  الليبي  الزعيم  وأن   ، الحياة  قيد   على  بقى 
مصاب بجروح بليغة ناهيك عن تأثره بالغاز نتيجة 
يخفي  كان  ُعرض  ما  وكل   ، القصف  أثناء  إصابته 
الكثير من الواقع ، فهناك عناصر فرنسية وأمريكية 
وجنسيات ترافق لهؤالء الثوار ، كانت موجودة في 
  ، بسرت  الزعفران  منطقة  وهي  القصف  منطقة 
وهذا يؤكد بأن  قتل القذافي كان بناًء على أوامر 
على  ذلك  من  أدل  وليس   ، وفرنسية  أمريكية 
األمريكية(هيالري  الخارجية  وزيرة  ماقالته 
كلينتون) في لقاء لها عبر أحد القنوات ، وهذا ليس 
خافيًا ، عندما تم عرض ما حدث للقذافي عبر هاتف 
نقال ، وماصرحت به في لقاء خاص بها فقالت: " 
وألحقت بهذه   " ، هو مات  أمرنا  ، نحن  نحن جئنا 
والسعادة  الفرحة  تغمرها  ضحكة  الثالث  الكلمات 
الكلمات  هذه   ، الهدف  هذا  لتحقيقها  والبهجة 
اختزلت من خاللها ( هيالري كلينتون) أن الواليات 
مايسمى  صنعت  من  هي  األمريكية  المتحدة 
بالربيع العربي ، وهي من صنعت ثوارها ، وهي من 
القذافي  ، وهي من أسقطت و قتلت  قادت الحرب 
وأسقطت  النظام  ، وهاهو محمد جبريل أحد رموز 
فبراير تحدث مجيبًا عن هذا السؤال الكبير من قتل 
اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  مع  له  لقاء  في  القذافي 
فقال بالحرف الواحد " أن جهاز مخابرات دولي هو 
من قتل العقيد الليبي معمر القذافي حتى اليتكلم 
القذافي  ألن  يقتلوه  لم  الثوار  أن  على  مشددًا   ،
وعالقات  وثائق  وتحته  كبيرة  أسرار  لديه  كانت 
بعديد من األجهزة األمنية ، ومن ثم قتلوه ألن من 
مصلحتهم أن يصمت القذافي إلى األبد ، وأنه لم 
يستطع أحد أن يجزم كيف قتل القذافي حتى اآلن "  
 10/  20 يوم  والعربية  الجزيرة  قناة  شاهد  ومن 
أنه كان  اللقاءات أكدت على  الكثير من  أن  سيرى 
وأن    ، رأسه  رافعًا   بل  خائفًا  يكن  ولم  مصاب 
فالزعيم   ، والتزييف  االفتراء  بمحض  هو  ماحدث 
الليبي لم يكن مختفيًا في قناة لتصريف المياه كما 
يزعمون بل كان قريب من مجرى الوادي بالغابة و 

سالحة بيده، وإنما هم أو يسمون أنفسهم بالثوار 
 ، بتصويره  وقاموا  المكان  هذا  إلى  به  جاءوا  من 
ولعل شهادة أفراد الحراسة والذين كانوا معتقلين 
منهم ضمن رتل العز ، قد أكدوا برواياتهم أنه كان 
، وكان يشجعهم  النار  معهم وبينهم يخترق خط 
على االختراق وهذا ما أكده كذلك العميد منصور 
داخل  ومن  الناتو  أعوان  قبضة  تحت  وهو  ضو 
سجنه ، أما عن أبنه المعتصم باهللا فكان أسطورة 
في الشجاعة واالستبسال ، ولعل العالم شاهد كيف

كان يواجه األعداء وهو جريحًا وقال لهم بأن هذه 
الجروح هي أوسمة على صدره ، هكذا كان األسد 
فهذا   ، وخميس  باهللا  المعتصم  األشبال  وكانوا 
الليبي  الزعيم  أستشهد   ، األسد  ذاك  من  الشبل 
بعدما  ظهرًا   2011/  10/  20 يوم  القذافي  معمر 
ُقصف بطائرة ، أستشهد الزعيم الليبي وهو صائمًا 
الذي  بالده  ثرى  على  يموت شهيدًا  أن  أراد  وكما 
، ومهما يكن سيظل شهيدًا  ارتوى بدماء أجداده 
ورمزًا لليبيا واألمة العربية وقوى التحرر في العالم ، 
في  وماقاله  رؤيته  يوم  كل  تثبت  األيام  وهاهي 

بداية العام 2011م ، هاهي األيام قد أثبتت صدق 
تحليله واستشراقه لمستقبل ليبيا في ظل ماحدث 
في  فبراير ، وسيظل معمر القذافي يمثل المكانة 
البارزة في قوى التحرر في العالم ، وقد عبر الرئيس 
الفنزويلي الراحل ( هوجو شافيز) عن الراحل العقيد 
معمر القذافي بالقول: " أن الزعيم الليبي السابق 
إن   " كبيرًا  ومناضًال  شهيدًا  بوصفه  إليه  سينظر 
رحيل  من  سنوات  خمس  مضي  وبعد  اليوم  ليبيا 
الزعيم الليبي معمر القذافي تعيش حالة الالدولة ، 
بل أضحت ليبيا دولة منهكة االقتصاد ، ومنتهكة 
أصبحت  بل   ، الريادة  وعديمة  السيادة  وناقصة 
دولة عاجزة ، وأصبح التدخل صريح برغم المكابرة 
عليه والتحجج برفضه ، وأصبح المواطن مهدد في 
ظل  في   ، ومستقبله  وحاضره  وقوته  وحياته  أمنه 
الليبي  الزعيم  غياب  من  عجاف  سنوات  خمس 
دولة  من  ليبيا  انتقلت  القذافي  معمر  الراحل 
محورية في محيطها العربي واألفريقي واإلسالمي 
ومحط  أطماع  محل  وهامشية  فاشلة  دولة  إلى   ،
ذكرى  وفي  واليوم   ، الغرب  واستراتيجيات  أهداف 
أيام  يستذكرون  الليبيون  أصبح  الرجل  هذا  رحيل 
السيادة ، وأيام ذاك الشموخ والدولة الفاعلة ، بل 
أصبح من كانوا في خضم فبراير نادمون على ما 
المؤامرة  حقيقة  يجهل  كان  من  وأن   ، به  قاموا 
أصبحت بعد خمس سنوات خلت حقيقة ماثلة بأن 
أهدافها  تحقق  أن  استطاعت  مؤامرة  هو  ماحدث 
في  واألخطاء  السلبيات  بعض  واستغالل  باللعب 
خصبة  أرضًا  كانت  التي  ليبيا   ، الداخلية  السياسة 
بالخيانة  المدعومة  الغربية  المؤامرات  لزراعة 
في  قوة  بكل  ساهمت  التي   ، العربية  والعمالة 
إحداث الفوضى والدمار في ليبيا وسوريا ، إن هذا 
الربيع لم يكن سوى ربيعًا غربيًا صهيونيًا ، وليس 
هنري  برنارد  الصهيوني  قاله  مما  ذلك  على  أدل 

الربيع  قلب  في  كاتب  يوميات  كتابه  في  ليفي 
الليبية  الثورة  " لقد شاركت في  الليبي حيث قال: 
بدافع يهوديتي، لقد قمت بذلك رافعًا راية وفائي 
يد  ومددت   ، وإلسرائيل...  وللصهيونية  السمي 
وجنوب  بنغالديش  في  التحّرر  لحركات  العون 
السودان وأفغانستان والبوسنة وليبيا، وها أنا أمد 
، ويقول الصهيوني  السورية  للمعارضة  العون  يد 
بالثوار  أسموهم  بما  ليفي مستهزئ  هنري  برنارد 
قائًال: " أكثر شيء أضحكني من الثوار األغبياء أيام 
القذافي  بوصف  يصرخون  أنهم  ليبيا  حرب 

باليهودي ، وأنا كنت اليهودي الحقيقي بينهم  ".
على  سلبية  نتائج  له  كانت  ليبيا  في  ماحدث  إن 
 ، والعالمي  واإلقليمي  واإلسالمي  العربي  النطاق 
وتنامي   ، المتطرفة  الحركات  ونمو  ظهور  فلعل 
ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ، وانهيار المؤسسات 
األمنية ، وتدهور االقتصاد ، والهيمنة على مصادر 
خلق  من  أن  على  المؤشرات  أبرز  ومن   ، الطاقة 
تكون  أن  لليبيا  أرادوا  الذين   ، الغرب  هم  األزمة 
فمن   ، الغرب  هيمنة  تحت  الدولي  للقرار  رهينة 
برناردينو إلى كوبلر ، الذي نصب نفسه حاكمًا على 
مكلف  دولي  كمندوب  مهامه  عن  وانحرف   ، ليبيا 
زمنية  ومدة  محددة  لمهام  المتحدة   األمم  من 
محددة ، هذا الكوبلر الذي تجاهل السيادة الليبية 
وأصبح يتدخل في دقائق السياسة الداخلية الليبية 
، وهاهم المدنيين الذين تدخلت  باسمهم الدول 
العميلة  العربية  الدول  من  خلفها  ومن  الغربية 
يقتلون في كل صباح ومساء ، وهاهو الغرب يطلق 
واحتالل  وغزو  اجتياح  بعد  أطلقها  كما  االعتذارات 
العراق ، والتنكيل بالشعب وزرع الفوضى والتطرف 
ليبيا كان  التدخل في  بأن  أوباما قد صرح  ، هاهو 
وأخيرًا   ، وفرنسا  إيطاليا  صرحت  ومثله   ، خطأ 
أمينها   ، لسان  على  العربية  الدول  جامعة  صرحت 
األمن  مجلس  قرار  بأن  الغيث،  أبو  أحمد  العام 
(1973) للتدخل في ليبيا كان خطأ كبيرًا ، هاهي 
 ، المجلس االنتقالي  تعترف بالخطأ بعدما ساندت 
الذي  لم يكن سوى مجلس لعمالء مدعومين من 
المجلس  هذا   ، والصهيونية  الغربية  الدوائر  قبل 
الذي لم يحقق الدعم من قبل الغرب وحلف الناتو ، 
ومن  بإسرائيل  باالعتراف  العهود  بإعطاء  إال 
عهد   في  الليبي  النظام  أن  القول:  الموضوعية 
الزعيم الليبي لم يكن نظام مالئكي ، ولن يكون 
من  فله   ، األنظمة  من  غيره  أو  هو  مالئكي 
اإليجابيات مثل ما عليه من السلبيات ، وهذا شعور 

 ، وإدراك  بوعي  يؤيدونه  من  وموضوعية  واقتناع 
كل  أمام  صلبة  صخرة  كان  النظام  ذلك  ولكن 
البالد  أمان الستقرار  ، وصمام  الغربية  المحاوالت 
ووحدة أراضيها وشعبها ، كما كانت في ظله ليبيا 
دولة قوية مهابة الجانب ، تمر ذكرى رحيل الزعيم 
الليبي الخامسة وليبيا تزداد وتتوغل في الفوضى ، 
والشعب يتربع على قمة البركان ، تم تدمير وحرق 
أكبر مطار في ليبيا ، وتم حرق خزانات النفط في 
في  الليبيين  يضع  وهذا   ، ره  والسد  طرابلس 
النفط ومن دمروا  المقارنة بين من حافظوا على 
الناتو  تحت  والحرب  المواجهات  فبرغم   ، النفط 
لمدة ثمانية أشهر حافظة الكتائب التابعة للجيش 
على  البريقة  جبهة  في  والمتواجدة  الليبي 
باهللا  المعتصم  قيادة  تحت  النفطية  المؤسسات 
تنعم  دولة  كانت  التي  ليبيا  ، هذه  القذافي  معمر 
باألمن والرخاء والسيادة بكل معناها ليبيا فى عام 
 ، العشرون  للمرة  ديون  بال  كدولة  سّجلت   2010
ولها أكبر صندوق سيادي في إفريقيا بقيمة 200 
أنحاء  جميع  في  خارجية  واستثمارات   ، دوالر  مليار 
العالم ، ورصيد في مصرف ليبيا المركزي 40 مليار 
دوالر و سبائك ذهبية بقيمة 40 مليار دوالر ، وقد 
في  األولي  ليبيا  تجعل  سوف  الثروة  هذه  كانت 
المشاريع  بعد  وخاصة   ، وإفريقيا  األوسط  الشرق 
دوالر  مليار   200 بقيمة  االنجاز  تحت  كانت  التي 
550 ألف وحده  منها المشروع اإلسكاني العمالق 
عقود  عن  ناهيك  التحتية  البنية  ومشاريع  سكنية 
 ، المزدوجة  الطرق  ايطاليا ومشروع  التعويض مع 
التي ستمتد من أمساعد إلي رأس أجدير ومشروع 
الدراسات  أثبتت  والذي   ، قائم  الذي كان  السياحة 

أن هذه المشاريع سوف تجعل ليبيا الدولة األولي 
في السياحة ، خصوصًا وهي تتمتع بطقس سياحي 
 ، االنجاز  التي كانت تحت  المطارات  أما عن   ، رائع 
األفريقي  المحيط  في  نوعها  من  األضخم  وهي 
والعربي ، وبسعة كبيرة وبعقد مع شركات فرنسية 
هي األولي في العالم ناهيك عن المشاريع األخرى 
دمر  بل  وتوقف   ، الرياح  أدراج  ذهب  ذلك  كل   ،
يعاني  الليبي  الشعب  وأصبح  مخصصاته  ونهبت 
وارتفاع  السيوله  ونقص   ، الكهرباء  انقطاع  من 
سعر الرغيف ونهبت األرصدة واألموال ، وقتل هذا 
ثروة  يعد  الذي   ، الليبي  الشباب  من  الهائل  الكم 
بشرية ورصيد لوطن يحتاج فيه لكل فرد من أفراد 
أضحت  التي  األفريقية  القارة  حال  وهذا   ، الشعب 
الغربية  المخططات  كل  أمام  مستباحة 
والصهيونية ،  فهناك رؤساء غرب وعرب لم يكونوا 
أن  بعد  إال  األفريقية  القارة  دخول  على  يجرؤن 
األمن  وهاهو   ، الليبي  الزعيم  من  اإلذن  يأخذون 
والتخبط  التردي  حالة  يعيش  العربي  القومي 
واالنحطاط ، في ظل تنامي الجماعات المتطرفة ، 
أما على المستوى اإلسالمي فهاهو الفراغ والهوة 
من  بورما  في  المسلمين  يعانيه  ما  عن  تتحدث 
اضطهاد ، وهاهو اإلسالم الذي دافع عنه بكل قوة 
وعنفوان تهدده الجماعات المتطرفة ، التي أوغلت 
في تشويه اإلسالم ، هذه الجماعات التي لم تكن 

سوى صناعة غربية أمريكية صهيونية.
بإسالميته  المواقف  تنطق  الذي  الزعيم  ذلك 
الحكومة  مقر  الكرملن  ولعل   ، لإلسالم  وانحيازه 
السوفيتية يتحدث عن موقف من مواقف اإلسالم 
لهذا الرجل ، فعند زيارة الزعيم الليبي إلى االتحاد 

الجدير  ومن   ، األوان  فوات  وبعد  خلت  سنوات 
بالذكر أن القيادة الليبية لم تدعو للعنف المضاد ، 
يتم  لم  الخطاب  الليبي  الزعيم  إلقاء  لحظة  وإلى 
استخدام القوة ، ولم تصدر األوامر لكافة الوحدات 
الشباب  ضد  القوة  باستخدام  واألمنية  العسكرية 
عبد  مصطفى  بشهادة  كان  وهذا   ، المتمردين 
 ، الجليل بنفسه وهو أحد المنشقين ورموز فبراير 
وبوصف مصطفى عبد الجليل أنه كان وزيرًا للعدل 
، فقد تحدث حول هذه المظاهرات التي تم اإلدعاء 
على سلميتها بالقول: بأنه كان في اجتماع رسمي 
ضم األجهزة األمنية في الدولة وكانت األوامر في 
النظام   عن  انشقاقه  إعالن  قبل  أي  فبراير  بداية 
فكانت  أمنية  قيادات  مع  اجتماع  في  كنا    " فقال: 
األوامر تقول ، دعوهم يخرجون دعوهم يحرقون ال 
رمز  بها  وهذه شهادة شهد   ، النارعليهم  تطلقوا 
من رموز فبراير ، وشهد شاهدًا من أهلها ، وهذا 
االطالع  ويمكن  والصورة  بالصوت  الحديث موثق 
أبوزيد عمر دورده  أما عن حديث   ، إليه  والوصول 
رئيس جهاز األمن الخارجي مع عبد الرحمن شلقم 
الوقت  ذلك  في  المتحدة  األمم  في  ليبيا  مندوب 
األمن  رئيس  تحدث  حيث   ، وواضح   صريح  فكان 
الخارجي شارحًا كل التفاصيل مبينًا المؤامرة التي 
تنسج للبالد ، وأن المعلومات التي تناقلتها وسائل 
اإلعالم كاذبة ومغلوطة ، وأن المظاهرات لم تكن 
القيادة  تزويد  يتم  وأنه   ، اإلطالق  على  سلمية 
بمعلومات حول أعمال العنف المسلحة واالقتحامات 
 ، األمنية   والكتائب  والشرطة  األمن  لمديريات 
ال  أتركوهم  القوة  تستخدموا  ال  دائمًا  الرد  وكان 
تطلقوا النار عليهم  ، ولعل الكثير استمع إلى هذه 
الرحمن  عبد  أن  العجيبة  والمفارقة   ، المحادثة 
شلقم قبل بداية األزمة بمدة وجيزة جدًا وفي لقاء 
تلفزيوني قال عن القذافي : بأنه ليس رئيس دولة 

فكرية  ظاهرة  وهو   ، ومفكر  ثوري  رجل  هو  وإنما 
رموز  ببعض  مثل  وضرب  الفكر  رموز  مثل  مثله 
األدب والفكر والشعر والتاريخ هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى ال يجوز منطقيًا أن يتم الشرح لمندوب  
دولة في األمم المتحدة عن ما يحاك لدولته ، وهذا 
الخارجي  لالتصال  أمينًا  السابق  في  كان  الشخص 
والتعاون الدولي ( وزير الخارجية) وإذا مانظرنا إليه 
دولية  منظمة  في  الدولة  مندوب  أن  زاوية  من 
كاألمم المتحدة ، فمن البديهي أن يتمتع  بمكانة 
أن  المفترض  ومن   ، ودبلوماسية  سياسية  وقدرة 
قدرة  ويمتلك   ، الدولية  العالقات  في  خبيرًا  يكون 
التحليل والتعاطي مع القضايا الدولية ، وهو في حد 
 ، واالستغراب  االستفهام  إشارات  أقوى  من  ذاته 
إلى  تشير  التي  السلبيات  تلك  إلى  إضافة  وهي 
المتمكنة  العناصر  اختيار  في  اإلخفاقات  بعض 
باتت واضحة منذ  المؤامرة  إن نظرية   ، والوطنية 
هو  مضمونه  كان  والذي   ،  (1973) القرار  صدور 

لالجتماع  الكرملن  يدخل  أن  تعمد   ، السوفييتي 
صالة  وقت  قبل  بريجينيف  السوفييتي  بالرئيس 
المغرب بقليل ، وعندما حان وقت الصالة استأذن 
ألداء صالة المغرب وأمر برفع اآلذان من الكرملن ، 
األولى سورة  الركعة  للمغرب في  وقرأ عند صالته 
الكافرون : " بسم اهللا الرحمن الرحيم ، قل يا أيها 
الكافرون ال أعبد ما تعبدون .... " إن غياب الزعيم 
وقارية  ومحلية  إسالمية  تداعيات  شكل  الليبي 
وإقليمية وعالمية ، فالساحة العالمية قد فقدت من 
يكشف مؤامراتهم على قمة منظمة األمم ،  ومن 
المفكرين  من  الكثير  ولعل   ، عثرة  حجر  يقف  كان 
فبراير  ركب  ضمن  هم  ممن  وحتى  والساسة 
النظام  عهد  في  كانت  ليبيا  بأن   ، اليوم  يعترفون 
المخططات  كافة  وجه  في  منيعًا  سدًا  السابق 
العربية  والمنطقة  ليبيا  في  اإلمبريالية  الغربية 

واألفريقية.

ولعل رد المواطن العربي المصري محمود القناشي 
من منطقة مرسى مطروح على تصريح وزير الثقافة 
الليبي  للزعيم  وصفه  بعد  النمنم  حلمي  المصري 
معمر القذافي باالستبداد في اجتماع لجنة الشؤون 

 ، بيان  أبلغ   ، المصري  النواب  بمجلس  األفريقية 
سيرة  عن  به  تقدمت  لما  تلخيصًا  كان  الرد  وهذا 
هذا الزعيم القومي ، ونضاله الثوري ، حيث رد عليه 
في صيغة تساؤالت قائًال: سيادة الوزير نريد منك  
علي  الحفاظ  ، هل  االستبداد  �لمه  لمعنى  تفسير 
؟  استبداد  للعروبة  االنتماء  ؟ هل  استبداد  الوطن 
الشعوب  دعم  هل  ؟  استبداد  الناتو  محاربه  هل 
الفقيرة استبداد ؟ هل بناء المساجد في كل أنحاء 
في  متخصص  جهاز  إنشاء  هل  ؟  استبداد  العالم 
مسلمه  الغير  الدول  في  االسالمية  الدعوة  نشر 
حرب  في  المصري  الجيش  دعم  هل  ؟  استبداد 
القناة  عبور  لغرض  المياه  و شراء مضخات  أكتوبر 
؟  الفرنسية لمصر استبداد  الميراج  وشراء طائرات 

؟ هل  المصري استبداد  القومي  األمن  هل حماية 
(النهر  الساحل  إلي  الصحراء  من  المياه  جلب 
الصناعي العظيم) استبداد ؟ هل وصول الكهرباء 
إلي المناطق النائية في ليبيا استبداد ؟ هل انتهاء 
ليبيا  أعالم  تنكيس  استبداد؟ هل  ليبيا  في  األمية 
بعد شنق األمريكان لصدام  حسين استبداد ؟ هل 
حوافظ  شكل  في  الليبيين  علي  الثروة  توزيع 
الليبية في  االستثمارات  ؟ هل  استبداد  استثماريه 
كل دول العالم استبداد؟ هل جعل ليبيا 42 عام في 
أمن وأمان استبداد ؟ هل سجن من يذبح الليبيين 
بريطانيا  لرؤساء  استقباله  هل  ؟  استبداد  اليوم 
البدوي  حياة  الي  ترمز  وايطاليا في خيمة  وفرنسا 
االعتدار  على  إيطاليا  إجبار  هل  استبداد؟  البسيط 
لليبيا علي حقبه االستعمار استبداد ؟ هل بعد ذكر 
يصفه  من  هناك  القذافي  انجازات  من  قليل 

باالستبداد ؟ إذا كان صاحب هذه االنجازات

 والمبادئ التي ذكرتها مستبد فنعم االستبداد هو 
بل   ، أومترفًا  مستبدًا  يكن  لم  الليبي  الزعيم  أن   ،
التمر  على  يتغذى   ، حياته  في  بسيط  إنسان  كان 
ولبن اإلبل ، وعندما دخل مايسمونهم بالثوار ومن 
من  والغرب  العرب  المرتزقة  من  يرافقهم 
وجدوا  بيته  إلى  واليهود  واألمريكان  الفرنسيس 
األثاث صناعة ليبية ، وأن محتويات البيت وتصميم 
ليبية  أسرة  بيت  مستوى  إلى  اليرقى  ذاته  البيت 
متوسطة الحال ، مهما كذب الكاذبون فإن الزعيم 
بالظاهرة  أشبه  ظاهرة  القذافي  معمر  الليبي 
الكونية ، إنه سياسي ومؤرخ وأديب ومفكر ، فهو 
من صاغ النظرية العالمية الثالثة ( الطريق الثالث 
القصصية  األعمال  وهو صاحب   ، للعالم)  والبديل 
الحقراء  دولة  فلتحيا   " رواية  فتلك   ، والشعرية 
القرية   " ورواية   " الثورة  حتى  للعاجزين  والموت 
" وذاك  الفضاء  رائد  القرية األرض األرض وانتحار 
شعر ياوطني الكبير ، وغيرها من المقاالت ، ناهيك 

ألقاها  التي  والمحاضرات  الفكرية  األطروحات  عن 
في أعرق الجامعات والتجمعات العلمية ، وفي هذا 
المقام قال الشاعر الدمشقي العربي  نزار قباني في 
إن   "  : القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  عن  حديثه 
ليناقش  كالسيكيًا  زعيمًا  ليس  القذافي  معمر 
محدد  تمثاًال  وليس   ، الكالسيكي  النقد  بطريقة 
ظاهرة  إنه   ، العربي  الشمع  متحف  في  القسمات 
استثنائية ، كالبرق والرعد ورياح الخماسين "  نعم 
إن الزعيم الليبي ظاهرة وطفرة في التاريخ العربي 
العرب  القوميين  يطرح  وهنا   ، المعاصر  والليبي 
واألفارقة  والعرب  بليبيا  ألم  زلزال  بعد   ، سؤالهم 
وكل دعاة السالم والتحرر في العالم  ، ماذا بعد ؟ 
ماذا بعد الزعيم القومي الشهيد معمر القذافي ؟ ، 
شخصية  بميالد  العربية  األمة  رحم  سيفيض  هل 
وتقود   ، نصابها  في  األمور  تضع   ، قومية  عربية 
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تلك   ، بالجمال  اهللا  أحاطها  التي  الدرة  تلك  ليبيا 
المطلة على الساحل والصحراء ، ليبيا التي جمعت 
الساحل  بين  جمعت  مثلما   ، المتناقضات  بين 
والقسوة  والبهاء  الجمال  بين  جمعت   ، والصحراء 
بجمال  ساحرة   ، طبيعتها  بتنوع   جميلة   ، والقوة 
قوية   ، وسهولها  وشواطئها  بجبالها   ، خضرتها 
عنيفة بهذا الجمال فترفض كل غريب  يطمع في 
والبساط  الذهبية  الرمال  هي   ، عليها  االستحواذ 
األخضر الرائع ، وهي الصخرة الصماء التي تتكسر 
تنبت  ال  الصحراء  إن   ، الغدر  مراكب  كل  عليها 
العشب ولكنها تنبت القيم والمبادئ الخالدة ، فكل 

حضارة وكل جديد أشرقت شمسه من الصحراء.
من هو معمر القذافي ؟

إن معمر القذافي هو من أسرة ليبية بدوية شريفة 
األصل  والنسب ، معمر القذافي هو أبن محمد عبد 
بن  عائشة  وأمه   ، القذافي  بومنيار  أحميد  السالم 
القذاذفة  قبيلة  إلى  ينتمي   ، القذافي  علي  نيران 
بيت القحوص ، وقد ولد ونشأ بالعقربية في وادي 
في  تتلمذ   ، 1942م  عام  سرت  بمنطقة  جارف 
طفولته على يد فقهاء الدين في ذلك الوطن أو ما 
ودرس   ، سرت  بوادي  في  بالكتاتيب  تسمى 
بمدينة  االبتدائية  المرحلة  من  األولى  السنوات 
سرت ، وانتقلت أسرته من سرت إلى فزان فدرس 
الثورة  هاجس  وكان   ، اإلعدادية  المرحلة  بها 
والتغيير يسري في وجدان معمر القذافي منذ عام 
1959م ، وانعكس ذلك على نشاطه الثقافي داخل 
إنشاء  خالل  من  الثانوية  اإلعدادية  سبها  مدرسة 
 ... الشمس   ) أسم  عليها  أطلق  حائطية  جريدة 
الذي  العنوان  ذات  وهو   ، للجميع)  تشع  الشمس 
في  صدرت  التي  الشمس  صحيفة  على  أطلق 

كان  وعندما   ، الماضي  القرن  من  التسعينات 
الحراك  ثانوي وفي ظل  األولى  السنة  يدرس في 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  يقوده  الذي  القومي 
شكلت  التي  اإلحداث  أبرز  من  كان   ، الناصر 
منعطفًا في حياته هو إعالن االنفصال بين مصر 
وسوريا ، وهو يعني انتهاء محاولة وحدوية سعى 
إليها الزعيم جمال عبد الناصر ،  فكان هذا الحدث 
بقدر ما فيه من ألم كان يحتضن األمل ، بوجود 
أجيال وحدوية تأثرت بالوعي القومي والوحدوي ، 
الذي كان يمثله الزعيم جمال عبد الناصر ، فقام 
باإلعداد لتنظيم مظاهرة في 5 أكتوبر من العام 
مصر  بين  باالنفصال  وتندد  ترفض  1960م  
تم  ما  سرعان  المظاهرة  تحرك  وعند   ، وسوريا 
 ، المتحركة  القوة  قبل  من  وقمعها  مواجهتها 
الذين قاموا بتفريق المتظاهرين ولم يقف األمر 
من  عدد  على  القبض  تم  بل   ، الحد  هذا  عند 
 ، القذافي  معمر  الطالب  بينهم  من  كان  الطلبة 
وأصدر والي فزان (سيف النصر) قرارًا بفصله من 
والية  إلى  حقائبة  ليحزم   ، فزان  بوالية  الدراسة 
به  واستقر   ، الغرب  طرابلس  والية  وهي  أخرى 
واستقل   ، مصراته  منطقة  إلى  بالتوجه  القرار 
مدينة  إلى  ليصل  قاسية  رحلة  في  سيارة شاحنة 
مصراته  مدرسة  إلى  وصوله  وعند   ، مصراته 
كفاية  عدم  وبرغم   ، الثانوية   اإلعدادية 
المستندات الدراسية ساعده من كان يعرفهم من 
الطلبة في تمكينه من الدراسة ، والتوسط له عند 
مدير المدرسة والذي بدوره قدر ظروفه ، فكان ما 
األولى  بالسنة  يتوفر بحوزته هو مستوى دراسي 
ثانوي فقط ، وبرغم الحراك والتفاعل القومي في 
فزان كان أقوى من مصراته ، إال أن هذا األمر لم 
يثنيه عن خلق الحركة القومية والتفاعل القومي 

 ، مصراته  في  االجتماعي  والوسط  الطالب  بين 
وموقفه مع مفتش مادة اللغة اإلنجليزية في والية 
على  مثال  أبلغ  (جونسون)  الغرب   طرابلس 
ناصريته وقوميته ، عندما رفض القيام من مقعده 
وهذا   ، الفصل  دخوله  عند  المفتش  هذا  لتحية 
التصرف كان تعبيرًا عن رفض االستعمار وهيمنته 
المعدن  يحرك قطعة من  بقى جالسًا وهو  ، حيث 
تحمل صورة جمال عبد الناصر ( ميدالية معدنية) 
في أصابعه ، وهي رسالة إلى ذلك المفتش تحمل  
دالالت القومية والعروبة واإلسالم  ، وبعد أن أمره 
المفتش بالخروج قائًال له: (أخرج) باللغة اإلنجليزية  
، رد على الموجه كذلك باللغة اإلنجليزية قائًال له: 
ليس  سأخرج  وأنا    ، بالدي  من  يخرج  من  أنت 
احترامًا لك ، وإنما خروجي احترامًا لزمالئي ،  وكان 
وهو   ، الكثير  يكلفه  قد  التصرف  هذا  بأن  يعلم 
طرده نهائيًا من والية طرابلس الغرب ، كما طرد 
من والية فزان وهذا يعنى انتهاء مستقبله العلمي 
األمر بسالم  ينتهي  بأن  ، ولكن قدرة اهللا شاءت  
من دون أن يتخذ ضده أي إجراء ، وهذا الموقف ال 
كان  بل   ، واالحترام  اللياقة  عدم  أنه  على  يحسب 
بهيمنة  والوعي  اإلحساس  نتيجة  فعل  ردة 
االستعمار على الوطن ، فهو كما يروي رفاقه كان 
طيب ومحترم ويتميز بالهدوء وقلة الكالم ، وكان 
وبالقسم  الطالبي  الوسط  في  يلقب 
 ، وأسلوبه  لطيبته  نظرًا  معمر)  الداخلي(الشيخ 
 ، الداخلي  القسم  بطلبة  يصلي   إمامًا  كان  وألنه 
بالكلية  التحق  الثانوية  الدراسة  أنهى  أن  وبعد 
بااللتحاق  رفاقه  من  الكثير  وأقنع   ، العسكرية 
بالكلية العسكرية ، ليبدأ مسيرة العمل الثوري في 
اتجاه الثورة ،  بتأسيس حركة الضباط الوحدويين 
األحرار ، فهو رأى بأن الثورة البد لها من المؤسسة 

من  وأداة  لها  العسكري  الجناح  لتكون  العسكرية 
أدوات التغيير ، وبعد أن تخرج من الكلية العسكرية 
برتبة مالزم ثاني عمل بمعسكر األبيار ، ثم أنتقل 
للعمل بمعسكر قاريونس ، وكان يمتاز أثناء عمله 
بهذه المعسكرات بالجدية وعدم التهاون في أداء 
دورة  في  أوفد  ثم   ، الجنود  تدريب  و  الواجب 
تدريبية إلى بريطانيا عام 1965م ، وأثناء تواجده 
لم  تجواله  وأثناء  لندن  البريطانية  العاصمة  في 
الزي  يرتدي  فكان   ، الوطن  رمزية  عن  يتخلى 
العربي الليبي ، وبعد عودته إلى الوطن باشر عمله 
والعلني  السري  التحرك  من  وبعد سنين   ، الثوري 
ذلك  في  العسكرية  االستخبارات  أنظار  وتحت 
الوقت ، وتوصل أعضاء حركة الضباط الوحدويين 
األحرار بعد اإلعداد للثورة إلى إعالن يوم الثورة ،  
 1969 عام  سبتمبر  من  األول  االثنين  يوم  وكان 
(القدس)  السر  كلمة  وكانت  الثورة  لقيام  موعدًا 
وفي فجر ذلك اليوم وبعدما انتصرت الثورة ، دخل 
معمر القذافي يرافقه بعض أعضاء حركة الضباط 

األحرار إلى إذاعة بنغازي ليعلن البيان .
البيان األول للثورة :

الليبي  الشعب  أيها   " قائًال:  األول  البيان  وقرأ 
ألمانيك  وتحقيقا  الحرة  إلرادتك  تنفيذا  العظيم 
الذي  المتكرر  لندائك  صادقة  واستجابة  الغالية، 
العمل  على  ويحث  والتطهير  بالتغيير  يطالب 
والمبادرة ويحرض على الثورة واالنقضاض ، قامت 
الرجعي  بالنظام  باإلطاحة  المسلحة  قواتك 
النتنة  رائحته  أزكمت  الذي  المتعفن  المتخلف 
 ، األبدان  معالمه  رؤية  من  واقشعرت   ، األنوف 
وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت األصنام 
من  واحدة  لحظة  في  فانقشع  األوثان  وتحطمت 
حكم  من  العصور،  ظالم  الرهيبة  القدر  لحظات 

الرجعية  عهد  إلي  الطليان  جور  إلى  األتراك 
والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر، 
ذات  حرة  جمهورية  ليبيا  تعتبر  أآلن  منذ  وهكذا 
الليبية)،  العربية  (الجمهورية  اسم  تحت  سيادة 
صاعدة ، بعون اهللا إلى العمل إلى العال، سائرة في 
طريق الحرية والوحدة والعدالة االجتماعية, كافلة 
ألبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل 
وال  مظلوم  وال  مغبون  وال  مهضوم  ال  الشريف. 
مجتمع  ظل  في  أحرار  إخوة  بل  مسود،  وال  سيد 
والمساواة،  الرخاء  راية  اهللا)  شاء  (إن  عليه  ترفرف 
فهاتوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم، وانسوا أحقادكم 
عدو  العربية  اآلمة  عدو  ضد  واحدا  صفا  وقفوا 
مقدساتنا  أحرق  الذي  اإلنسانية،  عدو  اإلسالم 
تراثا  ونحيي  مجدا  سنبني  وهكذا  شرفنا،  وحطم 
ونثأر لكرامة جرحت وحق اغتصب.  يا من شهدتم 
لعمر المختار جهادا مقدسا من أجل ليبيا والعروبة 
قتاال  الشريف  أحمد  مع  قاتلتم  من  ويا  واإلسالم، 
حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء, يا أبناء المدن 
القرى،  أبناء  يا  الطاهرة،  األرياف  أبناء  يا   ، العريقة 
العمل،  ساعة  دقت  قد  ها  الحبيبة،  الجميلة  قرانا 
أن  اللحظة  هذه  في  يسرنا  وإنه  األمام.   فإلى 
نطمئن إخواننا األجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم 
سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وأن هذا 
أو  أجنبية  دولة  أي  ضد  موجهة  غير  العمل 
وإنما  به  معترف  دولي  قانون  أو  دولية  معاهدات 
ومشاكلها  ليبيا  يخص  بحت  داخلي  عمل  هو 
المزمنة ، وإلى األمام والسالم عليكم ورحمة اهللا ".
لم  ألنها   ، البيضاء  بالثورة  الثورة  هذه  وسميت 
تراق فيها قطرة دم واحدة ، وانطلقت الثورة وسط 
بالدم  بالروح   " الشعب  هتافات  تلفها  الشعب 
 ، وإبعاده  معناه  الهتاف  ولهذا   " ياثورتنا  نفديك 

باعتراف  اللحظة  وليدة  ليست  الليبية  الثورة  وألن 
 ، وتخطيط  وعقل  فكر  هي  وإنما   ، ورفاقه  قائدها 
وإرهاصات ، وتنظيم ، وعمل ، ومخاطر ، صنعت من 
وإنما   ، الحرب  جنراالت  يصنعها  ولم  الشعب  بين 
 ، الفقيرة  والطبقة  الشعب  بين  من  شباب  هم 
وكانت   ، المتوسطة   الطبقة  من  منهم  وقليل 
الثورة بفعل وحركة وإرادة شباب صغار السن في 
الشعب  أكد  فلهذا   ، والعسكري  المدني  التنظيم 
على أن الثورة ثورته وعليه تقع مسؤولية حمايتها 
، أن الثورة  شهدت سنين من العمل السري تحت 
األرض وفوق األرض كما أسلفت من القول ، ولم 
العسكرية  والخاليا  الثورة  قائد  إال  بها  يعلم  يكن 
والمدنية ،  وهذا ما أكده الفريق محمد العياط أحد 
القليلة  األيام  في  األحرار  الوحدويين  الضباط 
أي  هناك  يكن  ولم   ، تلفزيوني  لقاء  عبر  الماضية 
الزعيم  أن  ذلك  على  والدليل   ، الخارج  مع  اتصال 
جمال عبد الناصر لم يعلم بما حدث في ليبيا ، ولم 
أن  بعد  إال   ، بالثورة  قاموا  من  بهوية  يعلم  يكن 
 ، المصرية  للقيادة  برقية  الليبي  الزعيم  أرسل 
خاللها  من  وتدعو   ، الثورة  بحدوث  فيها  يعلمهم 
األستاذ محمد حسنين هيكل بصفته رئيس تحرير 
وقد   ، بنغازي  مدينة  إلى  للحضور  األهرام  جريدة 
بالتفصيل  ذلك  على  هيكل  حسنين  محمد  تحدث 
بن  مصطفى  أكد  كم   ، التاريخ  على  شهادته  في 
 ، الملك  عهد  في  األسبق  ليبيا  وزراء  رئيس  حليم 
بقوله : أننا تتبعنا عن طريق كل السفارات ووكاالت 
لنا  وثبت   ، العالم  دول  وكافة  األجنبية  المخابرات 
تواصل  أي  أنه اليوجد   ، للشك  يدعو مجاًال  بما ال 
الثورة  قامت   ، الخارج  مع  بالثورة  قاموا  من  بين 
فتم   ، الوطن  أرض  عن  األجنبية  القواعد  بإجالء 
في  هويلس  قاعدة  من  األمريكية  القوات  إجالء 
ثم   ، نافع  أبن  عقبة  قاعدة  وسميت   ، طرابلس 
نسبة  امعتيقة  قاعدة  الليبي  الزعيم  عليها  أطالق 
للفتاة البريئة امعتيقة ، التي سقطت عليها الطائرة 
قاعدة  من  البريطانية  القوات  وإجالء   ، األمريكية 
 ، الناصر  عبد  جمال  قاعدة  وسميت  بطبرق  العدم 
فيها  بما  األجنبية  القوات  كافة  إجالء  تم  كما 
كقواعد   ، الليبية  األراضي  كافة  من  الفرنسية 
الرادرية وغيرها من تقوم  الدفاع الجوى والقواعد 
بمهام اإلسناد للقوات األمريكية والبريطانية ، وقد 
الثالثي  العدوان  للقاعدة األمريكية  دورًا في  كان 
على مصر عام 1956 في عهد الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر ، وتحدث الزعيم جمال عبدالناصر عن 

ذلك في اول زيارة له لليبيا بعد قيام الثورة ، كما 
 ، الطليان  الفاشست  المعمرين  بقايا  طرد  تم 
التي تم توزيعها فيما  الزراعية  واسترداد األراضي 
شركات  تأميم  تم  كما   ، الليبي  الشعب  على  بعد 
النفط  إنتاج  من  االستفادة  نسبة  وتغيير   ، النفط 
تشهدها  لم  سابقة  كان  النفط  برميل  ورفع سعر 
الهيمنة  ظل  في  ليبيا  كانت  فقد   ، العربية  األمة 
األجنبية على النفط تمنح نسبة 10 % بينما تمنح  
ليبيا  فأصبحت   ،  %  90 نسبة  األجنبية  الشركات 
تمتلك حصة قدرها %90 بينما الشركات األجنبية 
%10 ، وبرغم أن هذا العمل قد أثار حفيظة الغرب 
إال أن قيادة الثورة أصرت على تأميم شركات النفط 
ورفع سعره ، كما كان للقيادة الليبية دور في دعم 
منظمة ( األوبك)  ، ولعل ماقاله الرئيس األوغندي 
يوري موسيفيني بعد هذه السنين في حق الزعيم 
الليبي ، أكبر شاهد على فضل القيادة الليبية على 
الدول المنتجة للنفط في رفع سعر تصدير النفط ، 
قد  العرب  بأن  قائًال:  موسيفني  يوري  أضاف  كما 
تنكروا لفضل الزعيم معمر القذافي وما قدمه لهم 
من دعم ، واتجهت الثورة إلى بناء اإلنسان معنويُا 
واإلسكانية  الزراعية  المشاريع  فأنشئت  وماديُا 
والتنموية ، وتم حرق أخر كوخ عام 1976 من أجل 
أن يعيش المواطن الليبي في مسكن صحي والئق 
التطور في  السريعة وواكبت  الطرق  أنشئت  ، كما 
وسائل االتصال والمعلومات ، ولعل تخفيض قيمة 
األجهزة المحمولة وتطوير األجهزة الثابتة وإدخال 
على  نموذج  أبلغ  الالسلكية)   ) الريفية  األجهزة 
مواكبة هذا التطور ، كم تم بناء كافة المؤسسات 
الخدمية بما فيها المطارات والموانئ  وغيرها من 
المؤسسات الخدمية ، أما في قطاع الصحة فقد تم 
في  األمراض  على  والقضاء  المستشفيات  بناء 

مناطق الدواخل واالهتمام بالرعاية الصحية ،  كما 
والمعاهد  المدارس  ببناء  بالتعليم  االهتمام  تم 
والجامعات ، وتم القضاء على األمية وفرض إلزامية 
تتوقف  ولم   ، الكبار  تعليم  برنامج  وفتح   ، التعليم 
الثورة عند المستوى المحلي في البناء فقد عملت 
 ، واالصعدة  واالتجاهات  المستويات  جميع  على 
سلطة  قيام  إعالن  تم  السياسي  الصعيد  فعلى 
وهذا   ،  1977 العام  من  مارس   2 في  الشعب 
الحكم  اتجاه  في  التحول  بداية  هو  اإلعالن 
الشعب  تقسم  يعني  وهذا   ، المباشر  الديمقراطي 
إصدار  تتولى  وهي  (مؤتمرات)  تجمعات  إلى 
القرارات ، وهي تمثل السلطة التشريعية ، وتلتقي 
مؤتمر  يسمى  عام  تجمع  في  المؤتمرات  هذه 
النظم  في  البرلمان  يناظر  وهو   ، العام  الشعب 
التقليدية ، ويقابل كل تجمع (مؤتمر) لجنة شعبية 
 ) التجمعات  هذه  أعضاء  بين  من  اختيارها  يتم 
على  عامه  شعبية  لجنة  اختيار  ويتم  المؤتمرات) 
 ، العام  الشعب  مؤتمر  خالل  من  الدولة  مستوى 
المؤتمرات  الشعب  سلطة  في  فإن  وبالتالي 
التشريعية)  السلطة   ) تمثل  وهي  تقرر  الشعبية 
(السلطة  تمثل  وهي  تنفذ  الشعبية  واللجان 
هيمنة  تحت  تقع  الشعبية  واللجان  التنفيذية) 
وسلطة الشعب ، والسلطة القضائية يديرها قضاة 
المحكمة  الشعب وهي  يتبعون محكمة  مستقلون 
المجتمع  بأبناء  اهتمت  الليبية  الثورة  إن   ، العليا 
الليبي وجعلت المجتمع ولي من ال ولي له ، فكان 
المؤسسات  من  مؤسسة  االجتماعي  الضمان 
الفاعلة ، وهذا يشير على حرص القيادة التاريخية 
 ، الفرد وحماية وصون حقوقه  مكانة  احترام  على 
الضمان  مظلة  تحت  يعيش  الليبي  فالمواطن 
حظيت  لقد  و   ، المجتمع  مظلة  وهي  االجتماعي 
المرأة في عصر الجماهير ، بما لم تحظى به المرأة 
المرأة  مقدمتها  وفي  األخرى  المجتمعات  في 
 ، أنوثتها  وتذل  كرامتها  تمتهن  التي   ، الغربية 
العمل  مجاالت  أمامها  ُفتحت  الليبية  المرأة  ولكن 
عدة  في  رائدة  و  قائدة  فكانت   ، والتألق  واإلبداع 

وأستاذة  ومعلمة  وطبيبة  ومدنية  حربية  مجاالت 
 ، الوظائف  ارقي  تقلدت  كما   ، وضابطة  جامعة 

فكانت أمينة للتعليم وهي بمثابة وزيرة .
مشروع  في  البدء  عن  الليبي  الزعيم  أعلن  كما   
النهر الصناعي ووضع حجر في 28 أغسطس 1984

هائلة  نقل كميات  إلى  المشروع  ويهدف هذا   ، م 
من المياه العذبه من الجنوب لتندفع نحو الشمال 
في أطول رحلة لها ، من اجل معالجة نقص المياه 
المناطق  منه  تعاني  الذي  العطش  ومقاومة 
من  وكذلك   ، الغربية  المناطق  وبعض  الشرقية 
أجل دعم قطاع الزراعة بإقامة مشاريع زراعية على 
مياه النهر الصناعي العظيم ، وعلى صعيد تمكين 
الشعب من امتالك زمام أمره ، وتأسيسًا على مبدأ 
المستحقة  األسر  للشعب حصر  ملك  الشعب  ثروة 
للمحافظ االستثمارية على أن يتم االستفادة على 
الدولة  فرصدت   ، استثناء  وبدون  لليبيين  التوالي 
لكل مواطن مستحق وبناء على معدل دخله مبلغ 
المواطن  لصالح  أودعت  كقيمة  دينار  ألف  ثالثون 
والمؤسسات  والبنوك  المصانع  في  له  ومساهمة 
االقتصادية ، لتحقيق عائد لصالح المواطن وهي ما 
تعرف إلى يومنا هذا بالمحافظ االستثمارية ، كما 
تم دعم السلع التموينية واحتياجات المواطن من 
المحروقات والكهرباء بأثمان بخسة جدًا ، وتم ربط 
من  متكاملة  بشبكة  وعرضها  طولها  البالد 
الكهرباء وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية 
إنشاء  في  البدء  تم  كما   ، المجاورة  الدول  إلى 
الرياضية  المرافق  من  العديد  شملت  مشاريع 
ورؤية  مشروع  وضمن   ، والصحية  واإلسكانية 
عدد  لتنفيذ  العقود  إبرام  تم  الغد)  ليبيا   ) برنامج 

تنفيذ  في  البدء  تم  كما   ، الضخمة  المشاريع  من 
أربعة مركبات جامعية متكاملة وهي مدن جامعية 
على أرقى ما يمكن موزعة على أربعة مناطق ، كما 
وتم  زواره  و  بمصراته  الحرة  السوق  إنشاء  تم 
ومطار  الجديد  العالمي  المطار  إنشاء  في  الشروع 
بنينا الدولي الجديد على أرقى مستوى ، فكان مطار 
شمال  في  مطار  أكبر  يمثل  العالمي  طرابلس 
من  العديد  وهناك   ، استكماله  تم  ما  إذا  أفريقيا 
من  سلسلة  تضم  التي  االستثمارية  المشاريع 
، ناهيك عن  الفنادق واألبراج والمدن االقتصادية 
من  مختلفة  مناطق  في  الخارجية  االستثمارات 
أجبر  المعنوية  اإلنجازات  صعيد  وعلى   ، العالم 
الزعيم الليبي إيطاليا على االعتذار للشعب الليبي 
عن حقبة االستعمار ، وقام برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا بتقبيل يد أبن شيخ الشهداء عمر المختار 
الذي خلدت ذكراه ، واسترجاع أحد القطعة األثرية 
عمر  فيلم  إنجاز  ولعل   ، االحتالل  أيام  التي سرقت 
اآلباء  لكفاح  تخليدا  هذا  على  مؤشر  أقوى  المختار 
واألجداد ، لقد كان الزعيم الليبي يحمل في ضميره 
السن  في  وإعدام شيخ طاعن   ، الحقبة  لتلك  الثأر 
كعمر المختار ، ونفي إيطاليا لألطفال والنساء إلى 
 ، الحداد  بيوم  عنه  ماعبر  وهو  اإليطالية  الجزر 
لكرامة  وإعادة  للثأر  ردًا  اليطاليا  زيارته  وكانت 

الشعب الليبي .

القومي  البناء  نحو  واتجهت  القيادة  عمدت  كما 
فأعلنت عن طموحها الوحدوي تلبية ألهدافها في 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  جعل  ما  وهذا   ، الوحدة 
معمر  أخي  أن  لكم  أقول  وأنا  أترككم   " يقول: 
القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة 
من  العديد  عقدت  االتجاه  هذا  وفي   " العربية 
إتحاد  اتفاقية  منها   ، الوحدوية  االتفاقيات 
 ، واتفاقية جربة مع تونس   ، العربية  الجمهوريات 
واتفاقية حاسي مسعود مع الجزائر ، واتفاقية وجدة 
للوحدة مع المغرب ، واالتفاقية الوحدوية مع سوريا 
الزالت سارية  والتي   ، المغاربي  االتحاد  واتفاقية   ،

حتى اآلن ، ناهيك عن فتح الحدود وإيقاف التعامل 
بالتاشيرة مع تونس ومصر ، كما قدمت ليبيا في 
ظل قيادة الزعيم الليبي الكثير لدعم األمة العربية 
أبلغ   1973 عام  أكتوبر   6 حرب  في  مصر  ودعم   ،
في  الليبي  الجيش  شارك  فقد   ، ذلك  على  مثال 
قدمت  كما   ، برليف  خط  وتحطيم  أكتوبر  انتصار 
دبابات  من  واللوجستية  المادية  اإلمكانيات  ليبيا 
العسكرية  والمعدات  اإلمكانيات  وكافة  وطائرات 
ليبيا كانت دولة فاعلة في محيطها  ، إذن  األخرى 
العربي وعلى المستوى القومي ، ال ينكره إال جاحد 
وال يغض الطرف عنه إال حاقد أو مزايد ، كما كانت 
كافة  كثب  عن  وتتابع  تراقب  الليبية  القيادة 
األوضاع العربية بكل دقة ، من أجل إطالع الوسط 
وحق  اإلسرائيليين  جرائم  على  والعالم  العربي 
عن  أما   ، أنفسهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين 
ملتقى  ليبيا  فكانت  الفلسطينية  القضية  دعم 
لحركة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها ، ولعل 
الزعيم  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  حركة  دعم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، وسقوط طائرته 
أحد معسكرات  لتفقد  أثناء جولته  ليبيا  في جنوب 

المقاومة الفلسطينية أبلغ مثال على هذا الدعم ، 

وفي الحقيقة ليبيا لم تكن عامل مساعد للمقاومة 
حقيقي  وداعم  قوي  سند  بل   ، الفلسطينية 
للمقاومة الفلسطينية والعربية سواء في فلسطين 
على  أما   ، واقتصاديًا  وعسكريًا  سياسيًا  لبنان  أو 
الليبي  الزعيم  رؤية  ، فقد كانت  األفريقي  الصعيد 
تنطلق من أن أفريقيا لألفريقيين وليست لسواهم 
للغرب  صائغة  لقمة  تكون  لن  أفريقيا  وأن   ،
جاءت  هنا  ومن   ، وللصهيونية  االستعماري 
ضد  والتحرر  المقاومة  حركات  دعم  إستراتيجية 
في  يصب  الدعم  وهذا   ، أفريقيا  في  االستعمار 
وتحرير  العادلة  القضايا  مصلحة  في  النهاية 
الشعوب من الهيمنة وسلب خيراتها ، ويفضي في 
العربية  للقضايا  القارة  دول  دعم  في  النهاية 
قادة  والزال   ، العرب  كل  قضية  فلسطين  كقضية 
ولعل   ، الموقف  هذا  يقدرون  األفريقية  الدول 

األوغندي(  والرئيس  (موقابي)  الزمبابوي  الرئيس 
الزعماء  ) قد أشادوا وأشاد غيرهم من  موسيفني 
األفارقة بالدور الليبي في تحرير القارة ، هذا الدعم 
الالمحدود كان جليًا وواضحًا في مساهمة القيادة 
الليبية في إطالق سراح الزعيم األفريقي ( نلسون 
العنصريين  قبل  من  اعتقاله  تم  الذي  مانديال) 
نلسون  واستطاع   ، أفريقيا  جنوب  في  البيض 
سجون  في  عقود  عدة  معتقل  كان  الذي  مانديال 
الميز العنصري ، أن يساهم في حل قضايا القارة ، 
وقاد جنوب أفريقيا نحو المصالحة واالستقرار بكل 
الراحل  األفريقي  الزعيم  ماقال  وأبلغ   ، جدارة 
وبحضور  الليبي  الزعيم  حق  في  مانديال  نلسون 
ال  من   " كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 

يريد معمر القذافي فليلقي نفسه في البحر ".
على  األفريقية  القارة  أبناء  بدعم  ليبيا  قامت  كما 
الصحية  المجاالت  وجميع  المستويات  جميع 
 ، والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بين  العالقة  القضايا  كافة  حل  في  والمساهمة 
باالندماج  الليبي  الموقف  ، وتوج  األفريقية  الدول 
ورؤية  رحم  من  جاء  الذي   ، األفريقي  الفضاء  في 
القيادة الليبية ، التي انتقلت بالقارة األفريقية إلى 
عصر االتحادات والفضاءات فكان االتحاد األفريقي 
 9/9/1999 يوم  سرت  مدينة  في  أعلن  الذي 
للقارة  تحقق  الذي  واألعظم  األكبر  اإلنجاز 

األفريقية.
أما على الصعيد اإلسالمي فلم يتوقف دور القيادة 
الليبية عن دعم الشعوب اإلسالمية ، فقامت ليبيا 
بتوجيه من قيادتها بدعم اإلسالم في كافة أنحاء 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وأنشئت   ، العالم 
الدعم  هذا  وشمل   ، الدور  بهذا  ُتعنى  كمؤسسة 
وبناء  التعليم  ونشر  والمدارس  المساجد  بناء 
المراكز الثقافية ، كما تم تأسيس جامعة الدعوة 
اإلسالمية ، كمؤسسة تعليمية تستقبل الوافدين 

من جميع مسلمي العالم ، ناهيك عن فتح الجامعات 
العالم  بدول  المسلمين  كافة  أمام  أبوابها  الليبية 
مع تقديم المنح الدراسية لهم ، وقد دخلت أعدادًا 
الزعيم  يد  على  إسالمها  وأعلنت   ، اإلسالم  هائلة 
الليبي ، وقد تجاوزت مئات اآلالف من دول أفريقيا 
بإقامة  القذافي  قام  وقد   ، العالم  دول  وباقي 
والنيجر  تشاد  في  للمسلمين  الجامعة  الصلوات 

ومالي وغيرها من دول القارة .
، ولم يكن دور  العالمي فكان واضح  أما عن دوره 
هامشي او سطحي ، بل فاعل ومؤثر على المحيط 
اإلقليمي والدولي واألممي ، وساعد على ذلك وعي 
 ، الليبية  الخارجية  السياسة  القيادة وقوة محددات 
التي تؤهلها بقيام دور إستراتيجي من أجل تنمية 
عالقاتها مع دول العالم ، وال يكفى الموقع والثروة 
والهدف  المنطلق  بدون  دولي  موقف  صياغة  في 
واأليدلوجية ، وهو ما يعبر عنه بالتوجهات أو الرؤية 
للسياسة الخارجية ، فليبيا دولة تحررت من الهيمنة 
الخارجية  للسياسة  فإن  ولذلك   ،  1969 العام  منذ 
السياسة  في  فالثوابت   ، وثوابت  محددات  الليبية 
دولة  أنها  كونها  من  تنطلق  الليبية  الخارجية 
وعمالء  االستعمار  تناهض  تحررية  إسالمية 
االستعمار وترفض السيطرة والهيمنة ، ولعل هذا 
ليبيا  بين  الكبرى  للمواجهة  اإلشارة  إلى  يقود 
المياه  ، بشأن حدود  المتحدة األمريكية  والواليات 
أن  ليبيا  واستطاعت   ، سرت  خليج  في  اإلقليمية 
السياسي  االنتصار  انتزعت  عندما  سياسيُا  تنتصر 
 ، التاريخية  الخلجان  من  يعد  سرت  خليج  بأن 
واستطاعت رسم حدود المياه أإلقليمية الليبية في 
الليبي  الزعيم  رسم  عندما  الدولية  المياه  مواجهة 
هذه  وكانت   ، درجة)   32) خط  وهو  الموت  خط 
الدولية  العالقات  لبناء  أرضية  المبادئ  أو  الثوابت 
على أسس السالم واألمن الدوليين ، ولدعم قضايا 
لكل  أمل  ليبيا  كانت  كما   ، العالم  في  شعوب 
 ، والسالم  واالستقالل  للحرية  المتطلعة  الشعوب 
أمريكا  وثورات  الليبية  الثورة  بين  العناق  فكان 

الالتينية أبلغ تفسير لتلك الثوابت ، فهذه الثورات 
مؤسس  بوليفار  سيمون  من  أفكارها  استمدت 
الكوبي  الثوري  ذلك   ، جيفارا  وتشي   ، كولومبيا 
ماركسي الفكر أرجنتيني المولد ، والمناضل الثوري 
الهيمنة  قاوم  الذي   ، كاسترو  فيدل  الكوبي 
واالستعمار ، وخوسيه دانييل أورتيغا ، والذي ُعرف 
قاوم  نيكاراغوي  ثائر  وهو  اورتيغا)  (بدانييل 
لحكم  المعارضين  أشد  وكان  الديكتاتورية 
الدكتاتوري (أناستاسيو سوموزا) ، وانتهاًء بالزعيم 
الثوري الفنزويلي الذي جعل من قومية عبدالناصر 
والقذافي قدوة له في الثورة (هوجو شافييز) ، كما 
كان لهذا العناق الثوري رؤيته وعمقه ، فهو اليرفع 
مشروع  هناك  كان  وإنما  جوفاء  وعبارات  شعارات 
وهو  الليبي  الزعيم  مع  الثورية  القيادات  لهذه 
مواجهة  في  الساتو)   ) بحلف  سمي  حلف  تأسيس 
حلف الناتو ، واستمرت ليبيا دولة تعيش حالة من 
األمن واالستقرار ، في ظل نظام أستطاع أن يجعل 
من ليبيا دولة محورية وفاعلة في محيطها العربي 
عام  جاء  أن  إلى   ، والدولي  واإلقليمي  واألفريقي 
2011 وهو عام ليس ككل األعوام ، إنه العام الذي 
هذه  جاءت  أين  من   ، العربي  الربيع  ظاهرة  شهد 
الظاهرة وكيف حدثت ؟. إن الحديث عن ما سمي 
بثورة الربيع العربي في ليبيا ال ينفك عن الحديث 
العتبارات   ، واحدة  كظاهرة  العربي  الربيع  عن 
قومية وثورية وإستراتيجية وجيوستراتيجية ، ليس 
بخافي أن ظاهرة الربيع العربي قد ظهرت مالمحها 
أن نسميها  لنا  إن جاز  ، وثورة تونس  من تونس 
والكرامة  الحرية  بثورة  أيًضا  تعرف  والتي   ، ثورة 
 2010 ديسمبر   17 في  أحداثها  اندلعت  والتي 
تونس  في  وسميت   ،  2011 يناير   4 في  وانتهت 

محمد  الشاب(  مع  تضامًنا  الياسمين  بثورة 
جسده  في  النار  بإضرام  قام  الذي   ، البوعزيزي) 
العربة   ومصادرة  بطالته  على  غضبه  عن  تعبيًرا 
حمدي  فادية  الشرطية  قبل  من  عليها  يبيع  التي 
 4 الموافق  الثالثاء  يوم  (البوعزيزي)  توفي  وقد 
بسبب  عروس  بن  مستشفى  في   2011 يناير 
حروقه البالغة ، والكثير من العرب يرون بأن إضرام 
البوعزيزي النار في نفسه ، أدى إلى اندالع شرارة 
المظاهرات في يوم 17 ديسمبر 2010 في تونس 
ظل  في   ، العربي  بالربيع  ماسمي  بلدان  وسائر 
اشتعال نار اإلعالم العربي ، الذي لم يكن ليصمت 
أو يهدأ فكان هو الناطق الرسمي النتشار الفوضى 
التي  المساحة  هو  كان  بل   ، العربية  البلدان  في 
أستغلها شيوخ األخوان والعمالء وأصحاب األجندة 
الغربية لتحريك الشارع العربي وسكب الزيت على 
محليًا  المزعومة  الثورات  لهذه  سوق  بل   ، النار 
الكثير  الذي كان خامدُا في  اإلعالم  ، هذا  وعالميًا 
إسرائيل  ، كاجتياح  الجسيمة  العربية  األحداث  من 
غزة  في  الجماعية  واإلبادة  الفلسطينية  لألراضي 
بقطار  وإحساسًا  الظروف  ، وفي ظل هذه  والعراق 
الموت الذي طالما ماحذر منه ، خرج الزعيم الليبي 
على اإلعالم ليحذر الشعب التونسي من االنسياق 
ليس  ويحاك  يحدث  ما  وأن   ، الثورة  مزاعم  خلف 
بثورة وإنما مؤامرة الغاية منها خدمة اإلمبريالية 
انتشار  من  حذر  كما   ، العالمية  والصهيونية 
الفوضى وتداعياتها على تونس ، وهذا يرجع إلى 
في  العربي  القومي  األمن  على  القذافي  حرص 
والغربية  األمريكية  المخططات  مواجهة 
بعد  مصر  إلى  النار  وانتقلت   ، والصهيونية 
اشتعالها في تونس ، لتندلع في مصر ثورة سميت 

بثورة 25 يناير ، وكأن حركة التغيير أضحت أشبه 
بلعبة من لعب الشطرنج أو كرة من كرات البلياردو 
يتقدمها  التي   ، بالجموع  التحرير  ميدان  واكتظ   ،
وليس  المسلمين  األخوان  وشيوخ  وعلماء  زعماء 
الجموع  هذه  بين  من  تواجد  بل   ، فحسب  هذا 
برنارد هنري ليفي الصحفي أو الكاتب الصهيوني 
سقط  كما   ، العربية  الثورات  وعراب  الفرنسي 
العابدين  زين  الرئيس  بخروج  تونس  في  النظام 
بعد  مصر  في  النظام  كذلك  سقط   ، البالد  خارج 
إعالن الرئيس محمد حسني مبارك التنحي ، وكانت 
ينظرون  الذين  والمحللين  المتابعين  لدى  الرؤية 
أمنية  إستراتيجية  من  تنطلق  نظرة  من  لألمور 
المفاجئة  الحركة  هذه  أن   ، عربي  قومي  وبعد 
من  أمور  تثير  والسريعة  (الحركية)  والديناميكية 
االستغراب والتعجب ، فهل من البساطة أن تنفجر 
بسبب   ، مصر  في  ثورة  وتتبعها  تونس  في  ثورة 
شاب بائع متجول حرق نفسه كرد فعل على أوضاع 
الصورة  وباتت  تعجب  يتبعه  سؤال  إنه  ؟!  البطالة 
تتضح بأن ليبيا لن تكون بعيدة أو في مأمن من 
 ، واليسار  اليمين  عن  اشتعلت  التي   ، النار  هذه 
والسيما عندما ظهرت شائعات بأن الزعيم الليبي 
سيقود مظاهرة في 17 فبراير ضد اللجنة الشعبية 
العامة واللجان التابعة لها  (مجلس رئاسة الوزراء) 
وتنفيذ   ، ليبيا  في  األوضاع  فيها إلصالح  تدعوهم 
تجاه  االلتزامات  من  العديد  بشأن  إقراره  ماتم 
النيران  السنت  بدأت  أحداث مصر  وبعد   ، الشباب 
من  للكثير  التوقعات  وأن   ، ليبيا  نحو  تتجه 
المتابعين باتت تتحقق ، استغل هذا اليوم ليكون 
بداية الشرارة ، وال أبالغ إن قلت بأن البداية كانت 
سوى  يكن  لم  مصر  إلى  القفز  ثم  تونس  من 
مخطط مدروس ومعد مسبقًا ، فالمستهدف بهذا 
 ، وقيادتها  ليبيا  هي  األول  المقام  في  الربيع 
وتونس ومصر ماهي إال أجنحة الصقر الذي يجب 
أن يتم قطعها حتى ال يستطيع الطيران ، ألن ربيع 
القيادتان  وجود  ظل  في  ليبيا  في  المؤامرة 
التونسية والمصرية ، واستقرار الدولتان لن يكتب 
والرئيس  العابدين  زين  فالرئيس   ، النجاح  له 
 ، ليبيا  على  بالمؤامرة  يسمحوا  لن  مبارك  حسني 
ألنهم يعلمون تداعياتها وما ستأتي به من نتائج 
في  حدث  ما  إن   ، والعربي  اإلقليمي  النطاق  على 
تونس  أحداث  مع  كامل  اختالف  على  جاء  ليبيا 
ومصر ، لم يكن حراك سلمي أو مظاهرات سلمية 
العربية  اإلعالم  وسائل  باألكاذيب  له  روجت  كما 

والصحفيين  الُكتاب  وبعض   ، والعربية  كالجزيرة 
العرب والغرب ، فالتحرك في المنطقة الشرقية بدأ 
باقتحام مديريات األمن والكتائب األمنية ومخازن 
والمثابات  األمنية  المقرات  وحرق   ، األسلحة 
كتيبة  باقتحام  فبدئوا   ، الخدمية  والمؤسسات 
الجويفي في البيضاء ، وكتيبة الفضيل بوعمر في 
منطقة البركة ببنغازي ، وإطالق النار على الضباط 
مديريات  اقتحام  وتم   ، الكتائب  بهذه  والجنود 
تم  ، كما  األسلحة  الشرطة ومخازن  األمن ومراكز 
أحد  وقتل  بالضرب  الشرطة  أفراد  على  االعتداء 
خروجه  أثناء  البركة  معسكر  أمام  الشرطة  أفراد 
بسيارة الشرطة من المركز ، كما تم االعتداء على 
تم  الذي  الشوشان  هشام  ولعل   ، الجيش  أفراد 
 ، الجسور  أحد  في  وتعليقه  بالضرب  عليه  االعتداء 
بشعة  بطريقة  األبرق  بقاعدة  الجيش  أفراد  وقتل 
بعد  انشقاق  ذلك  وصاحب   ، ذلك  على  دليل  أبرز 
عبد  اللواء  بينهم  ومن  بها  الموثوق  القيادات 
الفتاح يونس الذي كان وزيرًا لألمن العام ، لينضم 
إلى ركب التأمر على ليبيا وقيادتها ، ومن المؤسف 
الوحدويين  الضباط  حركة  أعضاء  أحد  كان  أنه 
األحرار الذين شاركوا في الثورة عام 1969  ، وقد 
قتل في في أبشع صورة على أيدي مجهولين من 
جماعات  ضمن  كانوا  وممن   ، المقاتلة  الجماعات 
فبراير في 28 يوليو2011 ، وذات السيناريو الذي 
المنطقة  في  حدث  الشرقية  المنطقة  في  حدث 
والزاوية  مصراته  مدن  شهدت  فقد   ، الغربية 
المقرات  على  االعتداء  الجبل  مناطق  وبعض 
اإلدارية  المؤسسات  وحرق  واألمنية  العسكرية 

المدن  تلك  في  خرجوا  ممن  وتجاهل   ، والخدمية 
قطعوها  التي  والمبايعة  العهد  وثائق  والمناطق 
 ، واللقاءات  المناسبات  جميع  في  أنفسهم   على 
ناهيك   ، بالحبر  وليس  بالدم  كتب  ما  منها  والتي 
بالحفاظ  اليمين  قسم  وأداء  التأييد  برقيات  عن 
والدفاع  واستقرارها  وأمنها  وقيادتها  ليبيا  على 
مقدمتها  في  التحركات  هذه  كل  وكانت   ، عنها 
الجماعات اإلسالمية المقاتلة واألخوان المسلمين 
وهي مجموعات متمردة خارجه عن القانون ، وكل 
ذلك ولم يتم الرد من قبل القوات المسلحة وقوات 
األمن ، وفي هذا السياق ألقى الزعيم الليبي معمر 
 ، الليبي  الشعب  القذافي كلمة خاطب من خاللها 
 ، تنفذ  التي  المؤامرة  نظرية  خاللها  من  وبين 
شريحة  وخصوصًا  الشعب  مطالب  بين  وفصل 
الشباب ومطالب الحقوقيين ، وبين االنسياق وراء 
والمقاتلة  المتطرفة  اإلرهابية  الجماعات 
لما  مؤكدًا  خطابه  وكان   ، االستعمار  ومخططات 
قاله الدكتور سيف اإلسالم ، الذي تحدث عن وضع 
وعلمي  وتحليلي  استشرافي  بشكل   ، ليبيا 
اليدعو  بما  أثبتت  قد  األيام  وهاهي   ، مستفيض 
وأبنه  الليبي  الزعيم  ماقالة  بأن  ألدنى شك  مجاًال 
 ، الواحد  بالحرف  تحقق  قد  اإلسالم  الدكتور سيف 
وأصبح من غالط مضمون تحليالتهم يعي أنه كان 
ومن   ، المؤامرة  مطايا  من  ومطية  به  مغرر 
يحسبون  ومن  منهم  األكاديميين  أن  المؤسف 
هذا  تحليل  يستطيعوا  لم  الثقافة  على  أنفسهم 
قراءة  مضمونه  وقراءة   ، الجيد  التحليل  الخطاب 
واعية ومتمكنة ، وهاهم اليوم يعيدون قراءته بعد 

إنشاء منطقة حظر جوي ، وليس شن ضربات جوية 
ما  وإذا    ، المدنيين  بحجة حماية  المدنيين  وقتل 
 ، المتحدة  األمم  ميثاق  على  القرار  هذا  أسقطنا 
نجده يتناقض مع ما جاء في عدد من مواد الميثاق 
، ويتناقض مع مضمون القرار ذاته ، واألدهى من 
نقله  ما  على  اعتمدت  المتحدة  األمم  أن  ذلك 
 ، إعالمية  أكاذيب وفبركه  له من  روج  اإلعالم وما 
فليس من المنطق والمعقول سياسيًا ودبلوماسيًا 
أن تعتمد منظمة األمم المتحدة على أخبار وتقارير 
والدبلوماسية  األزمات  دبلوماسية  بل   ، إعالمية 
المكوكية ،  تقتضي اتخاذ ما يلزم لنزع فتيل األزمة 
على  تقف  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  وذلك   ،
لتفصيل  يسع  ال  والمجال   ، واقعي  الموقف بشكل 
الجانب القانوني في مشروعية التدخل الدولي في 
ليبيا ، والغريب في األمر أن فرنسا لم تنتظر صدور 
القوات  لضرب  الرافال  طائرات  حركت  بل  القرار 
وسقط   ، بنغازي  مدينة  لتأمين  المتجه  المسلحة 
قوات  وأفراد  ضباط  من  أعداد  الغارة  هذه  في 
شمال  حلف  عمليات  وانطلقت   ، الليبي  الجيش 
الدول  بعض  معه  وتحالف  الناتو)   ) األطلسي 
العربية وفي مقدمتها قطر واإلمارات ، ناهيك عن 
وتحدث   ، الناتو  عمليات  لتنفيذ  اللوجستي  الدعم 
الرئيس الكوبي المناضل (فيدل كاسترو) في بداية 
األحداث على ليبيا ، مؤكدًا على حتمية الحرب على 
ليبيا قائًال: " بماذا نشبه الحرب على ليبيا ، نشبهها 
أو نشبهها  1936؟  عام  إسبانيا في  بما حدث في 
بحرب موسوليني ضد الحبشة في عام 1935 ؟ أو 
أو  ؟   2003 عام  في  العراق  ضد  بوش  بحرب 

المتحدة  الواليات  قادتها  التي  الحروب  بعشرات 
ضد الشعوب األمريكية بدًءا من غزو المكسيك في 
لجزر  بريطانيا  بغزو  نشبهها  أم   ،1846 عام 
لخليج  المرتزقة  بغزو  أم   ،1982 في  الفوكالند 
لمدة  بالدنا  وحصار  القذرة  بالحروب  أم  الخنازير، 
حرب  مثل  الحروب  هذه  بكل  أم  سنة،  خمسين 
 ، القتلى  راح ضحيتها ماليين  التي  وغيرها  فيتنام 
وكانت تعطى فيها التبريرات الباعثة على السخرية 
" وفي مواجهة ذلك خرجت المظاهرات المليونية  
وسرت  والخمس  وزليتن  طرابلس  مناطق  في 
والزاوية وورشفانه وسبها وغيرها من مناطق ليبيا 
للمدنيين  الناتو  الغربي وقصف  بالتدخل  تنديدًا   ،
بكل  خرجت  الماليين  هذه   ، السالح  من  العزل 
العالم  وشاهد   ، والساحات  الميادين  في  عفويه 
األعالم  وتجاهل   ، المليونية  المظاهرات  هذه 
تجاهل  كما   ، المظاهرات  هذه  المأجور  العربي 
ملتقيات القبائل التي أعلنت رفضها لتدخل الناتو ، 
األمن  زعزعة  في  للمساهمة  الغرب  سخرهم  ألنه 
الليبية  بالدولة  اإلطاحة  سبيل  في  واالستقرار 
كافة  الغرب   سخر  لقد   ، فقط  بالنظام  وليس 
األدوات التي من أهمها: اإلعالم العربي الموجه ، 
 ، والمرتزقة    ، والجواسيس   ، الدين  ومشايخ 
الخارجية  في  المسئولين  ذمم  وشراء   ، والعمالء 
األمم  في  ليبيا  مندوب  رأسهم  وعلى   ، الليبية 

المتحدة ، وغيره من الجبناء و المتأمرين.
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  تقدم  مع  كله  هذا 
الذي يتكون من (48) دولة ، هذا الحلف الذي أعد 
لمواجهة حلف (وارسو) الذي كان يمثل المنظومة 
مرحلة  في  السوفييتي  اإلتحاد  بقيادة  الشرقية 
الحرب الباردة ، لقد قاد حلف شمال األطلسي كافة 
كان  من  هو  بل   ، األرض  على  القتالية  العمليات 
بثوار  يسمون  ما  وبتراجع  بتقدم  األوامر  يعطي 
لهذا  يتواجد  وإنما   ، فحسب  هذا  وليس  فبراير 
وبريطانية  وأمريكية  فرنسية  عناصر  الحلف 
وإسرائيلية وغيرهم ، ولعل الصهيوني برنارد ليفي 
وما قام به في بنغازي من أبلغ وأعظم المؤشرات 
على المؤامرة الصهيوأمريكية والغربية ، فقد رفع 
راية ما تسمى براية االستقالل وتنزيل راية الدولة 
القيام  الصحفي  مهام  من  أن  أظن  وال   ، الليبية 
ماسموهم  بين  التواجد  مهامه  من  أو   ، بذلك 
مع  الجلوس  مهامه  من  أو   ، الجبهات  في  بالثوار 
حضور  أو   ، الشرقية  المنطقة  في  القبائل  شيوخ 
الجلسات واالجتماعات العسكرية برفقة عبد الفتاح 

إلى  المجيء  أو   ، العسكرية  الخطط  لرسم  يونس 
في  ومرافقتهم  فبراير  بقيادات  لاللتقاء  مصراته 
الجبهات ، ومنحه حق المواطنة ، ناهيك عن تواجد 
 ، ماكين  كجون  والفرنسية  األمريكية  الشخصيات 
وهيالري  وأوباما  وكاميرون  سركوزي  ودعم 
كلينتون ، وهذا التواجد كان أبلغ بيان ومؤشر على 
أن الغرب هو من يقود التغيير في ليبيا ، متخذين 
أسلوب  والتغيير  باإلصالح  الداخلية  المطالب  من 
، وساعد في ذلك ممن كانوا حول  المؤامرة  لزرع 
الفساد  قادت  التي  الفئة  وهم   ، الليبية  القيادة 
بين  والهوة  الفراغ  حالة  خلق  وحاولت   ، المالي 
الليبي  الزعيم  انشغال  مستغلة  والشعب  القيادة 
البطانة  فهذه   ، والدولية  األفريقية  بالقضايا 
حالة  خلق  على  ساعدت  بأفعال  قامت  الفاسدة 
كانت  التي  التوجهات  إلى  واإلساءة   ، االحتقان 
تطمح إليها القيادة ، ولعل مشروع ليبيا الغد من 
أهم المشاريع  والخطوات لطي الكثير من الملفات 
في الداخل والخارج ، من أجل أن تتحرك البالد في 
يقلقها من  ما  وجود  أو  أعباء  بدون  التنمية  اتجاه 
األرض  ، كل ذلك مهد  التوجه  تعرقل هذا  قضايا 
وكامل  فعلي  بشكل  الغربي  المخطط  لتنفيذ 
كما   ، واللوجستيه  والسياسية  العسكرية  األركان 
الجنسيات  جميع  من  المرتزقة  ذلك  في  سخروا 
لحقت  التي  األحداث  ولعل   ، العربية  وغير  العربية 
على  وشافية  وافيه  إجابات  قدمت   2011 بالعام 
أسئلة  يحملون  وممن   ، المشككين  من  الكثير 
غامضة في أذهانهم  حول من الذي جاء بالمرتزقة 
 ، ، ومن انتهك حرمات الشعب وارتكب االغتصاب 
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  عمليات  واستمرت 
تدك كل المؤسسات العسكرية ومخازن األسلحة ، 
واألحياء والبيوت والبشر والنبات والحيوان ، ولعل 
البيوت  وقصف   ، زليتن  بمنطقة  ماجر  مجزرة 

بمنطقة عرادة بسوق الجمعة ، وبيت سيف العرب 
الفريق  بيت  قصف  تم  كما   ، الليبي  الزعيم  أبن 
الخويلدي الحميدي بصرمان ، الذي قتل فيه عدد 
من أفراد أسرته على رأسهم زوجته واحفادة ، دليل 
قاطع على مدى اإلجرام الغربي اإلمبريالي الهمجي 
، وعلى ازدواجية المعايير واستغالل حقوق اإلنسان 
وحماية المدنيين كدعاوى للتدخل ،  وبهذه الحجج 
فتم   ، الليبيين  دماء  في  الناتو  هذا  أوغل  تلك  او 
المناطق في بني وليد  قصف األحياء في عدد من 
وسرت وسبها وعدد من المناطق األخرى من ليبيا 
، وكل هذه الضربات كانت بناء على إحداثيات تم 
الجواسيس  قبل  من  بها  الناتو  عمليات  تزويد 
والعمالء والخونة ، والذين تم توثيق حاالت منهم 
والصورة  بالصوت  موثقة  الوقائع  هذه  وكل   ،
ويمكن اإلطالع عليها ، وفي سبيل حقن دماء أبناء 
(باري  مجلة  موقع  نشرها  رسالة  وردت   ، الشعب 
معمر  السابق  الليبي  الزعيم  أن  الفرنسية  ماتش) 
 2011 أغسطس  من  الخامس  في  كتب  القذافي 
برلسكوني  سلفيو  االيطالي   الوزراء  رئيس  إلى 
طالبًا منه وقف القصف ، وكتب القذافي في الرسالة 
" عزيزي سلفيو  فوجئت بموقف صديق كنت وقعت 
معه اتفاق صداقة لمصلحة شعبينا كنت أمل منك 
أجراء  تحاول  وان  يحصل  بما  تهتم  أن  األقل  على 
وساطة قبل أن تعلن تأييدك لهذه الحرب " وأضاف 
القذافي قائًال: ال ألومك على ما لست مسئوال عنه 
العمل  هذا  تدعم  تكن  لم  انك  جيدا  أعلم  ألنني 
الذي ال يشرفك وال يشرف الشعب االيطالي. لكنني 
مصالح  عن  الدفاع  تستطيع  مازلت  انك  اعتقد 
شعبينا ، وتابع القذافي : " أوقف هذا القصف الذي 
إلى  تحدث   ، وأطفالنا  الليبيين  إخواننا  يقتل 
بلدي  االعتداء ضد  هذا  لوقف  وحلفائك  أصدقائك 
إن   ،  " العدالة  اهللا سلوك طريق  يلهمك  أن  ،آمل 

الزعيم الليبي قدم الكثير من المحاوالت من اجل 
على  ذلك  من  أدل  وليس  بالده  على  الحرب  وقف 
ماحدث بينه وبين الرئيس جنوب أفريقي ( جاكوب 
زوما) في زيارته لليبيا للتباحث حول األزمة الليبية 
في شهر مايو 2011 ، فقد جاء على صدر صحيفة 
من  تصدر  الكترونية  صحيفة  أول  وهي  الدولية 
: " أن رئيس جنوب أفريقيا (جاكوب زوما)  باريس 
، أن لقذافي يريد هدنة تتضمن وقف  زيارته  بعد 
األطلسي  شمال  حلف  يشنها  التي  القصف  حملة 
الماضي  الشهر  المعارضة  رفضتها  شروط  وهي 
وأضاف   ، زوما  بها  قام  وساطة سابقة  ُمهمة  بعد 
الليبي  الشعب  إعطاء  ناقشنا ضرورة   " قوله:  زوما 
رئيس  وأعلن   ،  " بنفسه  مشكلته  لحل  الفرصة 
ليبيا  مغادرته  لدى  زوما)  (جاكوب  أفريقيا  جنوب 
خريطة  لتنفيذ  معمرالقذافي  العقيد  استعداد 
وقت  في  الليبية،  األزمة  لحل  األفريقية  الطريق 
في  ودولية  إقليمية  منظمات  ممثلو  فيه  بحث 
ونظام  الثوار  بين  مباشر  غير  حوار  إجراء  القاهرة 
القذافي ، وقال زوما قبيل مغادرة طرابلس : " أن 
في  جاء  ما  لتنفيذ  استعداد  على  وبالده  القذافي 
األفريقي  االتحاد  أقرها  التي  الطريق  خريطة 
لمعالجة  األزمة في ليبيا " وبعد ساعات من رحيله 
شمال  لحلف  طائرات  أن  الليبي  التلفزيون  قال 
على  لتغير  الهجمات  شن  استأنفت  األطلسي 
الى  كيلومترا   460 تبعد  التي  الجفرة  منطقة 
الجنوب الشرقي من طرابلس ، وقال التلفزيون أن 
طائرات التحالف أغارت أيضًا على عدد من المواقع 
 " طرابلس  العاصمة  حي  في  والمدنية  العسكرية 
الحملة  يشنون  الذين  الغربيون  الزعماء  ويقول 
الجوية التي يقودها حلف األطلسي أن قواتهم لن 
كل   ، القذافي  يتنحي  حتى  القصف  عن  تتوقف 

في  آنذاك  الليبية  القيادة  حرص  يدلل  ماتقدم 
الليبي وعلى مؤسساته  الشعب  الحفاظ على دماء 
الدولي   التدخل  أن  على  يبرهن  كما   ، ومقدراته 
المتمثل في (الناتو) إن ماقام به يتناقض مع مبدأ 
حفظ األمن والسلم الدوليين والذي يحظر التدخل 
في سيادة الدول تحت أي ذريعة من الذرائع ، ووفق 
ماعرضته صحيفة الغارديان البريطانية من بيانات 
الشعب  ضد  استخدمت  التي   ، القوة  حجم  حول 
إجمالي  الناتو كانت كاآلتي:  الليبي من قبل حلف 
عسكري   (12000) هم  العسكريين 
عدد  بريطاني   (1300) أمريكي  (8500)عسكري 
الطائرات ( 309) طائرة شاركت األردن بعدد (12) 
 ، (8) طائرات  ، قطر  (12) طائرة  اإلمارات   ، طائرة 
ليبيا  على  إطالقها  تم  التي  كروز  صواريخ  عدد 
 (  323،26) الجوية  الطلعات  ، عدد  (246) صاروخ 
كان   ، قتالية  طلعة   (658،9) منها   ، جوية  طلعة 
منها (716) هدف في طرابلس ، (482) هدف في 
الحربية  البوارج  ماقذفته  عن  ناهيك   ، البريقة 
والتشويش األلكتروني ، وتسليط األقمار الصناعية 
،  والطائرات بدون طيار ، ومن أجل تجنيب مدينة 
طرابلس التي يكفيها ما أصابها جراء قصف الناتو 
 ، بالسكان  مكتظة  ومدينة  عاصمة  ولكونها   ،
الزعيم  قرار  والممتلكات كان  األرواح  وحفاظًا على 
تحت  سقطت  التي   ، طرابلس  من  الخروج  الليبي 
بسبب   2011 أغسطس   20 يوم  الناتو  ضربات 
 ، والبحر  الجو  من  والعنيف  المركز  الناتو  قصف 
(البراني  العسكرية وعلى رأسهم  القيادات  وخيانة 
والمعنية   ، المقريف  أمحمد  كتيبة  أمر  أشكال) 
بمساندة  طرابلس  عن  والدفاع  القيادة  بتأمين 
باقي الكتائب والوحدات العسكرية األخرى ، وكانت 
وجهة الزعيم الليبي بعد طرابلس هي مدينة سرت 

التي تقع شرق طرابلس ، ليبقى بها إلى ظهر يوم 
20 /10 / 2011 وهو يوم استشهاده.

وكانت هذه األيام قصة أخرى في تاريخ هذا الرجل 
أبنه خميس فقد  أما  المعتصم  أبنه  ، كان برفقته 
الزعيم  ، قبل تواجد  الناتو  استشهد تحت ضربات 
ضو  منصور  العميد  إفادة  حسب  سرت  في  الليبي 
في  العز  رتل  في  جريحًا  عليه  القبض  تم  عندما 
جابر  يونس  أبوبكر  الفريق  معه  كان  كما   ، سرت 
تناظر  صفة  وهي   ، للدفاع  المؤقتة  اللجنة  أمين 
وزير الدفاع في النظم التقليدية ، وكان مع الفريق 
ويعتبر   ، وأسامة  يونس  أبنائه  يونس  أبوبكر 
في  دفاع  وزير  أول  جابر  يونس  أبوبكر  الفريق 
العالم يشارك في موجهات ميدانية قتالية ويسقط 
مجموعة  معه  كانت  كما   ، المعركة  ميدان  في 
المسئولين المدنيين والعسكريين واألمنيين من 
الهنشيري  الدين  عز  المهندس  الشهيد  بينهم 
وهو كان أمين لجنة شعبية عامة سابق ، ومسئول 
من  وعدد   ، الليبي  الزعيم  بتأمين  مكلف  أمني 
العقيد  تأمين  على  المسؤلين  والضباط  الجنود 

معمر القذافي وعلى رأسهم العميد منصور ضو ، 

الذي وصف وهو داخل سجنه في مدينة مصراته
ألحد  بسرت   تواجده  أثناء  الليبي  الزعيم  وضع 
مراسلين قناة العربية فقال : " القائد لم يختفي في 
السرداب ، بل كان في بيوت الناس البسطاء  ، لم 
، كان  القائد خائف وقرر أن يموت في وطنه  يكن 
يقد  لم  القائد   ، القرآن  ويتلو  صائم  األيام  أغلب 
من  نهرب  لم   ، المعتصم  بذلك  قام  بل  المعركة 
إلى  والذهاب  الحصار  كسر  نحاول  كنا  بل  سرت 
جارف ،  ال تقل من ماتوا 50 ألف بل أقل من ذلك 
بكثير أنتم من يقول ذلك قناة العربية والجزيرة ، 
وأنه لم يتخلى عنه ألن العادات واألصالة البدوية 
ويكرر  يتحدث  ضو  منصور  وكان   ، الوفاء  تقتضي 

كلمة  القائد ، وبعد خمس سنوات على استشهاد 
سؤال  هناك  مازال  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم 

يطرح نفسه وبقوة ، وهو من قتل القذافي ؟
والقنوات  الصحف  أغلب  تناولته  السؤال  وهذا 
والمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي في العالم 
الزعيم  الذي كان ضمنه  الرتل  المعلوم بأن  ، من 
شمال  حلف  قبل  من  قصفه  تم  القذافي  معمر 
اعتقال من  ، مات من مات وتم  الناتو)  أألطلسي( 
كان  الليبي  الزعيم  وأن   ، الحياة  قيد   على  بقى 
مصاب بجروح بليغة ناهيك عن تأثره بالغاز نتيجة 
يخفي  كان  ُعرض  ما  وكل   ، القصف  أثناء  إصابته 
الكثير من الواقع ، فهناك عناصر فرنسية وأمريكية 
وجنسيات ترافق لهؤالء الثوار ، كانت موجودة في 
  ، بسرت  الزعفران  منطقة  وهي  القصف  منطقة 
وهذا يؤكد بأن  قتل القذافي كان بناًء على أوامر 
على  ذلك  من  أدل  وليس   ، وفرنسية  أمريكية 
األمريكية(هيالري  الخارجية  وزيرة  ماقالته 
كلينتون) في لقاء لها عبر أحد القنوات ، وهذا ليس 
خافيًا ، عندما تم عرض ما حدث للقذافي عبر هاتف 
نقال ، وماصرحت به في لقاء خاص بها فقالت: " 
وألحقت بهذه   " ، هو مات  أمرنا  ، نحن  نحن جئنا 
والسعادة  الفرحة  تغمرها  ضحكة  الثالث  الكلمات 
الكلمات  هذه   ، الهدف  هذا  لتحقيقها  والبهجة 
اختزلت من خاللها ( هيالري كلينتون) أن الواليات 
مايسمى  صنعت  من  هي  األمريكية  المتحدة 
بالربيع العربي ، وهي من صنعت ثوارها ، وهي من 
القذافي  ، وهي من أسقطت و قتلت  قادت الحرب 
وأسقطت  النظام  ، وهاهو محمد جبريل أحد رموز 
فبراير تحدث مجيبًا عن هذا السؤال الكبير من قتل 
اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  مع  له  لقاء  في  القذافي 
فقال بالحرف الواحد " أن جهاز مخابرات دولي هو 
من قتل العقيد الليبي معمر القذافي حتى اليتكلم 
القذافي  ألن  يقتلوه  لم  الثوار  أن  على  مشددًا   ،
وعالقات  وثائق  وتحته  كبيرة  أسرار  لديه  كانت 
بعديد من األجهزة األمنية ، ومن ثم قتلوه ألن من 
مصلحتهم أن يصمت القذافي إلى األبد ، وأنه لم 
يستطع أحد أن يجزم كيف قتل القذافي حتى اآلن "  
 10/  20 يوم  والعربية  الجزيرة  قناة  شاهد  ومن 
أنه كان  اللقاءات أكدت على  الكثير من  أن  سيرى 
وأن    ، رأسه  رافعًا   بل  خائفًا  يكن  ولم  مصاب 
فالزعيم   ، والتزييف  االفتراء  بمحض  هو  ماحدث 
الليبي لم يكن مختفيًا في قناة لتصريف المياه كما 
يزعمون بل كان قريب من مجرى الوادي بالغابة و 

سالحة بيده، وإنما هم أو يسمون أنفسهم بالثوار 
 ، بتصويره  وقاموا  المكان  هذا  إلى  به  جاءوا  من 
ولعل شهادة أفراد الحراسة والذين كانوا معتقلين 
منهم ضمن رتل العز ، قد أكدوا برواياتهم أنه كان 
، وكان يشجعهم  النار  معهم وبينهم يخترق خط 
على االختراق وهذا ما أكده كذلك العميد منصور 
داخل  ومن  الناتو  أعوان  قبضة  تحت  وهو  ضو 
سجنه ، أما عن أبنه المعتصم باهللا فكان أسطورة 
في الشجاعة واالستبسال ، ولعل العالم شاهد كيف

كان يواجه األعداء وهو جريحًا وقال لهم بأن هذه 
الجروح هي أوسمة على صدره ، هكذا كان األسد 
فهذا   ، وخميس  باهللا  المعتصم  األشبال  وكانوا 
الليبي  الزعيم  أستشهد   ، األسد  ذاك  من  الشبل 
بعدما  ظهرًا   2011/  10/  20 يوم  القذافي  معمر 
ُقصف بطائرة ، أستشهد الزعيم الليبي وهو صائمًا 
الذي  بالده  ثرى  على  يموت شهيدًا  أن  أراد  وكما 
، ومهما يكن سيظل شهيدًا  ارتوى بدماء أجداده 
ورمزًا لليبيا واألمة العربية وقوى التحرر في العالم ، 
في  وماقاله  رؤيته  يوم  كل  تثبت  األيام  وهاهي 

بداية العام 2011م ، هاهي األيام قد أثبتت صدق 
تحليله واستشراقه لمستقبل ليبيا في ظل ماحدث 
في  فبراير ، وسيظل معمر القذافي يمثل المكانة 
البارزة في قوى التحرر في العالم ، وقد عبر الرئيس 
الفنزويلي الراحل ( هوجو شافيز) عن الراحل العقيد 
معمر القذافي بالقول: " أن الزعيم الليبي السابق 
إن   " كبيرًا  ومناضًال  شهيدًا  بوصفه  إليه  سينظر 
رحيل  من  سنوات  خمس  مضي  وبعد  اليوم  ليبيا 
الزعيم الليبي معمر القذافي تعيش حالة الالدولة ، 
بل أضحت ليبيا دولة منهكة االقتصاد ، ومنتهكة 
أصبحت  بل   ، الريادة  وعديمة  السيادة  وناقصة 
دولة عاجزة ، وأصبح التدخل صريح برغم المكابرة 
عليه والتحجج برفضه ، وأصبح المواطن مهدد في 
ظل  في   ، ومستقبله  وحاضره  وقوته  وحياته  أمنه 
الليبي  الزعيم  غياب  من  عجاف  سنوات  خمس 
دولة  من  ليبيا  انتقلت  القذافي  معمر  الراحل 
محورية في محيطها العربي واألفريقي واإلسالمي 
ومحط  أطماع  محل  وهامشية  فاشلة  دولة  إلى   ،
ذكرى  وفي  واليوم   ، الغرب  واستراتيجيات  أهداف 
أيام  يستذكرون  الليبيون  أصبح  الرجل  هذا  رحيل 
السيادة ، وأيام ذاك الشموخ والدولة الفاعلة ، بل 
أصبح من كانوا في خضم فبراير نادمون على ما 
المؤامرة  حقيقة  يجهل  كان  من  وأن   ، به  قاموا 
أصبحت بعد خمس سنوات خلت حقيقة ماثلة بأن 
أهدافها  تحقق  أن  استطاعت  مؤامرة  هو  ماحدث 
في  واألخطاء  السلبيات  بعض  واستغالل  باللعب 
خصبة  أرضًا  كانت  التي  ليبيا   ، الداخلية  السياسة 
بالخيانة  المدعومة  الغربية  المؤامرات  لزراعة 
في  قوة  بكل  ساهمت  التي   ، العربية  والعمالة 
إحداث الفوضى والدمار في ليبيا وسوريا ، إن هذا 
الربيع لم يكن سوى ربيعًا غربيًا صهيونيًا ، وليس 
هنري  برنارد  الصهيوني  قاله  مما  ذلك  على  أدل 

الربيع  قلب  في  كاتب  يوميات  كتابه  في  ليفي 
الليبية  الثورة  " لقد شاركت في  الليبي حيث قال: 
بدافع يهوديتي، لقد قمت بذلك رافعًا راية وفائي 
يد  ومددت   ، وإلسرائيل...  وللصهيونية  السمي 
وجنوب  بنغالديش  في  التحّرر  لحركات  العون 
السودان وأفغانستان والبوسنة وليبيا، وها أنا أمد 
، ويقول الصهيوني  السورية  للمعارضة  العون  يد 
بالثوار  أسموهم  بما  ليفي مستهزئ  هنري  برنارد 
قائًال: " أكثر شيء أضحكني من الثوار األغبياء أيام 
القذافي  بوصف  يصرخون  أنهم  ليبيا  حرب 

باليهودي ، وأنا كنت اليهودي الحقيقي بينهم  ".
على  سلبية  نتائج  له  كانت  ليبيا  في  ماحدث  إن 
 ، والعالمي  واإلقليمي  واإلسالمي  العربي  النطاق 
وتنامي   ، المتطرفة  الحركات  ونمو  ظهور  فلعل 
ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ، وانهيار المؤسسات 
األمنية ، وتدهور االقتصاد ، والهيمنة على مصادر 
خلق  من  أن  على  المؤشرات  أبرز  ومن   ، الطاقة 
تكون  أن  لليبيا  أرادوا  الذين   ، الغرب  هم  األزمة 
فمن   ، الغرب  هيمنة  تحت  الدولي  للقرار  رهينة 
برناردينو إلى كوبلر ، الذي نصب نفسه حاكمًا على 
مكلف  دولي  كمندوب  مهامه  عن  وانحرف   ، ليبيا 
زمنية  ومدة  محددة  لمهام  المتحدة   األمم  من 
محددة ، هذا الكوبلر الذي تجاهل السيادة الليبية 
وأصبح يتدخل في دقائق السياسة الداخلية الليبية 
، وهاهم المدنيين الذين تدخلت  باسمهم الدول 
العميلة  العربية  الدول  من  خلفها  ومن  الغربية 
يقتلون في كل صباح ومساء ، وهاهو الغرب يطلق 
واحتالل  وغزو  اجتياح  بعد  أطلقها  كما  االعتذارات 
العراق ، والتنكيل بالشعب وزرع الفوضى والتطرف 
ليبيا كان  التدخل في  بأن  أوباما قد صرح  ، هاهو 
وأخيرًا   ، وفرنسا  إيطاليا  صرحت  ومثله   ، خطأ 
أمينها   ، لسان  على  العربية  الدول  جامعة  صرحت 
األمن  مجلس  قرار  بأن  الغيث،  أبو  أحمد  العام 
(1973) للتدخل في ليبيا كان خطأ كبيرًا ، هاهي 
 ، المجلس االنتقالي  تعترف بالخطأ بعدما ساندت 
الذي  لم يكن سوى مجلس لعمالء مدعومين من 
المجلس  هذا   ، والصهيونية  الغربية  الدوائر  قبل 
الذي لم يحقق الدعم من قبل الغرب وحلف الناتو ، 
ومن  بإسرائيل  باالعتراف  العهود  بإعطاء  إال 
عهد   في  الليبي  النظام  أن  القول:  الموضوعية 
الزعيم الليبي لم يكن نظام مالئكي ، ولن يكون 
من  فله   ، األنظمة  من  غيره  أو  هو  مالئكي 
اإليجابيات مثل ما عليه من السلبيات ، وهذا شعور 

 ، وإدراك  بوعي  يؤيدونه  من  وموضوعية  واقتناع 
كل  أمام  صلبة  صخرة  كان  النظام  ذلك  ولكن 
البالد  أمان الستقرار  ، وصمام  الغربية  المحاوالت 
ووحدة أراضيها وشعبها ، كما كانت في ظله ليبيا 
دولة قوية مهابة الجانب ، تمر ذكرى رحيل الزعيم 
الليبي الخامسة وليبيا تزداد وتتوغل في الفوضى ، 
والشعب يتربع على قمة البركان ، تم تدمير وحرق 
أكبر مطار في ليبيا ، وتم حرق خزانات النفط في 
في  الليبيين  يضع  وهذا   ، ره  والسد  طرابلس 
النفط ومن دمروا  المقارنة بين من حافظوا على 
الناتو  تحت  والحرب  المواجهات  فبرغم   ، النفط 
لمدة ثمانية أشهر حافظة الكتائب التابعة للجيش 
على  البريقة  جبهة  في  والمتواجدة  الليبي 
باهللا  المعتصم  قيادة  تحت  النفطية  المؤسسات 
تنعم  دولة  كانت  التي  ليبيا  ، هذه  القذافي  معمر 
باألمن والرخاء والسيادة بكل معناها ليبيا فى عام 
 ، العشرون  للمرة  ديون  بال  كدولة  سّجلت   2010
ولها أكبر صندوق سيادي في إفريقيا بقيمة 200 
أنحاء  جميع  في  خارجية  واستثمارات   ، دوالر  مليار 
العالم ، ورصيد في مصرف ليبيا المركزي 40 مليار 
دوالر و سبائك ذهبية بقيمة 40 مليار دوالر ، وقد 
في  األولي  ليبيا  تجعل  سوف  الثروة  هذه  كانت 
المشاريع  بعد  وخاصة   ، وإفريقيا  األوسط  الشرق 
دوالر  مليار   200 بقيمة  االنجاز  تحت  كانت  التي 
550 ألف وحده  منها المشروع اإلسكاني العمالق 
عقود  عن  ناهيك  التحتية  البنية  ومشاريع  سكنية 
 ، المزدوجة  الطرق  ايطاليا ومشروع  التعويض مع 
التي ستمتد من أمساعد إلي رأس أجدير ومشروع 
الدراسات  أثبتت  والذي   ، قائم  الذي كان  السياحة 

أن هذه المشاريع سوف تجعل ليبيا الدولة األولي 
في السياحة ، خصوصًا وهي تتمتع بطقس سياحي 
 ، االنجاز  التي كانت تحت  المطارات  أما عن   ، رائع 
األفريقي  المحيط  في  نوعها  من  األضخم  وهي 
والعربي ، وبسعة كبيرة وبعقد مع شركات فرنسية 
هي األولي في العالم ناهيك عن المشاريع األخرى 
دمر  بل  وتوقف   ، الرياح  أدراج  ذهب  ذلك  كل   ،
يعاني  الليبي  الشعب  وأصبح  مخصصاته  ونهبت 
وارتفاع  السيوله  ونقص   ، الكهرباء  انقطاع  من 
سعر الرغيف ونهبت األرصدة واألموال ، وقتل هذا 
ثروة  يعد  الذي   ، الليبي  الشباب  من  الهائل  الكم 
بشرية ورصيد لوطن يحتاج فيه لكل فرد من أفراد 
أضحت  التي  األفريقية  القارة  حال  وهذا   ، الشعب 
الغربية  المخططات  كل  أمام  مستباحة 
والصهيونية ،  فهناك رؤساء غرب وعرب لم يكونوا 
أن  بعد  إال  األفريقية  القارة  دخول  على  يجرؤن 
األمن  وهاهو   ، الليبي  الزعيم  من  اإلذن  يأخذون 
والتخبط  التردي  حالة  يعيش  العربي  القومي 
واالنحطاط ، في ظل تنامي الجماعات المتطرفة ، 
أما على المستوى اإلسالمي فهاهو الفراغ والهوة 
من  بورما  في  المسلمين  يعانيه  ما  عن  تتحدث 
اضطهاد ، وهاهو اإلسالم الذي دافع عنه بكل قوة 
وعنفوان تهدده الجماعات المتطرفة ، التي أوغلت 
في تشويه اإلسالم ، هذه الجماعات التي لم تكن 

سوى صناعة غربية أمريكية صهيونية.
بإسالميته  المواقف  تنطق  الذي  الزعيم  ذلك 
الحكومة  مقر  الكرملن  ولعل   ، لإلسالم  وانحيازه 
السوفيتية يتحدث عن موقف من مواقف اإلسالم 
لهذا الرجل ، فعند زيارة الزعيم الليبي إلى االتحاد 

الجدير  ومن   ، األوان  فوات  وبعد  خلت  سنوات 
بالذكر أن القيادة الليبية لم تدعو للعنف المضاد ، 
يتم  لم  الخطاب  الليبي  الزعيم  إلقاء  لحظة  وإلى 
استخدام القوة ، ولم تصدر األوامر لكافة الوحدات 
الشباب  ضد  القوة  باستخدام  واألمنية  العسكرية 
عبد  مصطفى  بشهادة  كان  وهذا   ، المتمردين 
 ، الجليل بنفسه وهو أحد المنشقين ورموز فبراير 
وبوصف مصطفى عبد الجليل أنه كان وزيرًا للعدل 
، فقد تحدث حول هذه المظاهرات التي تم اإلدعاء 
على سلميتها بالقول: بأنه كان في اجتماع رسمي 
ضم األجهزة األمنية في الدولة وكانت األوامر في 
النظام   عن  انشقاقه  إعالن  قبل  أي  فبراير  بداية 
فكانت  أمنية  قيادات  مع  اجتماع  في  كنا    " فقال: 
األوامر تقول ، دعوهم يخرجون دعوهم يحرقون ال 
رمز  بها  وهذه شهادة شهد   ، النارعليهم  تطلقوا 
من رموز فبراير ، وشهد شاهدًا من أهلها ، وهذا 
االطالع  ويمكن  والصورة  بالصوت  الحديث موثق 
أبوزيد عمر دورده  أما عن حديث   ، إليه  والوصول 
رئيس جهاز األمن الخارجي مع عبد الرحمن شلقم 
الوقت  ذلك  في  المتحدة  األمم  في  ليبيا  مندوب 
األمن  رئيس  تحدث  حيث   ، وواضح   صريح  فكان 
الخارجي شارحًا كل التفاصيل مبينًا المؤامرة التي 
تنسج للبالد ، وأن المعلومات التي تناقلتها وسائل 
اإلعالم كاذبة ومغلوطة ، وأن المظاهرات لم تكن 
القيادة  تزويد  يتم  وأنه   ، اإلطالق  على  سلمية 
بمعلومات حول أعمال العنف المسلحة واالقتحامات 
 ، األمنية   والكتائب  والشرطة  األمن  لمديريات 
ال  أتركوهم  القوة  تستخدموا  ال  دائمًا  الرد  وكان 
تطلقوا النار عليهم  ، ولعل الكثير استمع إلى هذه 
الرحمن  عبد  أن  العجيبة  والمفارقة   ، المحادثة 
شلقم قبل بداية األزمة بمدة وجيزة جدًا وفي لقاء 
تلفزيوني قال عن القذافي : بأنه ليس رئيس دولة 

فكرية  ظاهرة  وهو   ، ومفكر  ثوري  رجل  هو  وإنما 
رموز  ببعض  مثل  وضرب  الفكر  رموز  مثل  مثله 
األدب والفكر والشعر والتاريخ هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى ال يجوز منطقيًا أن يتم الشرح لمندوب  
دولة في األمم المتحدة عن ما يحاك لدولته ، وهذا 
الخارجي  لالتصال  أمينًا  السابق  في  كان  الشخص 
والتعاون الدولي ( وزير الخارجية) وإذا مانظرنا إليه 
دولية  منظمة  في  الدولة  مندوب  أن  زاوية  من 
كاألمم المتحدة ، فمن البديهي أن يتمتع  بمكانة 
أن  المفترض  ومن   ، ودبلوماسية  سياسية  وقدرة 
قدرة  ويمتلك   ، الدولية  العالقات  في  خبيرًا  يكون 
التحليل والتعاطي مع القضايا الدولية ، وهو في حد 
 ، واالستغراب  االستفهام  إشارات  أقوى  من  ذاته 
إلى  تشير  التي  السلبيات  تلك  إلى  إضافة  وهي 
المتمكنة  العناصر  اختيار  في  اإلخفاقات  بعض 
باتت واضحة منذ  المؤامرة  إن نظرية   ، والوطنية 
هو  مضمونه  كان  والذي   ،  (1973) القرار  صدور 

لالجتماع  الكرملن  يدخل  أن  تعمد   ، السوفييتي 
صالة  وقت  قبل  بريجينيف  السوفييتي  بالرئيس 
المغرب بقليل ، وعندما حان وقت الصالة استأذن 
ألداء صالة المغرب وأمر برفع اآلذان من الكرملن ، 
األولى سورة  الركعة  للمغرب في  وقرأ عند صالته 
الكافرون : " بسم اهللا الرحمن الرحيم ، قل يا أيها 
الكافرون ال أعبد ما تعبدون .... " إن غياب الزعيم 
وقارية  ومحلية  إسالمية  تداعيات  شكل  الليبي 
وإقليمية وعالمية ، فالساحة العالمية قد فقدت من 
يكشف مؤامراتهم على قمة منظمة األمم ،  ومن 
المفكرين  من  الكثير  ولعل   ، عثرة  حجر  يقف  كان 
فبراير  ركب  ضمن  هم  ممن  وحتى  والساسة 
النظام  عهد  في  كانت  ليبيا  بأن   ، اليوم  يعترفون 
المخططات  كافة  وجه  في  منيعًا  سدًا  السابق 
العربية  والمنطقة  ليبيا  في  اإلمبريالية  الغربية 

واألفريقية.

ولعل رد المواطن العربي المصري محمود القناشي 
من منطقة مرسى مطروح على تصريح وزير الثقافة 
الليبي  للزعيم  وصفه  بعد  النمنم  حلمي  المصري 
معمر القذافي باالستبداد في اجتماع لجنة الشؤون 
 ، بيان  أبلغ   ، المصري  النواب  بمجلس  األفريقية 
سيرة  عن  به  تقدمت  لما  تلخيصًا  كان  الرد  وهذا 
هذا الزعيم القومي ، ونضاله الثوري ، حيث رد عليه 
في صيغة تساؤالت قائًال: سيادة الوزير نريد منك  
علي  الحفاظ  ، هل  االستبداد  �لمه  لمعنى  تفسير 
؟  استبداد  للعروبة  االنتماء  ؟ هل  استبداد  الوطن 
الشعوب  دعم  هل  ؟  استبداد  الناتو  محاربه  هل 
الفقيرة استبداد ؟ هل بناء المساجد في كل أنحاء 
في  متخصص  جهاز  إنشاء  هل  ؟  استبداد  العالم 
مسلمه  الغير  الدول  في  االسالمية  الدعوة  نشر 
حرب  في  المصري  الجيش  دعم  هل  ؟  استبداد 
القناة  عبور  لغرض  المياه  و شراء مضخات  أكتوبر 
؟  الفرنسية لمصر استبداد  الميراج  وشراء طائرات 

؟ هل  المصري استبداد  القومي  األمن  هل حماية 
(النهر  الساحل  إلي  الصحراء  من  المياه  جلب 
الصناعي العظيم) استبداد ؟ هل وصول الكهرباء 
إلي المناطق النائية في ليبيا استبداد ؟ هل انتهاء 
ليبيا  أعالم  تنكيس  استبداد؟ هل  ليبيا  في  األمية 
بعد شنق األمريكان لصدام  حسين استبداد ؟ هل 
حوافظ  شكل  في  الليبيين  علي  الثروة  توزيع 
الليبية في  االستثمارات  ؟ هل  استبداد  استثماريه 
كل دول العالم استبداد؟ هل جعل ليبيا 42 عام في 
أمن وأمان استبداد ؟ هل سجن من يذبح الليبيين 
بريطانيا  لرؤساء  استقباله  هل  ؟  استبداد  اليوم 
البدوي  حياة  الي  ترمز  وايطاليا في خيمة  وفرنسا 
االعتدار  على  إيطاليا  إجبار  هل  استبداد؟  البسيط 
لليبيا علي حقبه االستعمار استبداد ؟ هل بعد ذكر 
يصفه  من  هناك  القذافي  انجازات  من  قليل 

باالستبداد ؟ إذا كان صاحب هذه االنجازات

 والمبادئ التي ذكرتها مستبد فنعم االستبداد هو 
بل   ، أومترفًا  مستبدًا  يكن  لم  الليبي  الزعيم  أن   ،
التمر  على  يتغذى   ، حياته  في  بسيط  إنسان  كان 
ولبن اإلبل ، وعندما دخل مايسمونهم بالثوار ومن 
من  والغرب  العرب  المرتزقة  من  يرافقهم 
وجدوا  بيته  إلى  واليهود  واألمريكان  الفرنسيس 
األثاث صناعة ليبية ، وأن محتويات البيت وتصميم 
ليبية  أسرة  بيت  مستوى  إلى  اليرقى  ذاته  البيت 
متوسطة الحال ، مهما كذب الكاذبون فإن الزعيم 
بالظاهرة  أشبه  ظاهرة  القذافي  معمر  الليبي 
الكونية ، إنه سياسي ومؤرخ وأديب ومفكر ، فهو 
من صاغ النظرية العالمية الثالثة ( الطريق الثالث 
القصصية  األعمال  وهو صاحب   ، للعالم)  والبديل 
الحقراء  دولة  فلتحيا   " رواية  فتلك   ، والشعرية 
القرية   " ورواية   " الثورة  حتى  للعاجزين  والموت 
" وذاك  الفضاء  رائد  القرية األرض األرض وانتحار 
شعر ياوطني الكبير ، وغيرها من المقاالت ، ناهيك 

ألقاها  التي  والمحاضرات  الفكرية  األطروحات  عن 
في أعرق الجامعات والتجمعات العلمية ، وفي هذا 
المقام قال الشاعر الدمشقي العربي  نزار قباني في 
إن   "  : القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  عن  حديثه 
ليناقش  كالسيكيًا  زعيمًا  ليس  القذافي  معمر 
محدد  تمثاًال  وليس   ، الكالسيكي  النقد  بطريقة 
ظاهرة  إنه   ، العربي  الشمع  متحف  في  القسمات 
استثنائية ، كالبرق والرعد ورياح الخماسين "  نعم 
إن الزعيم الليبي ظاهرة وطفرة في التاريخ العربي 
العرب  القوميين  يطرح  وهنا   ، المعاصر  والليبي 
واألفارقة  والعرب  بليبيا  ألم  زلزال  بعد   ، سؤالهم 
وكل دعاة السالم والتحرر في العالم  ، ماذا بعد ؟ 
ماذا بعد الزعيم القومي الشهيد معمر القذافي ؟ ، 
شخصية  بميالد  العربية  األمة  رحم  سيفيض  هل 
وتقود   ، نصابها  في  األمور  تضع   ، قومية  عربية 

حركة المقاومة والقومية العربية من جديد ؟!!!! 
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تنفيذ  في  البدء  تم  كما   ، الضخمة  المشاريع  من 
أربعة مركبات جامعية متكاملة وهي مدن جامعية 
على أرقى ما يمكن موزعة على أربعة مناطق ، كما 
وتم  زواره  و  بمصراته  الحرة  السوق  إنشاء  تم 
ومطار  الجديد  العالمي  المطار  إنشاء  في  الشروع 
بنينا الدولي الجديد على أرقى مستوى ، فكان مطار 
شمال  في  مطار  أكبر  يمثل  العالمي  طرابلس 
من  العديد  وهناك   ، استكماله  تم  ما  إذا  أفريقيا 
من  سلسلة  تضم  التي  االستثمارية  المشاريع 
، ناهيك عن  الفنادق واألبراج والمدن االقتصادية 
من  مختلفة  مناطق  في  الخارجية  االستثمارات 
أجبر  المعنوية  اإلنجازات  صعيد  وعلى   ، العالم 
الزعيم الليبي إيطاليا على االعتذار للشعب الليبي 
عن حقبة االستعمار ، وقام برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا بتقبيل يد أبن شيخ الشهداء عمر المختار 
الذي خلدت ذكراه ، واسترجاع أحد القطعة األثرية 
عمر  فيلم  إنجاز  ولعل   ، االحتالل  أيام  التي سرقت 
اآلباء  لكفاح  تخليدا  هذا  على  مؤشر  أقوى  المختار 
واألجداد ، لقد كان الزعيم الليبي يحمل في ضميره 
السن  في  وإعدام شيخ طاعن   ، الحقبة  لتلك  الثأر 
كعمر المختار ، ونفي إيطاليا لألطفال والنساء إلى 
 ، الحداد  بيوم  عنه  ماعبر  وهو  اإليطالية  الجزر 
لكرامة  وإعادة  للثأر  ردًا  اليطاليا  زيارته  وكانت 

الشعب الليبي .

القومي  البناء  نحو  واتجهت  القيادة  عمدت  كما 
فأعلنت عن طموحها الوحدوي تلبية ألهدافها في 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  جعل  ما  وهذا   ، الوحدة 
معمر  أخي  أن  لكم  أقول  وأنا  أترككم   " يقول: 
القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة 
من  العديد  عقدت  االتجاه  هذا  وفي   " العربية 
إتحاد  اتفاقية  منها   ، الوحدوية  االتفاقيات 
 ، واتفاقية جربة مع تونس   ، العربية  الجمهوريات 
واتفاقية حاسي مسعود مع الجزائر ، واتفاقية وجدة 
للوحدة مع المغرب ، واالتفاقية الوحدوية مع سوريا 
الزالت سارية  والتي   ، المغاربي  االتحاد  واتفاقية   ،

حتى اآلن ، ناهيك عن فتح الحدود وإيقاف التعامل 
بالتاشيرة مع تونس ومصر ، كما قدمت ليبيا في 
ظل قيادة الزعيم الليبي الكثير لدعم األمة العربية 
أبلغ   1973 عام  أكتوبر   6 حرب  في  مصر  ودعم   ،
في  الليبي  الجيش  شارك  فقد   ، ذلك  على  مثال 
قدمت  كما   ، برليف  خط  وتحطيم  أكتوبر  انتصار 
دبابات  من  واللوجستية  المادية  اإلمكانيات  ليبيا 
العسكرية  والمعدات  اإلمكانيات  وكافة  وطائرات 
ليبيا كانت دولة فاعلة في محيطها  ، إذن  األخرى 
العربي وعلى المستوى القومي ، ال ينكره إال جاحد 
وال يغض الطرف عنه إال حاقد أو مزايد ، كما كانت 
كافة  كثب  عن  وتتابع  تراقب  الليبية  القيادة 
األوضاع العربية بكل دقة ، من أجل إطالع الوسط 
وحق  اإلسرائيليين  جرائم  على  والعالم  العربي 
عن  أما   ، أنفسهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين 
ملتقى  ليبيا  فكانت  الفلسطينية  القضية  دعم 
لحركة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها ، ولعل 
الزعيم  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  حركة  دعم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، وسقوط طائرته 
أحد معسكرات  لتفقد  أثناء جولته  ليبيا  في جنوب 

المقاومة الفلسطينية أبلغ مثال على هذا الدعم ، 

وفي الحقيقة ليبيا لم تكن عامل مساعد للمقاومة 
حقيقي  وداعم  قوي  سند  بل   ، الفلسطينية 
للمقاومة الفلسطينية والعربية سواء في فلسطين 
على  أما   ، واقتصاديًا  وعسكريًا  سياسيًا  لبنان  أو 
الليبي  الزعيم  رؤية  ، فقد كانت  األفريقي  الصعيد 
تنطلق من أن أفريقيا لألفريقيين وليست لسواهم 
للغرب  صائغة  لقمة  تكون  لن  أفريقيا  وأن   ،
جاءت  هنا  ومن   ، وللصهيونية  االستعماري 
ضد  والتحرر  المقاومة  حركات  دعم  إستراتيجية 
في  يصب  الدعم  وهذا   ، أفريقيا  في  االستعمار 
وتحرير  العادلة  القضايا  مصلحة  في  النهاية 
الشعوب من الهيمنة وسلب خيراتها ، ويفضي في 
العربية  للقضايا  القارة  دول  دعم  في  النهاية 
قادة  والزال   ، العرب  كل  قضية  فلسطين  كقضية 
ولعل   ، الموقف  هذا  يقدرون  األفريقية  الدول 

األوغندي(  والرئيس  (موقابي)  الزمبابوي  الرئيس 
الزعماء  ) قد أشادوا وأشاد غيرهم من  موسيفني 
األفارقة بالدور الليبي في تحرير القارة ، هذا الدعم 
الالمحدود كان جليًا وواضحًا في مساهمة القيادة 
الليبية في إطالق سراح الزعيم األفريقي ( نلسون 
العنصريين  قبل  من  اعتقاله  تم  الذي  مانديال) 
نلسون  واستطاع   ، أفريقيا  جنوب  في  البيض 
سجون  في  عقود  عدة  معتقل  كان  الذي  مانديال 
الميز العنصري ، أن يساهم في حل قضايا القارة ، 
وقاد جنوب أفريقيا نحو المصالحة واالستقرار بكل 
الراحل  األفريقي  الزعيم  ماقال  وأبلغ   ، جدارة 
وبحضور  الليبي  الزعيم  حق  في  مانديال  نلسون 
ال  من   " كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 

يريد معمر القذافي فليلقي نفسه في البحر ".
على  األفريقية  القارة  أبناء  بدعم  ليبيا  قامت  كما 
الصحية  المجاالت  وجميع  المستويات  جميع 
 ، والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بين  العالقة  القضايا  كافة  حل  في  والمساهمة 
باالندماج  الليبي  الموقف  ، وتوج  األفريقية  الدول 
ورؤية  رحم  من  جاء  الذي   ، األفريقي  الفضاء  في 
القيادة الليبية ، التي انتقلت بالقارة األفريقية إلى 
عصر االتحادات والفضاءات فكان االتحاد األفريقي 
 9/9/1999 يوم  سرت  مدينة  في  أعلن  الذي 
للقارة  تحقق  الذي  واألعظم  األكبر  اإلنجاز 

األفريقية.
أما على الصعيد اإلسالمي فلم يتوقف دور القيادة 
الليبية عن دعم الشعوب اإلسالمية ، فقامت ليبيا 
بتوجيه من قيادتها بدعم اإلسالم في كافة أنحاء 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وأنشئت   ، العالم 
الدعم  هذا  وشمل   ، الدور  بهذا  ُتعنى  كمؤسسة 
وبناء  التعليم  ونشر  والمدارس  المساجد  بناء 
المراكز الثقافية ، كما تم تأسيس جامعة الدعوة 
اإلسالمية ، كمؤسسة تعليمية تستقبل الوافدين 

من جميع مسلمي العالم ، ناهيك عن فتح الجامعات 
العالم  بدول  المسلمين  كافة  أمام  أبوابها  الليبية 
مع تقديم المنح الدراسية لهم ، وقد دخلت أعدادًا 
الزعيم  يد  على  إسالمها  وأعلنت   ، اإلسالم  هائلة 
الليبي ، وقد تجاوزت مئات اآلالف من دول أفريقيا 
بإقامة  القذافي  قام  وقد   ، العالم  دول  وباقي 
والنيجر  تشاد  في  للمسلمين  الجامعة  الصلوات 

ومالي وغيرها من دول القارة .
، ولم يكن دور  العالمي فكان واضح  أما عن دوره 
هامشي او سطحي ، بل فاعل ومؤثر على المحيط 
اإلقليمي والدولي واألممي ، وساعد على ذلك وعي 
 ، الليبية  الخارجية  السياسة  القيادة وقوة محددات 
التي تؤهلها بقيام دور إستراتيجي من أجل تنمية 
عالقاتها مع دول العالم ، وال يكفى الموقع والثروة 
والهدف  المنطلق  بدون  دولي  موقف  صياغة  في 
واأليدلوجية ، وهو ما يعبر عنه بالتوجهات أو الرؤية 
للسياسة الخارجية ، فليبيا دولة تحررت من الهيمنة 
الخارجية  للسياسة  فإن  ولذلك   ،  1969 العام  منذ 
السياسة  في  فالثوابت   ، وثوابت  محددات  الليبية 
دولة  أنها  كونها  من  تنطلق  الليبية  الخارجية 
وعمالء  االستعمار  تناهض  تحررية  إسالمية 
االستعمار وترفض السيطرة والهيمنة ، ولعل هذا 
ليبيا  بين  الكبرى  للمواجهة  اإلشارة  إلى  يقود 
المياه  ، بشأن حدود  المتحدة األمريكية  والواليات 
أن  ليبيا  واستطاعت   ، سرت  خليج  في  اإلقليمية 
السياسي  االنتصار  انتزعت  عندما  سياسيُا  تنتصر 
 ، التاريخية  الخلجان  من  يعد  سرت  خليج  بأن 
واستطاعت رسم حدود المياه أإلقليمية الليبية في 
الليبي  الزعيم  رسم  عندما  الدولية  المياه  مواجهة 
هذه  وكانت   ، درجة)   32) خط  وهو  الموت  خط 
الدولية  العالقات  لبناء  أرضية  المبادئ  أو  الثوابت 
على أسس السالم واألمن الدوليين ، ولدعم قضايا 
لكل  أمل  ليبيا  كانت  كما   ، العالم  في  شعوب 
 ، والسالم  واالستقالل  للحرية  المتطلعة  الشعوب 
أمريكا  وثورات  الليبية  الثورة  بين  العناق  فكان 

الالتينية أبلغ تفسير لتلك الثوابت ، فهذه الثورات 
مؤسس  بوليفار  سيمون  من  أفكارها  استمدت 
الكوبي  الثوري  ذلك   ، جيفارا  وتشي   ، كولومبيا 
ماركسي الفكر أرجنتيني المولد ، والمناضل الثوري 
الهيمنة  قاوم  الذي   ، كاسترو  فيدل  الكوبي 
واالستعمار ، وخوسيه دانييل أورتيغا ، والذي ُعرف 
قاوم  نيكاراغوي  ثائر  وهو  اورتيغا)  (بدانييل 
لحكم  المعارضين  أشد  وكان  الديكتاتورية 
الدكتاتوري (أناستاسيو سوموزا) ، وانتهاًء بالزعيم 
الثوري الفنزويلي الذي جعل من قومية عبدالناصر 
والقذافي قدوة له في الثورة (هوجو شافييز) ، كما 
كان لهذا العناق الثوري رؤيته وعمقه ، فهو اليرفع 
مشروع  هناك  كان  وإنما  جوفاء  وعبارات  شعارات 
وهو  الليبي  الزعيم  مع  الثورية  القيادات  لهذه 
مواجهة  في  الساتو)   ) بحلف  سمي  حلف  تأسيس 
حلف الناتو ، واستمرت ليبيا دولة تعيش حالة من 
األمن واالستقرار ، في ظل نظام أستطاع أن يجعل 
من ليبيا دولة محورية وفاعلة في محيطها العربي 
عام  جاء  أن  إلى   ، والدولي  واإلقليمي  واألفريقي 
2011 وهو عام ليس ككل األعوام ، إنه العام الذي 
هذه  جاءت  أين  من   ، العربي  الربيع  ظاهرة  شهد 
الظاهرة وكيف حدثت ؟. إن الحديث عن ما سمي 
بثورة الربيع العربي في ليبيا ال ينفك عن الحديث 
العتبارات   ، واحدة  كظاهرة  العربي  الربيع  عن 
قومية وثورية وإستراتيجية وجيوستراتيجية ، ليس 
بخافي أن ظاهرة الربيع العربي قد ظهرت مالمحها 
أن نسميها  لنا  إن جاز  ، وثورة تونس  من تونس 
والكرامة  الحرية  بثورة  أيًضا  تعرف  والتي   ، ثورة 
 2010 ديسمبر   17 في  أحداثها  اندلعت  والتي 
تونس  في  وسميت   ،  2011 يناير   4 في  وانتهت 

محمد  الشاب(  مع  تضامًنا  الياسمين  بثورة 
جسده  في  النار  بإضرام  قام  الذي   ، البوعزيزي) 
العربة   ومصادرة  بطالته  على  غضبه  عن  تعبيًرا 
حمدي  فادية  الشرطية  قبل  من  عليها  يبيع  التي 
 4 الموافق  الثالثاء  يوم  (البوعزيزي)  توفي  وقد 
بسبب  عروس  بن  مستشفى  في   2011 يناير 
حروقه البالغة ، والكثير من العرب يرون بأن إضرام 
البوعزيزي النار في نفسه ، أدى إلى اندالع شرارة 
المظاهرات في يوم 17 ديسمبر 2010 في تونس 
ظل  في   ، العربي  بالربيع  ماسمي  بلدان  وسائر 
اشتعال نار اإلعالم العربي ، الذي لم يكن ليصمت 
أو يهدأ فكان هو الناطق الرسمي النتشار الفوضى 
التي  المساحة  هو  كان  بل   ، العربية  البلدان  في 
أستغلها شيوخ األخوان والعمالء وأصحاب األجندة 
الغربية لتحريك الشارع العربي وسكب الزيت على 
محليًا  المزعومة  الثورات  لهذه  سوق  بل   ، النار 
الكثير  الذي كان خامدُا في  اإلعالم  ، هذا  وعالميًا 
إسرائيل  ، كاجتياح  الجسيمة  العربية  األحداث  من 
غزة  في  الجماعية  واإلبادة  الفلسطينية  لألراضي 
بقطار  وإحساسًا  الظروف  ، وفي ظل هذه  والعراق 
الموت الذي طالما ماحذر منه ، خرج الزعيم الليبي 
على اإلعالم ليحذر الشعب التونسي من االنسياق 
ليس  ويحاك  يحدث  ما  وأن   ، الثورة  مزاعم  خلف 
بثورة وإنما مؤامرة الغاية منها خدمة اإلمبريالية 
انتشار  من  حذر  كما   ، العالمية  والصهيونية 
الفوضى وتداعياتها على تونس ، وهذا يرجع إلى 
في  العربي  القومي  األمن  على  القذافي  حرص 
والغربية  األمريكية  المخططات  مواجهة 
بعد  مصر  إلى  النار  وانتقلت   ، والصهيونية 
اشتعالها في تونس ، لتندلع في مصر ثورة سميت 
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تلك   ، بالجمال  اهللا  أحاطها  التي  الدرة  تلك  ليبيا 
المطلة على الساحل والصحراء ، ليبيا التي جمعت 
الساحل  بين  جمعت  مثلما   ، المتناقضات  بين 
والقسوة  والبهاء  الجمال  بين  جمعت   ، والصحراء 
بجمال  ساحرة   ، طبيعتها  بتنوع   جميلة   ، والقوة 
قوية   ، وسهولها  وشواطئها  بجبالها   ، خضرتها 
عنيفة بهذا الجمال فترفض كل غريب  يطمع في 
والبساط  الذهبية  الرمال  هي   ، عليها  االستحواذ 
األخضر الرائع ، وهي الصخرة الصماء التي تتكسر 
تنبت  ال  الصحراء  إن   ، الغدر  مراكب  كل  عليها 
العشب ولكنها تنبت القيم والمبادئ الخالدة ، فكل 

حضارة وكل جديد أشرقت شمسه من الصحراء.
من هو معمر القذافي ؟

إن معمر القذافي هو من أسرة ليبية بدوية شريفة 
األصل  والنسب ، معمر القذافي هو أبن محمد عبد 
بن  عائشة  وأمه   ، القذافي  بومنيار  أحميد  السالم 
القذاذفة  قبيلة  إلى  ينتمي   ، القذافي  علي  نيران 
بيت القحوص ، وقد ولد ونشأ بالعقربية في وادي 
في  تتلمذ   ، 1942م  عام  سرت  بمنطقة  جارف 
طفولته على يد فقهاء الدين في ذلك الوطن أو ما 
ودرس   ، سرت  بوادي  في  بالكتاتيب  تسمى 
بمدينة  االبتدائية  المرحلة  من  األولى  السنوات 
سرت ، وانتقلت أسرته من سرت إلى فزان فدرس 
الثورة  هاجس  وكان   ، اإلعدادية  المرحلة  بها 
والتغيير يسري في وجدان معمر القذافي منذ عام 
1959م ، وانعكس ذلك على نشاطه الثقافي داخل 
إنشاء  خالل  من  الثانوية  اإلعدادية  سبها  مدرسة 
 ... الشمس   ) أسم  عليها  أطلق  حائطية  جريدة 
الذي  العنوان  ذات  وهو   ، للجميع)  تشع  الشمس 
في  صدرت  التي  الشمس  صحيفة  على  أطلق 

كان  وعندما   ، الماضي  القرن  من  التسعينات 
الحراك  ثانوي وفي ظل  األولى  السنة  يدرس في 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  يقوده  الذي  القومي 
شكلت  التي  اإلحداث  أبرز  من  كان   ، الناصر 
منعطفًا في حياته هو إعالن االنفصال بين مصر 
وسوريا ، وهو يعني انتهاء محاولة وحدوية سعى 
إليها الزعيم جمال عبد الناصر ،  فكان هذا الحدث 
بقدر ما فيه من ألم كان يحتضن األمل ، بوجود 
أجيال وحدوية تأثرت بالوعي القومي والوحدوي ، 
الذي كان يمثله الزعيم جمال عبد الناصر ، فقام 
باإلعداد لتنظيم مظاهرة في 5 أكتوبر من العام 
مصر  بين  باالنفصال  وتندد  ترفض  1960م  
تم  ما  سرعان  المظاهرة  تحرك  وعند   ، وسوريا 
 ، المتحركة  القوة  قبل  من  وقمعها  مواجهتها 
الذين قاموا بتفريق المتظاهرين ولم يقف األمر 
من  عدد  على  القبض  تم  بل   ، الحد  هذا  عند 
 ، القذافي  معمر  الطالب  بينهم  من  كان  الطلبة 
وأصدر والي فزان (سيف النصر) قرارًا بفصله من 
والية  إلى  حقائبة  ليحزم   ، فزان  بوالية  الدراسة 
به  واستقر   ، الغرب  طرابلس  والية  وهي  أخرى 
واستقل   ، مصراته  منطقة  إلى  بالتوجه  القرار 
مدينة  إلى  ليصل  قاسية  رحلة  في  سيارة شاحنة 
مصراته  مدرسة  إلى  وصوله  وعند   ، مصراته 
كفاية  عدم  وبرغم   ، الثانوية   اإلعدادية 
المستندات الدراسية ساعده من كان يعرفهم من 
الطلبة في تمكينه من الدراسة ، والتوسط له عند 
مدير المدرسة والذي بدوره قدر ظروفه ، فكان ما 
األولى  بالسنة  يتوفر بحوزته هو مستوى دراسي 
ثانوي فقط ، وبرغم الحراك والتفاعل القومي في 
فزان كان أقوى من مصراته ، إال أن هذا األمر لم 
يثنيه عن خلق الحركة القومية والتفاعل القومي 

 ، مصراته  في  االجتماعي  والوسط  الطالب  بين 
وموقفه مع مفتش مادة اللغة اإلنجليزية في والية 
على  مثال  أبلغ  (جونسون)  الغرب   طرابلس 
ناصريته وقوميته ، عندما رفض القيام من مقعده 
وهذا   ، الفصل  دخوله  عند  المفتش  هذا  لتحية 
التصرف كان تعبيرًا عن رفض االستعمار وهيمنته 
المعدن  يحرك قطعة من  بقى جالسًا وهو  ، حيث 
تحمل صورة جمال عبد الناصر ( ميدالية معدنية) 
في أصابعه ، وهي رسالة إلى ذلك المفتش تحمل  
دالالت القومية والعروبة واإلسالم  ، وبعد أن أمره 
المفتش بالخروج قائًال له: (أخرج) باللغة اإلنجليزية  
، رد على الموجه كذلك باللغة اإلنجليزية قائًال له: 
ليس  سأخرج  وأنا    ، بالدي  من  يخرج  من  أنت 
احترامًا لك ، وإنما خروجي احترامًا لزمالئي ،  وكان 
وهو   ، الكثير  يكلفه  قد  التصرف  هذا  بأن  يعلم 
طرده نهائيًا من والية طرابلس الغرب ، كما طرد 
من والية فزان وهذا يعنى انتهاء مستقبله العلمي 
األمر بسالم  ينتهي  بأن  ، ولكن قدرة اهللا شاءت  
من دون أن يتخذ ضده أي إجراء ، وهذا الموقف ال 
كان  بل   ، واالحترام  اللياقة  عدم  أنه  على  يحسب 
بهيمنة  والوعي  اإلحساس  نتيجة  فعل  ردة 
االستعمار على الوطن ، فهو كما يروي رفاقه كان 
طيب ومحترم ويتميز بالهدوء وقلة الكالم ، وكان 
وبالقسم  الطالبي  الوسط  في  يلقب 
 ، وأسلوبه  لطيبته  نظرًا  معمر)  الداخلي(الشيخ 
 ، الداخلي  القسم  بطلبة  يصلي   إمامًا  كان  وألنه 
بالكلية  التحق  الثانوية  الدراسة  أنهى  أن  وبعد 
بااللتحاق  رفاقه  من  الكثير  وأقنع   ، العسكرية 
بالكلية العسكرية ، ليبدأ مسيرة العمل الثوري في 
اتجاه الثورة ،  بتأسيس حركة الضباط الوحدويين 
األحرار ، فهو رأى بأن الثورة البد لها من المؤسسة 

من  وأداة  لها  العسكري  الجناح  لتكون  العسكرية 
أدوات التغيير ، وبعد أن تخرج من الكلية العسكرية 
برتبة مالزم ثاني عمل بمعسكر األبيار ، ثم أنتقل 
للعمل بمعسكر قاريونس ، وكان يمتاز أثناء عمله 
بهذه المعسكرات بالجدية وعدم التهاون في أداء 
دورة  في  أوفد  ثم   ، الجنود  تدريب  و  الواجب 
تدريبية إلى بريطانيا عام 1965م ، وأثناء تواجده 
لم  تجواله  وأثناء  لندن  البريطانية  العاصمة  في 
الزي  يرتدي  فكان   ، الوطن  رمزية  عن  يتخلى 
العربي الليبي ، وبعد عودته إلى الوطن باشر عمله 
والعلني  السري  التحرك  من  وبعد سنين   ، الثوري 
ذلك  في  العسكرية  االستخبارات  أنظار  وتحت 
الوقت ، وتوصل أعضاء حركة الضباط الوحدويين 
األحرار بعد اإلعداد للثورة إلى إعالن يوم الثورة ،  
 1969 عام  سبتمبر  من  األول  االثنين  يوم  وكان 
(القدس)  السر  كلمة  وكانت  الثورة  لقيام  موعدًا 
وفي فجر ذلك اليوم وبعدما انتصرت الثورة ، دخل 
معمر القذافي يرافقه بعض أعضاء حركة الضباط 

األحرار إلى إذاعة بنغازي ليعلن البيان .
البيان األول للثورة :

الليبي  الشعب  أيها   " قائًال:  األول  البيان  وقرأ 
ألمانيك  وتحقيقا  الحرة  إلرادتك  تنفيذا  العظيم 
الذي  المتكرر  لندائك  صادقة  واستجابة  الغالية، 
العمل  على  ويحث  والتطهير  بالتغيير  يطالب 
والمبادرة ويحرض على الثورة واالنقضاض ، قامت 
الرجعي  بالنظام  باإلطاحة  المسلحة  قواتك 
النتنة  رائحته  أزكمت  الذي  المتعفن  المتخلف 
 ، األبدان  معالمه  رؤية  من  واقشعرت   ، األنوف 
وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت األصنام 
من  واحدة  لحظة  في  فانقشع  األوثان  وتحطمت 
حكم  من  العصور،  ظالم  الرهيبة  القدر  لحظات 

الرجعية  عهد  إلي  الطليان  جور  إلى  األتراك 
والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر، 
ذات  حرة  جمهورية  ليبيا  تعتبر  أآلن  منذ  وهكذا 
الليبية)،  العربية  (الجمهورية  اسم  تحت  سيادة 
صاعدة ، بعون اهللا إلى العمل إلى العال، سائرة في 
طريق الحرية والوحدة والعدالة االجتماعية, كافلة 
ألبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل 
وال  مظلوم  وال  مغبون  وال  مهضوم  ال  الشريف. 
مجتمع  ظل  في  أحرار  إخوة  بل  مسود،  وال  سيد 
والمساواة،  الرخاء  راية  اهللا)  شاء  (إن  عليه  ترفرف 
فهاتوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم، وانسوا أحقادكم 
عدو  العربية  اآلمة  عدو  ضد  واحدا  صفا  وقفوا 
مقدساتنا  أحرق  الذي  اإلنسانية،  عدو  اإلسالم 
تراثا  ونحيي  مجدا  سنبني  وهكذا  شرفنا،  وحطم 
ونثأر لكرامة جرحت وحق اغتصب.  يا من شهدتم 
لعمر المختار جهادا مقدسا من أجل ليبيا والعروبة 
قتاال  الشريف  أحمد  مع  قاتلتم  من  ويا  واإلسالم، 
حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء, يا أبناء المدن 
القرى،  أبناء  يا  الطاهرة،  األرياف  أبناء  يا   ، العريقة 
العمل،  ساعة  دقت  قد  ها  الحبيبة،  الجميلة  قرانا 
أن  اللحظة  هذه  في  يسرنا  وإنه  األمام.   فإلى 
نطمئن إخواننا األجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم 
سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وأن هذا 
أو  أجنبية  دولة  أي  ضد  موجهة  غير  العمل 
وإنما  به  معترف  دولي  قانون  أو  دولية  معاهدات 
ومشاكلها  ليبيا  يخص  بحت  داخلي  عمل  هو 
المزمنة ، وإلى األمام والسالم عليكم ورحمة اهللا ".
لم  ألنها   ، البيضاء  بالثورة  الثورة  هذه  وسميت 
تراق فيها قطرة دم واحدة ، وانطلقت الثورة وسط 
بالدم  بالروح   " الشعب  هتافات  تلفها  الشعب 
 ، وإبعاده  معناه  الهتاف  ولهذا   " ياثورتنا  نفديك 

باعتراف  اللحظة  وليدة  ليست  الليبية  الثورة  وألن 
 ، وتخطيط  وعقل  فكر  هي  وإنما   ، ورفاقه  قائدها 
وإرهاصات ، وتنظيم ، وعمل ، ومخاطر ، صنعت من 
وإنما   ، الحرب  جنراالت  يصنعها  ولم  الشعب  بين 
 ، الفقيرة  والطبقة  الشعب  بين  من  شباب  هم 
وكانت   ، المتوسطة   الطبقة  من  منهم  وقليل 
الثورة بفعل وحركة وإرادة شباب صغار السن في 
الشعب  أكد  فلهذا   ، والعسكري  المدني  التنظيم 
على أن الثورة ثورته وعليه تقع مسؤولية حمايتها 
، أن الثورة  شهدت سنين من العمل السري تحت 
األرض وفوق األرض كما أسلفت من القول ، ولم 
العسكرية  والخاليا  الثورة  قائد  إال  بها  يعلم  يكن 
والمدنية ،  وهذا ما أكده الفريق محمد العياط أحد 
القليلة  األيام  في  األحرار  الوحدويين  الضباط 
أي  هناك  يكن  ولم   ، تلفزيوني  لقاء  عبر  الماضية 
الزعيم  أن  ذلك  على  والدليل   ، الخارج  مع  اتصال 
جمال عبد الناصر لم يعلم بما حدث في ليبيا ، ولم 
أن  بعد  إال   ، بالثورة  قاموا  من  بهوية  يعلم  يكن 
 ، المصرية  للقيادة  برقية  الليبي  الزعيم  أرسل 
خاللها  من  وتدعو   ، الثورة  بحدوث  فيها  يعلمهم 
األستاذ محمد حسنين هيكل بصفته رئيس تحرير 
وقد   ، بنغازي  مدينة  إلى  للحضور  األهرام  جريدة 
بالتفصيل  ذلك  على  هيكل  حسنين  محمد  تحدث 
بن  مصطفى  أكد  كم   ، التاريخ  على  شهادته  في 
 ، الملك  عهد  في  األسبق  ليبيا  وزراء  رئيس  حليم 
بقوله : أننا تتبعنا عن طريق كل السفارات ووكاالت 
لنا  وثبت   ، العالم  دول  وكافة  األجنبية  المخابرات 
تواصل  أي  أنه اليوجد   ، للشك  يدعو مجاًال  بما ال 
الثورة  قامت   ، الخارج  مع  بالثورة  قاموا  من  بين 
فتم   ، الوطن  أرض  عن  األجنبية  القواعد  بإجالء 
في  هويلس  قاعدة  من  األمريكية  القوات  إجالء 
ثم   ، نافع  أبن  عقبة  قاعدة  وسميت   ، طرابلس 
نسبة  امعتيقة  قاعدة  الليبي  الزعيم  عليها  أطالق 
للفتاة البريئة امعتيقة ، التي سقطت عليها الطائرة 
قاعدة  من  البريطانية  القوات  وإجالء   ، األمريكية 
 ، الناصر  عبد  جمال  قاعدة  وسميت  بطبرق  العدم 
فيها  بما  األجنبية  القوات  كافة  إجالء  تم  كما 
كقواعد   ، الليبية  األراضي  كافة  من  الفرنسية 
الرادرية وغيرها من تقوم  الدفاع الجوى والقواعد 
بمهام اإلسناد للقوات األمريكية والبريطانية ، وقد 
الثالثي  العدوان  للقاعدة األمريكية  دورًا في  كان 
على مصر عام 1956 في عهد الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر ، وتحدث الزعيم جمال عبدالناصر عن 

ذلك في اول زيارة له لليبيا بعد قيام الثورة ، كما 
 ، الطليان  الفاشست  المعمرين  بقايا  طرد  تم 
التي تم توزيعها فيما  الزراعية  واسترداد األراضي 
شركات  تأميم  تم  كما   ، الليبي  الشعب  على  بعد 
النفط  إنتاج  من  االستفادة  نسبة  وتغيير   ، النفط 
تشهدها  لم  سابقة  كان  النفط  برميل  ورفع سعر 
الهيمنة  ظل  في  ليبيا  كانت  فقد   ، العربية  األمة 
األجنبية على النفط تمنح نسبة 10 % بينما تمنح  
ليبيا  فأصبحت   ،  %  90 نسبة  األجنبية  الشركات 
تمتلك حصة قدرها %90 بينما الشركات األجنبية 
%10 ، وبرغم أن هذا العمل قد أثار حفيظة الغرب 
إال أن قيادة الثورة أصرت على تأميم شركات النفط 
ورفع سعره ، كما كان للقيادة الليبية دور في دعم 
منظمة ( األوبك)  ، ولعل ماقاله الرئيس األوغندي 
يوري موسيفيني بعد هذه السنين في حق الزعيم 
الليبي ، أكبر شاهد على فضل القيادة الليبية على 
الدول المنتجة للنفط في رفع سعر تصدير النفط ، 
قد  العرب  بأن  قائًال:  موسيفني  يوري  أضاف  كما 
تنكروا لفضل الزعيم معمر القذافي وما قدمه لهم 
من دعم ، واتجهت الثورة إلى بناء اإلنسان معنويُا 
واإلسكانية  الزراعية  المشاريع  فأنشئت  وماديُا 
والتنموية ، وتم حرق أخر كوخ عام 1976 من أجل 
أن يعيش المواطن الليبي في مسكن صحي والئق 
التطور في  السريعة وواكبت  الطرق  أنشئت  ، كما 
وسائل االتصال والمعلومات ، ولعل تخفيض قيمة 
األجهزة المحمولة وتطوير األجهزة الثابتة وإدخال 
على  نموذج  أبلغ  الالسلكية)   ) الريفية  األجهزة 
مواكبة هذا التطور ، كم تم بناء كافة المؤسسات 
الخدمية بما فيها المطارات والموانئ  وغيرها من 
المؤسسات الخدمية ، أما في قطاع الصحة فقد تم 
في  األمراض  على  والقضاء  المستشفيات  بناء 

مناطق الدواخل واالهتمام بالرعاية الصحية ،  كما 
والمعاهد  المدارس  ببناء  بالتعليم  االهتمام  تم 
والجامعات ، وتم القضاء على األمية وفرض إلزامية 
تتوقف  ولم   ، الكبار  تعليم  برنامج  وفتح   ، التعليم 
الثورة عند المستوى المحلي في البناء فقد عملت 
 ، واالصعدة  واالتجاهات  المستويات  جميع  على 
سلطة  قيام  إعالن  تم  السياسي  الصعيد  فعلى 
وهذا   ،  1977 العام  من  مارس   2 في  الشعب 
الحكم  اتجاه  في  التحول  بداية  هو  اإلعالن 
الشعب  تقسم  يعني  وهذا   ، المباشر  الديمقراطي 
إصدار  تتولى  وهي  (مؤتمرات)  تجمعات  إلى 
القرارات ، وهي تمثل السلطة التشريعية ، وتلتقي 
مؤتمر  يسمى  عام  تجمع  في  المؤتمرات  هذه 
النظم  في  البرلمان  يناظر  وهو   ، العام  الشعب 
التقليدية ، ويقابل كل تجمع (مؤتمر) لجنة شعبية 
 ) التجمعات  هذه  أعضاء  بين  من  اختيارها  يتم 
على  عامه  شعبية  لجنة  اختيار  ويتم  المؤتمرات) 
 ، العام  الشعب  مؤتمر  خالل  من  الدولة  مستوى 
المؤتمرات  الشعب  سلطة  في  فإن  وبالتالي 
التشريعية)  السلطة   ) تمثل  وهي  تقرر  الشعبية 
(السلطة  تمثل  وهي  تنفذ  الشعبية  واللجان 
هيمنة  تحت  تقع  الشعبية  واللجان  التنفيذية) 
وسلطة الشعب ، والسلطة القضائية يديرها قضاة 
المحكمة  الشعب وهي  يتبعون محكمة  مستقلون 
المجتمع  بأبناء  اهتمت  الليبية  الثورة  إن   ، العليا 
الليبي وجعلت المجتمع ولي من ال ولي له ، فكان 
المؤسسات  من  مؤسسة  االجتماعي  الضمان 
الفاعلة ، وهذا يشير على حرص القيادة التاريخية 
 ، الفرد وحماية وصون حقوقه  مكانة  احترام  على 
الضمان  مظلة  تحت  يعيش  الليبي  فالمواطن 
حظيت  لقد  و   ، المجتمع  مظلة  وهي  االجتماعي 
المرأة في عصر الجماهير ، بما لم تحظى به المرأة 
المرأة  مقدمتها  وفي  األخرى  المجتمعات  في 
 ، أنوثتها  وتذل  كرامتها  تمتهن  التي   ، الغربية 
العمل  مجاالت  أمامها  ُفتحت  الليبية  المرأة  ولكن 
عدة  في  رائدة  و  قائدة  فكانت   ، والتألق  واإلبداع 

وأستاذة  ومعلمة  وطبيبة  ومدنية  حربية  مجاالت 
 ، الوظائف  ارقي  تقلدت  كما   ، وضابطة  جامعة 

فكانت أمينة للتعليم وهي بمثابة وزيرة .
مشروع  في  البدء  عن  الليبي  الزعيم  أعلن  كما   
النهر الصناعي ووضع حجر في 28 أغسطس 1984

هائلة  نقل كميات  إلى  المشروع  ويهدف هذا   ، م 
من المياه العذبه من الجنوب لتندفع نحو الشمال 
في أطول رحلة لها ، من اجل معالجة نقص المياه 
المناطق  منه  تعاني  الذي  العطش  ومقاومة 
من  وكذلك   ، الغربية  المناطق  وبعض  الشرقية 
أجل دعم قطاع الزراعة بإقامة مشاريع زراعية على 
مياه النهر الصناعي العظيم ، وعلى صعيد تمكين 
الشعب من امتالك زمام أمره ، وتأسيسًا على مبدأ 
المستحقة  األسر  للشعب حصر  ملك  الشعب  ثروة 
للمحافظ االستثمارية على أن يتم االستفادة على 
الدولة  فرصدت   ، استثناء  وبدون  لليبيين  التوالي 
لكل مواطن مستحق وبناء على معدل دخله مبلغ 
المواطن  لصالح  أودعت  كقيمة  دينار  ألف  ثالثون 
والمؤسسات  والبنوك  المصانع  في  له  ومساهمة 
االقتصادية ، لتحقيق عائد لصالح المواطن وهي ما 
تعرف إلى يومنا هذا بالمحافظ االستثمارية ، كما 
تم دعم السلع التموينية واحتياجات المواطن من 
المحروقات والكهرباء بأثمان بخسة جدًا ، وتم ربط 
من  متكاملة  بشبكة  وعرضها  طولها  البالد 
الكهرباء وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية 
إنشاء  في  البدء  تم  كما   ، المجاورة  الدول  إلى 
الرياضية  المرافق  من  العديد  شملت  مشاريع 
ورؤية  مشروع  وضمن   ، والصحية  واإلسكانية 
عدد  لتنفيذ  العقود  إبرام  تم  الغد)  ليبيا   ) برنامج 

تنفيذ  في  البدء  تم  كما   ، الضخمة  المشاريع  من 
أربعة مركبات جامعية متكاملة وهي مدن جامعية 
على أرقى ما يمكن موزعة على أربعة مناطق ، كما 
وتم  زواره  و  بمصراته  الحرة  السوق  إنشاء  تم 
ومطار  الجديد  العالمي  المطار  إنشاء  في  الشروع 
بنينا الدولي الجديد على أرقى مستوى ، فكان مطار 
شمال  في  مطار  أكبر  يمثل  العالمي  طرابلس 
من  العديد  وهناك   ، استكماله  تم  ما  إذا  أفريقيا 
من  سلسلة  تضم  التي  االستثمارية  المشاريع 
، ناهيك عن  الفنادق واألبراج والمدن االقتصادية 
من  مختلفة  مناطق  في  الخارجية  االستثمارات 
أجبر  المعنوية  اإلنجازات  صعيد  وعلى   ، العالم 
الزعيم الليبي إيطاليا على االعتذار للشعب الليبي 
عن حقبة االستعمار ، وقام برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا بتقبيل يد أبن شيخ الشهداء عمر المختار 
الذي خلدت ذكراه ، واسترجاع أحد القطعة األثرية 
عمر  فيلم  إنجاز  ولعل   ، االحتالل  أيام  التي سرقت 
اآلباء  لكفاح  تخليدا  هذا  على  مؤشر  أقوى  المختار 
واألجداد ، لقد كان الزعيم الليبي يحمل في ضميره 
السن  في  وإعدام شيخ طاعن   ، الحقبة  لتلك  الثأر 
كعمر المختار ، ونفي إيطاليا لألطفال والنساء إلى 
 ، الحداد  بيوم  عنه  ماعبر  وهو  اإليطالية  الجزر 
لكرامة  وإعادة  للثأر  ردًا  اليطاليا  زيارته  وكانت 

الشعب الليبي .

القومي  البناء  نحو  واتجهت  القيادة  عمدت  كما 
فأعلنت عن طموحها الوحدوي تلبية ألهدافها في 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  جعل  ما  وهذا   ، الوحدة 
معمر  أخي  أن  لكم  أقول  وأنا  أترككم   " يقول: 
القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة 
من  العديد  عقدت  االتجاه  هذا  وفي   " العربية 
إتحاد  اتفاقية  منها   ، الوحدوية  االتفاقيات 
 ، واتفاقية جربة مع تونس   ، العربية  الجمهوريات 
واتفاقية حاسي مسعود مع الجزائر ، واتفاقية وجدة 
للوحدة مع المغرب ، واالتفاقية الوحدوية مع سوريا 
الزالت سارية  والتي   ، المغاربي  االتحاد  واتفاقية   ،

حتى اآلن ، ناهيك عن فتح الحدود وإيقاف التعامل 
بالتاشيرة مع تونس ومصر ، كما قدمت ليبيا في 
ظل قيادة الزعيم الليبي الكثير لدعم األمة العربية 
أبلغ   1973 عام  أكتوبر   6 حرب  في  مصر  ودعم   ،
في  الليبي  الجيش  شارك  فقد   ، ذلك  على  مثال 
قدمت  كما   ، برليف  خط  وتحطيم  أكتوبر  انتصار 
دبابات  من  واللوجستية  المادية  اإلمكانيات  ليبيا 
العسكرية  والمعدات  اإلمكانيات  وكافة  وطائرات 
ليبيا كانت دولة فاعلة في محيطها  ، إذن  األخرى 
العربي وعلى المستوى القومي ، ال ينكره إال جاحد 
وال يغض الطرف عنه إال حاقد أو مزايد ، كما كانت 
كافة  كثب  عن  وتتابع  تراقب  الليبية  القيادة 
األوضاع العربية بكل دقة ، من أجل إطالع الوسط 
وحق  اإلسرائيليين  جرائم  على  والعالم  العربي 
عن  أما   ، أنفسهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين 
ملتقى  ليبيا  فكانت  الفلسطينية  القضية  دعم 
لحركة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها ، ولعل 
الزعيم  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  حركة  دعم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، وسقوط طائرته 
أحد معسكرات  لتفقد  أثناء جولته  ليبيا  في جنوب 

المقاومة الفلسطينية أبلغ مثال على هذا الدعم ، 

وفي الحقيقة ليبيا لم تكن عامل مساعد للمقاومة 
حقيقي  وداعم  قوي  سند  بل   ، الفلسطينية 
للمقاومة الفلسطينية والعربية سواء في فلسطين 
على  أما   ، واقتصاديًا  وعسكريًا  سياسيًا  لبنان  أو 
الليبي  الزعيم  رؤية  ، فقد كانت  األفريقي  الصعيد 
تنطلق من أن أفريقيا لألفريقيين وليست لسواهم 
للغرب  صائغة  لقمة  تكون  لن  أفريقيا  وأن   ،
جاءت  هنا  ومن   ، وللصهيونية  االستعماري 
ضد  والتحرر  المقاومة  حركات  دعم  إستراتيجية 
في  يصب  الدعم  وهذا   ، أفريقيا  في  االستعمار 
وتحرير  العادلة  القضايا  مصلحة  في  النهاية 
الشعوب من الهيمنة وسلب خيراتها ، ويفضي في 
العربية  للقضايا  القارة  دول  دعم  في  النهاية 
قادة  والزال   ، العرب  كل  قضية  فلسطين  كقضية 
ولعل   ، الموقف  هذا  يقدرون  األفريقية  الدول 

األوغندي(  والرئيس  (موقابي)  الزمبابوي  الرئيس 
الزعماء  ) قد أشادوا وأشاد غيرهم من  موسيفني 
األفارقة بالدور الليبي في تحرير القارة ، هذا الدعم 
الالمحدود كان جليًا وواضحًا في مساهمة القيادة 

الليبية في إطالق سراح الزعيم األفريقي ( نلسون 
العنصريين  قبل  من  اعتقاله  تم  الذي  مانديال) 
نلسون  واستطاع   ، أفريقيا  جنوب  في  البيض 
سجون  في  عقود  عدة  معتقل  كان  الذي  مانديال 
الميز العنصري ، أن يساهم في حل قضايا القارة ، 
وقاد جنوب أفريقيا نحو المصالحة واالستقرار بكل 
الراحل  األفريقي  الزعيم  ماقال  وأبلغ   ، جدارة 
وبحضور  الليبي  الزعيم  حق  في  مانديال  نلسون 
ال  من   " كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 

يريد معمر القذافي فليلقي نفسه في البحر ".
على  األفريقية  القارة  أبناء  بدعم  ليبيا  قامت  كما 
الصحية  المجاالت  وجميع  المستويات  جميع 
 ، والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بين  العالقة  القضايا  كافة  حل  في  والمساهمة 
باالندماج  الليبي  الموقف  ، وتوج  األفريقية  الدول 
ورؤية  رحم  من  جاء  الذي   ، األفريقي  الفضاء  في 
القيادة الليبية ، التي انتقلت بالقارة األفريقية إلى 
عصر االتحادات والفضاءات فكان االتحاد األفريقي 
 9/9/1999 يوم  سرت  مدينة  في  أعلن  الذي 
للقارة  تحقق  الذي  واألعظم  األكبر  اإلنجاز 

األفريقية.
أما على الصعيد اإلسالمي فلم يتوقف دور القيادة 
الليبية عن دعم الشعوب اإلسالمية ، فقامت ليبيا 
بتوجيه من قيادتها بدعم اإلسالم في كافة أنحاء 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وأنشئت   ، العالم 
الدعم  هذا  وشمل   ، الدور  بهذا  ُتعنى  كمؤسسة 
وبناء  التعليم  ونشر  والمدارس  المساجد  بناء 
المراكز الثقافية ، كما تم تأسيس جامعة الدعوة 
اإلسالمية ، كمؤسسة تعليمية تستقبل الوافدين 

من جميع مسلمي العالم ، ناهيك عن فتح الجامعات 
العالم  بدول  المسلمين  كافة  أمام  أبوابها  الليبية 
مع تقديم المنح الدراسية لهم ، وقد دخلت أعدادًا 
الزعيم  يد  على  إسالمها  وأعلنت   ، اإلسالم  هائلة 
الليبي ، وقد تجاوزت مئات اآلالف من دول أفريقيا 
بإقامة  القذافي  قام  وقد   ، العالم  دول  وباقي 
والنيجر  تشاد  في  للمسلمين  الجامعة  الصلوات 

ومالي وغيرها من دول القارة .
، ولم يكن دور  العالمي فكان واضح  أما عن دوره 
هامشي او سطحي ، بل فاعل ومؤثر على المحيط 
اإلقليمي والدولي واألممي ، وساعد على ذلك وعي 
 ، الليبية  الخارجية  السياسة  القيادة وقوة محددات 
التي تؤهلها بقيام دور إستراتيجي من أجل تنمية 
عالقاتها مع دول العالم ، وال يكفى الموقع والثروة 
والهدف  المنطلق  بدون  دولي  موقف  صياغة  في 
واأليدلوجية ، وهو ما يعبر عنه بالتوجهات أو الرؤية 
للسياسة الخارجية ، فليبيا دولة تحررت من الهيمنة 
الخارجية  للسياسة  فإن  ولذلك   ،  1969 العام  منذ 
السياسة  في  فالثوابت   ، وثوابت  محددات  الليبية 
دولة  أنها  كونها  من  تنطلق  الليبية  الخارجية 
وعمالء  االستعمار  تناهض  تحررية  إسالمية 
االستعمار وترفض السيطرة والهيمنة ، ولعل هذا 
ليبيا  بين  الكبرى  للمواجهة  اإلشارة  إلى  يقود 
المياه  ، بشأن حدود  المتحدة األمريكية  والواليات 
أن  ليبيا  واستطاعت   ، سرت  خليج  في  اإلقليمية 
السياسي  االنتصار  انتزعت  عندما  سياسيُا  تنتصر 
 ، التاريخية  الخلجان  من  يعد  سرت  خليج  بأن 
واستطاعت رسم حدود المياه أإلقليمية الليبية في 
الليبي  الزعيم  رسم  عندما  الدولية  المياه  مواجهة 
هذه  وكانت   ، درجة)   32) خط  وهو  الموت  خط 
الدولية  العالقات  لبناء  أرضية  المبادئ  أو  الثوابت 
على أسس السالم واألمن الدوليين ، ولدعم قضايا 
لكل  أمل  ليبيا  كانت  كما   ، العالم  في  شعوب 
 ، والسالم  واالستقالل  للحرية  المتطلعة  الشعوب 
أمريكا  وثورات  الليبية  الثورة  بين  العناق  فكان 

الالتينية أبلغ تفسير لتلك الثوابت ، فهذه الثورات 
مؤسس  بوليفار  سيمون  من  أفكارها  استمدت 
الكوبي  الثوري  ذلك   ، جيفارا  وتشي   ، كولومبيا 
ماركسي الفكر أرجنتيني المولد ، والمناضل الثوري 
الهيمنة  قاوم  الذي   ، كاسترو  فيدل  الكوبي 
واالستعمار ، وخوسيه دانييل أورتيغا ، والذي ُعرف 
قاوم  نيكاراغوي  ثائر  وهو  اورتيغا)  (بدانييل 
لحكم  المعارضين  أشد  وكان  الديكتاتورية 
الدكتاتوري (أناستاسيو سوموزا) ، وانتهاًء بالزعيم 
الثوري الفنزويلي الذي جعل من قومية عبدالناصر 
والقذافي قدوة له في الثورة (هوجو شافييز) ، كما 
كان لهذا العناق الثوري رؤيته وعمقه ، فهو اليرفع 
مشروع  هناك  كان  وإنما  جوفاء  وعبارات  شعارات 
وهو  الليبي  الزعيم  مع  الثورية  القيادات  لهذه 
مواجهة  في  الساتو)   ) بحلف  سمي  حلف  تأسيس 
حلف الناتو ، واستمرت ليبيا دولة تعيش حالة من 
األمن واالستقرار ، في ظل نظام أستطاع أن يجعل 
من ليبيا دولة محورية وفاعلة في محيطها العربي 
عام  جاء  أن  إلى   ، والدولي  واإلقليمي  واألفريقي 
2011 وهو عام ليس ككل األعوام ، إنه العام الذي 
هذه  جاءت  أين  من   ، العربي  الربيع  ظاهرة  شهد 
الظاهرة وكيف حدثت ؟. إن الحديث عن ما سمي 
بثورة الربيع العربي في ليبيا ال ينفك عن الحديث 
العتبارات   ، واحدة  كظاهرة  العربي  الربيع  عن 
قومية وثورية وإستراتيجية وجيوستراتيجية ، ليس 
بخافي أن ظاهرة الربيع العربي قد ظهرت مالمحها 
أن نسميها  لنا  إن جاز  ، وثورة تونس  من تونس 
والكرامة  الحرية  بثورة  أيًضا  تعرف  والتي   ، ثورة 
 2010 ديسمبر   17 في  أحداثها  اندلعت  والتي 
تونس  في  وسميت   ،  2011 يناير   4 في  وانتهت 

محمد  الشاب(  مع  تضامًنا  الياسمين  بثورة 
جسده  في  النار  بإضرام  قام  الذي   ، البوعزيزي) 
العربة   ومصادرة  بطالته  على  غضبه  عن  تعبيًرا 
حمدي  فادية  الشرطية  قبل  من  عليها  يبيع  التي 
 4 الموافق  الثالثاء  يوم  (البوعزيزي)  توفي  وقد 
بسبب  عروس  بن  مستشفى  في   2011 يناير 
حروقه البالغة ، والكثير من العرب يرون بأن إضرام 
البوعزيزي النار في نفسه ، أدى إلى اندالع شرارة 
المظاهرات في يوم 17 ديسمبر 2010 في تونس 
ظل  في   ، العربي  بالربيع  ماسمي  بلدان  وسائر 
اشتعال نار اإلعالم العربي ، الذي لم يكن ليصمت 
أو يهدأ فكان هو الناطق الرسمي النتشار الفوضى 
التي  المساحة  هو  كان  بل   ، العربية  البلدان  في 
أستغلها شيوخ األخوان والعمالء وأصحاب األجندة 
الغربية لتحريك الشارع العربي وسكب الزيت على 
محليًا  المزعومة  الثورات  لهذه  سوق  بل   ، النار 
الكثير  الذي كان خامدُا في  اإلعالم  ، هذا  وعالميًا 
إسرائيل  ، كاجتياح  الجسيمة  العربية  األحداث  من 
غزة  في  الجماعية  واإلبادة  الفلسطينية  لألراضي 
بقطار  وإحساسًا  الظروف  ، وفي ظل هذه  والعراق 
الموت الذي طالما ماحذر منه ، خرج الزعيم الليبي 
على اإلعالم ليحذر الشعب التونسي من االنسياق 
ليس  ويحاك  يحدث  ما  وأن   ، الثورة  مزاعم  خلف 
بثورة وإنما مؤامرة الغاية منها خدمة اإلمبريالية 
انتشار  من  حذر  كما   ، العالمية  والصهيونية 
الفوضى وتداعياتها على تونس ، وهذا يرجع إلى 
في  العربي  القومي  األمن  على  القذافي  حرص 
والغربية  األمريكية  المخططات  مواجهة 
بعد  مصر  إلى  النار  وانتقلت   ، والصهيونية 
اشتعالها في تونس ، لتندلع في مصر ثورة سميت 

بثورة 25 يناير ، وكأن حركة التغيير أضحت أشبه 
بلعبة من لعب الشطرنج أو كرة من كرات البلياردو 
يتقدمها  التي   ، بالجموع  التحرير  ميدان  واكتظ   ،
وليس  المسلمين  األخوان  وشيوخ  وعلماء  زعماء 
الجموع  هذه  بين  من  تواجد  بل   ، فحسب  هذا 
برنارد هنري ليفي الصحفي أو الكاتب الصهيوني 
سقط  كما   ، العربية  الثورات  وعراب  الفرنسي 
العابدين  زين  الرئيس  بخروج  تونس  في  النظام 
بعد  مصر  في  النظام  كذلك  سقط   ، البالد  خارج 
إعالن الرئيس محمد حسني مبارك التنحي ، وكانت 
ينظرون  الذين  والمحللين  المتابعين  لدى  الرؤية 
أمنية  إستراتيجية  من  تنطلق  نظرة  من  لألمور 
المفاجئة  الحركة  هذه  أن   ، عربي  قومي  وبعد 
من  أمور  تثير  والسريعة  (الحركية)  والديناميكية 
االستغراب والتعجب ، فهل من البساطة أن تنفجر 
بسبب   ، مصر  في  ثورة  وتتبعها  تونس  في  ثورة 
شاب بائع متجول حرق نفسه كرد فعل على أوضاع 
الصورة  وباتت  تعجب  يتبعه  سؤال  إنه  ؟!  البطالة 
تتضح بأن ليبيا لن تكون بعيدة أو في مأمن من 
 ، واليسار  اليمين  عن  اشتعلت  التي   ، النار  هذه 
والسيما عندما ظهرت شائعات بأن الزعيم الليبي 
سيقود مظاهرة في 17 فبراير ضد اللجنة الشعبية 
العامة واللجان التابعة لها  (مجلس رئاسة الوزراء) 
وتنفيذ   ، ليبيا  في  األوضاع  فيها إلصالح  تدعوهم 
تجاه  االلتزامات  من  العديد  بشأن  إقراره  ماتم 
النيران  السنت  بدأت  أحداث مصر  وبعد   ، الشباب 
من  للكثير  التوقعات  وأن   ، ليبيا  نحو  تتجه 
المتابعين باتت تتحقق ، استغل هذا اليوم ليكون 
بداية الشرارة ، وال أبالغ إن قلت بأن البداية كانت 
سوى  يكن  لم  مصر  إلى  القفز  ثم  تونس  من 
مخطط مدروس ومعد مسبقًا ، فالمستهدف بهذا 
 ، وقيادتها  ليبيا  هي  األول  المقام  في  الربيع 
وتونس ومصر ماهي إال أجنحة الصقر الذي يجب 
أن يتم قطعها حتى ال يستطيع الطيران ، ألن ربيع 
القيادتان  وجود  ظل  في  ليبيا  في  المؤامرة 
التونسية والمصرية ، واستقرار الدولتان لن يكتب 
والرئيس  العابدين  زين  فالرئيس   ، النجاح  له 
 ، ليبيا  على  بالمؤامرة  يسمحوا  لن  مبارك  حسني 
ألنهم يعلمون تداعياتها وما ستأتي به من نتائج 
في  حدث  ما  إن   ، والعربي  اإلقليمي  النطاق  على 
تونس  أحداث  مع  كامل  اختالف  على  جاء  ليبيا 
ومصر ، لم يكن حراك سلمي أو مظاهرات سلمية 
العربية  اإلعالم  وسائل  باألكاذيب  له  روجت  كما 

والصحفيين  الُكتاب  وبعض   ، والعربية  كالجزيرة 
العرب والغرب ، فالتحرك في المنطقة الشرقية بدأ 
باقتحام مديريات األمن والكتائب األمنية ومخازن 
والمثابات  األمنية  المقرات  وحرق   ، األسلحة 
كتيبة  باقتحام  فبدئوا   ، الخدمية  والمؤسسات 
الجويفي في البيضاء ، وكتيبة الفضيل بوعمر في 
منطقة البركة ببنغازي ، وإطالق النار على الضباط 
مديريات  اقتحام  وتم   ، الكتائب  بهذه  والجنود 
تم  ، كما  األسلحة  الشرطة ومخازن  األمن ومراكز 
أحد  وقتل  بالضرب  الشرطة  أفراد  على  االعتداء 
خروجه  أثناء  البركة  معسكر  أمام  الشرطة  أفراد 
بسيارة الشرطة من المركز ، كما تم االعتداء على 
تم  الذي  الشوشان  هشام  ولعل   ، الجيش  أفراد 
 ، الجسور  أحد  في  وتعليقه  بالضرب  عليه  االعتداء 
بشعة  بطريقة  األبرق  بقاعدة  الجيش  أفراد  وقتل 
بعد  انشقاق  ذلك  وصاحب   ، ذلك  على  دليل  أبرز 
عبد  اللواء  بينهم  ومن  بها  الموثوق  القيادات 
الفتاح يونس الذي كان وزيرًا لألمن العام ، لينضم 
إلى ركب التأمر على ليبيا وقيادتها ، ومن المؤسف 
الوحدويين  الضباط  حركة  أعضاء  أحد  كان  أنه 
األحرار الذين شاركوا في الثورة عام 1969  ، وقد 
قتل في في أبشع صورة على أيدي مجهولين من 
جماعات  ضمن  كانوا  وممن   ، المقاتلة  الجماعات 
فبراير في 28 يوليو2011 ، وذات السيناريو الذي 
المنطقة  في  حدث  الشرقية  المنطقة  في  حدث 
والزاوية  مصراته  مدن  شهدت  فقد   ، الغربية 
المقرات  على  االعتداء  الجبل  مناطق  وبعض 
اإلدارية  المؤسسات  وحرق  واألمنية  العسكرية 

المدن  تلك  في  خرجوا  ممن  وتجاهل   ، والخدمية 
قطعوها  التي  والمبايعة  العهد  وثائق  والمناطق 
 ، واللقاءات  المناسبات  جميع  في  أنفسهم   على 
ناهيك   ، بالحبر  وليس  بالدم  كتب  ما  منها  والتي 
بالحفاظ  اليمين  قسم  وأداء  التأييد  برقيات  عن 
والدفاع  واستقرارها  وأمنها  وقيادتها  ليبيا  على 
مقدمتها  في  التحركات  هذه  كل  وكانت   ، عنها 
الجماعات اإلسالمية المقاتلة واألخوان المسلمين 
وهي مجموعات متمردة خارجه عن القانون ، وكل 
ذلك ولم يتم الرد من قبل القوات المسلحة وقوات 
األمن ، وفي هذا السياق ألقى الزعيم الليبي معمر 
 ، الليبي  الشعب  القذافي كلمة خاطب من خاللها 
 ، تنفذ  التي  المؤامرة  نظرية  خاللها  من  وبين 
شريحة  وخصوصًا  الشعب  مطالب  بين  وفصل 
الشباب ومطالب الحقوقيين ، وبين االنسياق وراء 
والمقاتلة  المتطرفة  اإلرهابية  الجماعات 
لما  مؤكدًا  خطابه  وكان   ، االستعمار  ومخططات 
قاله الدكتور سيف اإلسالم ، الذي تحدث عن وضع 
وعلمي  وتحليلي  استشرافي  بشكل   ، ليبيا 
اليدعو  بما  أثبتت  قد  األيام  وهاهي   ، مستفيض 
وأبنه  الليبي  الزعيم  ماقالة  بأن  ألدنى شك  مجاًال 
 ، الواحد  بالحرف  تحقق  قد  اإلسالم  الدكتور سيف 
وأصبح من غالط مضمون تحليالتهم يعي أنه كان 
ومن   ، المؤامرة  مطايا  من  ومطية  به  مغرر 
يحسبون  ومن  منهم  األكاديميين  أن  المؤسف 
هذا  تحليل  يستطيعوا  لم  الثقافة  على  أنفسهم 
قراءة  مضمونه  وقراءة   ، الجيد  التحليل  الخطاب 
واعية ومتمكنة ، وهاهم اليوم يعيدون قراءته بعد 

إنشاء منطقة حظر جوي ، وليس شن ضربات جوية 
ما  وإذا    ، المدنيين  بحجة حماية  المدنيين  وقتل 
 ، المتحدة  األمم  ميثاق  على  القرار  هذا  أسقطنا 
نجده يتناقض مع ما جاء في عدد من مواد الميثاق 
، ويتناقض مع مضمون القرار ذاته ، واألدهى من 
نقله  ما  على  اعتمدت  المتحدة  األمم  أن  ذلك 
 ، إعالمية  أكاذيب وفبركه  له من  روج  اإلعالم وما 
فليس من المنطق والمعقول سياسيًا ودبلوماسيًا 
أن تعتمد منظمة األمم المتحدة على أخبار وتقارير 
والدبلوماسية  األزمات  دبلوماسية  بل   ، إعالمية 
المكوكية ،  تقتضي اتخاذ ما يلزم لنزع فتيل األزمة 
على  تقف  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  وذلك   ،
لتفصيل  يسع  ال  والمجال   ، واقعي  الموقف بشكل 
الجانب القانوني في مشروعية التدخل الدولي في 
ليبيا ، والغريب في األمر أن فرنسا لم تنتظر صدور 
القوات  لضرب  الرافال  طائرات  حركت  بل  القرار 
وسقط   ، بنغازي  مدينة  لتأمين  المتجه  المسلحة 
قوات  وأفراد  ضباط  من  أعداد  الغارة  هذه  في 
شمال  حلف  عمليات  وانطلقت   ، الليبي  الجيش 
الدول  بعض  معه  وتحالف  الناتو)   ) األطلسي 
العربية وفي مقدمتها قطر واإلمارات ، ناهيك عن 
وتحدث   ، الناتو  عمليات  لتنفيذ  اللوجستي  الدعم 
الرئيس الكوبي المناضل (فيدل كاسترو) في بداية 
األحداث على ليبيا ، مؤكدًا على حتمية الحرب على 
ليبيا قائًال: " بماذا نشبه الحرب على ليبيا ، نشبهها 
أو نشبهها  1936؟  عام  إسبانيا في  بما حدث في 
بحرب موسوليني ضد الحبشة في عام 1935 ؟ أو 
أو  ؟   2003 عام  في  العراق  ضد  بوش  بحرب 

المتحدة  الواليات  قادتها  التي  الحروب  بعشرات 
ضد الشعوب األمريكية بدًءا من غزو المكسيك في 
لجزر  بريطانيا  بغزو  نشبهها  أم   ،1846 عام 
لخليج  المرتزقة  بغزو  أم   ،1982 في  الفوكالند 
لمدة  بالدنا  وحصار  القذرة  بالحروب  أم  الخنازير، 
حرب  مثل  الحروب  هذه  بكل  أم  سنة،  خمسين 
 ، القتلى  راح ضحيتها ماليين  التي  وغيرها  فيتنام 
وكانت تعطى فيها التبريرات الباعثة على السخرية 
" وفي مواجهة ذلك خرجت المظاهرات المليونية  
وسرت  والخمس  وزليتن  طرابلس  مناطق  في 
والزاوية وورشفانه وسبها وغيرها من مناطق ليبيا 
للمدنيين  الناتو  الغربي وقصف  بالتدخل  تنديدًا   ،
بكل  خرجت  الماليين  هذه   ، السالح  من  العزل 
العالم  وشاهد   ، والساحات  الميادين  في  عفويه 
األعالم  وتجاهل   ، المليونية  المظاهرات  هذه 
تجاهل  كما   ، المظاهرات  هذه  المأجور  العربي 
ملتقيات القبائل التي أعلنت رفضها لتدخل الناتو ، 
األمن  زعزعة  في  للمساهمة  الغرب  سخرهم  ألنه 
الليبية  بالدولة  اإلطاحة  سبيل  في  واالستقرار 
كافة  الغرب   سخر  لقد   ، فقط  بالنظام  وليس 
األدوات التي من أهمها: اإلعالم العربي الموجه ، 
 ، والمرتزقة    ، والجواسيس   ، الدين  ومشايخ 
الخارجية  في  المسئولين  ذمم  وشراء   ، والعمالء 
األمم  في  ليبيا  مندوب  رأسهم  وعلى   ، الليبية 

المتحدة ، وغيره من الجبناء و المتأمرين.
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  تقدم  مع  كله  هذا 
الذي يتكون من (48) دولة ، هذا الحلف الذي أعد 
لمواجهة حلف (وارسو) الذي كان يمثل المنظومة 
مرحلة  في  السوفييتي  اإلتحاد  بقيادة  الشرقية 
الحرب الباردة ، لقد قاد حلف شمال األطلسي كافة 
كان  من  هو  بل   ، األرض  على  القتالية  العمليات 
بثوار  يسمون  ما  وبتراجع  بتقدم  األوامر  يعطي 
لهذا  يتواجد  وإنما   ، فحسب  هذا  وليس  فبراير 
وبريطانية  وأمريكية  فرنسية  عناصر  الحلف 
وإسرائيلية وغيرهم ، ولعل الصهيوني برنارد ليفي 
وما قام به في بنغازي من أبلغ وأعظم المؤشرات 
على المؤامرة الصهيوأمريكية والغربية ، فقد رفع 
راية ما تسمى براية االستقالل وتنزيل راية الدولة 
القيام  الصحفي  مهام  من  أن  أظن  وال   ، الليبية 
ماسموهم  بين  التواجد  مهامه  من  أو   ، بذلك 
مع  الجلوس  مهامه  من  أو   ، الجبهات  في  بالثوار 
حضور  أو   ، الشرقية  المنطقة  في  القبائل  شيوخ 
الجلسات واالجتماعات العسكرية برفقة عبد الفتاح 

إلى  المجيء  أو   ، العسكرية  الخطط  لرسم  يونس 
في  ومرافقتهم  فبراير  بقيادات  لاللتقاء  مصراته 
الجبهات ، ومنحه حق المواطنة ، ناهيك عن تواجد 
 ، ماكين  كجون  والفرنسية  األمريكية  الشخصيات 
وهيالري  وأوباما  وكاميرون  سركوزي  ودعم 
كلينتون ، وهذا التواجد كان أبلغ بيان ومؤشر على 
أن الغرب هو من يقود التغيير في ليبيا ، متخذين 
أسلوب  والتغيير  باإلصالح  الداخلية  المطالب  من 
، وساعد في ذلك ممن كانوا حول  المؤامرة  لزرع 
الفساد  قادت  التي  الفئة  وهم   ، الليبية  القيادة 
بين  والهوة  الفراغ  حالة  خلق  وحاولت   ، المالي 
الليبي  الزعيم  انشغال  مستغلة  والشعب  القيادة 
البطانة  فهذه   ، والدولية  األفريقية  بالقضايا 
حالة  خلق  على  ساعدت  بأفعال  قامت  الفاسدة 
كانت  التي  التوجهات  إلى  واإلساءة   ، االحتقان 
تطمح إليها القيادة ، ولعل مشروع ليبيا الغد من 
أهم المشاريع  والخطوات لطي الكثير من الملفات 
في الداخل والخارج ، من أجل أن تتحرك البالد في 
يقلقها من  ما  وجود  أو  أعباء  بدون  التنمية  اتجاه 
األرض  ، كل ذلك مهد  التوجه  تعرقل هذا  قضايا 
وكامل  فعلي  بشكل  الغربي  المخطط  لتنفيذ 
كما   ، واللوجستيه  والسياسية  العسكرية  األركان 
الجنسيات  جميع  من  المرتزقة  ذلك  في  سخروا 
لحقت  التي  األحداث  ولعل   ، العربية  وغير  العربية 
على  وشافية  وافيه  إجابات  قدمت   2011 بالعام 
أسئلة  يحملون  وممن   ، المشككين  من  الكثير 
غامضة في أذهانهم  حول من الذي جاء بالمرتزقة 
 ، ، ومن انتهك حرمات الشعب وارتكب االغتصاب 
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  عمليات  واستمرت 
تدك كل المؤسسات العسكرية ومخازن األسلحة ، 
واألحياء والبيوت والبشر والنبات والحيوان ، ولعل 
البيوت  وقصف   ، زليتن  بمنطقة  ماجر  مجزرة 

بمنطقة عرادة بسوق الجمعة ، وبيت سيف العرب 
الفريق  بيت  قصف  تم  كما   ، الليبي  الزعيم  أبن 
الخويلدي الحميدي بصرمان ، الذي قتل فيه عدد 
من أفراد أسرته على رأسهم زوجته واحفادة ، دليل 
قاطع على مدى اإلجرام الغربي اإلمبريالي الهمجي 
، وعلى ازدواجية المعايير واستغالل حقوق اإلنسان 
وحماية المدنيين كدعاوى للتدخل ،  وبهذه الحجج 
فتم   ، الليبيين  دماء  في  الناتو  هذا  أوغل  تلك  او 
المناطق في بني وليد  قصف األحياء في عدد من 
وسرت وسبها وعدد من المناطق األخرى من ليبيا 
، وكل هذه الضربات كانت بناء على إحداثيات تم 
الجواسيس  قبل  من  بها  الناتو  عمليات  تزويد 
والعمالء والخونة ، والذين تم توثيق حاالت منهم 
والصورة  بالصوت  موثقة  الوقائع  هذه  وكل   ،
ويمكن اإلطالع عليها ، وفي سبيل حقن دماء أبناء 
(باري  مجلة  موقع  نشرها  رسالة  وردت   ، الشعب 
معمر  السابق  الليبي  الزعيم  أن  الفرنسية  ماتش) 
 2011 أغسطس  من  الخامس  في  كتب  القذافي 
برلسكوني  سلفيو  االيطالي   الوزراء  رئيس  إلى 
طالبًا منه وقف القصف ، وكتب القذافي في الرسالة 
" عزيزي سلفيو  فوجئت بموقف صديق كنت وقعت 
معه اتفاق صداقة لمصلحة شعبينا كنت أمل منك 
أجراء  تحاول  وان  يحصل  بما  تهتم  أن  األقل  على 
وساطة قبل أن تعلن تأييدك لهذه الحرب " وأضاف 
القذافي قائًال: ال ألومك على ما لست مسئوال عنه 
العمل  هذا  تدعم  تكن  لم  انك  جيدا  أعلم  ألنني 
الذي ال يشرفك وال يشرف الشعب االيطالي. لكنني 
مصالح  عن  الدفاع  تستطيع  مازلت  انك  اعتقد 
شعبينا ، وتابع القذافي : " أوقف هذا القصف الذي 
إلى  تحدث   ، وأطفالنا  الليبيين  إخواننا  يقتل 
بلدي  االعتداء ضد  هذا  لوقف  وحلفائك  أصدقائك 
إن   ،  " العدالة  اهللا سلوك طريق  يلهمك  أن  ،آمل 

الزعيم الليبي قدم الكثير من المحاوالت من اجل 
على  ذلك  من  أدل  وليس  بالده  على  الحرب  وقف 
ماحدث بينه وبين الرئيس جنوب أفريقي ( جاكوب 
زوما) في زيارته لليبيا للتباحث حول األزمة الليبية 
في شهر مايو 2011 ، فقد جاء على صدر صحيفة 
من  تصدر  الكترونية  صحيفة  أول  وهي  الدولية 
: " أن رئيس جنوب أفريقيا (جاكوب زوما)  باريس 
، أن لقذافي يريد هدنة تتضمن وقف  زيارته  بعد 
األطلسي  شمال  حلف  يشنها  التي  القصف  حملة 
الماضي  الشهر  المعارضة  رفضتها  شروط  وهي 
وأضاف   ، زوما  بها  قام  وساطة سابقة  ُمهمة  بعد 
الليبي  الشعب  إعطاء  ناقشنا ضرورة   " قوله:  زوما 
رئيس  وأعلن   ،  " بنفسه  مشكلته  لحل  الفرصة 
ليبيا  مغادرته  لدى  زوما)  (جاكوب  أفريقيا  جنوب 
خريطة  لتنفيذ  معمرالقذافي  العقيد  استعداد 
وقت  في  الليبية،  األزمة  لحل  األفريقية  الطريق 
في  ودولية  إقليمية  منظمات  ممثلو  فيه  بحث 
ونظام  الثوار  بين  مباشر  غير  حوار  إجراء  القاهرة 
القذافي ، وقال زوما قبيل مغادرة طرابلس : " أن 
في  جاء  ما  لتنفيذ  استعداد  على  وبالده  القذافي 
األفريقي  االتحاد  أقرها  التي  الطريق  خريطة 
لمعالجة  األزمة في ليبيا " وبعد ساعات من رحيله 
شمال  لحلف  طائرات  أن  الليبي  التلفزيون  قال 
على  لتغير  الهجمات  شن  استأنفت  األطلسي 
الى  كيلومترا   460 تبعد  التي  الجفرة  منطقة 
الجنوب الشرقي من طرابلس ، وقال التلفزيون أن 
طائرات التحالف أغارت أيضًا على عدد من المواقع 
 " طرابلس  العاصمة  حي  في  والمدنية  العسكرية 
الحملة  يشنون  الذين  الغربيون  الزعماء  ويقول 
الجوية التي يقودها حلف األطلسي أن قواتهم لن 
كل   ، القذافي  يتنحي  حتى  القصف  عن  تتوقف 

في  آنذاك  الليبية  القيادة  حرص  يدلل  ماتقدم 
الليبي وعلى مؤسساته  الشعب  الحفاظ على دماء 
الدولي   التدخل  أن  على  يبرهن  كما   ، ومقدراته 
المتمثل في (الناتو) إن ماقام به يتناقض مع مبدأ 
حفظ األمن والسلم الدوليين والذي يحظر التدخل 
في سيادة الدول تحت أي ذريعة من الذرائع ، ووفق 
ماعرضته صحيفة الغارديان البريطانية من بيانات 
الشعب  ضد  استخدمت  التي   ، القوة  حجم  حول 
إجمالي  الناتو كانت كاآلتي:  الليبي من قبل حلف 
عسكري   (12000) هم  العسكريين 
عدد  بريطاني   (1300) أمريكي  (8500)عسكري 
الطائرات ( 309) طائرة شاركت األردن بعدد (12) 
 ، (8) طائرات  ، قطر  (12) طائرة  اإلمارات   ، طائرة 
ليبيا  على  إطالقها  تم  التي  كروز  صواريخ  عدد 
 (  323،26) الجوية  الطلعات  ، عدد  (246) صاروخ 
كان   ، قتالية  طلعة   (658،9) منها   ، جوية  طلعة 
منها (716) هدف في طرابلس ، (482) هدف في 
الحربية  البوارج  ماقذفته  عن  ناهيك   ، البريقة 
والتشويش األلكتروني ، وتسليط األقمار الصناعية 
،  والطائرات بدون طيار ، ومن أجل تجنيب مدينة 
طرابلس التي يكفيها ما أصابها جراء قصف الناتو 
 ، بالسكان  مكتظة  ومدينة  عاصمة  ولكونها   ،
الزعيم  قرار  والممتلكات كان  األرواح  وحفاظًا على 
تحت  سقطت  التي   ، طرابلس  من  الخروج  الليبي 
بسبب   2011 أغسطس   20 يوم  الناتو  ضربات 
 ، والبحر  الجو  من  والعنيف  المركز  الناتو  قصف 
(البراني  العسكرية وعلى رأسهم  القيادات  وخيانة 
والمعنية   ، المقريف  أمحمد  كتيبة  أمر  أشكال) 
بمساندة  طرابلس  عن  والدفاع  القيادة  بتأمين 
باقي الكتائب والوحدات العسكرية األخرى ، وكانت 
وجهة الزعيم الليبي بعد طرابلس هي مدينة سرت 

التي تقع شرق طرابلس ، ليبقى بها إلى ظهر يوم 
20 /10 / 2011 وهو يوم استشهاده.

وكانت هذه األيام قصة أخرى في تاريخ هذا الرجل 
أبنه خميس فقد  أما  المعتصم  أبنه  ، كان برفقته 
الزعيم  ، قبل تواجد  الناتو  استشهد تحت ضربات 
ضو  منصور  العميد  إفادة  حسب  سرت  في  الليبي 
في  العز  رتل  في  جريحًا  عليه  القبض  تم  عندما 
جابر  يونس  أبوبكر  الفريق  معه  كان  كما   ، سرت 
تناظر  صفة  وهي   ، للدفاع  المؤقتة  اللجنة  أمين 
وزير الدفاع في النظم التقليدية ، وكان مع الفريق 
ويعتبر   ، وأسامة  يونس  أبنائه  يونس  أبوبكر 
في  دفاع  وزير  أول  جابر  يونس  أبوبكر  الفريق 
العالم يشارك في موجهات ميدانية قتالية ويسقط 
مجموعة  معه  كانت  كما   ، المعركة  ميدان  في 
المسئولين المدنيين والعسكريين واألمنيين من 
الهنشيري  الدين  عز  المهندس  الشهيد  بينهم 
وهو كان أمين لجنة شعبية عامة سابق ، ومسئول 
من  وعدد   ، الليبي  الزعيم  بتأمين  مكلف  أمني 
العقيد  تأمين  على  المسؤلين  والضباط  الجنود 

معمر القذافي وعلى رأسهم العميد منصور ضو ، 

الذي وصف وهو داخل سجنه في مدينة مصراته
ألحد  بسرت   تواجده  أثناء  الليبي  الزعيم  وضع 
مراسلين قناة العربية فقال : " القائد لم يختفي في 
السرداب ، بل كان في بيوت الناس البسطاء  ، لم 
، كان  القائد خائف وقرر أن يموت في وطنه  يكن 
يقد  لم  القائد   ، القرآن  ويتلو  صائم  األيام  أغلب 
من  نهرب  لم   ، المعتصم  بذلك  قام  بل  المعركة 
إلى  والذهاب  الحصار  كسر  نحاول  كنا  بل  سرت 
جارف ،  ال تقل من ماتوا 50 ألف بل أقل من ذلك 
بكثير أنتم من يقول ذلك قناة العربية والجزيرة ، 
وأنه لم يتخلى عنه ألن العادات واألصالة البدوية 
ويكرر  يتحدث  ضو  منصور  وكان   ، الوفاء  تقتضي 

كلمة  القائد ، وبعد خمس سنوات على استشهاد 
سؤال  هناك  مازال  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم 

يطرح نفسه وبقوة ، وهو من قتل القذافي ؟
والقنوات  الصحف  أغلب  تناولته  السؤال  وهذا 
والمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي في العالم 
الزعيم  الذي كان ضمنه  الرتل  المعلوم بأن  ، من 
شمال  حلف  قبل  من  قصفه  تم  القذافي  معمر 
اعتقال من  ، مات من مات وتم  الناتو)  أألطلسي( 
كان  الليبي  الزعيم  وأن   ، الحياة  قيد   على  بقى 
مصاب بجروح بليغة ناهيك عن تأثره بالغاز نتيجة 
يخفي  كان  ُعرض  ما  وكل   ، القصف  أثناء  إصابته 
الكثير من الواقع ، فهناك عناصر فرنسية وأمريكية 
وجنسيات ترافق لهؤالء الثوار ، كانت موجودة في 
  ، بسرت  الزعفران  منطقة  وهي  القصف  منطقة 
وهذا يؤكد بأن  قتل القذافي كان بناًء على أوامر 
على  ذلك  من  أدل  وليس   ، وفرنسية  أمريكية 
األمريكية(هيالري  الخارجية  وزيرة  ماقالته 
كلينتون) في لقاء لها عبر أحد القنوات ، وهذا ليس 
خافيًا ، عندما تم عرض ما حدث للقذافي عبر هاتف 
نقال ، وماصرحت به في لقاء خاص بها فقالت: " 
وألحقت بهذه   " ، هو مات  أمرنا  ، نحن  نحن جئنا 
والسعادة  الفرحة  تغمرها  ضحكة  الثالث  الكلمات 
الكلمات  هذه   ، الهدف  هذا  لتحقيقها  والبهجة 
اختزلت من خاللها ( هيالري كلينتون) أن الواليات 
مايسمى  صنعت  من  هي  األمريكية  المتحدة 
بالربيع العربي ، وهي من صنعت ثوارها ، وهي من 
القذافي  ، وهي من أسقطت و قتلت  قادت الحرب 
وأسقطت  النظام  ، وهاهو محمد جبريل أحد رموز 
فبراير تحدث مجيبًا عن هذا السؤال الكبير من قتل 
اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  مع  له  لقاء  في  القذافي 
فقال بالحرف الواحد " أن جهاز مخابرات دولي هو 
من قتل العقيد الليبي معمر القذافي حتى اليتكلم 
القذافي  ألن  يقتلوه  لم  الثوار  أن  على  مشددًا   ،
وعالقات  وثائق  وتحته  كبيرة  أسرار  لديه  كانت 
بعديد من األجهزة األمنية ، ومن ثم قتلوه ألن من 
مصلحتهم أن يصمت القذافي إلى األبد ، وأنه لم 
يستطع أحد أن يجزم كيف قتل القذافي حتى اآلن "  
 10/  20 يوم  والعربية  الجزيرة  قناة  شاهد  ومن 
أنه كان  اللقاءات أكدت على  الكثير من  أن  سيرى 
وأن    ، رأسه  رافعًا   بل  خائفًا  يكن  ولم  مصاب 
فالزعيم   ، والتزييف  االفتراء  بمحض  هو  ماحدث 
الليبي لم يكن مختفيًا في قناة لتصريف المياه كما 
يزعمون بل كان قريب من مجرى الوادي بالغابة و 

سالحة بيده، وإنما هم أو يسمون أنفسهم بالثوار 
 ، بتصويره  وقاموا  المكان  هذا  إلى  به  جاءوا  من 
ولعل شهادة أفراد الحراسة والذين كانوا معتقلين 
منهم ضمن رتل العز ، قد أكدوا برواياتهم أنه كان 
، وكان يشجعهم  النار  معهم وبينهم يخترق خط 
على االختراق وهذا ما أكده كذلك العميد منصور 
داخل  ومن  الناتو  أعوان  قبضة  تحت  وهو  ضو 
سجنه ، أما عن أبنه المعتصم باهللا فكان أسطورة 
في الشجاعة واالستبسال ، ولعل العالم شاهد كيف

كان يواجه األعداء وهو جريحًا وقال لهم بأن هذه 
الجروح هي أوسمة على صدره ، هكذا كان األسد 
فهذا   ، وخميس  باهللا  المعتصم  األشبال  وكانوا 
الليبي  الزعيم  أستشهد   ، األسد  ذاك  من  الشبل 
بعدما  ظهرًا   2011/  10/  20 يوم  القذافي  معمر 
ُقصف بطائرة ، أستشهد الزعيم الليبي وهو صائمًا 
الذي  بالده  ثرى  على  يموت شهيدًا  أن  أراد  وكما 
، ومهما يكن سيظل شهيدًا  ارتوى بدماء أجداده 
ورمزًا لليبيا واألمة العربية وقوى التحرر في العالم ، 
في  وماقاله  رؤيته  يوم  كل  تثبت  األيام  وهاهي 

بداية العام 2011م ، هاهي األيام قد أثبتت صدق 
تحليله واستشراقه لمستقبل ليبيا في ظل ماحدث 
في  فبراير ، وسيظل معمر القذافي يمثل المكانة 
البارزة في قوى التحرر في العالم ، وقد عبر الرئيس 
الفنزويلي الراحل ( هوجو شافيز) عن الراحل العقيد 
معمر القذافي بالقول: " أن الزعيم الليبي السابق 
إن   " كبيرًا  ومناضًال  شهيدًا  بوصفه  إليه  سينظر 
رحيل  من  سنوات  خمس  مضي  وبعد  اليوم  ليبيا 
الزعيم الليبي معمر القذافي تعيش حالة الالدولة ، 
بل أضحت ليبيا دولة منهكة االقتصاد ، ومنتهكة 
أصبحت  بل   ، الريادة  وعديمة  السيادة  وناقصة 
دولة عاجزة ، وأصبح التدخل صريح برغم المكابرة 
عليه والتحجج برفضه ، وأصبح المواطن مهدد في 
ظل  في   ، ومستقبله  وحاضره  وقوته  وحياته  أمنه 
الليبي  الزعيم  غياب  من  عجاف  سنوات  خمس 
دولة  من  ليبيا  انتقلت  القذافي  معمر  الراحل 
محورية في محيطها العربي واألفريقي واإلسالمي 
ومحط  أطماع  محل  وهامشية  فاشلة  دولة  إلى   ،
ذكرى  وفي  واليوم   ، الغرب  واستراتيجيات  أهداف 
أيام  يستذكرون  الليبيون  أصبح  الرجل  هذا  رحيل 
السيادة ، وأيام ذاك الشموخ والدولة الفاعلة ، بل 
أصبح من كانوا في خضم فبراير نادمون على ما 
المؤامرة  حقيقة  يجهل  كان  من  وأن   ، به  قاموا 
أصبحت بعد خمس سنوات خلت حقيقة ماثلة بأن 
أهدافها  تحقق  أن  استطاعت  مؤامرة  هو  ماحدث 
في  واألخطاء  السلبيات  بعض  واستغالل  باللعب 
خصبة  أرضًا  كانت  التي  ليبيا   ، الداخلية  السياسة 
بالخيانة  المدعومة  الغربية  المؤامرات  لزراعة 
في  قوة  بكل  ساهمت  التي   ، العربية  والعمالة 
إحداث الفوضى والدمار في ليبيا وسوريا ، إن هذا 
الربيع لم يكن سوى ربيعًا غربيًا صهيونيًا ، وليس 
هنري  برنارد  الصهيوني  قاله  مما  ذلك  على  أدل 

الربيع  قلب  في  كاتب  يوميات  كتابه  في  ليفي 
الليبية  الثورة  " لقد شاركت في  الليبي حيث قال: 
بدافع يهوديتي، لقد قمت بذلك رافعًا راية وفائي 
يد  ومددت   ، وإلسرائيل...  وللصهيونية  السمي 
وجنوب  بنغالديش  في  التحّرر  لحركات  العون 
السودان وأفغانستان والبوسنة وليبيا، وها أنا أمد 
، ويقول الصهيوني  السورية  للمعارضة  العون  يد 
بالثوار  أسموهم  بما  ليفي مستهزئ  هنري  برنارد 
قائًال: " أكثر شيء أضحكني من الثوار األغبياء أيام 
القذافي  بوصف  يصرخون  أنهم  ليبيا  حرب 

باليهودي ، وأنا كنت اليهودي الحقيقي بينهم  ".
على  سلبية  نتائج  له  كانت  ليبيا  في  ماحدث  إن 
 ، والعالمي  واإلقليمي  واإلسالمي  العربي  النطاق 
وتنامي   ، المتطرفة  الحركات  ونمو  ظهور  فلعل 
ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ، وانهيار المؤسسات 
األمنية ، وتدهور االقتصاد ، والهيمنة على مصادر 
خلق  من  أن  على  المؤشرات  أبرز  ومن   ، الطاقة 
تكون  أن  لليبيا  أرادوا  الذين   ، الغرب  هم  األزمة 
فمن   ، الغرب  هيمنة  تحت  الدولي  للقرار  رهينة 
برناردينو إلى كوبلر ، الذي نصب نفسه حاكمًا على 
مكلف  دولي  كمندوب  مهامه  عن  وانحرف   ، ليبيا 
زمنية  ومدة  محددة  لمهام  المتحدة   األمم  من 
محددة ، هذا الكوبلر الذي تجاهل السيادة الليبية 
وأصبح يتدخل في دقائق السياسة الداخلية الليبية 
، وهاهم المدنيين الذين تدخلت  باسمهم الدول 
العميلة  العربية  الدول  من  خلفها  ومن  الغربية 
يقتلون في كل صباح ومساء ، وهاهو الغرب يطلق 
واحتالل  وغزو  اجتياح  بعد  أطلقها  كما  االعتذارات 
العراق ، والتنكيل بالشعب وزرع الفوضى والتطرف 
ليبيا كان  التدخل في  بأن  أوباما قد صرح  ، هاهو 
وأخيرًا   ، وفرنسا  إيطاليا  صرحت  ومثله   ، خطأ 
أمينها   ، لسان  على  العربية  الدول  جامعة  صرحت 
األمن  مجلس  قرار  بأن  الغيث،  أبو  أحمد  العام 
(1973) للتدخل في ليبيا كان خطأ كبيرًا ، هاهي 
 ، المجلس االنتقالي  تعترف بالخطأ بعدما ساندت 
الذي  لم يكن سوى مجلس لعمالء مدعومين من 
المجلس  هذا   ، والصهيونية  الغربية  الدوائر  قبل 
الذي لم يحقق الدعم من قبل الغرب وحلف الناتو ، 
ومن  بإسرائيل  باالعتراف  العهود  بإعطاء  إال 
عهد   في  الليبي  النظام  أن  القول:  الموضوعية 
الزعيم الليبي لم يكن نظام مالئكي ، ولن يكون 
من  فله   ، األنظمة  من  غيره  أو  هو  مالئكي 

اإليجابيات مثل ما عليه من السلبيات ، وهذا شعور 

 ، وإدراك  بوعي  يؤيدونه  من  وموضوعية  واقتناع 
كل  أمام  صلبة  صخرة  كان  النظام  ذلك  ولكن 
البالد  أمان الستقرار  ، وصمام  الغربية  المحاوالت 
ووحدة أراضيها وشعبها ، كما كانت في ظله ليبيا 
دولة قوية مهابة الجانب ، تمر ذكرى رحيل الزعيم 
الليبي الخامسة وليبيا تزداد وتتوغل في الفوضى ، 
والشعب يتربع على قمة البركان ، تم تدمير وحرق 
أكبر مطار في ليبيا ، وتم حرق خزانات النفط في 
في  الليبيين  يضع  وهذا   ، ره  والسد  طرابلس 
النفط ومن دمروا  المقارنة بين من حافظوا على 
الناتو  تحت  والحرب  المواجهات  فبرغم   ، النفط 
لمدة ثمانية أشهر حافظة الكتائب التابعة للجيش 
على  البريقة  جبهة  في  والمتواجدة  الليبي 
باهللا  المعتصم  قيادة  تحت  النفطية  المؤسسات 
تنعم  دولة  كانت  التي  ليبيا  ، هذه  القذافي  معمر 
باألمن والرخاء والسيادة بكل معناها ليبيا فى عام 
 ، العشرون  للمرة  ديون  بال  كدولة  سّجلت   2010
ولها أكبر صندوق سيادي في إفريقيا بقيمة 200 
أنحاء  جميع  في  خارجية  واستثمارات   ، دوالر  مليار 
العالم ، ورصيد في مصرف ليبيا المركزي 40 مليار 
دوالر و سبائك ذهبية بقيمة 40 مليار دوالر ، وقد 
في  األولي  ليبيا  تجعل  سوف  الثروة  هذه  كانت 
المشاريع  بعد  وخاصة   ، وإفريقيا  األوسط  الشرق 
دوالر  مليار   200 بقيمة  االنجاز  تحت  كانت  التي 
550 ألف وحده  منها المشروع اإلسكاني العمالق 
عقود  عن  ناهيك  التحتية  البنية  ومشاريع  سكنية 
 ، المزدوجة  الطرق  ايطاليا ومشروع  التعويض مع 
التي ستمتد من أمساعد إلي رأس أجدير ومشروع 
الدراسات  أثبتت  والذي   ، قائم  الذي كان  السياحة 

أن هذه المشاريع سوف تجعل ليبيا الدولة األولي 
في السياحة ، خصوصًا وهي تتمتع بطقس سياحي 
 ، االنجاز  التي كانت تحت  المطارات  أما عن   ، رائع 
األفريقي  المحيط  في  نوعها  من  األضخم  وهي 
والعربي ، وبسعة كبيرة وبعقد مع شركات فرنسية 
هي األولي في العالم ناهيك عن المشاريع األخرى 
دمر  بل  وتوقف   ، الرياح  أدراج  ذهب  ذلك  كل   ،
يعاني  الليبي  الشعب  وأصبح  مخصصاته  ونهبت 
وارتفاع  السيوله  ونقص   ، الكهرباء  انقطاع  من 
سعر الرغيف ونهبت األرصدة واألموال ، وقتل هذا 
ثروة  يعد  الذي   ، الليبي  الشباب  من  الهائل  الكم 
بشرية ورصيد لوطن يحتاج فيه لكل فرد من أفراد 
أضحت  التي  األفريقية  القارة  حال  وهذا   ، الشعب 
الغربية  المخططات  كل  أمام  مستباحة 
والصهيونية ،  فهناك رؤساء غرب وعرب لم يكونوا 
أن  بعد  إال  األفريقية  القارة  دخول  على  يجرؤن 
األمن  وهاهو   ، الليبي  الزعيم  من  اإلذن  يأخذون 
والتخبط  التردي  حالة  يعيش  العربي  القومي 
واالنحطاط ، في ظل تنامي الجماعات المتطرفة ، 
أما على المستوى اإلسالمي فهاهو الفراغ والهوة 
من  بورما  في  المسلمين  يعانيه  ما  عن  تتحدث 
اضطهاد ، وهاهو اإلسالم الذي دافع عنه بكل قوة 
وعنفوان تهدده الجماعات المتطرفة ، التي أوغلت 
في تشويه اإلسالم ، هذه الجماعات التي لم تكن 

سوى صناعة غربية أمريكية صهيونية.
بإسالميته  المواقف  تنطق  الذي  الزعيم  ذلك 
الحكومة  مقر  الكرملن  ولعل   ، لإلسالم  وانحيازه 
السوفيتية يتحدث عن موقف من مواقف اإلسالم 
لهذا الرجل ، فعند زيارة الزعيم الليبي إلى االتحاد 

الجدير  ومن   ، األوان  فوات  وبعد  خلت  سنوات 
بالذكر أن القيادة الليبية لم تدعو للعنف المضاد ، 
يتم  لم  الخطاب  الليبي  الزعيم  إلقاء  لحظة  وإلى 
استخدام القوة ، ولم تصدر األوامر لكافة الوحدات 
الشباب  ضد  القوة  باستخدام  واألمنية  العسكرية 
عبد  مصطفى  بشهادة  كان  وهذا   ، المتمردين 
 ، الجليل بنفسه وهو أحد المنشقين ورموز فبراير 
وبوصف مصطفى عبد الجليل أنه كان وزيرًا للعدل 
، فقد تحدث حول هذه المظاهرات التي تم اإلدعاء 
على سلميتها بالقول: بأنه كان في اجتماع رسمي 
ضم األجهزة األمنية في الدولة وكانت األوامر في 
النظام   عن  انشقاقه  إعالن  قبل  أي  فبراير  بداية 
فكانت  أمنية  قيادات  مع  اجتماع  في  كنا    " فقال: 
األوامر تقول ، دعوهم يخرجون دعوهم يحرقون ال 
رمز  بها  وهذه شهادة شهد   ، النارعليهم  تطلقوا 
من رموز فبراير ، وشهد شاهدًا من أهلها ، وهذا 
االطالع  ويمكن  والصورة  بالصوت  الحديث موثق 
أبوزيد عمر دورده  أما عن حديث   ، إليه  والوصول 
رئيس جهاز األمن الخارجي مع عبد الرحمن شلقم 
الوقت  ذلك  في  المتحدة  األمم  في  ليبيا  مندوب 
األمن  رئيس  تحدث  حيث   ، وواضح   صريح  فكان 
الخارجي شارحًا كل التفاصيل مبينًا المؤامرة التي 
تنسج للبالد ، وأن المعلومات التي تناقلتها وسائل 
اإلعالم كاذبة ومغلوطة ، وأن المظاهرات لم تكن 
القيادة  تزويد  يتم  وأنه   ، اإلطالق  على  سلمية 
بمعلومات حول أعمال العنف المسلحة واالقتحامات 
 ، األمنية   والكتائب  والشرطة  األمن  لمديريات 
ال  أتركوهم  القوة  تستخدموا  ال  دائمًا  الرد  وكان 
تطلقوا النار عليهم  ، ولعل الكثير استمع إلى هذه 
الرحمن  عبد  أن  العجيبة  والمفارقة   ، المحادثة 
شلقم قبل بداية األزمة بمدة وجيزة جدًا وفي لقاء 
تلفزيوني قال عن القذافي : بأنه ليس رئيس دولة 

فكرية  ظاهرة  وهو   ، ومفكر  ثوري  رجل  هو  وإنما 
رموز  ببعض  مثل  وضرب  الفكر  رموز  مثل  مثله 
األدب والفكر والشعر والتاريخ هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى ال يجوز منطقيًا أن يتم الشرح لمندوب  
دولة في األمم المتحدة عن ما يحاك لدولته ، وهذا 
الخارجي  لالتصال  أمينًا  السابق  في  كان  الشخص 
والتعاون الدولي ( وزير الخارجية) وإذا مانظرنا إليه 
دولية  منظمة  في  الدولة  مندوب  أن  زاوية  من 
كاألمم المتحدة ، فمن البديهي أن يتمتع  بمكانة 
أن  المفترض  ومن   ، ودبلوماسية  سياسية  وقدرة 
قدرة  ويمتلك   ، الدولية  العالقات  في  خبيرًا  يكون 
التحليل والتعاطي مع القضايا الدولية ، وهو في حد 
 ، واالستغراب  االستفهام  إشارات  أقوى  من  ذاته 
إلى  تشير  التي  السلبيات  تلك  إلى  إضافة  وهي 
المتمكنة  العناصر  اختيار  في  اإلخفاقات  بعض 
باتت واضحة منذ  المؤامرة  إن نظرية   ، والوطنية 
هو  مضمونه  كان  والذي   ،  (1973) القرار  صدور 

لالجتماع  الكرملن  يدخل  أن  تعمد   ، السوفييتي 
صالة  وقت  قبل  بريجينيف  السوفييتي  بالرئيس 
المغرب بقليل ، وعندما حان وقت الصالة استأذن 
ألداء صالة المغرب وأمر برفع اآلذان من الكرملن ، 
األولى سورة  الركعة  للمغرب في  وقرأ عند صالته 
الكافرون : " بسم اهللا الرحمن الرحيم ، قل يا أيها 
الكافرون ال أعبد ما تعبدون .... " إن غياب الزعيم 
وقارية  ومحلية  إسالمية  تداعيات  شكل  الليبي 
وإقليمية وعالمية ، فالساحة العالمية قد فقدت من 
يكشف مؤامراتهم على قمة منظمة األمم ،  ومن 
المفكرين  من  الكثير  ولعل   ، عثرة  حجر  يقف  كان 
فبراير  ركب  ضمن  هم  ممن  وحتى  والساسة 
النظام  عهد  في  كانت  ليبيا  بأن   ، اليوم  يعترفون 
المخططات  كافة  وجه  في  منيعًا  سدًا  السابق 
العربية  والمنطقة  ليبيا  في  اإلمبريالية  الغربية 

واألفريقية.

ولعل رد المواطن العربي المصري محمود القناشي 
من منطقة مرسى مطروح على تصريح وزير الثقافة 
الليبي  للزعيم  وصفه  بعد  النمنم  حلمي  المصري 
معمر القذافي باالستبداد في اجتماع لجنة الشؤون 
 ، بيان  أبلغ   ، المصري  النواب  بمجلس  األفريقية 
سيرة  عن  به  تقدمت  لما  تلخيصًا  كان  الرد  وهذا 
هذا الزعيم القومي ، ونضاله الثوري ، حيث رد عليه 
في صيغة تساؤالت قائًال: سيادة الوزير نريد منك  
علي  الحفاظ  ، هل  االستبداد  �لمه  لمعنى  تفسير 
؟  استبداد  للعروبة  االنتماء  ؟ هل  استبداد  الوطن 
الشعوب  دعم  هل  ؟  استبداد  الناتو  محاربه  هل 
الفقيرة استبداد ؟ هل بناء المساجد في كل أنحاء 
في  متخصص  جهاز  إنشاء  هل  ؟  استبداد  العالم 
مسلمه  الغير  الدول  في  االسالمية  الدعوة  نشر 
حرب  في  المصري  الجيش  دعم  هل  ؟  استبداد 
القناة  عبور  لغرض  المياه  و شراء مضخات  أكتوبر 
؟  الفرنسية لمصر استبداد  الميراج  وشراء طائرات 

؟ هل  المصري استبداد  القومي  األمن  هل حماية 
(النهر  الساحل  إلي  الصحراء  من  المياه  جلب 
الصناعي العظيم) استبداد ؟ هل وصول الكهرباء 
إلي المناطق النائية في ليبيا استبداد ؟ هل انتهاء 
ليبيا  أعالم  تنكيس  استبداد؟ هل  ليبيا  في  األمية 
بعد شنق األمريكان لصدام  حسين استبداد ؟ هل 
حوافظ  شكل  في  الليبيين  علي  الثروة  توزيع 
الليبية في  االستثمارات  ؟ هل  استبداد  استثماريه 
كل دول العالم استبداد؟ هل جعل ليبيا 42 عام في 
أمن وأمان استبداد ؟ هل سجن من يذبح الليبيين 
بريطانيا  لرؤساء  استقباله  هل  ؟  استبداد  اليوم 
البدوي  حياة  الي  ترمز  وايطاليا في خيمة  وفرنسا 
االعتدار  على  إيطاليا  إجبار  هل  استبداد؟  البسيط 
لليبيا علي حقبه االستعمار استبداد ؟ هل بعد ذكر 
يصفه  من  هناك  القذافي  انجازات  من  قليل 

باالستبداد ؟ إذا كان صاحب هذه االنجازات

 والمبادئ التي ذكرتها مستبد فنعم االستبداد هو 
بل   ، أومترفًا  مستبدًا  يكن  لم  الليبي  الزعيم  أن   ،
التمر  على  يتغذى   ، حياته  في  بسيط  إنسان  كان 
ولبن اإلبل ، وعندما دخل مايسمونهم بالثوار ومن 
من  والغرب  العرب  المرتزقة  من  يرافقهم 
وجدوا  بيته  إلى  واليهود  واألمريكان  الفرنسيس 
األثاث صناعة ليبية ، وأن محتويات البيت وتصميم 
ليبية  أسرة  بيت  مستوى  إلى  اليرقى  ذاته  البيت 
متوسطة الحال ، مهما كذب الكاذبون فإن الزعيم 
بالظاهرة  أشبه  ظاهرة  القذافي  معمر  الليبي 
الكونية ، إنه سياسي ومؤرخ وأديب ومفكر ، فهو 
من صاغ النظرية العالمية الثالثة ( الطريق الثالث 
القصصية  األعمال  وهو صاحب   ، للعالم)  والبديل 
الحقراء  دولة  فلتحيا   " رواية  فتلك   ، والشعرية 
القرية   " ورواية   " الثورة  حتى  للعاجزين  والموت 
" وذاك  الفضاء  رائد  القرية األرض األرض وانتحار 
شعر ياوطني الكبير ، وغيرها من المقاالت ، ناهيك 

ألقاها  التي  والمحاضرات  الفكرية  األطروحات  عن 
في أعرق الجامعات والتجمعات العلمية ، وفي هذا 
المقام قال الشاعر الدمشقي العربي  نزار قباني في 
إن   "  : القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  عن  حديثه 
ليناقش  كالسيكيًا  زعيمًا  ليس  القذافي  معمر 
محدد  تمثاًال  وليس   ، الكالسيكي  النقد  بطريقة 
ظاهرة  إنه   ، العربي  الشمع  متحف  في  القسمات 
استثنائية ، كالبرق والرعد ورياح الخماسين "  نعم 
إن الزعيم الليبي ظاهرة وطفرة في التاريخ العربي 
العرب  القوميين  يطرح  وهنا   ، المعاصر  والليبي 
واألفارقة  والعرب  بليبيا  ألم  زلزال  بعد   ، سؤالهم 
وكل دعاة السالم والتحرر في العالم  ، ماذا بعد ؟ 
ماذا بعد الزعيم القومي الشهيد معمر القذافي ؟ ، 
شخصية  بميالد  العربية  األمة  رحم  سيفيض  هل 
وتقود   ، نصابها  في  األمور  تضع   ، قومية  عربية 
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تلك   ، بالجمال  اهللا  أحاطها  التي  الدرة  تلك  ليبيا 
المطلة على الساحل والصحراء ، ليبيا التي جمعت 
الساحل  بين  جمعت  مثلما   ، المتناقضات  بين 
والقسوة  والبهاء  الجمال  بين  جمعت   ، والصحراء 
بجمال  ساحرة   ، طبيعتها  بتنوع   جميلة   ، والقوة 
قوية   ، وسهولها  وشواطئها  بجبالها   ، خضرتها 
عنيفة بهذا الجمال فترفض كل غريب  يطمع في 
والبساط  الذهبية  الرمال  هي   ، عليها  االستحواذ 
األخضر الرائع ، وهي الصخرة الصماء التي تتكسر 
تنبت  ال  الصحراء  إن   ، الغدر  مراكب  كل  عليها 
العشب ولكنها تنبت القيم والمبادئ الخالدة ، فكل 

حضارة وكل جديد أشرقت شمسه من الصحراء.
من هو معمر القذافي ؟

إن معمر القذافي هو من أسرة ليبية بدوية شريفة 
األصل  والنسب ، معمر القذافي هو أبن محمد عبد 
بن  عائشة  وأمه   ، القذافي  بومنيار  أحميد  السالم 
القذاذفة  قبيلة  إلى  ينتمي   ، القذافي  علي  نيران 
بيت القحوص ، وقد ولد ونشأ بالعقربية في وادي 
في  تتلمذ   ، 1942م  عام  سرت  بمنطقة  جارف 
طفولته على يد فقهاء الدين في ذلك الوطن أو ما 
ودرس   ، سرت  بوادي  في  بالكتاتيب  تسمى 
بمدينة  االبتدائية  المرحلة  من  األولى  السنوات 
سرت ، وانتقلت أسرته من سرت إلى فزان فدرس 
الثورة  هاجس  وكان   ، اإلعدادية  المرحلة  بها 
والتغيير يسري في وجدان معمر القذافي منذ عام 
1959م ، وانعكس ذلك على نشاطه الثقافي داخل 
إنشاء  خالل  من  الثانوية  اإلعدادية  سبها  مدرسة 
 ... الشمس   ) أسم  عليها  أطلق  حائطية  جريدة 
الذي  العنوان  ذات  وهو   ، للجميع)  تشع  الشمس 
في  صدرت  التي  الشمس  صحيفة  على  أطلق 

كان  وعندما   ، الماضي  القرن  من  التسعينات 
الحراك  ثانوي وفي ظل  األولى  السنة  يدرس في 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  يقوده  الذي  القومي 
شكلت  التي  اإلحداث  أبرز  من  كان   ، الناصر 
منعطفًا في حياته هو إعالن االنفصال بين مصر 
وسوريا ، وهو يعني انتهاء محاولة وحدوية سعى 
إليها الزعيم جمال عبد الناصر ،  فكان هذا الحدث 
بقدر ما فيه من ألم كان يحتضن األمل ، بوجود 
أجيال وحدوية تأثرت بالوعي القومي والوحدوي ، 
الذي كان يمثله الزعيم جمال عبد الناصر ، فقام 
باإلعداد لتنظيم مظاهرة في 5 أكتوبر من العام 
مصر  بين  باالنفصال  وتندد  ترفض  1960م  
تم  ما  سرعان  المظاهرة  تحرك  وعند   ، وسوريا 
 ، المتحركة  القوة  قبل  من  وقمعها  مواجهتها 
الذين قاموا بتفريق المتظاهرين ولم يقف األمر 
من  عدد  على  القبض  تم  بل   ، الحد  هذا  عند 
 ، القذافي  معمر  الطالب  بينهم  من  كان  الطلبة 
وأصدر والي فزان (سيف النصر) قرارًا بفصله من 
والية  إلى  حقائبة  ليحزم   ، فزان  بوالية  الدراسة 
به  واستقر   ، الغرب  طرابلس  والية  وهي  أخرى 
واستقل   ، مصراته  منطقة  إلى  بالتوجه  القرار 
مدينة  إلى  ليصل  قاسية  رحلة  في  سيارة شاحنة 
مصراته  مدرسة  إلى  وصوله  وعند   ، مصراته 
كفاية  عدم  وبرغم   ، الثانوية   اإلعدادية 
المستندات الدراسية ساعده من كان يعرفهم من 
الطلبة في تمكينه من الدراسة ، والتوسط له عند 
مدير المدرسة والذي بدوره قدر ظروفه ، فكان ما 
األولى  بالسنة  يتوفر بحوزته هو مستوى دراسي 
ثانوي فقط ، وبرغم الحراك والتفاعل القومي في 
فزان كان أقوى من مصراته ، إال أن هذا األمر لم 
يثنيه عن خلق الحركة القومية والتفاعل القومي 

 ، مصراته  في  االجتماعي  والوسط  الطالب  بين 
وموقفه مع مفتش مادة اللغة اإلنجليزية في والية 
على  مثال  أبلغ  (جونسون)  الغرب   طرابلس 
ناصريته وقوميته ، عندما رفض القيام من مقعده 
وهذا   ، الفصل  دخوله  عند  المفتش  هذا  لتحية 
التصرف كان تعبيرًا عن رفض االستعمار وهيمنته 
المعدن  يحرك قطعة من  بقى جالسًا وهو  ، حيث 
تحمل صورة جمال عبد الناصر ( ميدالية معدنية) 
في أصابعه ، وهي رسالة إلى ذلك المفتش تحمل  
دالالت القومية والعروبة واإلسالم  ، وبعد أن أمره 
المفتش بالخروج قائًال له: (أخرج) باللغة اإلنجليزية  
، رد على الموجه كذلك باللغة اإلنجليزية قائًال له: 
ليس  سأخرج  وأنا    ، بالدي  من  يخرج  من  أنت 
احترامًا لك ، وإنما خروجي احترامًا لزمالئي ،  وكان 
وهو   ، الكثير  يكلفه  قد  التصرف  هذا  بأن  يعلم 
طرده نهائيًا من والية طرابلس الغرب ، كما طرد 
من والية فزان وهذا يعنى انتهاء مستقبله العلمي 
األمر بسالم  ينتهي  بأن  ، ولكن قدرة اهللا شاءت  
من دون أن يتخذ ضده أي إجراء ، وهذا الموقف ال 
كان  بل   ، واالحترام  اللياقة  عدم  أنه  على  يحسب 
بهيمنة  والوعي  اإلحساس  نتيجة  فعل  ردة 
االستعمار على الوطن ، فهو كما يروي رفاقه كان 
طيب ومحترم ويتميز بالهدوء وقلة الكالم ، وكان 
وبالقسم  الطالبي  الوسط  في  يلقب 
 ، وأسلوبه  لطيبته  نظرًا  معمر)  الداخلي(الشيخ 
 ، الداخلي  القسم  بطلبة  يصلي   إمامًا  كان  وألنه 
بالكلية  التحق  الثانوية  الدراسة  أنهى  أن  وبعد 
بااللتحاق  رفاقه  من  الكثير  وأقنع   ، العسكرية 
بالكلية العسكرية ، ليبدأ مسيرة العمل الثوري في 
اتجاه الثورة ،  بتأسيس حركة الضباط الوحدويين 
األحرار ، فهو رأى بأن الثورة البد لها من المؤسسة 

من  وأداة  لها  العسكري  الجناح  لتكون  العسكرية 
أدوات التغيير ، وبعد أن تخرج من الكلية العسكرية 
برتبة مالزم ثاني عمل بمعسكر األبيار ، ثم أنتقل 
للعمل بمعسكر قاريونس ، وكان يمتاز أثناء عمله 
بهذه المعسكرات بالجدية وعدم التهاون في أداء 
دورة  في  أوفد  ثم   ، الجنود  تدريب  و  الواجب 
تدريبية إلى بريطانيا عام 1965م ، وأثناء تواجده 
لم  تجواله  وأثناء  لندن  البريطانية  العاصمة  في 
الزي  يرتدي  فكان   ، الوطن  رمزية  عن  يتخلى 
العربي الليبي ، وبعد عودته إلى الوطن باشر عمله 
والعلني  السري  التحرك  من  وبعد سنين   ، الثوري 
ذلك  في  العسكرية  االستخبارات  أنظار  وتحت 
الوقت ، وتوصل أعضاء حركة الضباط الوحدويين 
األحرار بعد اإلعداد للثورة إلى إعالن يوم الثورة ،  
 1969 عام  سبتمبر  من  األول  االثنين  يوم  وكان 
(القدس)  السر  كلمة  وكانت  الثورة  لقيام  موعدًا 
وفي فجر ذلك اليوم وبعدما انتصرت الثورة ، دخل 
معمر القذافي يرافقه بعض أعضاء حركة الضباط 

األحرار إلى إذاعة بنغازي ليعلن البيان .
البيان األول للثورة :

الليبي  الشعب  أيها   " قائًال:  األول  البيان  وقرأ 
ألمانيك  وتحقيقا  الحرة  إلرادتك  تنفيذا  العظيم 
الذي  المتكرر  لندائك  صادقة  واستجابة  الغالية، 
العمل  على  ويحث  والتطهير  بالتغيير  يطالب 
والمبادرة ويحرض على الثورة واالنقضاض ، قامت 
الرجعي  بالنظام  باإلطاحة  المسلحة  قواتك 
النتنة  رائحته  أزكمت  الذي  المتعفن  المتخلف 
 ، األبدان  معالمه  رؤية  من  واقشعرت   ، األنوف 
وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت األصنام 
من  واحدة  لحظة  في  فانقشع  األوثان  وتحطمت 
حكم  من  العصور،  ظالم  الرهيبة  القدر  لحظات 

الرجعية  عهد  إلي  الطليان  جور  إلى  األتراك 
والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر، 
ذات  حرة  جمهورية  ليبيا  تعتبر  أآلن  منذ  وهكذا 
الليبية)،  العربية  (الجمهورية  اسم  تحت  سيادة 
صاعدة ، بعون اهللا إلى العمل إلى العال، سائرة في 
طريق الحرية والوحدة والعدالة االجتماعية, كافلة 
ألبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل 
وال  مظلوم  وال  مغبون  وال  مهضوم  ال  الشريف. 
مجتمع  ظل  في  أحرار  إخوة  بل  مسود،  وال  سيد 
والمساواة،  الرخاء  راية  اهللا)  شاء  (إن  عليه  ترفرف 
فهاتوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم، وانسوا أحقادكم 
عدو  العربية  اآلمة  عدو  ضد  واحدا  صفا  وقفوا 
مقدساتنا  أحرق  الذي  اإلنسانية،  عدو  اإلسالم 
تراثا  ونحيي  مجدا  سنبني  وهكذا  شرفنا،  وحطم 
ونثأر لكرامة جرحت وحق اغتصب.  يا من شهدتم 
لعمر المختار جهادا مقدسا من أجل ليبيا والعروبة 
قتاال  الشريف  أحمد  مع  قاتلتم  من  ويا  واإلسالم، 
حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء, يا أبناء المدن 
القرى،  أبناء  يا  الطاهرة،  األرياف  أبناء  يا   ، العريقة 
العمل،  ساعة  دقت  قد  ها  الحبيبة،  الجميلة  قرانا 
أن  اللحظة  هذه  في  يسرنا  وإنه  األمام.   فإلى 
نطمئن إخواننا األجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم 
سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وأن هذا 
أو  أجنبية  دولة  أي  ضد  موجهة  غير  العمل 
وإنما  به  معترف  دولي  قانون  أو  دولية  معاهدات 
ومشاكلها  ليبيا  يخص  بحت  داخلي  عمل  هو 
المزمنة ، وإلى األمام والسالم عليكم ورحمة اهللا ".
لم  ألنها   ، البيضاء  بالثورة  الثورة  هذه  وسميت 
تراق فيها قطرة دم واحدة ، وانطلقت الثورة وسط 
بالدم  بالروح   " الشعب  هتافات  تلفها  الشعب 
 ، وإبعاده  معناه  الهتاف  ولهذا   " ياثورتنا  نفديك 

باعتراف  اللحظة  وليدة  ليست  الليبية  الثورة  وألن 
 ، وتخطيط  وعقل  فكر  هي  وإنما   ، ورفاقه  قائدها 
وإرهاصات ، وتنظيم ، وعمل ، ومخاطر ، صنعت من 
وإنما   ، الحرب  جنراالت  يصنعها  ولم  الشعب  بين 
 ، الفقيرة  والطبقة  الشعب  بين  من  شباب  هم 
وكانت   ، المتوسطة   الطبقة  من  منهم  وقليل 
الثورة بفعل وحركة وإرادة شباب صغار السن في 
الشعب  أكد  فلهذا   ، والعسكري  المدني  التنظيم 
على أن الثورة ثورته وعليه تقع مسؤولية حمايتها 
، أن الثورة  شهدت سنين من العمل السري تحت 
األرض وفوق األرض كما أسلفت من القول ، ولم 
العسكرية  والخاليا  الثورة  قائد  إال  بها  يعلم  يكن 
والمدنية ،  وهذا ما أكده الفريق محمد العياط أحد 
القليلة  األيام  في  األحرار  الوحدويين  الضباط 
أي  هناك  يكن  ولم   ، تلفزيوني  لقاء  عبر  الماضية 
الزعيم  أن  ذلك  على  والدليل   ، الخارج  مع  اتصال 
جمال عبد الناصر لم يعلم بما حدث في ليبيا ، ولم 
أن  بعد  إال   ، بالثورة  قاموا  من  بهوية  يعلم  يكن 
 ، المصرية  للقيادة  برقية  الليبي  الزعيم  أرسل 
خاللها  من  وتدعو   ، الثورة  بحدوث  فيها  يعلمهم 
األستاذ محمد حسنين هيكل بصفته رئيس تحرير 
وقد   ، بنغازي  مدينة  إلى  للحضور  األهرام  جريدة 
بالتفصيل  ذلك  على  هيكل  حسنين  محمد  تحدث 
بن  مصطفى  أكد  كم   ، التاريخ  على  شهادته  في 
 ، الملك  عهد  في  األسبق  ليبيا  وزراء  رئيس  حليم 
بقوله : أننا تتبعنا عن طريق كل السفارات ووكاالت 
لنا  وثبت   ، العالم  دول  وكافة  األجنبية  المخابرات 
تواصل  أي  أنه اليوجد   ، للشك  يدعو مجاًال  بما ال 
الثورة  قامت   ، الخارج  مع  بالثورة  قاموا  من  بين 
فتم   ، الوطن  أرض  عن  األجنبية  القواعد  بإجالء 
في  هويلس  قاعدة  من  األمريكية  القوات  إجالء 
ثم   ، نافع  أبن  عقبة  قاعدة  وسميت   ، طرابلس 
نسبة  امعتيقة  قاعدة  الليبي  الزعيم  عليها  أطالق 
للفتاة البريئة امعتيقة ، التي سقطت عليها الطائرة 
قاعدة  من  البريطانية  القوات  وإجالء   ، األمريكية 
 ، الناصر  عبد  جمال  قاعدة  وسميت  بطبرق  العدم 
فيها  بما  األجنبية  القوات  كافة  إجالء  تم  كما 
كقواعد   ، الليبية  األراضي  كافة  من  الفرنسية 
الرادرية وغيرها من تقوم  الدفاع الجوى والقواعد 
بمهام اإلسناد للقوات األمريكية والبريطانية ، وقد 
الثالثي  العدوان  للقاعدة األمريكية  دورًا في  كان 
على مصر عام 1956 في عهد الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر ، وتحدث الزعيم جمال عبدالناصر عن 

ذلك في اول زيارة له لليبيا بعد قيام الثورة ، كما 
 ، الطليان  الفاشست  المعمرين  بقايا  طرد  تم 
التي تم توزيعها فيما  الزراعية  واسترداد األراضي 
شركات  تأميم  تم  كما   ، الليبي  الشعب  على  بعد 
النفط  إنتاج  من  االستفادة  نسبة  وتغيير   ، النفط 
تشهدها  لم  سابقة  كان  النفط  برميل  ورفع سعر 
الهيمنة  ظل  في  ليبيا  كانت  فقد   ، العربية  األمة 
األجنبية على النفط تمنح نسبة 10 % بينما تمنح  
ليبيا  فأصبحت   ،  %  90 نسبة  األجنبية  الشركات 
تمتلك حصة قدرها %90 بينما الشركات األجنبية 
%10 ، وبرغم أن هذا العمل قد أثار حفيظة الغرب 
إال أن قيادة الثورة أصرت على تأميم شركات النفط 
ورفع سعره ، كما كان للقيادة الليبية دور في دعم 
منظمة ( األوبك)  ، ولعل ماقاله الرئيس األوغندي 
يوري موسيفيني بعد هذه السنين في حق الزعيم 
الليبي ، أكبر شاهد على فضل القيادة الليبية على 
الدول المنتجة للنفط في رفع سعر تصدير النفط ، 
قد  العرب  بأن  قائًال:  موسيفني  يوري  أضاف  كما 
تنكروا لفضل الزعيم معمر القذافي وما قدمه لهم 
من دعم ، واتجهت الثورة إلى بناء اإلنسان معنويُا 
واإلسكانية  الزراعية  المشاريع  فأنشئت  وماديُا 
والتنموية ، وتم حرق أخر كوخ عام 1976 من أجل 
أن يعيش المواطن الليبي في مسكن صحي والئق 
التطور في  السريعة وواكبت  الطرق  أنشئت  ، كما 
وسائل االتصال والمعلومات ، ولعل تخفيض قيمة 
األجهزة المحمولة وتطوير األجهزة الثابتة وإدخال 
على  نموذج  أبلغ  الالسلكية)   ) الريفية  األجهزة 
مواكبة هذا التطور ، كم تم بناء كافة المؤسسات 
الخدمية بما فيها المطارات والموانئ  وغيرها من 
المؤسسات الخدمية ، أما في قطاع الصحة فقد تم 
في  األمراض  على  والقضاء  المستشفيات  بناء 

مناطق الدواخل واالهتمام بالرعاية الصحية ،  كما 
والمعاهد  المدارس  ببناء  بالتعليم  االهتمام  تم 
والجامعات ، وتم القضاء على األمية وفرض إلزامية 
تتوقف  ولم   ، الكبار  تعليم  برنامج  وفتح   ، التعليم 
الثورة عند المستوى المحلي في البناء فقد عملت 
 ، واالصعدة  واالتجاهات  المستويات  جميع  على 
سلطة  قيام  إعالن  تم  السياسي  الصعيد  فعلى 
وهذا   ،  1977 العام  من  مارس   2 في  الشعب 
الحكم  اتجاه  في  التحول  بداية  هو  اإلعالن 
الشعب  تقسم  يعني  وهذا   ، المباشر  الديمقراطي 
إصدار  تتولى  وهي  (مؤتمرات)  تجمعات  إلى 
القرارات ، وهي تمثل السلطة التشريعية ، وتلتقي 
مؤتمر  يسمى  عام  تجمع  في  المؤتمرات  هذه 
النظم  في  البرلمان  يناظر  وهو   ، العام  الشعب 
التقليدية ، ويقابل كل تجمع (مؤتمر) لجنة شعبية 
 ) التجمعات  هذه  أعضاء  بين  من  اختيارها  يتم 
على  عامه  شعبية  لجنة  اختيار  ويتم  المؤتمرات) 
 ، العام  الشعب  مؤتمر  خالل  من  الدولة  مستوى 
المؤتمرات  الشعب  سلطة  في  فإن  وبالتالي 
التشريعية)  السلطة   ) تمثل  وهي  تقرر  الشعبية 
(السلطة  تمثل  وهي  تنفذ  الشعبية  واللجان 
هيمنة  تحت  تقع  الشعبية  واللجان  التنفيذية) 
وسلطة الشعب ، والسلطة القضائية يديرها قضاة 
المحكمة  الشعب وهي  يتبعون محكمة  مستقلون 
المجتمع  بأبناء  اهتمت  الليبية  الثورة  إن   ، العليا 
الليبي وجعلت المجتمع ولي من ال ولي له ، فكان 
المؤسسات  من  مؤسسة  االجتماعي  الضمان 
الفاعلة ، وهذا يشير على حرص القيادة التاريخية 
 ، الفرد وحماية وصون حقوقه  مكانة  احترام  على 
الضمان  مظلة  تحت  يعيش  الليبي  فالمواطن 
حظيت  لقد  و   ، المجتمع  مظلة  وهي  االجتماعي 
المرأة في عصر الجماهير ، بما لم تحظى به المرأة 
المرأة  مقدمتها  وفي  األخرى  المجتمعات  في 
 ، أنوثتها  وتذل  كرامتها  تمتهن  التي   ، الغربية 
العمل  مجاالت  أمامها  ُفتحت  الليبية  المرأة  ولكن 
عدة  في  رائدة  و  قائدة  فكانت   ، والتألق  واإلبداع 

وأستاذة  ومعلمة  وطبيبة  ومدنية  حربية  مجاالت 
 ، الوظائف  ارقي  تقلدت  كما   ، وضابطة  جامعة 

فكانت أمينة للتعليم وهي بمثابة وزيرة .
مشروع  في  البدء  عن  الليبي  الزعيم  أعلن  كما   
النهر الصناعي ووضع حجر في 28 أغسطس 1984

هائلة  نقل كميات  إلى  المشروع  ويهدف هذا   ، م 
من المياه العذبه من الجنوب لتندفع نحو الشمال 
في أطول رحلة لها ، من اجل معالجة نقص المياه 
المناطق  منه  تعاني  الذي  العطش  ومقاومة 
من  وكذلك   ، الغربية  المناطق  وبعض  الشرقية 
أجل دعم قطاع الزراعة بإقامة مشاريع زراعية على 
مياه النهر الصناعي العظيم ، وعلى صعيد تمكين 
الشعب من امتالك زمام أمره ، وتأسيسًا على مبدأ 
المستحقة  األسر  للشعب حصر  ملك  الشعب  ثروة 
للمحافظ االستثمارية على أن يتم االستفادة على 
الدولة  فرصدت   ، استثناء  وبدون  لليبيين  التوالي 
لكل مواطن مستحق وبناء على معدل دخله مبلغ 
المواطن  لصالح  أودعت  كقيمة  دينار  ألف  ثالثون 
والمؤسسات  والبنوك  المصانع  في  له  ومساهمة 
االقتصادية ، لتحقيق عائد لصالح المواطن وهي ما 
تعرف إلى يومنا هذا بالمحافظ االستثمارية ، كما 
تم دعم السلع التموينية واحتياجات المواطن من 
المحروقات والكهرباء بأثمان بخسة جدًا ، وتم ربط 
من  متكاملة  بشبكة  وعرضها  طولها  البالد 
الكهرباء وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية 
إنشاء  في  البدء  تم  كما   ، المجاورة  الدول  إلى 
الرياضية  المرافق  من  العديد  شملت  مشاريع 
ورؤية  مشروع  وضمن   ، والصحية  واإلسكانية 
عدد  لتنفيذ  العقود  إبرام  تم  الغد)  ليبيا   ) برنامج 

تنفيذ  في  البدء  تم  كما   ، الضخمة  المشاريع  من 
أربعة مركبات جامعية متكاملة وهي مدن جامعية 
على أرقى ما يمكن موزعة على أربعة مناطق ، كما 
وتم  زواره  و  بمصراته  الحرة  السوق  إنشاء  تم 
ومطار  الجديد  العالمي  المطار  إنشاء  في  الشروع 
بنينا الدولي الجديد على أرقى مستوى ، فكان مطار 
شمال  في  مطار  أكبر  يمثل  العالمي  طرابلس 
من  العديد  وهناك   ، استكماله  تم  ما  إذا  أفريقيا 
من  سلسلة  تضم  التي  االستثمارية  المشاريع 
، ناهيك عن  الفنادق واألبراج والمدن االقتصادية 
من  مختلفة  مناطق  في  الخارجية  االستثمارات 
أجبر  المعنوية  اإلنجازات  صعيد  وعلى   ، العالم 
الزعيم الليبي إيطاليا على االعتذار للشعب الليبي 
عن حقبة االستعمار ، وقام برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا بتقبيل يد أبن شيخ الشهداء عمر المختار 
الذي خلدت ذكراه ، واسترجاع أحد القطعة األثرية 
عمر  فيلم  إنجاز  ولعل   ، االحتالل  أيام  التي سرقت 
اآلباء  لكفاح  تخليدا  هذا  على  مؤشر  أقوى  المختار 
واألجداد ، لقد كان الزعيم الليبي يحمل في ضميره 
السن  في  وإعدام شيخ طاعن   ، الحقبة  لتلك  الثأر 
كعمر المختار ، ونفي إيطاليا لألطفال والنساء إلى 
 ، الحداد  بيوم  عنه  ماعبر  وهو  اإليطالية  الجزر 
لكرامة  وإعادة  للثأر  ردًا  اليطاليا  زيارته  وكانت 

الشعب الليبي .

القومي  البناء  نحو  واتجهت  القيادة  عمدت  كما 
فأعلنت عن طموحها الوحدوي تلبية ألهدافها في 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  جعل  ما  وهذا   ، الوحدة 
معمر  أخي  أن  لكم  أقول  وأنا  أترككم   " يقول: 
القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة 
من  العديد  عقدت  االتجاه  هذا  وفي   " العربية 
إتحاد  اتفاقية  منها   ، الوحدوية  االتفاقيات 
 ، واتفاقية جربة مع تونس   ، العربية  الجمهوريات 
واتفاقية حاسي مسعود مع الجزائر ، واتفاقية وجدة 
للوحدة مع المغرب ، واالتفاقية الوحدوية مع سوريا 
الزالت سارية  والتي   ، المغاربي  االتحاد  واتفاقية   ،

حتى اآلن ، ناهيك عن فتح الحدود وإيقاف التعامل 
بالتاشيرة مع تونس ومصر ، كما قدمت ليبيا في 
ظل قيادة الزعيم الليبي الكثير لدعم األمة العربية 
أبلغ   1973 عام  أكتوبر   6 حرب  في  مصر  ودعم   ،
في  الليبي  الجيش  شارك  فقد   ، ذلك  على  مثال 
قدمت  كما   ، برليف  خط  وتحطيم  أكتوبر  انتصار 
دبابات  من  واللوجستية  المادية  اإلمكانيات  ليبيا 
العسكرية  والمعدات  اإلمكانيات  وكافة  وطائرات 
ليبيا كانت دولة فاعلة في محيطها  ، إذن  األخرى 
العربي وعلى المستوى القومي ، ال ينكره إال جاحد 
وال يغض الطرف عنه إال حاقد أو مزايد ، كما كانت 
كافة  كثب  عن  وتتابع  تراقب  الليبية  القيادة 
األوضاع العربية بكل دقة ، من أجل إطالع الوسط 
وحق  اإلسرائيليين  جرائم  على  والعالم  العربي 
عن  أما   ، أنفسهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين 
ملتقى  ليبيا  فكانت  الفلسطينية  القضية  دعم 
لحركة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها ، ولعل 
الزعيم  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  حركة  دعم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، وسقوط طائرته 
أحد معسكرات  لتفقد  أثناء جولته  ليبيا  في جنوب 

المقاومة الفلسطينية أبلغ مثال على هذا الدعم ، 

وفي الحقيقة ليبيا لم تكن عامل مساعد للمقاومة 
حقيقي  وداعم  قوي  سند  بل   ، الفلسطينية 
للمقاومة الفلسطينية والعربية سواء في فلسطين 
على  أما   ، واقتصاديًا  وعسكريًا  سياسيًا  لبنان  أو 
الليبي  الزعيم  رؤية  ، فقد كانت  األفريقي  الصعيد 
تنطلق من أن أفريقيا لألفريقيين وليست لسواهم 
للغرب  صائغة  لقمة  تكون  لن  أفريقيا  وأن   ،
جاءت  هنا  ومن   ، وللصهيونية  االستعماري 
ضد  والتحرر  المقاومة  حركات  دعم  إستراتيجية 
في  يصب  الدعم  وهذا   ، أفريقيا  في  االستعمار 
وتحرير  العادلة  القضايا  مصلحة  في  النهاية 
الشعوب من الهيمنة وسلب خيراتها ، ويفضي في 
العربية  للقضايا  القارة  دول  دعم  في  النهاية 
قادة  والزال   ، العرب  كل  قضية  فلسطين  كقضية 
ولعل   ، الموقف  هذا  يقدرون  األفريقية  الدول 

األوغندي(  والرئيس  (موقابي)  الزمبابوي  الرئيس 
الزعماء  ) قد أشادوا وأشاد غيرهم من  موسيفني 
األفارقة بالدور الليبي في تحرير القارة ، هذا الدعم 
الالمحدود كان جليًا وواضحًا في مساهمة القيادة 

الليبية في إطالق سراح الزعيم األفريقي ( نلسون 
العنصريين  قبل  من  اعتقاله  تم  الذي  مانديال) 
نلسون  واستطاع   ، أفريقيا  جنوب  في  البيض 
سجون  في  عقود  عدة  معتقل  كان  الذي  مانديال 
الميز العنصري ، أن يساهم في حل قضايا القارة ، 
وقاد جنوب أفريقيا نحو المصالحة واالستقرار بكل 
الراحل  األفريقي  الزعيم  ماقال  وأبلغ   ، جدارة 
وبحضور  الليبي  الزعيم  حق  في  مانديال  نلسون 
ال  من   " كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 

يريد معمر القذافي فليلقي نفسه في البحر ".
على  األفريقية  القارة  أبناء  بدعم  ليبيا  قامت  كما 
الصحية  المجاالت  وجميع  المستويات  جميع 
 ، والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بين  العالقة  القضايا  كافة  حل  في  والمساهمة 
باالندماج  الليبي  الموقف  ، وتوج  األفريقية  الدول 
ورؤية  رحم  من  جاء  الذي   ، األفريقي  الفضاء  في 
القيادة الليبية ، التي انتقلت بالقارة األفريقية إلى 
عصر االتحادات والفضاءات فكان االتحاد األفريقي 
 9/9/1999 يوم  سرت  مدينة  في  أعلن  الذي 
للقارة  تحقق  الذي  واألعظم  األكبر  اإلنجاز 

األفريقية.
أما على الصعيد اإلسالمي فلم يتوقف دور القيادة 
الليبية عن دعم الشعوب اإلسالمية ، فقامت ليبيا 
بتوجيه من قيادتها بدعم اإلسالم في كافة أنحاء 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وأنشئت   ، العالم 
الدعم  هذا  وشمل   ، الدور  بهذا  ُتعنى  كمؤسسة 
وبناء  التعليم  ونشر  والمدارس  المساجد  بناء 
المراكز الثقافية ، كما تم تأسيس جامعة الدعوة 
اإلسالمية ، كمؤسسة تعليمية تستقبل الوافدين 

من جميع مسلمي العالم ، ناهيك عن فتح الجامعات 
العالم  بدول  المسلمين  كافة  أمام  أبوابها  الليبية 
مع تقديم المنح الدراسية لهم ، وقد دخلت أعدادًا 
الزعيم  يد  على  إسالمها  وأعلنت   ، اإلسالم  هائلة 
الليبي ، وقد تجاوزت مئات اآلالف من دول أفريقيا 
بإقامة  القذافي  قام  وقد   ، العالم  دول  وباقي 
والنيجر  تشاد  في  للمسلمين  الجامعة  الصلوات 

ومالي وغيرها من دول القارة .
، ولم يكن دور  العالمي فكان واضح  أما عن دوره 
هامشي او سطحي ، بل فاعل ومؤثر على المحيط 
اإلقليمي والدولي واألممي ، وساعد على ذلك وعي 
 ، الليبية  الخارجية  السياسة  القيادة وقوة محددات 
التي تؤهلها بقيام دور إستراتيجي من أجل تنمية 
عالقاتها مع دول العالم ، وال يكفى الموقع والثروة 
والهدف  المنطلق  بدون  دولي  موقف  صياغة  في 
واأليدلوجية ، وهو ما يعبر عنه بالتوجهات أو الرؤية 
للسياسة الخارجية ، فليبيا دولة تحررت من الهيمنة 
الخارجية  للسياسة  فإن  ولذلك   ،  1969 العام  منذ 
السياسة  في  فالثوابت   ، وثوابت  محددات  الليبية 
دولة  أنها  كونها  من  تنطلق  الليبية  الخارجية 
وعمالء  االستعمار  تناهض  تحررية  إسالمية 
االستعمار وترفض السيطرة والهيمنة ، ولعل هذا 
ليبيا  بين  الكبرى  للمواجهة  اإلشارة  إلى  يقود 
المياه  ، بشأن حدود  المتحدة األمريكية  والواليات 
أن  ليبيا  واستطاعت   ، سرت  خليج  في  اإلقليمية 
السياسي  االنتصار  انتزعت  عندما  سياسيُا  تنتصر 
 ، التاريخية  الخلجان  من  يعد  سرت  خليج  بأن 
واستطاعت رسم حدود المياه أإلقليمية الليبية في 
الليبي  الزعيم  رسم  عندما  الدولية  المياه  مواجهة 
هذه  وكانت   ، درجة)   32) خط  وهو  الموت  خط 
الدولية  العالقات  لبناء  أرضية  المبادئ  أو  الثوابت 
على أسس السالم واألمن الدوليين ، ولدعم قضايا 
لكل  أمل  ليبيا  كانت  كما   ، العالم  في  شعوب 
 ، والسالم  واالستقالل  للحرية  المتطلعة  الشعوب 
أمريكا  وثورات  الليبية  الثورة  بين  العناق  فكان 

الالتينية أبلغ تفسير لتلك الثوابت ، فهذه الثورات 
مؤسس  بوليفار  سيمون  من  أفكارها  استمدت 
الكوبي  الثوري  ذلك   ، جيفارا  وتشي   ، كولومبيا 
ماركسي الفكر أرجنتيني المولد ، والمناضل الثوري 
الهيمنة  قاوم  الذي   ، كاسترو  فيدل  الكوبي 
واالستعمار ، وخوسيه دانييل أورتيغا ، والذي ُعرف 
قاوم  نيكاراغوي  ثائر  وهو  اورتيغا)  (بدانييل 
لحكم  المعارضين  أشد  وكان  الديكتاتورية 
الدكتاتوري (أناستاسيو سوموزا) ، وانتهاًء بالزعيم 
الثوري الفنزويلي الذي جعل من قومية عبدالناصر 
والقذافي قدوة له في الثورة (هوجو شافييز) ، كما 
كان لهذا العناق الثوري رؤيته وعمقه ، فهو اليرفع 
مشروع  هناك  كان  وإنما  جوفاء  وعبارات  شعارات 
وهو  الليبي  الزعيم  مع  الثورية  القيادات  لهذه 
مواجهة  في  الساتو)   ) بحلف  سمي  حلف  تأسيس 
حلف الناتو ، واستمرت ليبيا دولة تعيش حالة من 
األمن واالستقرار ، في ظل نظام أستطاع أن يجعل 
من ليبيا دولة محورية وفاعلة في محيطها العربي 
عام  جاء  أن  إلى   ، والدولي  واإلقليمي  واألفريقي 
2011 وهو عام ليس ككل األعوام ، إنه العام الذي 
هذه  جاءت  أين  من   ، العربي  الربيع  ظاهرة  شهد 
الظاهرة وكيف حدثت ؟. إن الحديث عن ما سمي 
بثورة الربيع العربي في ليبيا ال ينفك عن الحديث 
العتبارات   ، واحدة  كظاهرة  العربي  الربيع  عن 
قومية وثورية وإستراتيجية وجيوستراتيجية ، ليس 
بخافي أن ظاهرة الربيع العربي قد ظهرت مالمحها 
أن نسميها  لنا  إن جاز  ، وثورة تونس  من تونس 
والكرامة  الحرية  بثورة  أيًضا  تعرف  والتي   ، ثورة 
 2010 ديسمبر   17 في  أحداثها  اندلعت  والتي 
تونس  في  وسميت   ،  2011 يناير   4 في  وانتهت 

محمد  الشاب(  مع  تضامًنا  الياسمين  بثورة 
جسده  في  النار  بإضرام  قام  الذي   ، البوعزيزي) 
العربة   ومصادرة  بطالته  على  غضبه  عن  تعبيًرا 
حمدي  فادية  الشرطية  قبل  من  عليها  يبيع  التي 
 4 الموافق  الثالثاء  يوم  (البوعزيزي)  توفي  وقد 
بسبب  عروس  بن  مستشفى  في   2011 يناير 
حروقه البالغة ، والكثير من العرب يرون بأن إضرام 
البوعزيزي النار في نفسه ، أدى إلى اندالع شرارة 
المظاهرات في يوم 17 ديسمبر 2010 في تونس 
ظل  في   ، العربي  بالربيع  ماسمي  بلدان  وسائر 
اشتعال نار اإلعالم العربي ، الذي لم يكن ليصمت 
أو يهدأ فكان هو الناطق الرسمي النتشار الفوضى 
التي  المساحة  هو  كان  بل   ، العربية  البلدان  في 
أستغلها شيوخ األخوان والعمالء وأصحاب األجندة 
الغربية لتحريك الشارع العربي وسكب الزيت على 
محليًا  المزعومة  الثورات  لهذه  سوق  بل   ، النار 
الكثير  الذي كان خامدُا في  اإلعالم  ، هذا  وعالميًا 
إسرائيل  ، كاجتياح  الجسيمة  العربية  األحداث  من 
غزة  في  الجماعية  واإلبادة  الفلسطينية  لألراضي 
بقطار  وإحساسًا  الظروف  ، وفي ظل هذه  والعراق 
الموت الذي طالما ماحذر منه ، خرج الزعيم الليبي 
على اإلعالم ليحذر الشعب التونسي من االنسياق 
ليس  ويحاك  يحدث  ما  وأن   ، الثورة  مزاعم  خلف 
بثورة وإنما مؤامرة الغاية منها خدمة اإلمبريالية 
انتشار  من  حذر  كما   ، العالمية  والصهيونية 
الفوضى وتداعياتها على تونس ، وهذا يرجع إلى 
في  العربي  القومي  األمن  على  القذافي  حرص 
والغربية  األمريكية  المخططات  مواجهة 
بعد  مصر  إلى  النار  وانتقلت   ، والصهيونية 
اشتعالها في تونس ، لتندلع في مصر ثورة سميت 

بثورة 25 يناير ، وكأن حركة التغيير أضحت أشبه 
بلعبة من لعب الشطرنج أو كرة من كرات البلياردو 
يتقدمها  التي   ، بالجموع  التحرير  ميدان  واكتظ   ،
وليس  المسلمين  األخوان  وشيوخ  وعلماء  زعماء 
الجموع  هذه  بين  من  تواجد  بل   ، فحسب  هذا 
برنارد هنري ليفي الصحفي أو الكاتب الصهيوني 
سقط  كما   ، العربية  الثورات  وعراب  الفرنسي 
العابدين  زين  الرئيس  بخروج  تونس  في  النظام 
بعد  مصر  في  النظام  كذلك  سقط   ، البالد  خارج 
إعالن الرئيس محمد حسني مبارك التنحي ، وكانت 
ينظرون  الذين  والمحللين  المتابعين  لدى  الرؤية 
أمنية  إستراتيجية  من  تنطلق  نظرة  من  لألمور 
المفاجئة  الحركة  هذه  أن   ، عربي  قومي  وبعد 
من  أمور  تثير  والسريعة  (الحركية)  والديناميكية 
االستغراب والتعجب ، فهل من البساطة أن تنفجر 
بسبب   ، مصر  في  ثورة  وتتبعها  تونس  في  ثورة 
شاب بائع متجول حرق نفسه كرد فعل على أوضاع 
الصورة  وباتت  تعجب  يتبعه  سؤال  إنه  ؟!  البطالة 
تتضح بأن ليبيا لن تكون بعيدة أو في مأمن من 
 ، واليسار  اليمين  عن  اشتعلت  التي   ، النار  هذه 
والسيما عندما ظهرت شائعات بأن الزعيم الليبي 
سيقود مظاهرة في 17 فبراير ضد اللجنة الشعبية 
العامة واللجان التابعة لها  (مجلس رئاسة الوزراء) 
وتنفيذ   ، ليبيا  في  األوضاع  فيها إلصالح  تدعوهم 
تجاه  االلتزامات  من  العديد  بشأن  إقراره  ماتم 
النيران  السنت  بدأت  أحداث مصر  وبعد   ، الشباب 
من  للكثير  التوقعات  وأن   ، ليبيا  نحو  تتجه 
المتابعين باتت تتحقق ، استغل هذا اليوم ليكون 
بداية الشرارة ، وال أبالغ إن قلت بأن البداية كانت 
سوى  يكن  لم  مصر  إلى  القفز  ثم  تونس  من 
مخطط مدروس ومعد مسبقًا ، فالمستهدف بهذا 
 ، وقيادتها  ليبيا  هي  األول  المقام  في  الربيع 
وتونس ومصر ماهي إال أجنحة الصقر الذي يجب 
أن يتم قطعها حتى ال يستطيع الطيران ، ألن ربيع 
القيادتان  وجود  ظل  في  ليبيا  في  المؤامرة 
التونسية والمصرية ، واستقرار الدولتان لن يكتب 
والرئيس  العابدين  زين  فالرئيس   ، النجاح  له 
 ، ليبيا  على  بالمؤامرة  يسمحوا  لن  مبارك  حسني 
ألنهم يعلمون تداعياتها وما ستأتي به من نتائج 
في  حدث  ما  إن   ، والعربي  اإلقليمي  النطاق  على 
تونس  أحداث  مع  كامل  اختالف  على  جاء  ليبيا 
ومصر ، لم يكن حراك سلمي أو مظاهرات سلمية 
العربية  اإلعالم  وسائل  باألكاذيب  له  روجت  كما 

والصحفيين  الُكتاب  وبعض   ، والعربية  كالجزيرة 
العرب والغرب ، فالتحرك في المنطقة الشرقية بدأ 
باقتحام مديريات األمن والكتائب األمنية ومخازن 
والمثابات  األمنية  المقرات  وحرق   ، األسلحة 
كتيبة  باقتحام  فبدئوا   ، الخدمية  والمؤسسات 
الجويفي في البيضاء ، وكتيبة الفضيل بوعمر في 
منطقة البركة ببنغازي ، وإطالق النار على الضباط 
مديريات  اقتحام  وتم   ، الكتائب  بهذه  والجنود 
تم  ، كما  األسلحة  الشرطة ومخازن  األمن ومراكز 
أحد  وقتل  بالضرب  الشرطة  أفراد  على  االعتداء 
خروجه  أثناء  البركة  معسكر  أمام  الشرطة  أفراد 
بسيارة الشرطة من المركز ، كما تم االعتداء على 
تم  الذي  الشوشان  هشام  ولعل   ، الجيش  أفراد 
 ، الجسور  أحد  في  وتعليقه  بالضرب  عليه  االعتداء 
بشعة  بطريقة  األبرق  بقاعدة  الجيش  أفراد  وقتل 
بعد  انشقاق  ذلك  وصاحب   ، ذلك  على  دليل  أبرز 
عبد  اللواء  بينهم  ومن  بها  الموثوق  القيادات 
الفتاح يونس الذي كان وزيرًا لألمن العام ، لينضم 
إلى ركب التأمر على ليبيا وقيادتها ، ومن المؤسف 
الوحدويين  الضباط  حركة  أعضاء  أحد  كان  أنه 
األحرار الذين شاركوا في الثورة عام 1969  ، وقد 
قتل في في أبشع صورة على أيدي مجهولين من 
جماعات  ضمن  كانوا  وممن   ، المقاتلة  الجماعات 
فبراير في 28 يوليو2011 ، وذات السيناريو الذي 
المنطقة  في  حدث  الشرقية  المنطقة  في  حدث 
والزاوية  مصراته  مدن  شهدت  فقد   ، الغربية 
المقرات  على  االعتداء  الجبل  مناطق  وبعض 
اإلدارية  المؤسسات  وحرق  واألمنية  العسكرية 

المدن  تلك  في  خرجوا  ممن  وتجاهل   ، والخدمية 
قطعوها  التي  والمبايعة  العهد  وثائق  والمناطق 
 ، واللقاءات  المناسبات  جميع  في  أنفسهم   على 
ناهيك   ، بالحبر  وليس  بالدم  كتب  ما  منها  والتي 
بالحفاظ  اليمين  قسم  وأداء  التأييد  برقيات  عن 
والدفاع  واستقرارها  وأمنها  وقيادتها  ليبيا  على 
مقدمتها  في  التحركات  هذه  كل  وكانت   ، عنها 
الجماعات اإلسالمية المقاتلة واألخوان المسلمين 
وهي مجموعات متمردة خارجه عن القانون ، وكل 
ذلك ولم يتم الرد من قبل القوات المسلحة وقوات 
األمن ، وفي هذا السياق ألقى الزعيم الليبي معمر 
 ، الليبي  الشعب  القذافي كلمة خاطب من خاللها 
 ، تنفذ  التي  المؤامرة  نظرية  خاللها  من  وبين 
شريحة  وخصوصًا  الشعب  مطالب  بين  وفصل 
الشباب ومطالب الحقوقيين ، وبين االنسياق وراء 
والمقاتلة  المتطرفة  اإلرهابية  الجماعات 
لما  مؤكدًا  خطابه  وكان   ، االستعمار  ومخططات 
قاله الدكتور سيف اإلسالم ، الذي تحدث عن وضع 
وعلمي  وتحليلي  استشرافي  بشكل   ، ليبيا 
اليدعو  بما  أثبتت  قد  األيام  وهاهي   ، مستفيض 
وأبنه  الليبي  الزعيم  ماقالة  بأن  ألدنى شك  مجاًال 
 ، الواحد  بالحرف  تحقق  قد  اإلسالم  الدكتور سيف 
وأصبح من غالط مضمون تحليالتهم يعي أنه كان 
ومن   ، المؤامرة  مطايا  من  ومطية  به  مغرر 
يحسبون  ومن  منهم  األكاديميين  أن  المؤسف 
هذا  تحليل  يستطيعوا  لم  الثقافة  على  أنفسهم 
قراءة  مضمونه  وقراءة   ، الجيد  التحليل  الخطاب 
واعية ومتمكنة ، وهاهم اليوم يعيدون قراءته بعد 

إنشاء منطقة حظر جوي ، وليس شن ضربات جوية 
ما  وإذا    ، المدنيين  بحجة حماية  المدنيين  وقتل 
 ، المتحدة  األمم  ميثاق  على  القرار  هذا  أسقطنا 
نجده يتناقض مع ما جاء في عدد من مواد الميثاق 
، ويتناقض مع مضمون القرار ذاته ، واألدهى من 
نقله  ما  على  اعتمدت  المتحدة  األمم  أن  ذلك 
 ، إعالمية  أكاذيب وفبركه  له من  روج  اإلعالم وما 
فليس من المنطق والمعقول سياسيًا ودبلوماسيًا 
أن تعتمد منظمة األمم المتحدة على أخبار وتقارير 
والدبلوماسية  األزمات  دبلوماسية  بل   ، إعالمية 
المكوكية ،  تقتضي اتخاذ ما يلزم لنزع فتيل األزمة 
على  تقف  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  وذلك   ،
لتفصيل  يسع  ال  والمجال   ، واقعي  الموقف بشكل 
الجانب القانوني في مشروعية التدخل الدولي في 
ليبيا ، والغريب في األمر أن فرنسا لم تنتظر صدور 
القوات  لضرب  الرافال  طائرات  حركت  بل  القرار 
وسقط   ، بنغازي  مدينة  لتأمين  المتجه  المسلحة 
قوات  وأفراد  ضباط  من  أعداد  الغارة  هذه  في 
شمال  حلف  عمليات  وانطلقت   ، الليبي  الجيش 
الدول  بعض  معه  وتحالف  الناتو)   ) األطلسي 
العربية وفي مقدمتها قطر واإلمارات ، ناهيك عن 
وتحدث   ، الناتو  عمليات  لتنفيذ  اللوجستي  الدعم 
الرئيس الكوبي المناضل (فيدل كاسترو) في بداية 
األحداث على ليبيا ، مؤكدًا على حتمية الحرب على 
ليبيا قائًال: " بماذا نشبه الحرب على ليبيا ، نشبهها 
أو نشبهها  1936؟  عام  إسبانيا في  بما حدث في 
بحرب موسوليني ضد الحبشة في عام 1935 ؟ أو 
أو  ؟   2003 عام  في  العراق  ضد  بوش  بحرب 

المتحدة  الواليات  قادتها  التي  الحروب  بعشرات 
ضد الشعوب األمريكية بدًءا من غزو المكسيك في 
لجزر  بريطانيا  بغزو  نشبهها  أم   ،1846 عام 
لخليج  المرتزقة  بغزو  أم   ،1982 في  الفوكالند 
لمدة  بالدنا  وحصار  القذرة  بالحروب  أم  الخنازير، 
حرب  مثل  الحروب  هذه  بكل  أم  سنة،  خمسين 
 ، القتلى  راح ضحيتها ماليين  التي  وغيرها  فيتنام 
وكانت تعطى فيها التبريرات الباعثة على السخرية 
" وفي مواجهة ذلك خرجت المظاهرات المليونية  
وسرت  والخمس  وزليتن  طرابلس  مناطق  في 
والزاوية وورشفانه وسبها وغيرها من مناطق ليبيا 
للمدنيين  الناتو  الغربي وقصف  بالتدخل  تنديدًا   ،
بكل  خرجت  الماليين  هذه   ، السالح  من  العزل 
العالم  وشاهد   ، والساحات  الميادين  في  عفويه 
األعالم  وتجاهل   ، المليونية  المظاهرات  هذه 
تجاهل  كما   ، المظاهرات  هذه  المأجور  العربي 
ملتقيات القبائل التي أعلنت رفضها لتدخل الناتو ، 
األمن  زعزعة  في  للمساهمة  الغرب  سخرهم  ألنه 
الليبية  بالدولة  اإلطاحة  سبيل  في  واالستقرار 
كافة  الغرب   سخر  لقد   ، فقط  بالنظام  وليس 
األدوات التي من أهمها: اإلعالم العربي الموجه ، 
 ، والمرتزقة    ، والجواسيس   ، الدين  ومشايخ 
الخارجية  في  المسئولين  ذمم  وشراء   ، والعمالء 
األمم  في  ليبيا  مندوب  رأسهم  وعلى   ، الليبية 

المتحدة ، وغيره من الجبناء و المتأمرين.
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  تقدم  مع  كله  هذا 
الذي يتكون من (48) دولة ، هذا الحلف الذي أعد 
لمواجهة حلف (وارسو) الذي كان يمثل المنظومة 
مرحلة  في  السوفييتي  اإلتحاد  بقيادة  الشرقية 
الحرب الباردة ، لقد قاد حلف شمال األطلسي كافة 
كان  من  هو  بل   ، األرض  على  القتالية  العمليات 
بثوار  يسمون  ما  وبتراجع  بتقدم  األوامر  يعطي 
لهذا  يتواجد  وإنما   ، فحسب  هذا  وليس  فبراير 
وبريطانية  وأمريكية  فرنسية  عناصر  الحلف 
وإسرائيلية وغيرهم ، ولعل الصهيوني برنارد ليفي 
وما قام به في بنغازي من أبلغ وأعظم المؤشرات 
على المؤامرة الصهيوأمريكية والغربية ، فقد رفع 
راية ما تسمى براية االستقالل وتنزيل راية الدولة 
القيام  الصحفي  مهام  من  أن  أظن  وال   ، الليبية 
ماسموهم  بين  التواجد  مهامه  من  أو   ، بذلك 
مع  الجلوس  مهامه  من  أو   ، الجبهات  في  بالثوار 
حضور  أو   ، الشرقية  المنطقة  في  القبائل  شيوخ 
الجلسات واالجتماعات العسكرية برفقة عبد الفتاح 

إلى  المجيء  أو   ، العسكرية  الخطط  لرسم  يونس 
في  ومرافقتهم  فبراير  بقيادات  لاللتقاء  مصراته 
الجبهات ، ومنحه حق المواطنة ، ناهيك عن تواجد 
 ، ماكين  كجون  والفرنسية  األمريكية  الشخصيات 
وهيالري  وأوباما  وكاميرون  سركوزي  ودعم 
كلينتون ، وهذا التواجد كان أبلغ بيان ومؤشر على 
أن الغرب هو من يقود التغيير في ليبيا ، متخذين 
أسلوب  والتغيير  باإلصالح  الداخلية  المطالب  من 
، وساعد في ذلك ممن كانوا حول  المؤامرة  لزرع 
الفساد  قادت  التي  الفئة  وهم   ، الليبية  القيادة 
بين  والهوة  الفراغ  حالة  خلق  وحاولت   ، المالي 
الليبي  الزعيم  انشغال  مستغلة  والشعب  القيادة 
البطانة  فهذه   ، والدولية  األفريقية  بالقضايا 
حالة  خلق  على  ساعدت  بأفعال  قامت  الفاسدة 
كانت  التي  التوجهات  إلى  واإلساءة   ، االحتقان 
تطمح إليها القيادة ، ولعل مشروع ليبيا الغد من 
أهم المشاريع  والخطوات لطي الكثير من الملفات 
في الداخل والخارج ، من أجل أن تتحرك البالد في 
يقلقها من  ما  وجود  أو  أعباء  بدون  التنمية  اتجاه 
األرض  ، كل ذلك مهد  التوجه  تعرقل هذا  قضايا 
وكامل  فعلي  بشكل  الغربي  المخطط  لتنفيذ 
كما   ، واللوجستيه  والسياسية  العسكرية  األركان 
الجنسيات  جميع  من  المرتزقة  ذلك  في  سخروا 
لحقت  التي  األحداث  ولعل   ، العربية  وغير  العربية 
على  وشافية  وافيه  إجابات  قدمت   2011 بالعام 
أسئلة  يحملون  وممن   ، المشككين  من  الكثير 
غامضة في أذهانهم  حول من الذي جاء بالمرتزقة 
 ، ، ومن انتهك حرمات الشعب وارتكب االغتصاب 
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  عمليات  واستمرت 
تدك كل المؤسسات العسكرية ومخازن األسلحة ، 
واألحياء والبيوت والبشر والنبات والحيوان ، ولعل 
البيوت  وقصف   ، زليتن  بمنطقة  ماجر  مجزرة 

بمنطقة عرادة بسوق الجمعة ، وبيت سيف العرب 
الفريق  بيت  قصف  تم  كما   ، الليبي  الزعيم  أبن 
الخويلدي الحميدي بصرمان ، الذي قتل فيه عدد 
من أفراد أسرته على رأسهم زوجته واحفادة ، دليل 
قاطع على مدى اإلجرام الغربي اإلمبريالي الهمجي 
، وعلى ازدواجية المعايير واستغالل حقوق اإلنسان 
وحماية المدنيين كدعاوى للتدخل ،  وبهذه الحجج 
فتم   ، الليبيين  دماء  في  الناتو  هذا  أوغل  تلك  او 
المناطق في بني وليد  قصف األحياء في عدد من 
وسرت وسبها وعدد من المناطق األخرى من ليبيا 
، وكل هذه الضربات كانت بناء على إحداثيات تم 
الجواسيس  قبل  من  بها  الناتو  عمليات  تزويد 
والعمالء والخونة ، والذين تم توثيق حاالت منهم 
والصورة  بالصوت  موثقة  الوقائع  هذه  وكل   ،
ويمكن اإلطالع عليها ، وفي سبيل حقن دماء أبناء 
(باري  مجلة  موقع  نشرها  رسالة  وردت   ، الشعب 
معمر  السابق  الليبي  الزعيم  أن  الفرنسية  ماتش) 
 2011 أغسطس  من  الخامس  في  كتب  القذافي 
برلسكوني  سلفيو  االيطالي   الوزراء  رئيس  إلى 
طالبًا منه وقف القصف ، وكتب القذافي في الرسالة 
" عزيزي سلفيو  فوجئت بموقف صديق كنت وقعت 
معه اتفاق صداقة لمصلحة شعبينا كنت أمل منك 
أجراء  تحاول  وان  يحصل  بما  تهتم  أن  األقل  على 
وساطة قبل أن تعلن تأييدك لهذه الحرب " وأضاف 
القذافي قائًال: ال ألومك على ما لست مسئوال عنه 
العمل  هذا  تدعم  تكن  لم  انك  جيدا  أعلم  ألنني 
الذي ال يشرفك وال يشرف الشعب االيطالي. لكنني 
مصالح  عن  الدفاع  تستطيع  مازلت  انك  اعتقد 
شعبينا ، وتابع القذافي : " أوقف هذا القصف الذي 
إلى  تحدث   ، وأطفالنا  الليبيين  إخواننا  يقتل 
بلدي  االعتداء ضد  هذا  لوقف  وحلفائك  أصدقائك 
إن   ،  " العدالة  اهللا سلوك طريق  يلهمك  أن  ،آمل 

الزعيم الليبي قدم الكثير من المحاوالت من اجل 
على  ذلك  من  أدل  وليس  بالده  على  الحرب  وقف 
ماحدث بينه وبين الرئيس جنوب أفريقي ( جاكوب 
زوما) في زيارته لليبيا للتباحث حول األزمة الليبية 
في شهر مايو 2011 ، فقد جاء على صدر صحيفة 
من  تصدر  الكترونية  صحيفة  أول  وهي  الدولية 
: " أن رئيس جنوب أفريقيا (جاكوب زوما)  باريس 
، أن لقذافي يريد هدنة تتضمن وقف  زيارته  بعد 
األطلسي  شمال  حلف  يشنها  التي  القصف  حملة 
الماضي  الشهر  المعارضة  رفضتها  شروط  وهي 
وأضاف   ، زوما  بها  قام  وساطة سابقة  ُمهمة  بعد 
الليبي  الشعب  إعطاء  ناقشنا ضرورة   " قوله:  زوما 
رئيس  وأعلن   ،  " بنفسه  مشكلته  لحل  الفرصة 
ليبيا  مغادرته  لدى  زوما)  (جاكوب  أفريقيا  جنوب 
خريطة  لتنفيذ  معمرالقذافي  العقيد  استعداد 
وقت  في  الليبية،  األزمة  لحل  األفريقية  الطريق 
في  ودولية  إقليمية  منظمات  ممثلو  فيه  بحث 
ونظام  الثوار  بين  مباشر  غير  حوار  إجراء  القاهرة 
القذافي ، وقال زوما قبيل مغادرة طرابلس : " أن 
في  جاء  ما  لتنفيذ  استعداد  على  وبالده  القذافي 
األفريقي  االتحاد  أقرها  التي  الطريق  خريطة 
لمعالجة  األزمة في ليبيا " وبعد ساعات من رحيله 
شمال  لحلف  طائرات  أن  الليبي  التلفزيون  قال 
على  لتغير  الهجمات  شن  استأنفت  األطلسي 
الى  كيلومترا   460 تبعد  التي  الجفرة  منطقة 
الجنوب الشرقي من طرابلس ، وقال التلفزيون أن 
طائرات التحالف أغارت أيضًا على عدد من المواقع 
 " طرابلس  العاصمة  حي  في  والمدنية  العسكرية 
الحملة  يشنون  الذين  الغربيون  الزعماء  ويقول 
الجوية التي يقودها حلف األطلسي أن قواتهم لن 
كل   ، القذافي  يتنحي  حتى  القصف  عن  تتوقف 

في  آنذاك  الليبية  القيادة  حرص  يدلل  ماتقدم 
الليبي وعلى مؤسساته  الشعب  الحفاظ على دماء 
الدولي   التدخل  أن  على  يبرهن  كما   ، ومقدراته 
المتمثل في (الناتو) إن ماقام به يتناقض مع مبدأ 
حفظ األمن والسلم الدوليين والذي يحظر التدخل 
في سيادة الدول تحت أي ذريعة من الذرائع ، ووفق 
ماعرضته صحيفة الغارديان البريطانية من بيانات 
الشعب  ضد  استخدمت  التي   ، القوة  حجم  حول 
إجمالي  الناتو كانت كاآلتي:  الليبي من قبل حلف 
عسكري   (12000) هم  العسكريين 
عدد  بريطاني   (1300) أمريكي  (8500)عسكري 
الطائرات ( 309) طائرة شاركت األردن بعدد (12) 
 ، (8) طائرات  ، قطر  (12) طائرة  اإلمارات   ، طائرة 
ليبيا  على  إطالقها  تم  التي  كروز  صواريخ  عدد 
 (  323،26) الجوية  الطلعات  ، عدد  (246) صاروخ 
كان   ، قتالية  طلعة   (658،9) منها   ، جوية  طلعة 
منها (716) هدف في طرابلس ، (482) هدف في 
الحربية  البوارج  ماقذفته  عن  ناهيك   ، البريقة 
والتشويش األلكتروني ، وتسليط األقمار الصناعية 
،  والطائرات بدون طيار ، ومن أجل تجنيب مدينة 
طرابلس التي يكفيها ما أصابها جراء قصف الناتو 
 ، بالسكان  مكتظة  ومدينة  عاصمة  ولكونها   ،
الزعيم  قرار  والممتلكات كان  األرواح  وحفاظًا على 
تحت  سقطت  التي   ، طرابلس  من  الخروج  الليبي 
بسبب   2011 أغسطس   20 يوم  الناتو  ضربات 
 ، والبحر  الجو  من  والعنيف  المركز  الناتو  قصف 
(البراني  العسكرية وعلى رأسهم  القيادات  وخيانة 
والمعنية   ، المقريف  أمحمد  كتيبة  أمر  أشكال) 
بمساندة  طرابلس  عن  والدفاع  القيادة  بتأمين 
باقي الكتائب والوحدات العسكرية األخرى ، وكانت 
وجهة الزعيم الليبي بعد طرابلس هي مدينة سرت 

التي تقع شرق طرابلس ، ليبقى بها إلى ظهر يوم 
20 /10 / 2011 وهو يوم استشهاده.

وكانت هذه األيام قصة أخرى في تاريخ هذا الرجل 
أبنه خميس فقد  أما  المعتصم  أبنه  ، كان برفقته 
الزعيم  ، قبل تواجد  الناتو  استشهد تحت ضربات 
ضو  منصور  العميد  إفادة  حسب  سرت  في  الليبي 
في  العز  رتل  في  جريحًا  عليه  القبض  تم  عندما 
جابر  يونس  أبوبكر  الفريق  معه  كان  كما   ، سرت 
تناظر  صفة  وهي   ، للدفاع  المؤقتة  اللجنة  أمين 
وزير الدفاع في النظم التقليدية ، وكان مع الفريق 
ويعتبر   ، وأسامة  يونس  أبنائه  يونس  أبوبكر 
في  دفاع  وزير  أول  جابر  يونس  أبوبكر  الفريق 
العالم يشارك في موجهات ميدانية قتالية ويسقط 
مجموعة  معه  كانت  كما   ، المعركة  ميدان  في 
المسئولين المدنيين والعسكريين واألمنيين من 
الهنشيري  الدين  عز  المهندس  الشهيد  بينهم 
وهو كان أمين لجنة شعبية عامة سابق ، ومسئول 
من  وعدد   ، الليبي  الزعيم  بتأمين  مكلف  أمني 
العقيد  تأمين  على  المسؤلين  والضباط  الجنود 

معمر القذافي وعلى رأسهم العميد منصور ضو ، 

الذي وصف وهو داخل سجنه في مدينة مصراته
ألحد  بسرت   تواجده  أثناء  الليبي  الزعيم  وضع 
مراسلين قناة العربية فقال : " القائد لم يختفي في 
السرداب ، بل كان في بيوت الناس البسطاء  ، لم 
، كان  القائد خائف وقرر أن يموت في وطنه  يكن 
يقد  لم  القائد   ، القرآن  ويتلو  صائم  األيام  أغلب 
من  نهرب  لم   ، المعتصم  بذلك  قام  بل  المعركة 
إلى  والذهاب  الحصار  كسر  نحاول  كنا  بل  سرت 
جارف ،  ال تقل من ماتوا 50 ألف بل أقل من ذلك 
بكثير أنتم من يقول ذلك قناة العربية والجزيرة ، 
وأنه لم يتخلى عنه ألن العادات واألصالة البدوية 
ويكرر  يتحدث  ضو  منصور  وكان   ، الوفاء  تقتضي 

كلمة  القائد ، وبعد خمس سنوات على استشهاد 
سؤال  هناك  مازال  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم 

يطرح نفسه وبقوة ، وهو من قتل القذافي ؟
والقنوات  الصحف  أغلب  تناولته  السؤال  وهذا 
والمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي في العالم 
الزعيم  الذي كان ضمنه  الرتل  المعلوم بأن  ، من 
شمال  حلف  قبل  من  قصفه  تم  القذافي  معمر 
اعتقال من  ، مات من مات وتم  الناتو)  أألطلسي( 
كان  الليبي  الزعيم  وأن   ، الحياة  قيد   على  بقى 
مصاب بجروح بليغة ناهيك عن تأثره بالغاز نتيجة 
يخفي  كان  ُعرض  ما  وكل   ، القصف  أثناء  إصابته 
الكثير من الواقع ، فهناك عناصر فرنسية وأمريكية 
وجنسيات ترافق لهؤالء الثوار ، كانت موجودة في 
  ، بسرت  الزعفران  منطقة  وهي  القصف  منطقة 
وهذا يؤكد بأن  قتل القذافي كان بناًء على أوامر 
على  ذلك  من  أدل  وليس   ، وفرنسية  أمريكية 
األمريكية(هيالري  الخارجية  وزيرة  ماقالته 
كلينتون) في لقاء لها عبر أحد القنوات ، وهذا ليس 
خافيًا ، عندما تم عرض ما حدث للقذافي عبر هاتف 
نقال ، وماصرحت به في لقاء خاص بها فقالت: " 
وألحقت بهذه   " ، هو مات  أمرنا  ، نحن  نحن جئنا 
والسعادة  الفرحة  تغمرها  ضحكة  الثالث  الكلمات 
الكلمات  هذه   ، الهدف  هذا  لتحقيقها  والبهجة 
اختزلت من خاللها ( هيالري كلينتون) أن الواليات 
مايسمى  صنعت  من  هي  األمريكية  المتحدة 
بالربيع العربي ، وهي من صنعت ثوارها ، وهي من 
القذافي  ، وهي من أسقطت و قتلت  قادت الحرب 
وأسقطت  النظام  ، وهاهو محمد جبريل أحد رموز 
فبراير تحدث مجيبًا عن هذا السؤال الكبير من قتل 
اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  مع  له  لقاء  في  القذافي 
فقال بالحرف الواحد " أن جهاز مخابرات دولي هو 
من قتل العقيد الليبي معمر القذافي حتى اليتكلم 
القذافي  ألن  يقتلوه  لم  الثوار  أن  على  مشددًا   ،
وعالقات  وثائق  وتحته  كبيرة  أسرار  لديه  كانت 
بعديد من األجهزة األمنية ، ومن ثم قتلوه ألن من 
مصلحتهم أن يصمت القذافي إلى األبد ، وأنه لم 
يستطع أحد أن يجزم كيف قتل القذافي حتى اآلن "  
 10/  20 يوم  والعربية  الجزيرة  قناة  شاهد  ومن 
أنه كان  اللقاءات أكدت على  الكثير من  أن  سيرى 
وأن    ، رأسه  رافعًا   بل  خائفًا  يكن  ولم  مصاب 
فالزعيم   ، والتزييف  االفتراء  بمحض  هو  ماحدث 
الليبي لم يكن مختفيًا في قناة لتصريف المياه كما 
يزعمون بل كان قريب من مجرى الوادي بالغابة و 

سالحة بيده، وإنما هم أو يسمون أنفسهم بالثوار 
 ، بتصويره  وقاموا  المكان  هذا  إلى  به  جاءوا  من 
ولعل شهادة أفراد الحراسة والذين كانوا معتقلين 
منهم ضمن رتل العز ، قد أكدوا برواياتهم أنه كان 
، وكان يشجعهم  النار  معهم وبينهم يخترق خط 
على االختراق وهذا ما أكده كذلك العميد منصور 
داخل  ومن  الناتو  أعوان  قبضة  تحت  وهو  ضو 
سجنه ، أما عن أبنه المعتصم باهللا فكان أسطورة 
في الشجاعة واالستبسال ، ولعل العالم شاهد كيف

كان يواجه األعداء وهو جريحًا وقال لهم بأن هذه 
الجروح هي أوسمة على صدره ، هكذا كان األسد 
فهذا   ، وخميس  باهللا  المعتصم  األشبال  وكانوا 
الليبي  الزعيم  أستشهد   ، األسد  ذاك  من  الشبل 
بعدما  ظهرًا   2011/  10/  20 يوم  القذافي  معمر 
ُقصف بطائرة ، أستشهد الزعيم الليبي وهو صائمًا 
الذي  بالده  ثرى  على  يموت شهيدًا  أن  أراد  وكما 
، ومهما يكن سيظل شهيدًا  ارتوى بدماء أجداده 
ورمزًا لليبيا واألمة العربية وقوى التحرر في العالم ، 
في  وماقاله  رؤيته  يوم  كل  تثبت  األيام  وهاهي 

بداية العام 2011م ، هاهي األيام قد أثبتت صدق 
تحليله واستشراقه لمستقبل ليبيا في ظل ماحدث 
في  فبراير ، وسيظل معمر القذافي يمثل المكانة 
البارزة في قوى التحرر في العالم ، وقد عبر الرئيس 
الفنزويلي الراحل ( هوجو شافيز) عن الراحل العقيد 
معمر القذافي بالقول: " أن الزعيم الليبي السابق 
إن   " كبيرًا  ومناضًال  شهيدًا  بوصفه  إليه  سينظر 
رحيل  من  سنوات  خمس  مضي  وبعد  اليوم  ليبيا 
الزعيم الليبي معمر القذافي تعيش حالة الالدولة ، 
بل أضحت ليبيا دولة منهكة االقتصاد ، ومنتهكة 
أصبحت  بل   ، الريادة  وعديمة  السيادة  وناقصة 
دولة عاجزة ، وأصبح التدخل صريح برغم المكابرة 
عليه والتحجج برفضه ، وأصبح المواطن مهدد في 
ظل  في   ، ومستقبله  وحاضره  وقوته  وحياته  أمنه 
الليبي  الزعيم  غياب  من  عجاف  سنوات  خمس 
دولة  من  ليبيا  انتقلت  القذافي  معمر  الراحل 
محورية في محيطها العربي واألفريقي واإلسالمي 
ومحط  أطماع  محل  وهامشية  فاشلة  دولة  إلى   ،
ذكرى  وفي  واليوم   ، الغرب  واستراتيجيات  أهداف 
أيام  يستذكرون  الليبيون  أصبح  الرجل  هذا  رحيل 
السيادة ، وأيام ذاك الشموخ والدولة الفاعلة ، بل 
أصبح من كانوا في خضم فبراير نادمون على ما 
المؤامرة  حقيقة  يجهل  كان  من  وأن   ، به  قاموا 
أصبحت بعد خمس سنوات خلت حقيقة ماثلة بأن 
أهدافها  تحقق  أن  استطاعت  مؤامرة  هو  ماحدث 
في  واألخطاء  السلبيات  بعض  واستغالل  باللعب 
خصبة  أرضًا  كانت  التي  ليبيا   ، الداخلية  السياسة 
بالخيانة  المدعومة  الغربية  المؤامرات  لزراعة 
في  قوة  بكل  ساهمت  التي   ، العربية  والعمالة 
إحداث الفوضى والدمار في ليبيا وسوريا ، إن هذا 
الربيع لم يكن سوى ربيعًا غربيًا صهيونيًا ، وليس 
هنري  برنارد  الصهيوني  قاله  مما  ذلك  على  أدل 

الربيع  قلب  في  كاتب  يوميات  كتابه  في  ليفي 
الليبية  الثورة  " لقد شاركت في  الليبي حيث قال: 
بدافع يهوديتي، لقد قمت بذلك رافعًا راية وفائي 
يد  ومددت   ، وإلسرائيل...  وللصهيونية  السمي 
وجنوب  بنغالديش  في  التحّرر  لحركات  العون 
السودان وأفغانستان والبوسنة وليبيا، وها أنا أمد 
، ويقول الصهيوني  السورية  للمعارضة  العون  يد 
بالثوار  أسموهم  بما  ليفي مستهزئ  هنري  برنارد 
قائًال: " أكثر شيء أضحكني من الثوار األغبياء أيام 
القذافي  بوصف  يصرخون  أنهم  ليبيا  حرب 

باليهودي ، وأنا كنت اليهودي الحقيقي بينهم  ".
على  سلبية  نتائج  له  كانت  ليبيا  في  ماحدث  إن 
 ، والعالمي  واإلقليمي  واإلسالمي  العربي  النطاق 
وتنامي   ، المتطرفة  الحركات  ونمو  ظهور  فلعل 
ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ، وانهيار المؤسسات 
األمنية ، وتدهور االقتصاد ، والهيمنة على مصادر 
خلق  من  أن  على  المؤشرات  أبرز  ومن   ، الطاقة 
تكون  أن  لليبيا  أرادوا  الذين   ، الغرب  هم  األزمة 
فمن   ، الغرب  هيمنة  تحت  الدولي  للقرار  رهينة 
برناردينو إلى كوبلر ، الذي نصب نفسه حاكمًا على 
مكلف  دولي  كمندوب  مهامه  عن  وانحرف   ، ليبيا 
زمنية  ومدة  محددة  لمهام  المتحدة   األمم  من 
محددة ، هذا الكوبلر الذي تجاهل السيادة الليبية 
وأصبح يتدخل في دقائق السياسة الداخلية الليبية 
، وهاهم المدنيين الذين تدخلت  باسمهم الدول 
العميلة  العربية  الدول  من  خلفها  ومن  الغربية 
يقتلون في كل صباح ومساء ، وهاهو الغرب يطلق 
واحتالل  وغزو  اجتياح  بعد  أطلقها  كما  االعتذارات 
العراق ، والتنكيل بالشعب وزرع الفوضى والتطرف 
ليبيا كان  التدخل في  بأن  أوباما قد صرح  ، هاهو 
وأخيرًا   ، وفرنسا  إيطاليا  صرحت  ومثله   ، خطأ 
أمينها   ، لسان  على  العربية  الدول  جامعة  صرحت 
األمن  مجلس  قرار  بأن  الغيث،  أبو  أحمد  العام 
(1973) للتدخل في ليبيا كان خطأ كبيرًا ، هاهي 
 ، المجلس االنتقالي  تعترف بالخطأ بعدما ساندت 
الذي  لم يكن سوى مجلس لعمالء مدعومين من 
المجلس  هذا   ، والصهيونية  الغربية  الدوائر  قبل 
الذي لم يحقق الدعم من قبل الغرب وحلف الناتو ، 
ومن  بإسرائيل  باالعتراف  العهود  بإعطاء  إال 
عهد   في  الليبي  النظام  أن  القول:  الموضوعية 
الزعيم الليبي لم يكن نظام مالئكي ، ولن يكون 
من  فله   ، األنظمة  من  غيره  أو  هو  مالئكي 
اإليجابيات مثل ما عليه من السلبيات ، وهذا شعور 

 ، وإدراك  بوعي  يؤيدونه  من  وموضوعية  واقتناع 
كل  أمام  صلبة  صخرة  كان  النظام  ذلك  ولكن 
البالد  أمان الستقرار  ، وصمام  الغربية  المحاوالت 
ووحدة أراضيها وشعبها ، كما كانت في ظله ليبيا 
دولة قوية مهابة الجانب ، تمر ذكرى رحيل الزعيم 
الليبي الخامسة وليبيا تزداد وتتوغل في الفوضى ، 
والشعب يتربع على قمة البركان ، تم تدمير وحرق 
أكبر مطار في ليبيا ، وتم حرق خزانات النفط في 
في  الليبيين  يضع  وهذا   ، ره  والسد  طرابلس 
النفط ومن دمروا  المقارنة بين من حافظوا على 
الناتو  تحت  والحرب  المواجهات  فبرغم   ، النفط 
لمدة ثمانية أشهر حافظة الكتائب التابعة للجيش 
على  البريقة  جبهة  في  والمتواجدة  الليبي 
باهللا  المعتصم  قيادة  تحت  النفطية  المؤسسات 
تنعم  دولة  كانت  التي  ليبيا  ، هذه  القذافي  معمر 
باألمن والرخاء والسيادة بكل معناها ليبيا فى عام 
 ، العشرون  للمرة  ديون  بال  كدولة  سّجلت   2010
ولها أكبر صندوق سيادي في إفريقيا بقيمة 200 
أنحاء  جميع  في  خارجية  واستثمارات   ، دوالر  مليار 
العالم ، ورصيد في مصرف ليبيا المركزي 40 مليار 
دوالر و سبائك ذهبية بقيمة 40 مليار دوالر ، وقد 
في  األولي  ليبيا  تجعل  سوف  الثروة  هذه  كانت 
المشاريع  بعد  وخاصة   ، وإفريقيا  األوسط  الشرق 
دوالر  مليار   200 بقيمة  االنجاز  تحت  كانت  التي 
550 ألف وحده  منها المشروع اإلسكاني العمالق 
عقود  عن  ناهيك  التحتية  البنية  ومشاريع  سكنية 
 ، المزدوجة  الطرق  ايطاليا ومشروع  التعويض مع 
التي ستمتد من أمساعد إلي رأس أجدير ومشروع 
الدراسات  أثبتت  والذي   ، قائم  الذي كان  السياحة 

أن هذه المشاريع سوف تجعل ليبيا الدولة األولي 
في السياحة ، خصوصًا وهي تتمتع بطقس سياحي 
 ، االنجاز  التي كانت تحت  المطارات  أما عن   ، رائع 
األفريقي  المحيط  في  نوعها  من  األضخم  وهي 
والعربي ، وبسعة كبيرة وبعقد مع شركات فرنسية 
هي األولي في العالم ناهيك عن المشاريع األخرى 
دمر  بل  وتوقف   ، الرياح  أدراج  ذهب  ذلك  كل   ،
يعاني  الليبي  الشعب  وأصبح  مخصصاته  ونهبت 
وارتفاع  السيوله  ونقص   ، الكهرباء  انقطاع  من 
سعر الرغيف ونهبت األرصدة واألموال ، وقتل هذا 
ثروة  يعد  الذي   ، الليبي  الشباب  من  الهائل  الكم 
بشرية ورصيد لوطن يحتاج فيه لكل فرد من أفراد 
أضحت  التي  األفريقية  القارة  حال  وهذا   ، الشعب 
الغربية  المخططات  كل  أمام  مستباحة 
والصهيونية ،  فهناك رؤساء غرب وعرب لم يكونوا 
أن  بعد  إال  األفريقية  القارة  دخول  على  يجرؤن 
األمن  وهاهو   ، الليبي  الزعيم  من  اإلذن  يأخذون 
والتخبط  التردي  حالة  يعيش  العربي  القومي 
واالنحطاط ، في ظل تنامي الجماعات المتطرفة ، 
أما على المستوى اإلسالمي فهاهو الفراغ والهوة 
من  بورما  في  المسلمين  يعانيه  ما  عن  تتحدث 
اضطهاد ، وهاهو اإلسالم الذي دافع عنه بكل قوة 
وعنفوان تهدده الجماعات المتطرفة ، التي أوغلت 
في تشويه اإلسالم ، هذه الجماعات التي لم تكن 

سوى صناعة غربية أمريكية صهيونية.
بإسالميته  المواقف  تنطق  الذي  الزعيم  ذلك 
الحكومة  مقر  الكرملن  ولعل   ، لإلسالم  وانحيازه 
السوفيتية يتحدث عن موقف من مواقف اإلسالم 
لهذا الرجل ، فعند زيارة الزعيم الليبي إلى االتحاد 

الجدير  ومن   ، األوان  فوات  وبعد  خلت  سنوات 
بالذكر أن القيادة الليبية لم تدعو للعنف المضاد ، 
يتم  لم  الخطاب  الليبي  الزعيم  إلقاء  لحظة  وإلى 
استخدام القوة ، ولم تصدر األوامر لكافة الوحدات 
الشباب  ضد  القوة  باستخدام  واألمنية  العسكرية 
عبد  مصطفى  بشهادة  كان  وهذا   ، المتمردين 
 ، الجليل بنفسه وهو أحد المنشقين ورموز فبراير 
وبوصف مصطفى عبد الجليل أنه كان وزيرًا للعدل 
، فقد تحدث حول هذه المظاهرات التي تم اإلدعاء 
على سلميتها بالقول: بأنه كان في اجتماع رسمي 
ضم األجهزة األمنية في الدولة وكانت األوامر في 
النظام   عن  انشقاقه  إعالن  قبل  أي  فبراير  بداية 
فكانت  أمنية  قيادات  مع  اجتماع  في  كنا    " فقال: 
األوامر تقول ، دعوهم يخرجون دعوهم يحرقون ال 
رمز  بها  وهذه شهادة شهد   ، النارعليهم  تطلقوا 
من رموز فبراير ، وشهد شاهدًا من أهلها ، وهذا 
االطالع  ويمكن  والصورة  بالصوت  الحديث موثق 
أبوزيد عمر دورده  أما عن حديث   ، إليه  والوصول 
رئيس جهاز األمن الخارجي مع عبد الرحمن شلقم 
الوقت  ذلك  في  المتحدة  األمم  في  ليبيا  مندوب 
األمن  رئيس  تحدث  حيث   ، وواضح   صريح  فكان 
الخارجي شارحًا كل التفاصيل مبينًا المؤامرة التي 
تنسج للبالد ، وأن المعلومات التي تناقلتها وسائل 
اإلعالم كاذبة ومغلوطة ، وأن المظاهرات لم تكن 
القيادة  تزويد  يتم  وأنه   ، اإلطالق  على  سلمية 
بمعلومات حول أعمال العنف المسلحة واالقتحامات 
 ، األمنية   والكتائب  والشرطة  األمن  لمديريات 
ال  أتركوهم  القوة  تستخدموا  ال  دائمًا  الرد  وكان 
تطلقوا النار عليهم  ، ولعل الكثير استمع إلى هذه 
الرحمن  عبد  أن  العجيبة  والمفارقة   ، المحادثة 
شلقم قبل بداية األزمة بمدة وجيزة جدًا وفي لقاء 
تلفزيوني قال عن القذافي : بأنه ليس رئيس دولة 

فكرية  ظاهرة  وهو   ، ومفكر  ثوري  رجل  هو  وإنما 
رموز  ببعض  مثل  وضرب  الفكر  رموز  مثل  مثله 
األدب والفكر والشعر والتاريخ هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى ال يجوز منطقيًا أن يتم الشرح لمندوب  
دولة في األمم المتحدة عن ما يحاك لدولته ، وهذا 
الخارجي  لالتصال  أمينًا  السابق  في  كان  الشخص 
والتعاون الدولي ( وزير الخارجية) وإذا مانظرنا إليه 
دولية  منظمة  في  الدولة  مندوب  أن  زاوية  من 
كاألمم المتحدة ، فمن البديهي أن يتمتع  بمكانة 
أن  المفترض  ومن   ، ودبلوماسية  سياسية  وقدرة 
قدرة  ويمتلك   ، الدولية  العالقات  في  خبيرًا  يكون 
التحليل والتعاطي مع القضايا الدولية ، وهو في حد 
 ، واالستغراب  االستفهام  إشارات  أقوى  من  ذاته 
إلى  تشير  التي  السلبيات  تلك  إلى  إضافة  وهي 
المتمكنة  العناصر  اختيار  في  اإلخفاقات  بعض 
باتت واضحة منذ  المؤامرة  إن نظرية   ، والوطنية 
هو  مضمونه  كان  والذي   ،  (1973) القرار  صدور 

لالجتماع  الكرملن  يدخل  أن  تعمد   ، السوفييتي 
صالة  وقت  قبل  بريجينيف  السوفييتي  بالرئيس 
المغرب بقليل ، وعندما حان وقت الصالة استأذن 
ألداء صالة المغرب وأمر برفع اآلذان من الكرملن ، 
األولى سورة  الركعة  للمغرب في  وقرأ عند صالته 
الكافرون : " بسم اهللا الرحمن الرحيم ، قل يا أيها 
الكافرون ال أعبد ما تعبدون .... " إن غياب الزعيم 
وقارية  ومحلية  إسالمية  تداعيات  شكل  الليبي 
وإقليمية وعالمية ، فالساحة العالمية قد فقدت من 
يكشف مؤامراتهم على قمة منظمة األمم ،  ومن 
المفكرين  من  الكثير  ولعل   ، عثرة  حجر  يقف  كان 
فبراير  ركب  ضمن  هم  ممن  وحتى  والساسة 
النظام  عهد  في  كانت  ليبيا  بأن   ، اليوم  يعترفون 
المخططات  كافة  وجه  في  منيعًا  سدًا  السابق 
العربية  والمنطقة  ليبيا  في  اإلمبريالية  الغربية 

واألفريقية.

ولعل رد المواطن العربي المصري محمود القناشي 
من منطقة مرسى مطروح على تصريح وزير الثقافة 
الليبي  للزعيم  وصفه  بعد  النمنم  حلمي  المصري 
معمر القذافي باالستبداد في اجتماع لجنة الشؤون 
 ، بيان  أبلغ   ، المصري  النواب  بمجلس  األفريقية 
سيرة  عن  به  تقدمت  لما  تلخيصًا  كان  الرد  وهذا 
هذا الزعيم القومي ، ونضاله الثوري ، حيث رد عليه 
في صيغة تساؤالت قائًال: سيادة الوزير نريد منك  
علي  الحفاظ  ، هل  االستبداد  �لمه  لمعنى  تفسير 
؟  استبداد  للعروبة  االنتماء  ؟ هل  استبداد  الوطن 
الشعوب  دعم  هل  ؟  استبداد  الناتو  محاربه  هل 
الفقيرة استبداد ؟ هل بناء المساجد في كل أنحاء 
في  متخصص  جهاز  إنشاء  هل  ؟  استبداد  العالم 
مسلمه  الغير  الدول  في  االسالمية  الدعوة  نشر 
حرب  في  المصري  الجيش  دعم  هل  ؟  استبداد 
القناة  عبور  لغرض  المياه  و شراء مضخات  أكتوبر 
؟  الفرنسية لمصر استبداد  الميراج  وشراء طائرات 

؟ هل  المصري استبداد  القومي  األمن  هل حماية 
(النهر  الساحل  إلي  الصحراء  من  المياه  جلب 
الصناعي العظيم) استبداد ؟ هل وصول الكهرباء 
إلي المناطق النائية في ليبيا استبداد ؟ هل انتهاء 
ليبيا  أعالم  تنكيس  استبداد؟ هل  ليبيا  في  األمية 
بعد شنق األمريكان لصدام  حسين استبداد ؟ هل 
حوافظ  شكل  في  الليبيين  علي  الثروة  توزيع 
الليبية في  االستثمارات  ؟ هل  استبداد  استثماريه 
كل دول العالم استبداد؟ هل جعل ليبيا 42 عام في 
أمن وأمان استبداد ؟ هل سجن من يذبح الليبيين 
بريطانيا  لرؤساء  استقباله  هل  ؟  استبداد  اليوم 
البدوي  حياة  الي  ترمز  وايطاليا في خيمة  وفرنسا 
االعتدار  على  إيطاليا  إجبار  هل  استبداد؟  البسيط 
لليبيا علي حقبه االستعمار استبداد ؟ هل بعد ذكر 
يصفه  من  هناك  القذافي  انجازات  من  قليل 

باالستبداد ؟ إذا كان صاحب هذه االنجازات

 والمبادئ التي ذكرتها مستبد فنعم االستبداد هو 
بل   ، أومترفًا  مستبدًا  يكن  لم  الليبي  الزعيم  أن   ،
التمر  على  يتغذى   ، حياته  في  بسيط  إنسان  كان 
ولبن اإلبل ، وعندما دخل مايسمونهم بالثوار ومن 
من  والغرب  العرب  المرتزقة  من  يرافقهم 
وجدوا  بيته  إلى  واليهود  واألمريكان  الفرنسيس 
األثاث صناعة ليبية ، وأن محتويات البيت وتصميم 
ليبية  أسرة  بيت  مستوى  إلى  اليرقى  ذاته  البيت 
متوسطة الحال ، مهما كذب الكاذبون فإن الزعيم 
بالظاهرة  أشبه  ظاهرة  القذافي  معمر  الليبي 
الكونية ، إنه سياسي ومؤرخ وأديب ومفكر ، فهو 
من صاغ النظرية العالمية الثالثة ( الطريق الثالث 
القصصية  األعمال  وهو صاحب   ، للعالم)  والبديل 
الحقراء  دولة  فلتحيا   " رواية  فتلك   ، والشعرية 
القرية   " ورواية   " الثورة  حتى  للعاجزين  والموت 
" وذاك  الفضاء  رائد  القرية األرض األرض وانتحار 
شعر ياوطني الكبير ، وغيرها من المقاالت ، ناهيك 

ألقاها  التي  والمحاضرات  الفكرية  األطروحات  عن 
في أعرق الجامعات والتجمعات العلمية ، وفي هذا 
المقام قال الشاعر الدمشقي العربي  نزار قباني في 
إن   "  : القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  عن  حديثه 
ليناقش  كالسيكيًا  زعيمًا  ليس  القذافي  معمر 
محدد  تمثاًال  وليس   ، الكالسيكي  النقد  بطريقة 
ظاهرة  إنه   ، العربي  الشمع  متحف  في  القسمات 
استثنائية ، كالبرق والرعد ورياح الخماسين "  نعم 
إن الزعيم الليبي ظاهرة وطفرة في التاريخ العربي 
العرب  القوميين  يطرح  وهنا   ، المعاصر  والليبي 
واألفارقة  والعرب  بليبيا  ألم  زلزال  بعد   ، سؤالهم 
وكل دعاة السالم والتحرر في العالم  ، ماذا بعد ؟ 
ماذا بعد الزعيم القومي الشهيد معمر القذافي ؟ ، 
شخصية  بميالد  العربية  األمة  رحم  سيفيض  هل 
وتقود   ، نصابها  في  األمور  تضع   ، قومية  عربية 
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تلك   ، بالجمال  اهللا  أحاطها  التي  الدرة  تلك  ليبيا 
المطلة على الساحل والصحراء ، ليبيا التي جمعت 
الساحل  بين  جمعت  مثلما   ، المتناقضات  بين 
والقسوة  والبهاء  الجمال  بين  جمعت   ، والصحراء 
بجمال  ساحرة   ، طبيعتها  بتنوع   جميلة   ، والقوة 
قوية   ، وسهولها  وشواطئها  بجبالها   ، خضرتها 
عنيفة بهذا الجمال فترفض كل غريب  يطمع في 
والبساط  الذهبية  الرمال  هي   ، عليها  االستحواذ 
األخضر الرائع ، وهي الصخرة الصماء التي تتكسر 
تنبت  ال  الصحراء  إن   ، الغدر  مراكب  كل  عليها 
العشب ولكنها تنبت القيم والمبادئ الخالدة ، فكل 

حضارة وكل جديد أشرقت شمسه من الصحراء.
من هو معمر القذافي ؟

إن معمر القذافي هو من أسرة ليبية بدوية شريفة 
األصل  والنسب ، معمر القذافي هو أبن محمد عبد 
بن  عائشة  وأمه   ، القذافي  بومنيار  أحميد  السالم 
القذاذفة  قبيلة  إلى  ينتمي   ، القذافي  علي  نيران 
بيت القحوص ، وقد ولد ونشأ بالعقربية في وادي 
في  تتلمذ   ، 1942م  عام  سرت  بمنطقة  جارف 
طفولته على يد فقهاء الدين في ذلك الوطن أو ما 
ودرس   ، سرت  بوادي  في  بالكتاتيب  تسمى 
بمدينة  االبتدائية  المرحلة  من  األولى  السنوات 
سرت ، وانتقلت أسرته من سرت إلى فزان فدرس 
الثورة  هاجس  وكان   ، اإلعدادية  المرحلة  بها 
والتغيير يسري في وجدان معمر القذافي منذ عام 
1959م ، وانعكس ذلك على نشاطه الثقافي داخل 
إنشاء  خالل  من  الثانوية  اإلعدادية  سبها  مدرسة 
 ... الشمس   ) أسم  عليها  أطلق  حائطية  جريدة 
الذي  العنوان  ذات  وهو   ، للجميع)  تشع  الشمس 
في  صدرت  التي  الشمس  صحيفة  على  أطلق 

كان  وعندما   ، الماضي  القرن  من  التسعينات 
الحراك  ثانوي وفي ظل  األولى  السنة  يدرس في 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  يقوده  الذي  القومي 
شكلت  التي  اإلحداث  أبرز  من  كان   ، الناصر 
منعطفًا في حياته هو إعالن االنفصال بين مصر 
وسوريا ، وهو يعني انتهاء محاولة وحدوية سعى 
إليها الزعيم جمال عبد الناصر ،  فكان هذا الحدث 
بقدر ما فيه من ألم كان يحتضن األمل ، بوجود 
أجيال وحدوية تأثرت بالوعي القومي والوحدوي ، 
الذي كان يمثله الزعيم جمال عبد الناصر ، فقام 
باإلعداد لتنظيم مظاهرة في 5 أكتوبر من العام 
مصر  بين  باالنفصال  وتندد  ترفض  1960م  
تم  ما  سرعان  المظاهرة  تحرك  وعند   ، وسوريا 
 ، المتحركة  القوة  قبل  من  وقمعها  مواجهتها 
الذين قاموا بتفريق المتظاهرين ولم يقف األمر 
من  عدد  على  القبض  تم  بل   ، الحد  هذا  عند 
 ، القذافي  معمر  الطالب  بينهم  من  كان  الطلبة 
وأصدر والي فزان (سيف النصر) قرارًا بفصله من 
والية  إلى  حقائبة  ليحزم   ، فزان  بوالية  الدراسة 
به  واستقر   ، الغرب  طرابلس  والية  وهي  أخرى 
واستقل   ، مصراته  منطقة  إلى  بالتوجه  القرار 
مدينة  إلى  ليصل  قاسية  رحلة  في  سيارة شاحنة 
مصراته  مدرسة  إلى  وصوله  وعند   ، مصراته 
كفاية  عدم  وبرغم   ، الثانوية   اإلعدادية 
المستندات الدراسية ساعده من كان يعرفهم من 
الطلبة في تمكينه من الدراسة ، والتوسط له عند 
مدير المدرسة والذي بدوره قدر ظروفه ، فكان ما 
األولى  بالسنة  يتوفر بحوزته هو مستوى دراسي 
ثانوي فقط ، وبرغم الحراك والتفاعل القومي في 
فزان كان أقوى من مصراته ، إال أن هذا األمر لم 
يثنيه عن خلق الحركة القومية والتفاعل القومي 

 ، مصراته  في  االجتماعي  والوسط  الطالب  بين 
وموقفه مع مفتش مادة اللغة اإلنجليزية في والية 
على  مثال  أبلغ  (جونسون)  الغرب   طرابلس 
ناصريته وقوميته ، عندما رفض القيام من مقعده 
وهذا   ، الفصل  دخوله  عند  المفتش  هذا  لتحية 
التصرف كان تعبيرًا عن رفض االستعمار وهيمنته 
المعدن  يحرك قطعة من  بقى جالسًا وهو  ، حيث 
تحمل صورة جمال عبد الناصر ( ميدالية معدنية) 
في أصابعه ، وهي رسالة إلى ذلك المفتش تحمل  
دالالت القومية والعروبة واإلسالم  ، وبعد أن أمره 
المفتش بالخروج قائًال له: (أخرج) باللغة اإلنجليزية  
، رد على الموجه كذلك باللغة اإلنجليزية قائًال له: 
ليس  سأخرج  وأنا    ، بالدي  من  يخرج  من  أنت 
احترامًا لك ، وإنما خروجي احترامًا لزمالئي ،  وكان 
وهو   ، الكثير  يكلفه  قد  التصرف  هذا  بأن  يعلم 
طرده نهائيًا من والية طرابلس الغرب ، كما طرد 
من والية فزان وهذا يعنى انتهاء مستقبله العلمي 
األمر بسالم  ينتهي  بأن  ، ولكن قدرة اهللا شاءت  
من دون أن يتخذ ضده أي إجراء ، وهذا الموقف ال 
كان  بل   ، واالحترام  اللياقة  عدم  أنه  على  يحسب 
بهيمنة  والوعي  اإلحساس  نتيجة  فعل  ردة 
االستعمار على الوطن ، فهو كما يروي رفاقه كان 
طيب ومحترم ويتميز بالهدوء وقلة الكالم ، وكان 
وبالقسم  الطالبي  الوسط  في  يلقب 
 ، وأسلوبه  لطيبته  نظرًا  معمر)  الداخلي(الشيخ 
 ، الداخلي  القسم  بطلبة  يصلي   إمامًا  كان  وألنه 
بالكلية  التحق  الثانوية  الدراسة  أنهى  أن  وبعد 
بااللتحاق  رفاقه  من  الكثير  وأقنع   ، العسكرية 
بالكلية العسكرية ، ليبدأ مسيرة العمل الثوري في 
اتجاه الثورة ،  بتأسيس حركة الضباط الوحدويين 
األحرار ، فهو رأى بأن الثورة البد لها من المؤسسة 

من  وأداة  لها  العسكري  الجناح  لتكون  العسكرية 
أدوات التغيير ، وبعد أن تخرج من الكلية العسكرية 
برتبة مالزم ثاني عمل بمعسكر األبيار ، ثم أنتقل 
للعمل بمعسكر قاريونس ، وكان يمتاز أثناء عمله 
بهذه المعسكرات بالجدية وعدم التهاون في أداء 
دورة  في  أوفد  ثم   ، الجنود  تدريب  و  الواجب 
تدريبية إلى بريطانيا عام 1965م ، وأثناء تواجده 
لم  تجواله  وأثناء  لندن  البريطانية  العاصمة  في 
الزي  يرتدي  فكان   ، الوطن  رمزية  عن  يتخلى 
العربي الليبي ، وبعد عودته إلى الوطن باشر عمله 
والعلني  السري  التحرك  من  وبعد سنين   ، الثوري 
ذلك  في  العسكرية  االستخبارات  أنظار  وتحت 
الوقت ، وتوصل أعضاء حركة الضباط الوحدويين 
األحرار بعد اإلعداد للثورة إلى إعالن يوم الثورة ،  
 1969 عام  سبتمبر  من  األول  االثنين  يوم  وكان 
(القدس)  السر  كلمة  وكانت  الثورة  لقيام  موعدًا 
وفي فجر ذلك اليوم وبعدما انتصرت الثورة ، دخل 
معمر القذافي يرافقه بعض أعضاء حركة الضباط 

األحرار إلى إذاعة بنغازي ليعلن البيان .
البيان األول للثورة :

الليبي  الشعب  أيها   " قائًال:  األول  البيان  وقرأ 
ألمانيك  وتحقيقا  الحرة  إلرادتك  تنفيذا  العظيم 
الذي  المتكرر  لندائك  صادقة  واستجابة  الغالية، 
العمل  على  ويحث  والتطهير  بالتغيير  يطالب 
والمبادرة ويحرض على الثورة واالنقضاض ، قامت 
الرجعي  بالنظام  باإلطاحة  المسلحة  قواتك 
النتنة  رائحته  أزكمت  الذي  المتعفن  المتخلف 
 ، األبدان  معالمه  رؤية  من  واقشعرت   ، األنوف 
وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت األصنام 
من  واحدة  لحظة  في  فانقشع  األوثان  وتحطمت 
حكم  من  العصور،  ظالم  الرهيبة  القدر  لحظات 

الرجعية  عهد  إلي  الطليان  جور  إلى  األتراك 
والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر، 
ذات  حرة  جمهورية  ليبيا  تعتبر  أآلن  منذ  وهكذا 
الليبية)،  العربية  (الجمهورية  اسم  تحت  سيادة 
صاعدة ، بعون اهللا إلى العمل إلى العال، سائرة في 
طريق الحرية والوحدة والعدالة االجتماعية, كافلة 
ألبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل 
وال  مظلوم  وال  مغبون  وال  مهضوم  ال  الشريف. 
مجتمع  ظل  في  أحرار  إخوة  بل  مسود،  وال  سيد 
والمساواة،  الرخاء  راية  اهللا)  شاء  (إن  عليه  ترفرف 
فهاتوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم، وانسوا أحقادكم 
عدو  العربية  اآلمة  عدو  ضد  واحدا  صفا  وقفوا 
مقدساتنا  أحرق  الذي  اإلنسانية،  عدو  اإلسالم 
تراثا  ونحيي  مجدا  سنبني  وهكذا  شرفنا،  وحطم 
ونثأر لكرامة جرحت وحق اغتصب.  يا من شهدتم 
لعمر المختار جهادا مقدسا من أجل ليبيا والعروبة 
قتاال  الشريف  أحمد  مع  قاتلتم  من  ويا  واإلسالم، 
حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء, يا أبناء المدن 
القرى،  أبناء  يا  الطاهرة،  األرياف  أبناء  يا   ، العريقة 
العمل،  ساعة  دقت  قد  ها  الحبيبة،  الجميلة  قرانا 
أن  اللحظة  هذه  في  يسرنا  وإنه  األمام.   فإلى 
نطمئن إخواننا األجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم 
سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وأن هذا 
أو  أجنبية  دولة  أي  ضد  موجهة  غير  العمل 
وإنما  به  معترف  دولي  قانون  أو  دولية  معاهدات 
ومشاكلها  ليبيا  يخص  بحت  داخلي  عمل  هو 
المزمنة ، وإلى األمام والسالم عليكم ورحمة اهللا ".
لم  ألنها   ، البيضاء  بالثورة  الثورة  هذه  وسميت 
تراق فيها قطرة دم واحدة ، وانطلقت الثورة وسط 
بالدم  بالروح   " الشعب  هتافات  تلفها  الشعب 
 ، وإبعاده  معناه  الهتاف  ولهذا   " ياثورتنا  نفديك 

باعتراف  اللحظة  وليدة  ليست  الليبية  الثورة  وألن 
 ، وتخطيط  وعقل  فكر  هي  وإنما   ، ورفاقه  قائدها 
وإرهاصات ، وتنظيم ، وعمل ، ومخاطر ، صنعت من 
وإنما   ، الحرب  جنراالت  يصنعها  ولم  الشعب  بين 
 ، الفقيرة  والطبقة  الشعب  بين  من  شباب  هم 
وكانت   ، المتوسطة   الطبقة  من  منهم  وقليل 
الثورة بفعل وحركة وإرادة شباب صغار السن في 
الشعب  أكد  فلهذا   ، والعسكري  المدني  التنظيم 
على أن الثورة ثورته وعليه تقع مسؤولية حمايتها 
، أن الثورة  شهدت سنين من العمل السري تحت 
األرض وفوق األرض كما أسلفت من القول ، ولم 
العسكرية  والخاليا  الثورة  قائد  إال  بها  يعلم  يكن 
والمدنية ،  وهذا ما أكده الفريق محمد العياط أحد 
القليلة  األيام  في  األحرار  الوحدويين  الضباط 
أي  هناك  يكن  ولم   ، تلفزيوني  لقاء  عبر  الماضية 
الزعيم  أن  ذلك  على  والدليل   ، الخارج  مع  اتصال 
جمال عبد الناصر لم يعلم بما حدث في ليبيا ، ولم 
أن  بعد  إال   ، بالثورة  قاموا  من  بهوية  يعلم  يكن 
 ، المصرية  للقيادة  برقية  الليبي  الزعيم  أرسل 
خاللها  من  وتدعو   ، الثورة  بحدوث  فيها  يعلمهم 
األستاذ محمد حسنين هيكل بصفته رئيس تحرير 
وقد   ، بنغازي  مدينة  إلى  للحضور  األهرام  جريدة 
بالتفصيل  ذلك  على  هيكل  حسنين  محمد  تحدث 
بن  مصطفى  أكد  كم   ، التاريخ  على  شهادته  في 
 ، الملك  عهد  في  األسبق  ليبيا  وزراء  رئيس  حليم 
بقوله : أننا تتبعنا عن طريق كل السفارات ووكاالت 
لنا  وثبت   ، العالم  دول  وكافة  األجنبية  المخابرات 
تواصل  أي  أنه اليوجد   ، للشك  يدعو مجاًال  بما ال 
الثورة  قامت   ، الخارج  مع  بالثورة  قاموا  من  بين 
فتم   ، الوطن  أرض  عن  األجنبية  القواعد  بإجالء 
في  هويلس  قاعدة  من  األمريكية  القوات  إجالء 
ثم   ، نافع  أبن  عقبة  قاعدة  وسميت   ، طرابلس 
نسبة  امعتيقة  قاعدة  الليبي  الزعيم  عليها  أطالق 
للفتاة البريئة امعتيقة ، التي سقطت عليها الطائرة 
قاعدة  من  البريطانية  القوات  وإجالء   ، األمريكية 
 ، الناصر  عبد  جمال  قاعدة  وسميت  بطبرق  العدم 
فيها  بما  األجنبية  القوات  كافة  إجالء  تم  كما 
كقواعد   ، الليبية  األراضي  كافة  من  الفرنسية 
الرادرية وغيرها من تقوم  الدفاع الجوى والقواعد 
بمهام اإلسناد للقوات األمريكية والبريطانية ، وقد 
الثالثي  العدوان  للقاعدة األمريكية  دورًا في  كان 
على مصر عام 1956 في عهد الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر ، وتحدث الزعيم جمال عبدالناصر عن 

ذلك في اول زيارة له لليبيا بعد قيام الثورة ، كما 
 ، الطليان  الفاشست  المعمرين  بقايا  طرد  تم 
التي تم توزيعها فيما  الزراعية  واسترداد األراضي 
شركات  تأميم  تم  كما   ، الليبي  الشعب  على  بعد 
النفط  إنتاج  من  االستفادة  نسبة  وتغيير   ، النفط 
تشهدها  لم  سابقة  كان  النفط  برميل  ورفع سعر 
الهيمنة  ظل  في  ليبيا  كانت  فقد   ، العربية  األمة 
األجنبية على النفط تمنح نسبة 10 % بينما تمنح  
ليبيا  فأصبحت   ،  %  90 نسبة  األجنبية  الشركات 
تمتلك حصة قدرها %90 بينما الشركات األجنبية 
%10 ، وبرغم أن هذا العمل قد أثار حفيظة الغرب 
إال أن قيادة الثورة أصرت على تأميم شركات النفط 
ورفع سعره ، كما كان للقيادة الليبية دور في دعم 
منظمة ( األوبك)  ، ولعل ماقاله الرئيس األوغندي 
يوري موسيفيني بعد هذه السنين في حق الزعيم 
الليبي ، أكبر شاهد على فضل القيادة الليبية على 
الدول المنتجة للنفط في رفع سعر تصدير النفط ، 
قد  العرب  بأن  قائًال:  موسيفني  يوري  أضاف  كما 
تنكروا لفضل الزعيم معمر القذافي وما قدمه لهم 
من دعم ، واتجهت الثورة إلى بناء اإلنسان معنويُا 
واإلسكانية  الزراعية  المشاريع  فأنشئت  وماديُا 
والتنموية ، وتم حرق أخر كوخ عام 1976 من أجل 
أن يعيش المواطن الليبي في مسكن صحي والئق 
التطور في  السريعة وواكبت  الطرق  أنشئت  ، كما 
وسائل االتصال والمعلومات ، ولعل تخفيض قيمة 
األجهزة المحمولة وتطوير األجهزة الثابتة وإدخال 
على  نموذج  أبلغ  الالسلكية)   ) الريفية  األجهزة 
مواكبة هذا التطور ، كم تم بناء كافة المؤسسات 
الخدمية بما فيها المطارات والموانئ  وغيرها من 
المؤسسات الخدمية ، أما في قطاع الصحة فقد تم 
في  األمراض  على  والقضاء  المستشفيات  بناء 

مناطق الدواخل واالهتمام بالرعاية الصحية ،  كما 
والمعاهد  المدارس  ببناء  بالتعليم  االهتمام  تم 
والجامعات ، وتم القضاء على األمية وفرض إلزامية 
تتوقف  ولم   ، الكبار  تعليم  برنامج  وفتح   ، التعليم 
الثورة عند المستوى المحلي في البناء فقد عملت 
 ، واالصعدة  واالتجاهات  المستويات  جميع  على 
سلطة  قيام  إعالن  تم  السياسي  الصعيد  فعلى 
وهذا   ،  1977 العام  من  مارس   2 في  الشعب 
الحكم  اتجاه  في  التحول  بداية  هو  اإلعالن 
الشعب  تقسم  يعني  وهذا   ، المباشر  الديمقراطي 
إصدار  تتولى  وهي  (مؤتمرات)  تجمعات  إلى 
القرارات ، وهي تمثل السلطة التشريعية ، وتلتقي 
مؤتمر  يسمى  عام  تجمع  في  المؤتمرات  هذه 
النظم  في  البرلمان  يناظر  وهو   ، العام  الشعب 
التقليدية ، ويقابل كل تجمع (مؤتمر) لجنة شعبية 
 ) التجمعات  هذه  أعضاء  بين  من  اختيارها  يتم 
على  عامه  شعبية  لجنة  اختيار  ويتم  المؤتمرات) 
 ، العام  الشعب  مؤتمر  خالل  من  الدولة  مستوى 
المؤتمرات  الشعب  سلطة  في  فإن  وبالتالي 
التشريعية)  السلطة   ) تمثل  وهي  تقرر  الشعبية 
(السلطة  تمثل  وهي  تنفذ  الشعبية  واللجان 
هيمنة  تحت  تقع  الشعبية  واللجان  التنفيذية) 
وسلطة الشعب ، والسلطة القضائية يديرها قضاة 
المحكمة  الشعب وهي  يتبعون محكمة  مستقلون 
المجتمع  بأبناء  اهتمت  الليبية  الثورة  إن   ، العليا 
الليبي وجعلت المجتمع ولي من ال ولي له ، فكان 
المؤسسات  من  مؤسسة  االجتماعي  الضمان 
الفاعلة ، وهذا يشير على حرص القيادة التاريخية 
 ، الفرد وحماية وصون حقوقه  مكانة  احترام  على 
الضمان  مظلة  تحت  يعيش  الليبي  فالمواطن 
حظيت  لقد  و   ، المجتمع  مظلة  وهي  االجتماعي 
المرأة في عصر الجماهير ، بما لم تحظى به المرأة 
المرأة  مقدمتها  وفي  األخرى  المجتمعات  في 
 ، أنوثتها  وتذل  كرامتها  تمتهن  التي   ، الغربية 
العمل  مجاالت  أمامها  ُفتحت  الليبية  المرأة  ولكن 
عدة  في  رائدة  و  قائدة  فكانت   ، والتألق  واإلبداع 

وأستاذة  ومعلمة  وطبيبة  ومدنية  حربية  مجاالت 
 ، الوظائف  ارقي  تقلدت  كما   ، وضابطة  جامعة 

فكانت أمينة للتعليم وهي بمثابة وزيرة .
مشروع  في  البدء  عن  الليبي  الزعيم  أعلن  كما   
النهر الصناعي ووضع حجر في 28 أغسطس 1984

هائلة  نقل كميات  إلى  المشروع  ويهدف هذا   ، م 
من المياه العذبه من الجنوب لتندفع نحو الشمال 
في أطول رحلة لها ، من اجل معالجة نقص المياه 
المناطق  منه  تعاني  الذي  العطش  ومقاومة 
من  وكذلك   ، الغربية  المناطق  وبعض  الشرقية 
أجل دعم قطاع الزراعة بإقامة مشاريع زراعية على 
مياه النهر الصناعي العظيم ، وعلى صعيد تمكين 
الشعب من امتالك زمام أمره ، وتأسيسًا على مبدأ 
المستحقة  األسر  للشعب حصر  ملك  الشعب  ثروة 
للمحافظ االستثمارية على أن يتم االستفادة على 
الدولة  فرصدت   ، استثناء  وبدون  لليبيين  التوالي 
لكل مواطن مستحق وبناء على معدل دخله مبلغ 
المواطن  لصالح  أودعت  كقيمة  دينار  ألف  ثالثون 
والمؤسسات  والبنوك  المصانع  في  له  ومساهمة 
االقتصادية ، لتحقيق عائد لصالح المواطن وهي ما 
تعرف إلى يومنا هذا بالمحافظ االستثمارية ، كما 
تم دعم السلع التموينية واحتياجات المواطن من 
المحروقات والكهرباء بأثمان بخسة جدًا ، وتم ربط 
من  متكاملة  بشبكة  وعرضها  طولها  البالد 
الكهرباء وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية 
إنشاء  في  البدء  تم  كما   ، المجاورة  الدول  إلى 
الرياضية  المرافق  من  العديد  شملت  مشاريع 
ورؤية  مشروع  وضمن   ، والصحية  واإلسكانية 
عدد  لتنفيذ  العقود  إبرام  تم  الغد)  ليبيا   ) برنامج 

تنفيذ  في  البدء  تم  كما   ، الضخمة  المشاريع  من 
أربعة مركبات جامعية متكاملة وهي مدن جامعية 
على أرقى ما يمكن موزعة على أربعة مناطق ، كما 
وتم  زواره  و  بمصراته  الحرة  السوق  إنشاء  تم 
ومطار  الجديد  العالمي  المطار  إنشاء  في  الشروع 
بنينا الدولي الجديد على أرقى مستوى ، فكان مطار 
شمال  في  مطار  أكبر  يمثل  العالمي  طرابلس 
من  العديد  وهناك   ، استكماله  تم  ما  إذا  أفريقيا 
من  سلسلة  تضم  التي  االستثمارية  المشاريع 
، ناهيك عن  الفنادق واألبراج والمدن االقتصادية 
من  مختلفة  مناطق  في  الخارجية  االستثمارات 
أجبر  المعنوية  اإلنجازات  صعيد  وعلى   ، العالم 
الزعيم الليبي إيطاليا على االعتذار للشعب الليبي 
عن حقبة االستعمار ، وقام برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا بتقبيل يد أبن شيخ الشهداء عمر المختار 
الذي خلدت ذكراه ، واسترجاع أحد القطعة األثرية 
عمر  فيلم  إنجاز  ولعل   ، االحتالل  أيام  التي سرقت 
اآلباء  لكفاح  تخليدا  هذا  على  مؤشر  أقوى  المختار 
واألجداد ، لقد كان الزعيم الليبي يحمل في ضميره 
السن  في  وإعدام شيخ طاعن   ، الحقبة  لتلك  الثأر 
كعمر المختار ، ونفي إيطاليا لألطفال والنساء إلى 
 ، الحداد  بيوم  عنه  ماعبر  وهو  اإليطالية  الجزر 
لكرامة  وإعادة  للثأر  ردًا  اليطاليا  زيارته  وكانت 

الشعب الليبي .

القومي  البناء  نحو  واتجهت  القيادة  عمدت  كما 
فأعلنت عن طموحها الوحدوي تلبية ألهدافها في 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  جعل  ما  وهذا   ، الوحدة 
معمر  أخي  أن  لكم  أقول  وأنا  أترككم   " يقول: 
القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة 
من  العديد  عقدت  االتجاه  هذا  وفي   " العربية 
إتحاد  اتفاقية  منها   ، الوحدوية  االتفاقيات 
 ، واتفاقية جربة مع تونس   ، العربية  الجمهوريات 
واتفاقية حاسي مسعود مع الجزائر ، واتفاقية وجدة 
للوحدة مع المغرب ، واالتفاقية الوحدوية مع سوريا 
الزالت سارية  والتي   ، المغاربي  االتحاد  واتفاقية   ،

حتى اآلن ، ناهيك عن فتح الحدود وإيقاف التعامل 
بالتاشيرة مع تونس ومصر ، كما قدمت ليبيا في 
ظل قيادة الزعيم الليبي الكثير لدعم األمة العربية 
أبلغ   1973 عام  أكتوبر   6 حرب  في  مصر  ودعم   ،
في  الليبي  الجيش  شارك  فقد   ، ذلك  على  مثال 
قدمت  كما   ، برليف  خط  وتحطيم  أكتوبر  انتصار 
دبابات  من  واللوجستية  المادية  اإلمكانيات  ليبيا 
العسكرية  والمعدات  اإلمكانيات  وكافة  وطائرات 
ليبيا كانت دولة فاعلة في محيطها  ، إذن  األخرى 
العربي وعلى المستوى القومي ، ال ينكره إال جاحد 
وال يغض الطرف عنه إال حاقد أو مزايد ، كما كانت 
كافة  كثب  عن  وتتابع  تراقب  الليبية  القيادة 
األوضاع العربية بكل دقة ، من أجل إطالع الوسط 
وحق  اإلسرائيليين  جرائم  على  والعالم  العربي 
عن  أما   ، أنفسهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين 
ملتقى  ليبيا  فكانت  الفلسطينية  القضية  دعم 
لحركة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها ، ولعل 
الزعيم  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  حركة  دعم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، وسقوط طائرته 
أحد معسكرات  لتفقد  أثناء جولته  ليبيا  في جنوب 

المقاومة الفلسطينية أبلغ مثال على هذا الدعم ، 

وفي الحقيقة ليبيا لم تكن عامل مساعد للمقاومة 
حقيقي  وداعم  قوي  سند  بل   ، الفلسطينية 
للمقاومة الفلسطينية والعربية سواء في فلسطين 
على  أما   ، واقتصاديًا  وعسكريًا  سياسيًا  لبنان  أو 
الليبي  الزعيم  رؤية  ، فقد كانت  األفريقي  الصعيد 
تنطلق من أن أفريقيا لألفريقيين وليست لسواهم 
للغرب  صائغة  لقمة  تكون  لن  أفريقيا  وأن   ،
جاءت  هنا  ومن   ، وللصهيونية  االستعماري 
ضد  والتحرر  المقاومة  حركات  دعم  إستراتيجية 
في  يصب  الدعم  وهذا   ، أفريقيا  في  االستعمار 
وتحرير  العادلة  القضايا  مصلحة  في  النهاية 
الشعوب من الهيمنة وسلب خيراتها ، ويفضي في 
العربية  للقضايا  القارة  دول  دعم  في  النهاية 
قادة  والزال   ، العرب  كل  قضية  فلسطين  كقضية 
ولعل   ، الموقف  هذا  يقدرون  األفريقية  الدول 

األوغندي(  والرئيس  (موقابي)  الزمبابوي  الرئيس 
الزعماء  ) قد أشادوا وأشاد غيرهم من  موسيفني 
األفارقة بالدور الليبي في تحرير القارة ، هذا الدعم 
الالمحدود كان جليًا وواضحًا في مساهمة القيادة 

الليبية في إطالق سراح الزعيم األفريقي ( نلسون 
العنصريين  قبل  من  اعتقاله  تم  الذي  مانديال) 
نلسون  واستطاع   ، أفريقيا  جنوب  في  البيض 
سجون  في  عقود  عدة  معتقل  كان  الذي  مانديال 
الميز العنصري ، أن يساهم في حل قضايا القارة ، 
وقاد جنوب أفريقيا نحو المصالحة واالستقرار بكل 
الراحل  األفريقي  الزعيم  ماقال  وأبلغ   ، جدارة 
وبحضور  الليبي  الزعيم  حق  في  مانديال  نلسون 
ال  من   " كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 

يريد معمر القذافي فليلقي نفسه في البحر ".
على  األفريقية  القارة  أبناء  بدعم  ليبيا  قامت  كما 
الصحية  المجاالت  وجميع  المستويات  جميع 
 ، والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بين  العالقة  القضايا  كافة  حل  في  والمساهمة 
باالندماج  الليبي  الموقف  ، وتوج  األفريقية  الدول 
ورؤية  رحم  من  جاء  الذي   ، األفريقي  الفضاء  في 
القيادة الليبية ، التي انتقلت بالقارة األفريقية إلى 
عصر االتحادات والفضاءات فكان االتحاد األفريقي 
 9/9/1999 يوم  سرت  مدينة  في  أعلن  الذي 
للقارة  تحقق  الذي  واألعظم  األكبر  اإلنجاز 

األفريقية.
أما على الصعيد اإلسالمي فلم يتوقف دور القيادة 
الليبية عن دعم الشعوب اإلسالمية ، فقامت ليبيا 
بتوجيه من قيادتها بدعم اإلسالم في كافة أنحاء 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وأنشئت   ، العالم 
الدعم  هذا  وشمل   ، الدور  بهذا  ُتعنى  كمؤسسة 
وبناء  التعليم  ونشر  والمدارس  المساجد  بناء 
المراكز الثقافية ، كما تم تأسيس جامعة الدعوة 
اإلسالمية ، كمؤسسة تعليمية تستقبل الوافدين 

من جميع مسلمي العالم ، ناهيك عن فتح الجامعات 
العالم  بدول  المسلمين  كافة  أمام  أبوابها  الليبية 
مع تقديم المنح الدراسية لهم ، وقد دخلت أعدادًا 
الزعيم  يد  على  إسالمها  وأعلنت   ، اإلسالم  هائلة 
الليبي ، وقد تجاوزت مئات اآلالف من دول أفريقيا 
بإقامة  القذافي  قام  وقد   ، العالم  دول  وباقي 
والنيجر  تشاد  في  للمسلمين  الجامعة  الصلوات 

ومالي وغيرها من دول القارة .
، ولم يكن دور  العالمي فكان واضح  أما عن دوره 
هامشي او سطحي ، بل فاعل ومؤثر على المحيط 
اإلقليمي والدولي واألممي ، وساعد على ذلك وعي 
 ، الليبية  الخارجية  السياسة  القيادة وقوة محددات 
التي تؤهلها بقيام دور إستراتيجي من أجل تنمية 
عالقاتها مع دول العالم ، وال يكفى الموقع والثروة 
والهدف  المنطلق  بدون  دولي  موقف  صياغة  في 
واأليدلوجية ، وهو ما يعبر عنه بالتوجهات أو الرؤية 
للسياسة الخارجية ، فليبيا دولة تحررت من الهيمنة 
الخارجية  للسياسة  فإن  ولذلك   ،  1969 العام  منذ 
السياسة  في  فالثوابت   ، وثوابت  محددات  الليبية 
دولة  أنها  كونها  من  تنطلق  الليبية  الخارجية 
وعمالء  االستعمار  تناهض  تحررية  إسالمية 
االستعمار وترفض السيطرة والهيمنة ، ولعل هذا 
ليبيا  بين  الكبرى  للمواجهة  اإلشارة  إلى  يقود 
المياه  ، بشأن حدود  المتحدة األمريكية  والواليات 
أن  ليبيا  واستطاعت   ، سرت  خليج  في  اإلقليمية 
السياسي  االنتصار  انتزعت  عندما  سياسيُا  تنتصر 
 ، التاريخية  الخلجان  من  يعد  سرت  خليج  بأن 
واستطاعت رسم حدود المياه أإلقليمية الليبية في 
الليبي  الزعيم  رسم  عندما  الدولية  المياه  مواجهة 
هذه  وكانت   ، درجة)   32) خط  وهو  الموت  خط 
الدولية  العالقات  لبناء  أرضية  المبادئ  أو  الثوابت 
على أسس السالم واألمن الدوليين ، ولدعم قضايا 
لكل  أمل  ليبيا  كانت  كما   ، العالم  في  شعوب 
 ، والسالم  واالستقالل  للحرية  المتطلعة  الشعوب 
أمريكا  وثورات  الليبية  الثورة  بين  العناق  فكان 

الالتينية أبلغ تفسير لتلك الثوابت ، فهذه الثورات 
مؤسس  بوليفار  سيمون  من  أفكارها  استمدت 
الكوبي  الثوري  ذلك   ، جيفارا  وتشي   ، كولومبيا 
ماركسي الفكر أرجنتيني المولد ، والمناضل الثوري 
الهيمنة  قاوم  الذي   ، كاسترو  فيدل  الكوبي 
واالستعمار ، وخوسيه دانييل أورتيغا ، والذي ُعرف 
قاوم  نيكاراغوي  ثائر  وهو  اورتيغا)  (بدانييل 
لحكم  المعارضين  أشد  وكان  الديكتاتورية 
الدكتاتوري (أناستاسيو سوموزا) ، وانتهاًء بالزعيم 
الثوري الفنزويلي الذي جعل من قومية عبدالناصر 
والقذافي قدوة له في الثورة (هوجو شافييز) ، كما 
كان لهذا العناق الثوري رؤيته وعمقه ، فهو اليرفع 
مشروع  هناك  كان  وإنما  جوفاء  وعبارات  شعارات 
وهو  الليبي  الزعيم  مع  الثورية  القيادات  لهذه 
مواجهة  في  الساتو)   ) بحلف  سمي  حلف  تأسيس 
حلف الناتو ، واستمرت ليبيا دولة تعيش حالة من 
األمن واالستقرار ، في ظل نظام أستطاع أن يجعل 
من ليبيا دولة محورية وفاعلة في محيطها العربي 
عام  جاء  أن  إلى   ، والدولي  واإلقليمي  واألفريقي 
2011 وهو عام ليس ككل األعوام ، إنه العام الذي 
هذه  جاءت  أين  من   ، العربي  الربيع  ظاهرة  شهد 
الظاهرة وكيف حدثت ؟. إن الحديث عن ما سمي 
بثورة الربيع العربي في ليبيا ال ينفك عن الحديث 
العتبارات   ، واحدة  كظاهرة  العربي  الربيع  عن 
قومية وثورية وإستراتيجية وجيوستراتيجية ، ليس 
بخافي أن ظاهرة الربيع العربي قد ظهرت مالمحها 
أن نسميها  لنا  إن جاز  ، وثورة تونس  من تونس 
والكرامة  الحرية  بثورة  أيًضا  تعرف  والتي   ، ثورة 
 2010 ديسمبر   17 في  أحداثها  اندلعت  والتي 
تونس  في  وسميت   ،  2011 يناير   4 في  وانتهت 

محمد  الشاب(  مع  تضامًنا  الياسمين  بثورة 
جسده  في  النار  بإضرام  قام  الذي   ، البوعزيزي) 
العربة   ومصادرة  بطالته  على  غضبه  عن  تعبيًرا 
حمدي  فادية  الشرطية  قبل  من  عليها  يبيع  التي 
 4 الموافق  الثالثاء  يوم  (البوعزيزي)  توفي  وقد 
بسبب  عروس  بن  مستشفى  في   2011 يناير 
حروقه البالغة ، والكثير من العرب يرون بأن إضرام 
البوعزيزي النار في نفسه ، أدى إلى اندالع شرارة 
المظاهرات في يوم 17 ديسمبر 2010 في تونس 
ظل  في   ، العربي  بالربيع  ماسمي  بلدان  وسائر 
اشتعال نار اإلعالم العربي ، الذي لم يكن ليصمت 
أو يهدأ فكان هو الناطق الرسمي النتشار الفوضى 
التي  المساحة  هو  كان  بل   ، العربية  البلدان  في 
أستغلها شيوخ األخوان والعمالء وأصحاب األجندة 
الغربية لتحريك الشارع العربي وسكب الزيت على 
محليًا  المزعومة  الثورات  لهذه  سوق  بل   ، النار 
الكثير  الذي كان خامدُا في  اإلعالم  ، هذا  وعالميًا 
إسرائيل  ، كاجتياح  الجسيمة  العربية  األحداث  من 
غزة  في  الجماعية  واإلبادة  الفلسطينية  لألراضي 
بقطار  وإحساسًا  الظروف  ، وفي ظل هذه  والعراق 
الموت الذي طالما ماحذر منه ، خرج الزعيم الليبي 
على اإلعالم ليحذر الشعب التونسي من االنسياق 
ليس  ويحاك  يحدث  ما  وأن   ، الثورة  مزاعم  خلف 
بثورة وإنما مؤامرة الغاية منها خدمة اإلمبريالية 
انتشار  من  حذر  كما   ، العالمية  والصهيونية 
الفوضى وتداعياتها على تونس ، وهذا يرجع إلى 
في  العربي  القومي  األمن  على  القذافي  حرص 
والغربية  األمريكية  المخططات  مواجهة 
بعد  مصر  إلى  النار  وانتقلت   ، والصهيونية 
اشتعالها في تونس ، لتندلع في مصر ثورة سميت 

بثورة 25 يناير ، وكأن حركة التغيير أضحت أشبه 
بلعبة من لعب الشطرنج أو كرة من كرات البلياردو 
يتقدمها  التي   ، بالجموع  التحرير  ميدان  واكتظ   ،
وليس  المسلمين  األخوان  وشيوخ  وعلماء  زعماء 
الجموع  هذه  بين  من  تواجد  بل   ، فحسب  هذا 
برنارد هنري ليفي الصحفي أو الكاتب الصهيوني 
سقط  كما   ، العربية  الثورات  وعراب  الفرنسي 
العابدين  زين  الرئيس  بخروج  تونس  في  النظام 
بعد  مصر  في  النظام  كذلك  سقط   ، البالد  خارج 
إعالن الرئيس محمد حسني مبارك التنحي ، وكانت 
ينظرون  الذين  والمحللين  المتابعين  لدى  الرؤية 
أمنية  إستراتيجية  من  تنطلق  نظرة  من  لألمور 
المفاجئة  الحركة  هذه  أن   ، عربي  قومي  وبعد 
من  أمور  تثير  والسريعة  (الحركية)  والديناميكية 
االستغراب والتعجب ، فهل من البساطة أن تنفجر 
بسبب   ، مصر  في  ثورة  وتتبعها  تونس  في  ثورة 
شاب بائع متجول حرق نفسه كرد فعل على أوضاع 
الصورة  وباتت  تعجب  يتبعه  سؤال  إنه  ؟!  البطالة 
تتضح بأن ليبيا لن تكون بعيدة أو في مأمن من 
 ، واليسار  اليمين  عن  اشتعلت  التي   ، النار  هذه 
والسيما عندما ظهرت شائعات بأن الزعيم الليبي 
سيقود مظاهرة في 17 فبراير ضد اللجنة الشعبية 
العامة واللجان التابعة لها  (مجلس رئاسة الوزراء) 
وتنفيذ   ، ليبيا  في  األوضاع  فيها إلصالح  تدعوهم 
تجاه  االلتزامات  من  العديد  بشأن  إقراره  ماتم 
النيران  السنت  بدأت  أحداث مصر  وبعد   ، الشباب 
من  للكثير  التوقعات  وأن   ، ليبيا  نحو  تتجه 
المتابعين باتت تتحقق ، استغل هذا اليوم ليكون 
بداية الشرارة ، وال أبالغ إن قلت بأن البداية كانت 
سوى  يكن  لم  مصر  إلى  القفز  ثم  تونس  من 
مخطط مدروس ومعد مسبقًا ، فالمستهدف بهذا 
 ، وقيادتها  ليبيا  هي  األول  المقام  في  الربيع 
وتونس ومصر ماهي إال أجنحة الصقر الذي يجب 
أن يتم قطعها حتى ال يستطيع الطيران ، ألن ربيع 
القيادتان  وجود  ظل  في  ليبيا  في  المؤامرة 
التونسية والمصرية ، واستقرار الدولتان لن يكتب 
والرئيس  العابدين  زين  فالرئيس   ، النجاح  له 
 ، ليبيا  على  بالمؤامرة  يسمحوا  لن  مبارك  حسني 
ألنهم يعلمون تداعياتها وما ستأتي به من نتائج 
في  حدث  ما  إن   ، والعربي  اإلقليمي  النطاق  على 
تونس  أحداث  مع  كامل  اختالف  على  جاء  ليبيا 
ومصر ، لم يكن حراك سلمي أو مظاهرات سلمية 
العربية  اإلعالم  وسائل  باألكاذيب  له  روجت  كما 

والصحفيين  الُكتاب  وبعض   ، والعربية  كالجزيرة 
العرب والغرب ، فالتحرك في المنطقة الشرقية بدأ 
باقتحام مديريات األمن والكتائب األمنية ومخازن 
والمثابات  األمنية  المقرات  وحرق   ، األسلحة 
كتيبة  باقتحام  فبدئوا   ، الخدمية  والمؤسسات 
الجويفي في البيضاء ، وكتيبة الفضيل بوعمر في 
منطقة البركة ببنغازي ، وإطالق النار على الضباط 
مديريات  اقتحام  وتم   ، الكتائب  بهذه  والجنود 
تم  ، كما  األسلحة  الشرطة ومخازن  األمن ومراكز 
أحد  وقتل  بالضرب  الشرطة  أفراد  على  االعتداء 
خروجه  أثناء  البركة  معسكر  أمام  الشرطة  أفراد 
بسيارة الشرطة من المركز ، كما تم االعتداء على 
تم  الذي  الشوشان  هشام  ولعل   ، الجيش  أفراد 
 ، الجسور  أحد  في  وتعليقه  بالضرب  عليه  االعتداء 
بشعة  بطريقة  األبرق  بقاعدة  الجيش  أفراد  وقتل 
بعد  انشقاق  ذلك  وصاحب   ، ذلك  على  دليل  أبرز 
عبد  اللواء  بينهم  ومن  بها  الموثوق  القيادات 
الفتاح يونس الذي كان وزيرًا لألمن العام ، لينضم 
إلى ركب التأمر على ليبيا وقيادتها ، ومن المؤسف 
الوحدويين  الضباط  حركة  أعضاء  أحد  كان  أنه 
األحرار الذين شاركوا في الثورة عام 1969  ، وقد 
قتل في في أبشع صورة على أيدي مجهولين من 
جماعات  ضمن  كانوا  وممن   ، المقاتلة  الجماعات 
فبراير في 28 يوليو2011 ، وذات السيناريو الذي 
المنطقة  في  حدث  الشرقية  المنطقة  في  حدث 
والزاوية  مصراته  مدن  شهدت  فقد   ، الغربية 
المقرات  على  االعتداء  الجبل  مناطق  وبعض 
اإلدارية  المؤسسات  وحرق  واألمنية  العسكرية 

المدن  تلك  في  خرجوا  ممن  وتجاهل   ، والخدمية 
قطعوها  التي  والمبايعة  العهد  وثائق  والمناطق 
 ، واللقاءات  المناسبات  جميع  في  أنفسهم   على 
ناهيك   ، بالحبر  وليس  بالدم  كتب  ما  منها  والتي 
بالحفاظ  اليمين  قسم  وأداء  التأييد  برقيات  عن 
والدفاع  واستقرارها  وأمنها  وقيادتها  ليبيا  على 
مقدمتها  في  التحركات  هذه  كل  وكانت   ، عنها 
الجماعات اإلسالمية المقاتلة واألخوان المسلمين 
وهي مجموعات متمردة خارجه عن القانون ، وكل 
ذلك ولم يتم الرد من قبل القوات المسلحة وقوات 
األمن ، وفي هذا السياق ألقى الزعيم الليبي معمر 
 ، الليبي  الشعب  القذافي كلمة خاطب من خاللها 
 ، تنفذ  التي  المؤامرة  نظرية  خاللها  من  وبين 
شريحة  وخصوصًا  الشعب  مطالب  بين  وفصل 
الشباب ومطالب الحقوقيين ، وبين االنسياق وراء 
والمقاتلة  المتطرفة  اإلرهابية  الجماعات 
لما  مؤكدًا  خطابه  وكان   ، االستعمار  ومخططات 
قاله الدكتور سيف اإلسالم ، الذي تحدث عن وضع 
وعلمي  وتحليلي  استشرافي  بشكل   ، ليبيا 
اليدعو  بما  أثبتت  قد  األيام  وهاهي   ، مستفيض 
وأبنه  الليبي  الزعيم  ماقالة  بأن  ألدنى شك  مجاًال 
 ، الواحد  بالحرف  تحقق  قد  اإلسالم  الدكتور سيف 
وأصبح من غالط مضمون تحليالتهم يعي أنه كان 
ومن   ، المؤامرة  مطايا  من  ومطية  به  مغرر 
يحسبون  ومن  منهم  األكاديميين  أن  المؤسف 
هذا  تحليل  يستطيعوا  لم  الثقافة  على  أنفسهم 
قراءة  مضمونه  وقراءة   ، الجيد  التحليل  الخطاب 
واعية ومتمكنة ، وهاهم اليوم يعيدون قراءته بعد 

إنشاء منطقة حظر جوي ، وليس شن ضربات جوية 
ما  وإذا    ، المدنيين  بحجة حماية  المدنيين  وقتل 
 ، المتحدة  األمم  ميثاق  على  القرار  هذا  أسقطنا 
نجده يتناقض مع ما جاء في عدد من مواد الميثاق 
، ويتناقض مع مضمون القرار ذاته ، واألدهى من 
نقله  ما  على  اعتمدت  المتحدة  األمم  أن  ذلك 
 ، إعالمية  أكاذيب وفبركه  له من  روج  اإلعالم وما 
فليس من المنطق والمعقول سياسيًا ودبلوماسيًا 
أن تعتمد منظمة األمم المتحدة على أخبار وتقارير 
والدبلوماسية  األزمات  دبلوماسية  بل   ، إعالمية 
المكوكية ،  تقتضي اتخاذ ما يلزم لنزع فتيل األزمة 
على  تقف  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  وذلك   ،
لتفصيل  يسع  ال  والمجال   ، واقعي  الموقف بشكل 
الجانب القانوني في مشروعية التدخل الدولي في 
ليبيا ، والغريب في األمر أن فرنسا لم تنتظر صدور 
القوات  لضرب  الرافال  طائرات  حركت  بل  القرار 
وسقط   ، بنغازي  مدينة  لتأمين  المتجه  المسلحة 
قوات  وأفراد  ضباط  من  أعداد  الغارة  هذه  في 
شمال  حلف  عمليات  وانطلقت   ، الليبي  الجيش 
الدول  بعض  معه  وتحالف  الناتو)   ) األطلسي 
العربية وفي مقدمتها قطر واإلمارات ، ناهيك عن 
وتحدث   ، الناتو  عمليات  لتنفيذ  اللوجستي  الدعم 
الرئيس الكوبي المناضل (فيدل كاسترو) في بداية 
األحداث على ليبيا ، مؤكدًا على حتمية الحرب على 
ليبيا قائًال: " بماذا نشبه الحرب على ليبيا ، نشبهها 
أو نشبهها  1936؟  عام  إسبانيا في  بما حدث في 
بحرب موسوليني ضد الحبشة في عام 1935 ؟ أو 
أو  ؟   2003 عام  في  العراق  ضد  بوش  بحرب 

المتحدة  الواليات  قادتها  التي  الحروب  بعشرات 
ضد الشعوب األمريكية بدًءا من غزو المكسيك في 
لجزر  بريطانيا  بغزو  نشبهها  أم   ،1846 عام 
لخليج  المرتزقة  بغزو  أم   ،1982 في  الفوكالند 
لمدة  بالدنا  وحصار  القذرة  بالحروب  أم  الخنازير، 
حرب  مثل  الحروب  هذه  بكل  أم  سنة،  خمسين 
 ، القتلى  راح ضحيتها ماليين  التي  وغيرها  فيتنام 
وكانت تعطى فيها التبريرات الباعثة على السخرية 
" وفي مواجهة ذلك خرجت المظاهرات المليونية  
وسرت  والخمس  وزليتن  طرابلس  مناطق  في 
والزاوية وورشفانه وسبها وغيرها من مناطق ليبيا 
للمدنيين  الناتو  الغربي وقصف  بالتدخل  تنديدًا   ،
بكل  خرجت  الماليين  هذه   ، السالح  من  العزل 
العالم  وشاهد   ، والساحات  الميادين  في  عفويه 
األعالم  وتجاهل   ، المليونية  المظاهرات  هذه 
تجاهل  كما   ، المظاهرات  هذه  المأجور  العربي 
ملتقيات القبائل التي أعلنت رفضها لتدخل الناتو ، 
األمن  زعزعة  في  للمساهمة  الغرب  سخرهم  ألنه 
الليبية  بالدولة  اإلطاحة  سبيل  في  واالستقرار 
كافة  الغرب   سخر  لقد   ، فقط  بالنظام  وليس 
األدوات التي من أهمها: اإلعالم العربي الموجه ، 
 ، والمرتزقة    ، والجواسيس   ، الدين  ومشايخ 
الخارجية  في  المسئولين  ذمم  وشراء   ، والعمالء 
األمم  في  ليبيا  مندوب  رأسهم  وعلى   ، الليبية 

المتحدة ، وغيره من الجبناء و المتأمرين.
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  تقدم  مع  كله  هذا 
الذي يتكون من (48) دولة ، هذا الحلف الذي أعد 
لمواجهة حلف (وارسو) الذي كان يمثل المنظومة 
مرحلة  في  السوفييتي  اإلتحاد  بقيادة  الشرقية 
الحرب الباردة ، لقد قاد حلف شمال األطلسي كافة 
كان  من  هو  بل   ، األرض  على  القتالية  العمليات 
بثوار  يسمون  ما  وبتراجع  بتقدم  األوامر  يعطي 
لهذا  يتواجد  وإنما   ، فحسب  هذا  وليس  فبراير 
وبريطانية  وأمريكية  فرنسية  عناصر  الحلف 
وإسرائيلية وغيرهم ، ولعل الصهيوني برنارد ليفي 
وما قام به في بنغازي من أبلغ وأعظم المؤشرات 
على المؤامرة الصهيوأمريكية والغربية ، فقد رفع 
راية ما تسمى براية االستقالل وتنزيل راية الدولة 
القيام  الصحفي  مهام  من  أن  أظن  وال   ، الليبية 
ماسموهم  بين  التواجد  مهامه  من  أو   ، بذلك 
مع  الجلوس  مهامه  من  أو   ، الجبهات  في  بالثوار 
حضور  أو   ، الشرقية  المنطقة  في  القبائل  شيوخ 
الجلسات واالجتماعات العسكرية برفقة عبد الفتاح 

إلى  المجيء  أو   ، العسكرية  الخطط  لرسم  يونس 
في  ومرافقتهم  فبراير  بقيادات  لاللتقاء  مصراته 
الجبهات ، ومنحه حق المواطنة ، ناهيك عن تواجد 
 ، ماكين  كجون  والفرنسية  األمريكية  الشخصيات 
وهيالري  وأوباما  وكاميرون  سركوزي  ودعم 
كلينتون ، وهذا التواجد كان أبلغ بيان ومؤشر على 
أن الغرب هو من يقود التغيير في ليبيا ، متخذين 
أسلوب  والتغيير  باإلصالح  الداخلية  المطالب  من 
، وساعد في ذلك ممن كانوا حول  المؤامرة  لزرع 
الفساد  قادت  التي  الفئة  وهم   ، الليبية  القيادة 
بين  والهوة  الفراغ  حالة  خلق  وحاولت   ، المالي 
الليبي  الزعيم  انشغال  مستغلة  والشعب  القيادة 
البطانة  فهذه   ، والدولية  األفريقية  بالقضايا 
حالة  خلق  على  ساعدت  بأفعال  قامت  الفاسدة 
كانت  التي  التوجهات  إلى  واإلساءة   ، االحتقان 
تطمح إليها القيادة ، ولعل مشروع ليبيا الغد من 
أهم المشاريع  والخطوات لطي الكثير من الملفات 
في الداخل والخارج ، من أجل أن تتحرك البالد في 
يقلقها من  ما  وجود  أو  أعباء  بدون  التنمية  اتجاه 
األرض  ، كل ذلك مهد  التوجه  تعرقل هذا  قضايا 
وكامل  فعلي  بشكل  الغربي  المخطط  لتنفيذ 
كما   ، واللوجستيه  والسياسية  العسكرية  األركان 
الجنسيات  جميع  من  المرتزقة  ذلك  في  سخروا 
لحقت  التي  األحداث  ولعل   ، العربية  وغير  العربية 
على  وشافية  وافيه  إجابات  قدمت   2011 بالعام 
أسئلة  يحملون  وممن   ، المشككين  من  الكثير 
غامضة في أذهانهم  حول من الذي جاء بالمرتزقة 
 ، ، ومن انتهك حرمات الشعب وارتكب االغتصاب 
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  عمليات  واستمرت 
تدك كل المؤسسات العسكرية ومخازن األسلحة ، 
واألحياء والبيوت والبشر والنبات والحيوان ، ولعل 
البيوت  وقصف   ، زليتن  بمنطقة  ماجر  مجزرة 

بمنطقة عرادة بسوق الجمعة ، وبيت سيف العرب 
الفريق  بيت  قصف  تم  كما   ، الليبي  الزعيم  أبن 
الخويلدي الحميدي بصرمان ، الذي قتل فيه عدد 
من أفراد أسرته على رأسهم زوجته واحفادة ، دليل 
قاطع على مدى اإلجرام الغربي اإلمبريالي الهمجي 
، وعلى ازدواجية المعايير واستغالل حقوق اإلنسان 
وحماية المدنيين كدعاوى للتدخل ،  وبهذه الحجج 
فتم   ، الليبيين  دماء  في  الناتو  هذا  أوغل  تلك  او 
المناطق في بني وليد  قصف األحياء في عدد من 
وسرت وسبها وعدد من المناطق األخرى من ليبيا 
، وكل هذه الضربات كانت بناء على إحداثيات تم 
الجواسيس  قبل  من  بها  الناتو  عمليات  تزويد 
والعمالء والخونة ، والذين تم توثيق حاالت منهم 
والصورة  بالصوت  موثقة  الوقائع  هذه  وكل   ،
ويمكن اإلطالع عليها ، وفي سبيل حقن دماء أبناء 
(باري  مجلة  موقع  نشرها  رسالة  وردت   ، الشعب 
معمر  السابق  الليبي  الزعيم  أن  الفرنسية  ماتش) 
 2011 أغسطس  من  الخامس  في  كتب  القذافي 
برلسكوني  سلفيو  االيطالي   الوزراء  رئيس  إلى 
طالبًا منه وقف القصف ، وكتب القذافي في الرسالة 
" عزيزي سلفيو  فوجئت بموقف صديق كنت وقعت 
معه اتفاق صداقة لمصلحة شعبينا كنت أمل منك 
أجراء  تحاول  وان  يحصل  بما  تهتم  أن  األقل  على 
وساطة قبل أن تعلن تأييدك لهذه الحرب " وأضاف 
القذافي قائًال: ال ألومك على ما لست مسئوال عنه 

العمل  هذا  تدعم  تكن  لم  انك  جيدا  أعلم  ألنني 
الذي ال يشرفك وال يشرف الشعب االيطالي. لكنني 
مصالح  عن  الدفاع  تستطيع  مازلت  انك  اعتقد 
شعبينا ، وتابع القذافي : " أوقف هذا القصف الذي 
إلى  تحدث   ، وأطفالنا  الليبيين  إخواننا  يقتل 
بلدي  االعتداء ضد  هذا  لوقف  وحلفائك  أصدقائك 
إن   ،  " العدالة  اهللا سلوك طريق  يلهمك  أن  ،آمل 

الزعيم الليبي قدم الكثير من المحاوالت من اجل 
على  ذلك  من  أدل  وليس  بالده  على  الحرب  وقف 
ماحدث بينه وبين الرئيس جنوب أفريقي ( جاكوب 
زوما) في زيارته لليبيا للتباحث حول األزمة الليبية 
في شهر مايو 2011 ، فقد جاء على صدر صحيفة 
من  تصدر  الكترونية  صحيفة  أول  وهي  الدولية 
: " أن رئيس جنوب أفريقيا (جاكوب زوما)  باريس 
، أن لقذافي يريد هدنة تتضمن وقف  زيارته  بعد 
األطلسي  شمال  حلف  يشنها  التي  القصف  حملة 
الماضي  الشهر  المعارضة  رفضتها  شروط  وهي 
وأضاف   ، زوما  بها  قام  وساطة سابقة  ُمهمة  بعد 
الليبي  الشعب  إعطاء  ناقشنا ضرورة   " قوله:  زوما 
رئيس  وأعلن   ،  " بنفسه  مشكلته  لحل  الفرصة 
ليبيا  مغادرته  لدى  زوما)  (جاكوب  أفريقيا  جنوب 
خريطة  لتنفيذ  معمرالقذافي  العقيد  استعداد 
وقت  في  الليبية،  األزمة  لحل  األفريقية  الطريق 
في  ودولية  إقليمية  منظمات  ممثلو  فيه  بحث 
ونظام  الثوار  بين  مباشر  غير  حوار  إجراء  القاهرة 
القذافي ، وقال زوما قبيل مغادرة طرابلس : " أن 
في  جاء  ما  لتنفيذ  استعداد  على  وبالده  القذافي 
األفريقي  االتحاد  أقرها  التي  الطريق  خريطة 
لمعالجة  األزمة في ليبيا " وبعد ساعات من رحيله 
شمال  لحلف  طائرات  أن  الليبي  التلفزيون  قال 
على  لتغير  الهجمات  شن  استأنفت  األطلسي 
الى  كيلومترا   460 تبعد  التي  الجفرة  منطقة 
الجنوب الشرقي من طرابلس ، وقال التلفزيون أن 
طائرات التحالف أغارت أيضًا على عدد من المواقع 
 " طرابلس  العاصمة  حي  في  والمدنية  العسكرية 
الحملة  يشنون  الذين  الغربيون  الزعماء  ويقول 
الجوية التي يقودها حلف األطلسي أن قواتهم لن 
كل   ، القذافي  يتنحي  حتى  القصف  عن  تتوقف 

في  آنذاك  الليبية  القيادة  حرص  يدلل  ماتقدم 
الليبي وعلى مؤسساته  الشعب  الحفاظ على دماء 
الدولي   التدخل  أن  على  يبرهن  كما   ، ومقدراته 
المتمثل في (الناتو) إن ماقام به يتناقض مع مبدأ 
حفظ األمن والسلم الدوليين والذي يحظر التدخل 
في سيادة الدول تحت أي ذريعة من الذرائع ، ووفق 
ماعرضته صحيفة الغارديان البريطانية من بيانات 
الشعب  ضد  استخدمت  التي   ، القوة  حجم  حول 
إجمالي  الناتو كانت كاآلتي:  الليبي من قبل حلف 
عسكري   (12000) هم  العسكريين 
عدد  بريطاني   (1300) أمريكي  (8500)عسكري 
الطائرات ( 309) طائرة شاركت األردن بعدد (12) 
 ، (8) طائرات  ، قطر  (12) طائرة  اإلمارات   ، طائرة 
ليبيا  على  إطالقها  تم  التي  كروز  صواريخ  عدد 
 (  323،26) الجوية  الطلعات  ، عدد  (246) صاروخ 
كان   ، قتالية  طلعة   (658،9) منها   ، جوية  طلعة 
منها (716) هدف في طرابلس ، (482) هدف في 
الحربية  البوارج  ماقذفته  عن  ناهيك   ، البريقة 
والتشويش األلكتروني ، وتسليط األقمار الصناعية 
،  والطائرات بدون طيار ، ومن أجل تجنيب مدينة 
طرابلس التي يكفيها ما أصابها جراء قصف الناتو 
 ، بالسكان  مكتظة  ومدينة  عاصمة  ولكونها   ،
الزعيم  قرار  والممتلكات كان  األرواح  وحفاظًا على 
تحت  سقطت  التي   ، طرابلس  من  الخروج  الليبي 
بسبب   2011 أغسطس   20 يوم  الناتو  ضربات 
 ، والبحر  الجو  من  والعنيف  المركز  الناتو  قصف 
(البراني  العسكرية وعلى رأسهم  القيادات  وخيانة 
والمعنية   ، المقريف  أمحمد  كتيبة  أمر  أشكال) 
بمساندة  طرابلس  عن  والدفاع  القيادة  بتأمين 
باقي الكتائب والوحدات العسكرية األخرى ، وكانت 
وجهة الزعيم الليبي بعد طرابلس هي مدينة سرت 

التي تقع شرق طرابلس ، ليبقى بها إلى ظهر يوم 
20 /10 / 2011 وهو يوم استشهاده.

وكانت هذه األيام قصة أخرى في تاريخ هذا الرجل 
أبنه خميس فقد  أما  المعتصم  أبنه  ، كان برفقته 
الزعيم  ، قبل تواجد  الناتو  استشهد تحت ضربات 
ضو  منصور  العميد  إفادة  حسب  سرت  في  الليبي 
في  العز  رتل  في  جريحًا  عليه  القبض  تم  عندما 
جابر  يونس  أبوبكر  الفريق  معه  كان  كما   ، سرت 
تناظر  صفة  وهي   ، للدفاع  المؤقتة  اللجنة  أمين 
وزير الدفاع في النظم التقليدية ، وكان مع الفريق 
ويعتبر   ، وأسامة  يونس  أبنائه  يونس  أبوبكر 
في  دفاع  وزير  أول  جابر  يونس  أبوبكر  الفريق 
العالم يشارك في موجهات ميدانية قتالية ويسقط 
مجموعة  معه  كانت  كما   ، المعركة  ميدان  في 
المسئولين المدنيين والعسكريين واألمنيين من 
الهنشيري  الدين  عز  المهندس  الشهيد  بينهم 
وهو كان أمين لجنة شعبية عامة سابق ، ومسئول 
من  وعدد   ، الليبي  الزعيم  بتأمين  مكلف  أمني 
العقيد  تأمين  على  المسؤلين  والضباط  الجنود 

معمر القذافي وعلى رأسهم العميد منصور ضو ، 

الذي وصف وهو داخل سجنه في مدينة مصراته
ألحد  بسرت   تواجده  أثناء  الليبي  الزعيم  وضع 
مراسلين قناة العربية فقال : " القائد لم يختفي في 
السرداب ، بل كان في بيوت الناس البسطاء  ، لم 
، كان  القائد خائف وقرر أن يموت في وطنه  يكن 
يقد  لم  القائد   ، القرآن  ويتلو  صائم  األيام  أغلب 
من  نهرب  لم   ، المعتصم  بذلك  قام  بل  المعركة 
إلى  والذهاب  الحصار  كسر  نحاول  كنا  بل  سرت 
جارف ،  ال تقل من ماتوا 50 ألف بل أقل من ذلك 
بكثير أنتم من يقول ذلك قناة العربية والجزيرة ، 
وأنه لم يتخلى عنه ألن العادات واألصالة البدوية 
ويكرر  يتحدث  ضو  منصور  وكان   ، الوفاء  تقتضي 

كلمة  القائد ، وبعد خمس سنوات على استشهاد 
سؤال  هناك  مازال  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم 

يطرح نفسه وبقوة ، وهو من قتل القذافي ؟
والقنوات  الصحف  أغلب  تناولته  السؤال  وهذا 
والمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي في العالم 
الزعيم  الذي كان ضمنه  الرتل  المعلوم بأن  ، من 
شمال  حلف  قبل  من  قصفه  تم  القذافي  معمر 
اعتقال من  ، مات من مات وتم  الناتو)  أألطلسي( 
كان  الليبي  الزعيم  وأن   ، الحياة  قيد   على  بقى 
مصاب بجروح بليغة ناهيك عن تأثره بالغاز نتيجة 
يخفي  كان  ُعرض  ما  وكل   ، القصف  أثناء  إصابته 
الكثير من الواقع ، فهناك عناصر فرنسية وأمريكية 
وجنسيات ترافق لهؤالء الثوار ، كانت موجودة في 
  ، بسرت  الزعفران  منطقة  وهي  القصف  منطقة 
وهذا يؤكد بأن  قتل القذافي كان بناًء على أوامر 
على  ذلك  من  أدل  وليس   ، وفرنسية  أمريكية 
األمريكية(هيالري  الخارجية  وزيرة  ماقالته 
كلينتون) في لقاء لها عبر أحد القنوات ، وهذا ليس 
خافيًا ، عندما تم عرض ما حدث للقذافي عبر هاتف 
نقال ، وماصرحت به في لقاء خاص بها فقالت: " 
وألحقت بهذه   " ، هو مات  أمرنا  ، نحن  نحن جئنا 
والسعادة  الفرحة  تغمرها  ضحكة  الثالث  الكلمات 
الكلمات  هذه   ، الهدف  هذا  لتحقيقها  والبهجة 
اختزلت من خاللها ( هيالري كلينتون) أن الواليات 
مايسمى  صنعت  من  هي  األمريكية  المتحدة 
بالربيع العربي ، وهي من صنعت ثوارها ، وهي من 
القذافي  ، وهي من أسقطت و قتلت  قادت الحرب 
وأسقطت  النظام  ، وهاهو محمد جبريل أحد رموز 
فبراير تحدث مجيبًا عن هذا السؤال الكبير من قتل 
اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  مع  له  لقاء  في  القذافي 
فقال بالحرف الواحد " أن جهاز مخابرات دولي هو 
من قتل العقيد الليبي معمر القذافي حتى اليتكلم 
القذافي  ألن  يقتلوه  لم  الثوار  أن  على  مشددًا   ،
وعالقات  وثائق  وتحته  كبيرة  أسرار  لديه  كانت 
بعديد من األجهزة األمنية ، ومن ثم قتلوه ألن من 
مصلحتهم أن يصمت القذافي إلى األبد ، وأنه لم 
يستطع أحد أن يجزم كيف قتل القذافي حتى اآلن "  
 10/  20 يوم  والعربية  الجزيرة  قناة  شاهد  ومن 
أنه كان  اللقاءات أكدت على  الكثير من  أن  سيرى 
وأن    ، رأسه  رافعًا   بل  خائفًا  يكن  ولم  مصاب 
فالزعيم   ، والتزييف  االفتراء  بمحض  هو  ماحدث 
الليبي لم يكن مختفيًا في قناة لتصريف المياه كما 
يزعمون بل كان قريب من مجرى الوادي بالغابة و 

سالحة بيده، وإنما هم أو يسمون أنفسهم بالثوار 
 ، بتصويره  وقاموا  المكان  هذا  إلى  به  جاءوا  من 
ولعل شهادة أفراد الحراسة والذين كانوا معتقلين 
منهم ضمن رتل العز ، قد أكدوا برواياتهم أنه كان 
، وكان يشجعهم  النار  معهم وبينهم يخترق خط 
على االختراق وهذا ما أكده كذلك العميد منصور 
داخل  ومن  الناتو  أعوان  قبضة  تحت  وهو  ضو 
سجنه ، أما عن أبنه المعتصم باهللا فكان أسطورة 
في الشجاعة واالستبسال ، ولعل العالم شاهد كيف

كان يواجه األعداء وهو جريحًا وقال لهم بأن هذه 
الجروح هي أوسمة على صدره ، هكذا كان األسد 
فهذا   ، وخميس  باهللا  المعتصم  األشبال  وكانوا 
الليبي  الزعيم  أستشهد   ، األسد  ذاك  من  الشبل 
بعدما  ظهرًا   2011/  10/  20 يوم  القذافي  معمر 
ُقصف بطائرة ، أستشهد الزعيم الليبي وهو صائمًا 
الذي  بالده  ثرى  على  يموت شهيدًا  أن  أراد  وكما 
، ومهما يكن سيظل شهيدًا  ارتوى بدماء أجداده 
ورمزًا لليبيا واألمة العربية وقوى التحرر في العالم ، 
في  وماقاله  رؤيته  يوم  كل  تثبت  األيام  وهاهي 

بداية العام 2011م ، هاهي األيام قد أثبتت صدق 
تحليله واستشراقه لمستقبل ليبيا في ظل ماحدث 
في  فبراير ، وسيظل معمر القذافي يمثل المكانة 
البارزة في قوى التحرر في العالم ، وقد عبر الرئيس 
الفنزويلي الراحل ( هوجو شافيز) عن الراحل العقيد 
معمر القذافي بالقول: " أن الزعيم الليبي السابق 
إن   " كبيرًا  ومناضًال  شهيدًا  بوصفه  إليه  سينظر 
رحيل  من  سنوات  خمس  مضي  وبعد  اليوم  ليبيا 
الزعيم الليبي معمر القذافي تعيش حالة الالدولة ، 
بل أضحت ليبيا دولة منهكة االقتصاد ، ومنتهكة 
أصبحت  بل   ، الريادة  وعديمة  السيادة  وناقصة 
دولة عاجزة ، وأصبح التدخل صريح برغم المكابرة 
عليه والتحجج برفضه ، وأصبح المواطن مهدد في 
ظل  في   ، ومستقبله  وحاضره  وقوته  وحياته  أمنه 
الليبي  الزعيم  غياب  من  عجاف  سنوات  خمس 
دولة  من  ليبيا  انتقلت  القذافي  معمر  الراحل 
محورية في محيطها العربي واألفريقي واإلسالمي 
ومحط  أطماع  محل  وهامشية  فاشلة  دولة  إلى   ،
ذكرى  وفي  واليوم   ، الغرب  واستراتيجيات  أهداف 
أيام  يستذكرون  الليبيون  أصبح  الرجل  هذا  رحيل 
السيادة ، وأيام ذاك الشموخ والدولة الفاعلة ، بل 
أصبح من كانوا في خضم فبراير نادمون على ما 
المؤامرة  حقيقة  يجهل  كان  من  وأن   ، به  قاموا 
أصبحت بعد خمس سنوات خلت حقيقة ماثلة بأن 
أهدافها  تحقق  أن  استطاعت  مؤامرة  هو  ماحدث 
في  واألخطاء  السلبيات  بعض  واستغالل  باللعب 
خصبة  أرضًا  كانت  التي  ليبيا   ، الداخلية  السياسة 
بالخيانة  المدعومة  الغربية  المؤامرات  لزراعة 
في  قوة  بكل  ساهمت  التي   ، العربية  والعمالة 
إحداث الفوضى والدمار في ليبيا وسوريا ، إن هذا 
الربيع لم يكن سوى ربيعًا غربيًا صهيونيًا ، وليس 
هنري  برنارد  الصهيوني  قاله  مما  ذلك  على  أدل 

الربيع  قلب  في  كاتب  يوميات  كتابه  في  ليفي 
الليبية  الثورة  " لقد شاركت في  الليبي حيث قال: 
بدافع يهوديتي، لقد قمت بذلك رافعًا راية وفائي 
يد  ومددت   ، وإلسرائيل...  وللصهيونية  السمي 
وجنوب  بنغالديش  في  التحّرر  لحركات  العون 
السودان وأفغانستان والبوسنة وليبيا، وها أنا أمد 
، ويقول الصهيوني  السورية  للمعارضة  العون  يد 
بالثوار  أسموهم  بما  ليفي مستهزئ  هنري  برنارد 
قائًال: " أكثر شيء أضحكني من الثوار األغبياء أيام 
القذافي  بوصف  يصرخون  أنهم  ليبيا  حرب 

باليهودي ، وأنا كنت اليهودي الحقيقي بينهم  ".
على  سلبية  نتائج  له  كانت  ليبيا  في  ماحدث  إن 
 ، والعالمي  واإلقليمي  واإلسالمي  العربي  النطاق 
وتنامي   ، المتطرفة  الحركات  ونمو  ظهور  فلعل 
ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ، وانهيار المؤسسات 
األمنية ، وتدهور االقتصاد ، والهيمنة على مصادر 
خلق  من  أن  على  المؤشرات  أبرز  ومن   ، الطاقة 
تكون  أن  لليبيا  أرادوا  الذين   ، الغرب  هم  األزمة 
فمن   ، الغرب  هيمنة  تحت  الدولي  للقرار  رهينة 
برناردينو إلى كوبلر ، الذي نصب نفسه حاكمًا على 
مكلف  دولي  كمندوب  مهامه  عن  وانحرف   ، ليبيا 
زمنية  ومدة  محددة  لمهام  المتحدة   األمم  من 
محددة ، هذا الكوبلر الذي تجاهل السيادة الليبية 
وأصبح يتدخل في دقائق السياسة الداخلية الليبية 
، وهاهم المدنيين الذين تدخلت  باسمهم الدول 
العميلة  العربية  الدول  من  خلفها  ومن  الغربية 
يقتلون في كل صباح ومساء ، وهاهو الغرب يطلق 
واحتالل  وغزو  اجتياح  بعد  أطلقها  كما  االعتذارات 
العراق ، والتنكيل بالشعب وزرع الفوضى والتطرف 
ليبيا كان  التدخل في  بأن  أوباما قد صرح  ، هاهو 
وأخيرًا   ، وفرنسا  إيطاليا  صرحت  ومثله   ، خطأ 
أمينها   ، لسان  على  العربية  الدول  جامعة  صرحت 
األمن  مجلس  قرار  بأن  الغيث،  أبو  أحمد  العام 
(1973) للتدخل في ليبيا كان خطأ كبيرًا ، هاهي 
 ، المجلس االنتقالي  تعترف بالخطأ بعدما ساندت 
الذي  لم يكن سوى مجلس لعمالء مدعومين من 
المجلس  هذا   ، والصهيونية  الغربية  الدوائر  قبل 
الذي لم يحقق الدعم من قبل الغرب وحلف الناتو ، 
ومن  بإسرائيل  باالعتراف  العهود  بإعطاء  إال 
عهد   في  الليبي  النظام  أن  القول:  الموضوعية 
الزعيم الليبي لم يكن نظام مالئكي ، ولن يكون 
من  فله   ، األنظمة  من  غيره  أو  هو  مالئكي 
اإليجابيات مثل ما عليه من السلبيات ، وهذا شعور 

 ، وإدراك  بوعي  يؤيدونه  من  وموضوعية  واقتناع 
كل  أمام  صلبة  صخرة  كان  النظام  ذلك  ولكن 
البالد  أمان الستقرار  ، وصمام  الغربية  المحاوالت 
ووحدة أراضيها وشعبها ، كما كانت في ظله ليبيا 
دولة قوية مهابة الجانب ، تمر ذكرى رحيل الزعيم 
الليبي الخامسة وليبيا تزداد وتتوغل في الفوضى ، 
والشعب يتربع على قمة البركان ، تم تدمير وحرق 
أكبر مطار في ليبيا ، وتم حرق خزانات النفط في 
في  الليبيين  يضع  وهذا   ، ره  والسد  طرابلس 
النفط ومن دمروا  المقارنة بين من حافظوا على 
الناتو  تحت  والحرب  المواجهات  فبرغم   ، النفط 
لمدة ثمانية أشهر حافظة الكتائب التابعة للجيش 
على  البريقة  جبهة  في  والمتواجدة  الليبي 
باهللا  المعتصم  قيادة  تحت  النفطية  المؤسسات 
تنعم  دولة  كانت  التي  ليبيا  ، هذه  القذافي  معمر 
باألمن والرخاء والسيادة بكل معناها ليبيا فى عام 
 ، العشرون  للمرة  ديون  بال  كدولة  سّجلت   2010
ولها أكبر صندوق سيادي في إفريقيا بقيمة 200 
أنحاء  جميع  في  خارجية  واستثمارات   ، دوالر  مليار 
العالم ، ورصيد في مصرف ليبيا المركزي 40 مليار 
دوالر و سبائك ذهبية بقيمة 40 مليار دوالر ، وقد 
في  األولي  ليبيا  تجعل  سوف  الثروة  هذه  كانت 
المشاريع  بعد  وخاصة   ، وإفريقيا  األوسط  الشرق 
دوالر  مليار   200 بقيمة  االنجاز  تحت  كانت  التي 
550 ألف وحده  منها المشروع اإلسكاني العمالق 
عقود  عن  ناهيك  التحتية  البنية  ومشاريع  سكنية 
 ، المزدوجة  الطرق  ايطاليا ومشروع  التعويض مع 
التي ستمتد من أمساعد إلي رأس أجدير ومشروع 
الدراسات  أثبتت  والذي   ، قائم  الذي كان  السياحة 

أن هذه المشاريع سوف تجعل ليبيا الدولة األولي 
في السياحة ، خصوصًا وهي تتمتع بطقس سياحي 
 ، االنجاز  التي كانت تحت  المطارات  أما عن   ، رائع 
األفريقي  المحيط  في  نوعها  من  األضخم  وهي 
والعربي ، وبسعة كبيرة وبعقد مع شركات فرنسية 
هي األولي في العالم ناهيك عن المشاريع األخرى 
دمر  بل  وتوقف   ، الرياح  أدراج  ذهب  ذلك  كل   ،
يعاني  الليبي  الشعب  وأصبح  مخصصاته  ونهبت 
وارتفاع  السيوله  ونقص   ، الكهرباء  انقطاع  من 
سعر الرغيف ونهبت األرصدة واألموال ، وقتل هذا 
ثروة  يعد  الذي   ، الليبي  الشباب  من  الهائل  الكم 
بشرية ورصيد لوطن يحتاج فيه لكل فرد من أفراد 
أضحت  التي  األفريقية  القارة  حال  وهذا   ، الشعب 
الغربية  المخططات  كل  أمام  مستباحة 
والصهيونية ،  فهناك رؤساء غرب وعرب لم يكونوا 
أن  بعد  إال  األفريقية  القارة  دخول  على  يجرؤن 
األمن  وهاهو   ، الليبي  الزعيم  من  اإلذن  يأخذون 
والتخبط  التردي  حالة  يعيش  العربي  القومي 
واالنحطاط ، في ظل تنامي الجماعات المتطرفة ، 
أما على المستوى اإلسالمي فهاهو الفراغ والهوة 
من  بورما  في  المسلمين  يعانيه  ما  عن  تتحدث 
اضطهاد ، وهاهو اإلسالم الذي دافع عنه بكل قوة 
وعنفوان تهدده الجماعات المتطرفة ، التي أوغلت 
في تشويه اإلسالم ، هذه الجماعات التي لم تكن 

سوى صناعة غربية أمريكية صهيونية.
بإسالميته  المواقف  تنطق  الذي  الزعيم  ذلك 
الحكومة  مقر  الكرملن  ولعل   ، لإلسالم  وانحيازه 
السوفيتية يتحدث عن موقف من مواقف اإلسالم 
لهذا الرجل ، فعند زيارة الزعيم الليبي إلى االتحاد 

الجدير  ومن   ، األوان  فوات  وبعد  خلت  سنوات 
بالذكر أن القيادة الليبية لم تدعو للعنف المضاد ، 
يتم  لم  الخطاب  الليبي  الزعيم  إلقاء  لحظة  وإلى 
استخدام القوة ، ولم تصدر األوامر لكافة الوحدات 
الشباب  ضد  القوة  باستخدام  واألمنية  العسكرية 
عبد  مصطفى  بشهادة  كان  وهذا   ، المتمردين 
 ، الجليل بنفسه وهو أحد المنشقين ورموز فبراير 
وبوصف مصطفى عبد الجليل أنه كان وزيرًا للعدل 
، فقد تحدث حول هذه المظاهرات التي تم اإلدعاء 
على سلميتها بالقول: بأنه كان في اجتماع رسمي 
ضم األجهزة األمنية في الدولة وكانت األوامر في 
النظام   عن  انشقاقه  إعالن  قبل  أي  فبراير  بداية 
فكانت  أمنية  قيادات  مع  اجتماع  في  كنا    " فقال: 
األوامر تقول ، دعوهم يخرجون دعوهم يحرقون ال 
رمز  بها  وهذه شهادة شهد   ، النارعليهم  تطلقوا 
من رموز فبراير ، وشهد شاهدًا من أهلها ، وهذا 
االطالع  ويمكن  والصورة  بالصوت  الحديث موثق 
أبوزيد عمر دورده  أما عن حديث   ، إليه  والوصول 
رئيس جهاز األمن الخارجي مع عبد الرحمن شلقم 
الوقت  ذلك  في  المتحدة  األمم  في  ليبيا  مندوب 
األمن  رئيس  تحدث  حيث   ، وواضح   صريح  فكان 
الخارجي شارحًا كل التفاصيل مبينًا المؤامرة التي 
تنسج للبالد ، وأن المعلومات التي تناقلتها وسائل 
اإلعالم كاذبة ومغلوطة ، وأن المظاهرات لم تكن 
القيادة  تزويد  يتم  وأنه   ، اإلطالق  على  سلمية 
بمعلومات حول أعمال العنف المسلحة واالقتحامات 
 ، األمنية   والكتائب  والشرطة  األمن  لمديريات 
ال  أتركوهم  القوة  تستخدموا  ال  دائمًا  الرد  وكان 
تطلقوا النار عليهم  ، ولعل الكثير استمع إلى هذه 
الرحمن  عبد  أن  العجيبة  والمفارقة   ، المحادثة 
شلقم قبل بداية األزمة بمدة وجيزة جدًا وفي لقاء 
تلفزيوني قال عن القذافي : بأنه ليس رئيس دولة 

فكرية  ظاهرة  وهو   ، ومفكر  ثوري  رجل  هو  وإنما 
رموز  ببعض  مثل  وضرب  الفكر  رموز  مثل  مثله 
األدب والفكر والشعر والتاريخ هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى ال يجوز منطقيًا أن يتم الشرح لمندوب  
دولة في األمم المتحدة عن ما يحاك لدولته ، وهذا 
الخارجي  لالتصال  أمينًا  السابق  في  كان  الشخص 
والتعاون الدولي ( وزير الخارجية) وإذا مانظرنا إليه 
دولية  منظمة  في  الدولة  مندوب  أن  زاوية  من 
كاألمم المتحدة ، فمن البديهي أن يتمتع  بمكانة 
أن  المفترض  ومن   ، ودبلوماسية  سياسية  وقدرة 
قدرة  ويمتلك   ، الدولية  العالقات  في  خبيرًا  يكون 
التحليل والتعاطي مع القضايا الدولية ، وهو في حد 
 ، واالستغراب  االستفهام  إشارات  أقوى  من  ذاته 
إلى  تشير  التي  السلبيات  تلك  إلى  إضافة  وهي 
المتمكنة  العناصر  اختيار  في  اإلخفاقات  بعض 
باتت واضحة منذ  المؤامرة  إن نظرية   ، والوطنية 
هو  مضمونه  كان  والذي   ،  (1973) القرار  صدور 

لالجتماع  الكرملن  يدخل  أن  تعمد   ، السوفييتي 
صالة  وقت  قبل  بريجينيف  السوفييتي  بالرئيس 
المغرب بقليل ، وعندما حان وقت الصالة استأذن 
ألداء صالة المغرب وأمر برفع اآلذان من الكرملن ، 
األولى سورة  الركعة  للمغرب في  وقرأ عند صالته 
الكافرون : " بسم اهللا الرحمن الرحيم ، قل يا أيها 
الكافرون ال أعبد ما تعبدون .... " إن غياب الزعيم 
وقارية  ومحلية  إسالمية  تداعيات  شكل  الليبي 
وإقليمية وعالمية ، فالساحة العالمية قد فقدت من 
يكشف مؤامراتهم على قمة منظمة األمم ،  ومن 
المفكرين  من  الكثير  ولعل   ، عثرة  حجر  يقف  كان 
فبراير  ركب  ضمن  هم  ممن  وحتى  والساسة 
النظام  عهد  في  كانت  ليبيا  بأن   ، اليوم  يعترفون 
المخططات  كافة  وجه  في  منيعًا  سدًا  السابق 
العربية  والمنطقة  ليبيا  في  اإلمبريالية  الغربية 

واألفريقية.

ولعل رد المواطن العربي المصري محمود القناشي 
من منطقة مرسى مطروح على تصريح وزير الثقافة 
الليبي  للزعيم  وصفه  بعد  النمنم  حلمي  المصري 
معمر القذافي باالستبداد في اجتماع لجنة الشؤون 
 ، بيان  أبلغ   ، المصري  النواب  بمجلس  األفريقية 
سيرة  عن  به  تقدمت  لما  تلخيصًا  كان  الرد  وهذا 
هذا الزعيم القومي ، ونضاله الثوري ، حيث رد عليه 
في صيغة تساؤالت قائًال: سيادة الوزير نريد منك  
علي  الحفاظ  ، هل  االستبداد  �لمه  لمعنى  تفسير 
؟  استبداد  للعروبة  االنتماء  ؟ هل  استبداد  الوطن 
الشعوب  دعم  هل  ؟  استبداد  الناتو  محاربه  هل 
الفقيرة استبداد ؟ هل بناء المساجد في كل أنحاء 
في  متخصص  جهاز  إنشاء  هل  ؟  استبداد  العالم 
مسلمه  الغير  الدول  في  االسالمية  الدعوة  نشر 
حرب  في  المصري  الجيش  دعم  هل  ؟  استبداد 
القناة  عبور  لغرض  المياه  و شراء مضخات  أكتوبر 
؟  الفرنسية لمصر استبداد  الميراج  وشراء طائرات 

؟ هل  المصري استبداد  القومي  األمن  هل حماية 
(النهر  الساحل  إلي  الصحراء  من  المياه  جلب 
الصناعي العظيم) استبداد ؟ هل وصول الكهرباء 
إلي المناطق النائية في ليبيا استبداد ؟ هل انتهاء 
ليبيا  أعالم  تنكيس  استبداد؟ هل  ليبيا  في  األمية 
بعد شنق األمريكان لصدام  حسين استبداد ؟ هل 
حوافظ  شكل  في  الليبيين  علي  الثروة  توزيع 
الليبية في  االستثمارات  ؟ هل  استبداد  استثماريه 
كل دول العالم استبداد؟ هل جعل ليبيا 42 عام في 
أمن وأمان استبداد ؟ هل سجن من يذبح الليبيين 
بريطانيا  لرؤساء  استقباله  هل  ؟  استبداد  اليوم 
البدوي  حياة  الي  ترمز  وايطاليا في خيمة  وفرنسا 
االعتدار  على  إيطاليا  إجبار  هل  استبداد؟  البسيط 
لليبيا علي حقبه االستعمار استبداد ؟ هل بعد ذكر 
يصفه  من  هناك  القذافي  انجازات  من  قليل 

باالستبداد ؟ إذا كان صاحب هذه االنجازات

 والمبادئ التي ذكرتها مستبد فنعم االستبداد هو 
بل   ، أومترفًا  مستبدًا  يكن  لم  الليبي  الزعيم  أن   ،
التمر  على  يتغذى   ، حياته  في  بسيط  إنسان  كان 
ولبن اإلبل ، وعندما دخل مايسمونهم بالثوار ومن 
من  والغرب  العرب  المرتزقة  من  يرافقهم 
وجدوا  بيته  إلى  واليهود  واألمريكان  الفرنسيس 
األثاث صناعة ليبية ، وأن محتويات البيت وتصميم 
ليبية  أسرة  بيت  مستوى  إلى  اليرقى  ذاته  البيت 
متوسطة الحال ، مهما كذب الكاذبون فإن الزعيم 
بالظاهرة  أشبه  ظاهرة  القذافي  معمر  الليبي 
الكونية ، إنه سياسي ومؤرخ وأديب ومفكر ، فهو 
من صاغ النظرية العالمية الثالثة ( الطريق الثالث 
القصصية  األعمال  وهو صاحب   ، للعالم)  والبديل 
الحقراء  دولة  فلتحيا   " رواية  فتلك   ، والشعرية 
القرية   " ورواية   " الثورة  حتى  للعاجزين  والموت 
" وذاك  الفضاء  رائد  القرية األرض األرض وانتحار 
شعر ياوطني الكبير ، وغيرها من المقاالت ، ناهيك 

ألقاها  التي  والمحاضرات  الفكرية  األطروحات  عن 
في أعرق الجامعات والتجمعات العلمية ، وفي هذا 
المقام قال الشاعر الدمشقي العربي  نزار قباني في 
إن   "  : القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  عن  حديثه 
ليناقش  كالسيكيًا  زعيمًا  ليس  القذافي  معمر 
محدد  تمثاًال  وليس   ، الكالسيكي  النقد  بطريقة 
ظاهرة  إنه   ، العربي  الشمع  متحف  في  القسمات 
استثنائية ، كالبرق والرعد ورياح الخماسين "  نعم 
إن الزعيم الليبي ظاهرة وطفرة في التاريخ العربي 
العرب  القوميين  يطرح  وهنا   ، المعاصر  والليبي 
واألفارقة  والعرب  بليبيا  ألم  زلزال  بعد   ، سؤالهم 
وكل دعاة السالم والتحرر في العالم  ، ماذا بعد ؟ 
ماذا بعد الزعيم القومي الشهيد معمر القذافي ؟ ، 
شخصية  بميالد  العربية  األمة  رحم  سيفيض  هل 
وتقود   ، نصابها  في  األمور  تضع   ، قومية  عربية 
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تلك   ، بالجمال  اهللا  أحاطها  التي  الدرة  تلك  ليبيا 
المطلة على الساحل والصحراء ، ليبيا التي جمعت 
الساحل  بين  جمعت  مثلما   ، المتناقضات  بين 
والقسوة  والبهاء  الجمال  بين  جمعت   ، والصحراء 
بجمال  ساحرة   ، طبيعتها  بتنوع   جميلة   ، والقوة 
قوية   ، وسهولها  وشواطئها  بجبالها   ، خضرتها 
عنيفة بهذا الجمال فترفض كل غريب  يطمع في 
والبساط  الذهبية  الرمال  هي   ، عليها  االستحواذ 
األخضر الرائع ، وهي الصخرة الصماء التي تتكسر 
تنبت  ال  الصحراء  إن   ، الغدر  مراكب  كل  عليها 
العشب ولكنها تنبت القيم والمبادئ الخالدة ، فكل 

حضارة وكل جديد أشرقت شمسه من الصحراء.
من هو معمر القذافي ؟

إن معمر القذافي هو من أسرة ليبية بدوية شريفة 
األصل  والنسب ، معمر القذافي هو أبن محمد عبد 
بن  عائشة  وأمه   ، القذافي  بومنيار  أحميد  السالم 
القذاذفة  قبيلة  إلى  ينتمي   ، القذافي  علي  نيران 
بيت القحوص ، وقد ولد ونشأ بالعقربية في وادي 
في  تتلمذ   ، 1942م  عام  سرت  بمنطقة  جارف 
طفولته على يد فقهاء الدين في ذلك الوطن أو ما 
ودرس   ، سرت  بوادي  في  بالكتاتيب  تسمى 
بمدينة  االبتدائية  المرحلة  من  األولى  السنوات 
سرت ، وانتقلت أسرته من سرت إلى فزان فدرس 
الثورة  هاجس  وكان   ، اإلعدادية  المرحلة  بها 
والتغيير يسري في وجدان معمر القذافي منذ عام 
1959م ، وانعكس ذلك على نشاطه الثقافي داخل 
إنشاء  خالل  من  الثانوية  اإلعدادية  سبها  مدرسة 
 ... الشمس   ) أسم  عليها  أطلق  حائطية  جريدة 
الذي  العنوان  ذات  وهو   ، للجميع)  تشع  الشمس 
في  صدرت  التي  الشمس  صحيفة  على  أطلق 

كان  وعندما   ، الماضي  القرن  من  التسعينات 
الحراك  ثانوي وفي ظل  األولى  السنة  يدرس في 
عبد  جمال  الراحل  الزعيم  يقوده  الذي  القومي 
شكلت  التي  اإلحداث  أبرز  من  كان   ، الناصر 
منعطفًا في حياته هو إعالن االنفصال بين مصر 
وسوريا ، وهو يعني انتهاء محاولة وحدوية سعى 
إليها الزعيم جمال عبد الناصر ،  فكان هذا الحدث 
بقدر ما فيه من ألم كان يحتضن األمل ، بوجود 
أجيال وحدوية تأثرت بالوعي القومي والوحدوي ، 
الذي كان يمثله الزعيم جمال عبد الناصر ، فقام 
باإلعداد لتنظيم مظاهرة في 5 أكتوبر من العام 
مصر  بين  باالنفصال  وتندد  ترفض  1960م  
تم  ما  سرعان  المظاهرة  تحرك  وعند   ، وسوريا 
 ، المتحركة  القوة  قبل  من  وقمعها  مواجهتها 
الذين قاموا بتفريق المتظاهرين ولم يقف األمر 
من  عدد  على  القبض  تم  بل   ، الحد  هذا  عند 
 ، القذافي  معمر  الطالب  بينهم  من  كان  الطلبة 
وأصدر والي فزان (سيف النصر) قرارًا بفصله من 
والية  إلى  حقائبة  ليحزم   ، فزان  بوالية  الدراسة 
به  واستقر   ، الغرب  طرابلس  والية  وهي  أخرى 
واستقل   ، مصراته  منطقة  إلى  بالتوجه  القرار 
مدينة  إلى  ليصل  قاسية  رحلة  في  سيارة شاحنة 
مصراته  مدرسة  إلى  وصوله  وعند   ، مصراته 
كفاية  عدم  وبرغم   ، الثانوية   اإلعدادية 
المستندات الدراسية ساعده من كان يعرفهم من 
الطلبة في تمكينه من الدراسة ، والتوسط له عند 
مدير المدرسة والذي بدوره قدر ظروفه ، فكان ما 
األولى  بالسنة  يتوفر بحوزته هو مستوى دراسي 
ثانوي فقط ، وبرغم الحراك والتفاعل القومي في 
فزان كان أقوى من مصراته ، إال أن هذا األمر لم 
يثنيه عن خلق الحركة القومية والتفاعل القومي 

 ، مصراته  في  االجتماعي  والوسط  الطالب  بين 
وموقفه مع مفتش مادة اللغة اإلنجليزية في والية 
على  مثال  أبلغ  (جونسون)  الغرب   طرابلس 
ناصريته وقوميته ، عندما رفض القيام من مقعده 
وهذا   ، الفصل  دخوله  عند  المفتش  هذا  لتحية 
التصرف كان تعبيرًا عن رفض االستعمار وهيمنته 
المعدن  يحرك قطعة من  بقى جالسًا وهو  ، حيث 
تحمل صورة جمال عبد الناصر ( ميدالية معدنية) 
في أصابعه ، وهي رسالة إلى ذلك المفتش تحمل  
دالالت القومية والعروبة واإلسالم  ، وبعد أن أمره 
المفتش بالخروج قائًال له: (أخرج) باللغة اإلنجليزية  
، رد على الموجه كذلك باللغة اإلنجليزية قائًال له: 
ليس  سأخرج  وأنا    ، بالدي  من  يخرج  من  أنت 
احترامًا لك ، وإنما خروجي احترامًا لزمالئي ،  وكان 
وهو   ، الكثير  يكلفه  قد  التصرف  هذا  بأن  يعلم 
طرده نهائيًا من والية طرابلس الغرب ، كما طرد 
من والية فزان وهذا يعنى انتهاء مستقبله العلمي 
األمر بسالم  ينتهي  بأن  ، ولكن قدرة اهللا شاءت  
من دون أن يتخذ ضده أي إجراء ، وهذا الموقف ال 
كان  بل   ، واالحترام  اللياقة  عدم  أنه  على  يحسب 
بهيمنة  والوعي  اإلحساس  نتيجة  فعل  ردة 
االستعمار على الوطن ، فهو كما يروي رفاقه كان 
طيب ومحترم ويتميز بالهدوء وقلة الكالم ، وكان 
وبالقسم  الطالبي  الوسط  في  يلقب 
 ، وأسلوبه  لطيبته  نظرًا  معمر)  الداخلي(الشيخ 
 ، الداخلي  القسم  بطلبة  يصلي   إمامًا  كان  وألنه 
بالكلية  التحق  الثانوية  الدراسة  أنهى  أن  وبعد 
بااللتحاق  رفاقه  من  الكثير  وأقنع   ، العسكرية 
بالكلية العسكرية ، ليبدأ مسيرة العمل الثوري في 
اتجاه الثورة ،  بتأسيس حركة الضباط الوحدويين 
األحرار ، فهو رأى بأن الثورة البد لها من المؤسسة 

من  وأداة  لها  العسكري  الجناح  لتكون  العسكرية 
أدوات التغيير ، وبعد أن تخرج من الكلية العسكرية 
برتبة مالزم ثاني عمل بمعسكر األبيار ، ثم أنتقل 
للعمل بمعسكر قاريونس ، وكان يمتاز أثناء عمله 
بهذه المعسكرات بالجدية وعدم التهاون في أداء 
دورة  في  أوفد  ثم   ، الجنود  تدريب  و  الواجب 
تدريبية إلى بريطانيا عام 1965م ، وأثناء تواجده 
لم  تجواله  وأثناء  لندن  البريطانية  العاصمة  في 
الزي  يرتدي  فكان   ، الوطن  رمزية  عن  يتخلى 
العربي الليبي ، وبعد عودته إلى الوطن باشر عمله 
والعلني  السري  التحرك  من  وبعد سنين   ، الثوري 
ذلك  في  العسكرية  االستخبارات  أنظار  وتحت 
الوقت ، وتوصل أعضاء حركة الضباط الوحدويين 
األحرار بعد اإلعداد للثورة إلى إعالن يوم الثورة ،  
 1969 عام  سبتمبر  من  األول  االثنين  يوم  وكان 
(القدس)  السر  كلمة  وكانت  الثورة  لقيام  موعدًا 
وفي فجر ذلك اليوم وبعدما انتصرت الثورة ، دخل 
معمر القذافي يرافقه بعض أعضاء حركة الضباط 

األحرار إلى إذاعة بنغازي ليعلن البيان .
البيان األول للثورة :

الليبي  الشعب  أيها   " قائًال:  األول  البيان  وقرأ 
ألمانيك  وتحقيقا  الحرة  إلرادتك  تنفيذا  العظيم 
الذي  المتكرر  لندائك  صادقة  واستجابة  الغالية، 
العمل  على  ويحث  والتطهير  بالتغيير  يطالب 
والمبادرة ويحرض على الثورة واالنقضاض ، قامت 
الرجعي  بالنظام  باإلطاحة  المسلحة  قواتك 
النتنة  رائحته  أزكمت  الذي  المتعفن  المتخلف 
 ، األبدان  معالمه  رؤية  من  واقشعرت   ، األنوف 
وبضربة واحدة من جيشك البطل تهاوت األصنام 
من  واحدة  لحظة  في  فانقشع  األوثان  وتحطمت 
حكم  من  العصور،  ظالم  الرهيبة  القدر  لحظات 

الرجعية  عهد  إلي  الطليان  جور  إلى  األتراك 
والرشوة والوساطة والمحسوبية والخيانة والغدر، 
ذات  حرة  جمهورية  ليبيا  تعتبر  أآلن  منذ  وهكذا 
الليبية)،  العربية  (الجمهورية  اسم  تحت  سيادة 
صاعدة ، بعون اهللا إلى العمل إلى العال، سائرة في 
طريق الحرية والوحدة والعدالة االجتماعية, كافلة 
ألبنائها حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل 
وال  مظلوم  وال  مغبون  وال  مهضوم  ال  الشريف. 
مجتمع  ظل  في  أحرار  إخوة  بل  مسود،  وال  سيد 
والمساواة،  الرخاء  راية  اهللا)  شاء  (إن  عليه  ترفرف 
فهاتوا أيديكم، وافتحوا قلوبكم، وانسوا أحقادكم 
عدو  العربية  اآلمة  عدو  ضد  واحدا  صفا  وقفوا 
مقدساتنا  أحرق  الذي  اإلنسانية،  عدو  اإلسالم 
تراثا  ونحيي  مجدا  سنبني  وهكذا  شرفنا،  وحطم 
ونثأر لكرامة جرحت وحق اغتصب.  يا من شهدتم 
لعمر المختار جهادا مقدسا من أجل ليبيا والعروبة 
قتاال  الشريف  أحمد  مع  قاتلتم  من  ويا  واإلسالم، 
حقا، يا أبناء البادية، يا أبناء الصحراء, يا أبناء المدن 
القرى،  أبناء  يا  الطاهرة،  األرياف  أبناء  يا   ، العريقة 
العمل،  ساعة  دقت  قد  ها  الحبيبة،  الجميلة  قرانا 
أن  اللحظة  هذه  في  يسرنا  وإنه  األمام.   فإلى 
نطمئن إخواننا األجانب بأن ممتلكاتهم وأرواحهم 
سوف تكون في حماية القوات المسلحة، وأن هذا 
أو  أجنبية  دولة  أي  ضد  موجهة  غير  العمل 
وإنما  به  معترف  دولي  قانون  أو  دولية  معاهدات 
ومشاكلها  ليبيا  يخص  بحت  داخلي  عمل  هو 
المزمنة ، وإلى األمام والسالم عليكم ورحمة اهللا ".
لم  ألنها   ، البيضاء  بالثورة  الثورة  هذه  وسميت 
تراق فيها قطرة دم واحدة ، وانطلقت الثورة وسط 
بالدم  بالروح   " الشعب  هتافات  تلفها  الشعب 
 ، وإبعاده  معناه  الهتاف  ولهذا   " ياثورتنا  نفديك 

باعتراف  اللحظة  وليدة  ليست  الليبية  الثورة  وألن 
 ، وتخطيط  وعقل  فكر  هي  وإنما   ، ورفاقه  قائدها 
وإرهاصات ، وتنظيم ، وعمل ، ومخاطر ، صنعت من 
وإنما   ، الحرب  جنراالت  يصنعها  ولم  الشعب  بين 
 ، الفقيرة  والطبقة  الشعب  بين  من  شباب  هم 
وكانت   ، المتوسطة   الطبقة  من  منهم  وقليل 
الثورة بفعل وحركة وإرادة شباب صغار السن في 
الشعب  أكد  فلهذا   ، والعسكري  المدني  التنظيم 
على أن الثورة ثورته وعليه تقع مسؤولية حمايتها 
، أن الثورة  شهدت سنين من العمل السري تحت 
األرض وفوق األرض كما أسلفت من القول ، ولم 
العسكرية  والخاليا  الثورة  قائد  إال  بها  يعلم  يكن 
والمدنية ،  وهذا ما أكده الفريق محمد العياط أحد 
القليلة  األيام  في  األحرار  الوحدويين  الضباط 
أي  هناك  يكن  ولم   ، تلفزيوني  لقاء  عبر  الماضية 
الزعيم  أن  ذلك  على  والدليل   ، الخارج  مع  اتصال 
جمال عبد الناصر لم يعلم بما حدث في ليبيا ، ولم 
أن  بعد  إال   ، بالثورة  قاموا  من  بهوية  يعلم  يكن 
 ، المصرية  للقيادة  برقية  الليبي  الزعيم  أرسل 
خاللها  من  وتدعو   ، الثورة  بحدوث  فيها  يعلمهم 
األستاذ محمد حسنين هيكل بصفته رئيس تحرير 
وقد   ، بنغازي  مدينة  إلى  للحضور  األهرام  جريدة 
بالتفصيل  ذلك  على  هيكل  حسنين  محمد  تحدث 
بن  مصطفى  أكد  كم   ، التاريخ  على  شهادته  في 
 ، الملك  عهد  في  األسبق  ليبيا  وزراء  رئيس  حليم 
بقوله : أننا تتبعنا عن طريق كل السفارات ووكاالت 
لنا  وثبت   ، العالم  دول  وكافة  األجنبية  المخابرات 
تواصل  أي  أنه اليوجد   ، للشك  يدعو مجاًال  بما ال 
الثورة  قامت   ، الخارج  مع  بالثورة  قاموا  من  بين 
فتم   ، الوطن  أرض  عن  األجنبية  القواعد  بإجالء 
في  هويلس  قاعدة  من  األمريكية  القوات  إجالء 
ثم   ، نافع  أبن  عقبة  قاعدة  وسميت   ، طرابلس 
نسبة  امعتيقة  قاعدة  الليبي  الزعيم  عليها  أطالق 
للفتاة البريئة امعتيقة ، التي سقطت عليها الطائرة 
قاعدة  من  البريطانية  القوات  وإجالء   ، األمريكية 
 ، الناصر  عبد  جمال  قاعدة  وسميت  بطبرق  العدم 
فيها  بما  األجنبية  القوات  كافة  إجالء  تم  كما 
كقواعد   ، الليبية  األراضي  كافة  من  الفرنسية 
الرادرية وغيرها من تقوم  الدفاع الجوى والقواعد 
بمهام اإلسناد للقوات األمريكية والبريطانية ، وقد 
الثالثي  العدوان  للقاعدة األمريكية  دورًا في  كان 
على مصر عام 1956 في عهد الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر ، وتحدث الزعيم جمال عبدالناصر عن 

ذلك في اول زيارة له لليبيا بعد قيام الثورة ، كما 
 ، الطليان  الفاشست  المعمرين  بقايا  طرد  تم 
التي تم توزيعها فيما  الزراعية  واسترداد األراضي 
شركات  تأميم  تم  كما   ، الليبي  الشعب  على  بعد 
النفط  إنتاج  من  االستفادة  نسبة  وتغيير   ، النفط 
تشهدها  لم  سابقة  كان  النفط  برميل  ورفع سعر 
الهيمنة  ظل  في  ليبيا  كانت  فقد   ، العربية  األمة 
األجنبية على النفط تمنح نسبة 10 % بينما تمنح  
ليبيا  فأصبحت   ،  %  90 نسبة  األجنبية  الشركات 
تمتلك حصة قدرها %90 بينما الشركات األجنبية 
%10 ، وبرغم أن هذا العمل قد أثار حفيظة الغرب 
إال أن قيادة الثورة أصرت على تأميم شركات النفط 
ورفع سعره ، كما كان للقيادة الليبية دور في دعم 
منظمة ( األوبك)  ، ولعل ماقاله الرئيس األوغندي 
يوري موسيفيني بعد هذه السنين في حق الزعيم 
الليبي ، أكبر شاهد على فضل القيادة الليبية على 
الدول المنتجة للنفط في رفع سعر تصدير النفط ، 
قد  العرب  بأن  قائًال:  موسيفني  يوري  أضاف  كما 
تنكروا لفضل الزعيم معمر القذافي وما قدمه لهم 
من دعم ، واتجهت الثورة إلى بناء اإلنسان معنويُا 
واإلسكانية  الزراعية  المشاريع  فأنشئت  وماديُا 
والتنموية ، وتم حرق أخر كوخ عام 1976 من أجل 
أن يعيش المواطن الليبي في مسكن صحي والئق 
التطور في  السريعة وواكبت  الطرق  أنشئت  ، كما 
وسائل االتصال والمعلومات ، ولعل تخفيض قيمة 
األجهزة المحمولة وتطوير األجهزة الثابتة وإدخال 
على  نموذج  أبلغ  الالسلكية)   ) الريفية  األجهزة 
مواكبة هذا التطور ، كم تم بناء كافة المؤسسات 
الخدمية بما فيها المطارات والموانئ  وغيرها من 
المؤسسات الخدمية ، أما في قطاع الصحة فقد تم 
في  األمراض  على  والقضاء  المستشفيات  بناء 

مناطق الدواخل واالهتمام بالرعاية الصحية ،  كما 
والمعاهد  المدارس  ببناء  بالتعليم  االهتمام  تم 
والجامعات ، وتم القضاء على األمية وفرض إلزامية 
تتوقف  ولم   ، الكبار  تعليم  برنامج  وفتح   ، التعليم 
الثورة عند المستوى المحلي في البناء فقد عملت 
 ، واالصعدة  واالتجاهات  المستويات  جميع  على 
سلطة  قيام  إعالن  تم  السياسي  الصعيد  فعلى 
وهذا   ،  1977 العام  من  مارس   2 في  الشعب 
الحكم  اتجاه  في  التحول  بداية  هو  اإلعالن 
الشعب  تقسم  يعني  وهذا   ، المباشر  الديمقراطي 
إصدار  تتولى  وهي  (مؤتمرات)  تجمعات  إلى 
القرارات ، وهي تمثل السلطة التشريعية ، وتلتقي 
مؤتمر  يسمى  عام  تجمع  في  المؤتمرات  هذه 
النظم  في  البرلمان  يناظر  وهو   ، العام  الشعب 
التقليدية ، ويقابل كل تجمع (مؤتمر) لجنة شعبية 
 ) التجمعات  هذه  أعضاء  بين  من  اختيارها  يتم 
على  عامه  شعبية  لجنة  اختيار  ويتم  المؤتمرات) 
 ، العام  الشعب  مؤتمر  خالل  من  الدولة  مستوى 
المؤتمرات  الشعب  سلطة  في  فإن  وبالتالي 
التشريعية)  السلطة   ) تمثل  وهي  تقرر  الشعبية 
(السلطة  تمثل  وهي  تنفذ  الشعبية  واللجان 
هيمنة  تحت  تقع  الشعبية  واللجان  التنفيذية) 
وسلطة الشعب ، والسلطة القضائية يديرها قضاة 
المحكمة  الشعب وهي  يتبعون محكمة  مستقلون 
المجتمع  بأبناء  اهتمت  الليبية  الثورة  إن   ، العليا 
الليبي وجعلت المجتمع ولي من ال ولي له ، فكان 
المؤسسات  من  مؤسسة  االجتماعي  الضمان 
الفاعلة ، وهذا يشير على حرص القيادة التاريخية 
 ، الفرد وحماية وصون حقوقه  مكانة  احترام  على 
الضمان  مظلة  تحت  يعيش  الليبي  فالمواطن 
حظيت  لقد  و   ، المجتمع  مظلة  وهي  االجتماعي 
المرأة في عصر الجماهير ، بما لم تحظى به المرأة 
المرأة  مقدمتها  وفي  األخرى  المجتمعات  في 
 ، أنوثتها  وتذل  كرامتها  تمتهن  التي   ، الغربية 
العمل  مجاالت  أمامها  ُفتحت  الليبية  المرأة  ولكن 
عدة  في  رائدة  و  قائدة  فكانت   ، والتألق  واإلبداع 

وأستاذة  ومعلمة  وطبيبة  ومدنية  حربية  مجاالت 
 ، الوظائف  ارقي  تقلدت  كما   ، وضابطة  جامعة 

فكانت أمينة للتعليم وهي بمثابة وزيرة .
مشروع  في  البدء  عن  الليبي  الزعيم  أعلن  كما   
النهر الصناعي ووضع حجر في 28 أغسطس 1984

هائلة  نقل كميات  إلى  المشروع  ويهدف هذا   ، م 
من المياه العذبه من الجنوب لتندفع نحو الشمال 
في أطول رحلة لها ، من اجل معالجة نقص المياه 
المناطق  منه  تعاني  الذي  العطش  ومقاومة 
من  وكذلك   ، الغربية  المناطق  وبعض  الشرقية 
أجل دعم قطاع الزراعة بإقامة مشاريع زراعية على 
مياه النهر الصناعي العظيم ، وعلى صعيد تمكين 
الشعب من امتالك زمام أمره ، وتأسيسًا على مبدأ 
المستحقة  األسر  للشعب حصر  ملك  الشعب  ثروة 
للمحافظ االستثمارية على أن يتم االستفادة على 
الدولة  فرصدت   ، استثناء  وبدون  لليبيين  التوالي 
لكل مواطن مستحق وبناء على معدل دخله مبلغ 
المواطن  لصالح  أودعت  كقيمة  دينار  ألف  ثالثون 
والمؤسسات  والبنوك  المصانع  في  له  ومساهمة 
االقتصادية ، لتحقيق عائد لصالح المواطن وهي ما 
تعرف إلى يومنا هذا بالمحافظ االستثمارية ، كما 
تم دعم السلع التموينية واحتياجات المواطن من 
المحروقات والكهرباء بأثمان بخسة جدًا ، وتم ربط 
من  متكاملة  بشبكة  وعرضها  طولها  البالد 
الكهرباء وتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية 
إنشاء  في  البدء  تم  كما   ، المجاورة  الدول  إلى 
الرياضية  المرافق  من  العديد  شملت  مشاريع 
ورؤية  مشروع  وضمن   ، والصحية  واإلسكانية 
عدد  لتنفيذ  العقود  إبرام  تم  الغد)  ليبيا   ) برنامج 

تنفيذ  في  البدء  تم  كما   ، الضخمة  المشاريع  من 
أربعة مركبات جامعية متكاملة وهي مدن جامعية 
على أرقى ما يمكن موزعة على أربعة مناطق ، كما 
وتم  زواره  و  بمصراته  الحرة  السوق  إنشاء  تم 
ومطار  الجديد  العالمي  المطار  إنشاء  في  الشروع 
بنينا الدولي الجديد على أرقى مستوى ، فكان مطار 
شمال  في  مطار  أكبر  يمثل  العالمي  طرابلس 
من  العديد  وهناك   ، استكماله  تم  ما  إذا  أفريقيا 
من  سلسلة  تضم  التي  االستثمارية  المشاريع 
، ناهيك عن  الفنادق واألبراج والمدن االقتصادية 
من  مختلفة  مناطق  في  الخارجية  االستثمارات 
أجبر  المعنوية  اإلنجازات  صعيد  وعلى   ، العالم 
الزعيم الليبي إيطاليا على االعتذار للشعب الليبي 
عن حقبة االستعمار ، وقام برلسكوني رئيس وزراء 
إيطاليا بتقبيل يد أبن شيخ الشهداء عمر المختار 
الذي خلدت ذكراه ، واسترجاع أحد القطعة األثرية 
عمر  فيلم  إنجاز  ولعل   ، االحتالل  أيام  التي سرقت 
اآلباء  لكفاح  تخليدا  هذا  على  مؤشر  أقوى  المختار 
واألجداد ، لقد كان الزعيم الليبي يحمل في ضميره 
السن  في  وإعدام شيخ طاعن   ، الحقبة  لتلك  الثأر 
كعمر المختار ، ونفي إيطاليا لألطفال والنساء إلى 
 ، الحداد  بيوم  عنه  ماعبر  وهو  اإليطالية  الجزر 
لكرامة  وإعادة  للثأر  ردًا  اليطاليا  زيارته  وكانت 

الشعب الليبي .

القومي  البناء  نحو  واتجهت  القيادة  عمدت  كما 
فأعلنت عن طموحها الوحدوي تلبية ألهدافها في 
الناصر  عبد  جمال  الزعيم  جعل  ما  وهذا   ، الوحدة 
معمر  أخي  أن  لكم  أقول  وأنا  أترككم   " يقول: 
القذافي هو األمين على القومية العربية والوحدة 
من  العديد  عقدت  االتجاه  هذا  وفي   " العربية 
إتحاد  اتفاقية  منها   ، الوحدوية  االتفاقيات 
 ، واتفاقية جربة مع تونس   ، العربية  الجمهوريات 
واتفاقية حاسي مسعود مع الجزائر ، واتفاقية وجدة 
للوحدة مع المغرب ، واالتفاقية الوحدوية مع سوريا 
الزالت سارية  والتي   ، المغاربي  االتحاد  واتفاقية   ،

حتى اآلن ، ناهيك عن فتح الحدود وإيقاف التعامل 
بالتاشيرة مع تونس ومصر ، كما قدمت ليبيا في 
ظل قيادة الزعيم الليبي الكثير لدعم األمة العربية 
أبلغ   1973 عام  أكتوبر   6 حرب  في  مصر  ودعم   ،
في  الليبي  الجيش  شارك  فقد   ، ذلك  على  مثال 
قدمت  كما   ، برليف  خط  وتحطيم  أكتوبر  انتصار 
دبابات  من  واللوجستية  المادية  اإلمكانيات  ليبيا 
العسكرية  والمعدات  اإلمكانيات  وكافة  وطائرات 
ليبيا كانت دولة فاعلة في محيطها  ، إذن  األخرى 
العربي وعلى المستوى القومي ، ال ينكره إال جاحد 
وال يغض الطرف عنه إال حاقد أو مزايد ، كما كانت 
كافة  كثب  عن  وتتابع  تراقب  الليبية  القيادة 
األوضاع العربية بكل دقة ، من أجل إطالع الوسط 
وحق  اإلسرائيليين  جرائم  على  والعالم  العربي 
عن  أما   ، أنفسهم  عن  الدفاع  في  الفلسطينيين 
ملتقى  ليبيا  فكانت  الفلسطينية  القضية  دعم 
لحركة التحرير الفلسطينية بكافة فصائلها ، ولعل 
الزعيم  بقيادة  الفلسطينية  التحرير  حركة  دعم 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، وسقوط طائرته 
أحد معسكرات  لتفقد  أثناء جولته  ليبيا  في جنوب 

المقاومة الفلسطينية أبلغ مثال على هذا الدعم ، 

وفي الحقيقة ليبيا لم تكن عامل مساعد للمقاومة 
حقيقي  وداعم  قوي  سند  بل   ، الفلسطينية 
للمقاومة الفلسطينية والعربية سواء في فلسطين 
على  أما   ، واقتصاديًا  وعسكريًا  سياسيًا  لبنان  أو 
الليبي  الزعيم  رؤية  ، فقد كانت  األفريقي  الصعيد 
تنطلق من أن أفريقيا لألفريقيين وليست لسواهم 
للغرب  صائغة  لقمة  تكون  لن  أفريقيا  وأن   ،
جاءت  هنا  ومن   ، وللصهيونية  االستعماري 
ضد  والتحرر  المقاومة  حركات  دعم  إستراتيجية 
في  يصب  الدعم  وهذا   ، أفريقيا  في  االستعمار 
وتحرير  العادلة  القضايا  مصلحة  في  النهاية 
الشعوب من الهيمنة وسلب خيراتها ، ويفضي في 
العربية  للقضايا  القارة  دول  دعم  في  النهاية 
قادة  والزال   ، العرب  كل  قضية  فلسطين  كقضية 
ولعل   ، الموقف  هذا  يقدرون  األفريقية  الدول 

األوغندي(  والرئيس  (موقابي)  الزمبابوي  الرئيس 
الزعماء  ) قد أشادوا وأشاد غيرهم من  موسيفني 
األفارقة بالدور الليبي في تحرير القارة ، هذا الدعم 
الالمحدود كان جليًا وواضحًا في مساهمة القيادة 

الليبية في إطالق سراح الزعيم األفريقي ( نلسون 
العنصريين  قبل  من  اعتقاله  تم  الذي  مانديال) 
نلسون  واستطاع   ، أفريقيا  جنوب  في  البيض 
سجون  في  عقود  عدة  معتقل  كان  الذي  مانديال 
الميز العنصري ، أن يساهم في حل قضايا القارة ، 
وقاد جنوب أفريقيا نحو المصالحة واالستقرار بكل 
الراحل  األفريقي  الزعيم  ماقال  وأبلغ   ، جدارة 
وبحضور  الليبي  الزعيم  حق  في  مانديال  نلسون 
ال  من   " كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس 

يريد معمر القذافي فليلقي نفسه في البحر ".
على  األفريقية  القارة  أبناء  بدعم  ليبيا  قامت  كما 
الصحية  المجاالت  وجميع  المستويات  جميع 
 ، والعسكرية  والسياسية  واالقتصادية  والثقافية 
بين  العالقة  القضايا  كافة  حل  في  والمساهمة 
باالندماج  الليبي  الموقف  ، وتوج  األفريقية  الدول 
ورؤية  رحم  من  جاء  الذي   ، األفريقي  الفضاء  في 
القيادة الليبية ، التي انتقلت بالقارة األفريقية إلى 
عصر االتحادات والفضاءات فكان االتحاد األفريقي 
 9/9/1999 يوم  سرت  مدينة  في  أعلن  الذي 
للقارة  تحقق  الذي  واألعظم  األكبر  اإلنجاز 

األفريقية.
أما على الصعيد اإلسالمي فلم يتوقف دور القيادة 
الليبية عن دعم الشعوب اإلسالمية ، فقامت ليبيا 
بتوجيه من قيادتها بدعم اإلسالم في كافة أنحاء 
اإلسالمية  الدعوة  جمعية  وأنشئت   ، العالم 
الدعم  هذا  وشمل   ، الدور  بهذا  ُتعنى  كمؤسسة 
وبناء  التعليم  ونشر  والمدارس  المساجد  بناء 
المراكز الثقافية ، كما تم تأسيس جامعة الدعوة 
اإلسالمية ، كمؤسسة تعليمية تستقبل الوافدين 

من جميع مسلمي العالم ، ناهيك عن فتح الجامعات 
العالم  بدول  المسلمين  كافة  أمام  أبوابها  الليبية 
مع تقديم المنح الدراسية لهم ، وقد دخلت أعدادًا 
الزعيم  يد  على  إسالمها  وأعلنت   ، اإلسالم  هائلة 
الليبي ، وقد تجاوزت مئات اآلالف من دول أفريقيا 
بإقامة  القذافي  قام  وقد   ، العالم  دول  وباقي 
والنيجر  تشاد  في  للمسلمين  الجامعة  الصلوات 

ومالي وغيرها من دول القارة .
، ولم يكن دور  العالمي فكان واضح  أما عن دوره 
هامشي او سطحي ، بل فاعل ومؤثر على المحيط 
اإلقليمي والدولي واألممي ، وساعد على ذلك وعي 
 ، الليبية  الخارجية  السياسة  القيادة وقوة محددات 
التي تؤهلها بقيام دور إستراتيجي من أجل تنمية 
عالقاتها مع دول العالم ، وال يكفى الموقع والثروة 
والهدف  المنطلق  بدون  دولي  موقف  صياغة  في 
واأليدلوجية ، وهو ما يعبر عنه بالتوجهات أو الرؤية 
للسياسة الخارجية ، فليبيا دولة تحررت من الهيمنة 
الخارجية  للسياسة  فإن  ولذلك   ،  1969 العام  منذ 
السياسة  في  فالثوابت   ، وثوابت  محددات  الليبية 
دولة  أنها  كونها  من  تنطلق  الليبية  الخارجية 
وعمالء  االستعمار  تناهض  تحررية  إسالمية 
االستعمار وترفض السيطرة والهيمنة ، ولعل هذا 
ليبيا  بين  الكبرى  للمواجهة  اإلشارة  إلى  يقود 
المياه  ، بشأن حدود  المتحدة األمريكية  والواليات 
أن  ليبيا  واستطاعت   ، سرت  خليج  في  اإلقليمية 
السياسي  االنتصار  انتزعت  عندما  سياسيُا  تنتصر 
 ، التاريخية  الخلجان  من  يعد  سرت  خليج  بأن 
واستطاعت رسم حدود المياه أإلقليمية الليبية في 
الليبي  الزعيم  رسم  عندما  الدولية  المياه  مواجهة 
هذه  وكانت   ، درجة)   32) خط  وهو  الموت  خط 
الدولية  العالقات  لبناء  أرضية  المبادئ  أو  الثوابت 
على أسس السالم واألمن الدوليين ، ولدعم قضايا 
لكل  أمل  ليبيا  كانت  كما   ، العالم  في  شعوب 
 ، والسالم  واالستقالل  للحرية  المتطلعة  الشعوب 
أمريكا  وثورات  الليبية  الثورة  بين  العناق  فكان 

الالتينية أبلغ تفسير لتلك الثوابت ، فهذه الثورات 
مؤسس  بوليفار  سيمون  من  أفكارها  استمدت 
الكوبي  الثوري  ذلك   ، جيفارا  وتشي   ، كولومبيا 
ماركسي الفكر أرجنتيني المولد ، والمناضل الثوري 
الهيمنة  قاوم  الذي   ، كاسترو  فيدل  الكوبي 
واالستعمار ، وخوسيه دانييل أورتيغا ، والذي ُعرف 
قاوم  نيكاراغوي  ثائر  وهو  اورتيغا)  (بدانييل 
لحكم  المعارضين  أشد  وكان  الديكتاتورية 
الدكتاتوري (أناستاسيو سوموزا) ، وانتهاًء بالزعيم 
الثوري الفنزويلي الذي جعل من قومية عبدالناصر 
والقذافي قدوة له في الثورة (هوجو شافييز) ، كما 
كان لهذا العناق الثوري رؤيته وعمقه ، فهو اليرفع 
مشروع  هناك  كان  وإنما  جوفاء  وعبارات  شعارات 
وهو  الليبي  الزعيم  مع  الثورية  القيادات  لهذه 
مواجهة  في  الساتو)   ) بحلف  سمي  حلف  تأسيس 
حلف الناتو ، واستمرت ليبيا دولة تعيش حالة من 
األمن واالستقرار ، في ظل نظام أستطاع أن يجعل 
من ليبيا دولة محورية وفاعلة في محيطها العربي 
عام  جاء  أن  إلى   ، والدولي  واإلقليمي  واألفريقي 
2011 وهو عام ليس ككل األعوام ، إنه العام الذي 
هذه  جاءت  أين  من   ، العربي  الربيع  ظاهرة  شهد 
الظاهرة وكيف حدثت ؟. إن الحديث عن ما سمي 
بثورة الربيع العربي في ليبيا ال ينفك عن الحديث 
العتبارات   ، واحدة  كظاهرة  العربي  الربيع  عن 
قومية وثورية وإستراتيجية وجيوستراتيجية ، ليس 
بخافي أن ظاهرة الربيع العربي قد ظهرت مالمحها 
أن نسميها  لنا  إن جاز  ، وثورة تونس  من تونس 
والكرامة  الحرية  بثورة  أيًضا  تعرف  والتي   ، ثورة 
 2010 ديسمبر   17 في  أحداثها  اندلعت  والتي 
تونس  في  وسميت   ،  2011 يناير   4 في  وانتهت 

محمد  الشاب(  مع  تضامًنا  الياسمين  بثورة 
جسده  في  النار  بإضرام  قام  الذي   ، البوعزيزي) 
العربة   ومصادرة  بطالته  على  غضبه  عن  تعبيًرا 
حمدي  فادية  الشرطية  قبل  من  عليها  يبيع  التي 
 4 الموافق  الثالثاء  يوم  (البوعزيزي)  توفي  وقد 
بسبب  عروس  بن  مستشفى  في   2011 يناير 
حروقه البالغة ، والكثير من العرب يرون بأن إضرام 
البوعزيزي النار في نفسه ، أدى إلى اندالع شرارة 
المظاهرات في يوم 17 ديسمبر 2010 في تونس 
ظل  في   ، العربي  بالربيع  ماسمي  بلدان  وسائر 
اشتعال نار اإلعالم العربي ، الذي لم يكن ليصمت 
أو يهدأ فكان هو الناطق الرسمي النتشار الفوضى 
التي  المساحة  هو  كان  بل   ، العربية  البلدان  في 
أستغلها شيوخ األخوان والعمالء وأصحاب األجندة 
الغربية لتحريك الشارع العربي وسكب الزيت على 
محليًا  المزعومة  الثورات  لهذه  سوق  بل   ، النار 
الكثير  الذي كان خامدُا في  اإلعالم  ، هذا  وعالميًا 
إسرائيل  ، كاجتياح  الجسيمة  العربية  األحداث  من 
غزة  في  الجماعية  واإلبادة  الفلسطينية  لألراضي 
بقطار  وإحساسًا  الظروف  ، وفي ظل هذه  والعراق 
الموت الذي طالما ماحذر منه ، خرج الزعيم الليبي 
على اإلعالم ليحذر الشعب التونسي من االنسياق 
ليس  ويحاك  يحدث  ما  وأن   ، الثورة  مزاعم  خلف 
بثورة وإنما مؤامرة الغاية منها خدمة اإلمبريالية 
انتشار  من  حذر  كما   ، العالمية  والصهيونية 
الفوضى وتداعياتها على تونس ، وهذا يرجع إلى 
في  العربي  القومي  األمن  على  القذافي  حرص 
والغربية  األمريكية  المخططات  مواجهة 
بعد  مصر  إلى  النار  وانتقلت   ، والصهيونية 
اشتعالها في تونس ، لتندلع في مصر ثورة سميت 

بثورة 25 يناير ، وكأن حركة التغيير أضحت أشبه 
بلعبة من لعب الشطرنج أو كرة من كرات البلياردو 
يتقدمها  التي   ، بالجموع  التحرير  ميدان  واكتظ   ،
وليس  المسلمين  األخوان  وشيوخ  وعلماء  زعماء 
الجموع  هذه  بين  من  تواجد  بل   ، فحسب  هذا 
برنارد هنري ليفي الصحفي أو الكاتب الصهيوني 
سقط  كما   ، العربية  الثورات  وعراب  الفرنسي 
العابدين  زين  الرئيس  بخروج  تونس  في  النظام 
بعد  مصر  في  النظام  كذلك  سقط   ، البالد  خارج 
إعالن الرئيس محمد حسني مبارك التنحي ، وكانت 
ينظرون  الذين  والمحللين  المتابعين  لدى  الرؤية 
أمنية  إستراتيجية  من  تنطلق  نظرة  من  لألمور 
المفاجئة  الحركة  هذه  أن   ، عربي  قومي  وبعد 
من  أمور  تثير  والسريعة  (الحركية)  والديناميكية 
االستغراب والتعجب ، فهل من البساطة أن تنفجر 
بسبب   ، مصر  في  ثورة  وتتبعها  تونس  في  ثورة 
شاب بائع متجول حرق نفسه كرد فعل على أوضاع 
الصورة  وباتت  تعجب  يتبعه  سؤال  إنه  ؟!  البطالة 
تتضح بأن ليبيا لن تكون بعيدة أو في مأمن من 
 ، واليسار  اليمين  عن  اشتعلت  التي   ، النار  هذه 
والسيما عندما ظهرت شائعات بأن الزعيم الليبي 
سيقود مظاهرة في 17 فبراير ضد اللجنة الشعبية 
العامة واللجان التابعة لها  (مجلس رئاسة الوزراء) 
وتنفيذ   ، ليبيا  في  األوضاع  فيها إلصالح  تدعوهم 
تجاه  االلتزامات  من  العديد  بشأن  إقراره  ماتم 
النيران  السنت  بدأت  أحداث مصر  وبعد   ، الشباب 
من  للكثير  التوقعات  وأن   ، ليبيا  نحو  تتجه 
المتابعين باتت تتحقق ، استغل هذا اليوم ليكون 
بداية الشرارة ، وال أبالغ إن قلت بأن البداية كانت 
سوى  يكن  لم  مصر  إلى  القفز  ثم  تونس  من 
مخطط مدروس ومعد مسبقًا ، فالمستهدف بهذا 
 ، وقيادتها  ليبيا  هي  األول  المقام  في  الربيع 
وتونس ومصر ماهي إال أجنحة الصقر الذي يجب 
أن يتم قطعها حتى ال يستطيع الطيران ، ألن ربيع 
القيادتان  وجود  ظل  في  ليبيا  في  المؤامرة 
التونسية والمصرية ، واستقرار الدولتان لن يكتب 
والرئيس  العابدين  زين  فالرئيس   ، النجاح  له 
 ، ليبيا  على  بالمؤامرة  يسمحوا  لن  مبارك  حسني 
ألنهم يعلمون تداعياتها وما ستأتي به من نتائج 
في  حدث  ما  إن   ، والعربي  اإلقليمي  النطاق  على 
تونس  أحداث  مع  كامل  اختالف  على  جاء  ليبيا 
ومصر ، لم يكن حراك سلمي أو مظاهرات سلمية 
العربية  اإلعالم  وسائل  باألكاذيب  له  روجت  كما 

والصحفيين  الُكتاب  وبعض   ، والعربية  كالجزيرة 
العرب والغرب ، فالتحرك في المنطقة الشرقية بدأ 
باقتحام مديريات األمن والكتائب األمنية ومخازن 
والمثابات  األمنية  المقرات  وحرق   ، األسلحة 
كتيبة  باقتحام  فبدئوا   ، الخدمية  والمؤسسات 
الجويفي في البيضاء ، وكتيبة الفضيل بوعمر في 
منطقة البركة ببنغازي ، وإطالق النار على الضباط 
مديريات  اقتحام  وتم   ، الكتائب  بهذه  والجنود 
تم  ، كما  األسلحة  الشرطة ومخازن  األمن ومراكز 
أحد  وقتل  بالضرب  الشرطة  أفراد  على  االعتداء 
خروجه  أثناء  البركة  معسكر  أمام  الشرطة  أفراد 
بسيارة الشرطة من المركز ، كما تم االعتداء على 
تم  الذي  الشوشان  هشام  ولعل   ، الجيش  أفراد 
 ، الجسور  أحد  في  وتعليقه  بالضرب  عليه  االعتداء 
بشعة  بطريقة  األبرق  بقاعدة  الجيش  أفراد  وقتل 
بعد  انشقاق  ذلك  وصاحب   ، ذلك  على  دليل  أبرز 
عبد  اللواء  بينهم  ومن  بها  الموثوق  القيادات 
الفتاح يونس الذي كان وزيرًا لألمن العام ، لينضم 
إلى ركب التأمر على ليبيا وقيادتها ، ومن المؤسف 
الوحدويين  الضباط  حركة  أعضاء  أحد  كان  أنه 
األحرار الذين شاركوا في الثورة عام 1969  ، وقد 
قتل في في أبشع صورة على أيدي مجهولين من 
جماعات  ضمن  كانوا  وممن   ، المقاتلة  الجماعات 
فبراير في 28 يوليو2011 ، وذات السيناريو الذي 
المنطقة  في  حدث  الشرقية  المنطقة  في  حدث 
والزاوية  مصراته  مدن  شهدت  فقد   ، الغربية 
المقرات  على  االعتداء  الجبل  مناطق  وبعض 
اإلدارية  المؤسسات  وحرق  واألمنية  العسكرية 

المدن  تلك  في  خرجوا  ممن  وتجاهل   ، والخدمية 
قطعوها  التي  والمبايعة  العهد  وثائق  والمناطق 
 ، واللقاءات  المناسبات  جميع  في  أنفسهم   على 
ناهيك   ، بالحبر  وليس  بالدم  كتب  ما  منها  والتي 
بالحفاظ  اليمين  قسم  وأداء  التأييد  برقيات  عن 
والدفاع  واستقرارها  وأمنها  وقيادتها  ليبيا  على 
مقدمتها  في  التحركات  هذه  كل  وكانت   ، عنها 
الجماعات اإلسالمية المقاتلة واألخوان المسلمين 
وهي مجموعات متمردة خارجه عن القانون ، وكل 
ذلك ولم يتم الرد من قبل القوات المسلحة وقوات 
األمن ، وفي هذا السياق ألقى الزعيم الليبي معمر 
 ، الليبي  الشعب  القذافي كلمة خاطب من خاللها 
 ، تنفذ  التي  المؤامرة  نظرية  خاللها  من  وبين 
شريحة  وخصوصًا  الشعب  مطالب  بين  وفصل 
الشباب ومطالب الحقوقيين ، وبين االنسياق وراء 
والمقاتلة  المتطرفة  اإلرهابية  الجماعات 
لما  مؤكدًا  خطابه  وكان   ، االستعمار  ومخططات 
قاله الدكتور سيف اإلسالم ، الذي تحدث عن وضع 
وعلمي  وتحليلي  استشرافي  بشكل   ، ليبيا 
اليدعو  بما  أثبتت  قد  األيام  وهاهي   ، مستفيض 
وأبنه  الليبي  الزعيم  ماقالة  بأن  ألدنى شك  مجاًال 
 ، الواحد  بالحرف  تحقق  قد  اإلسالم  الدكتور سيف 
وأصبح من غالط مضمون تحليالتهم يعي أنه كان 
ومن   ، المؤامرة  مطايا  من  ومطية  به  مغرر 
يحسبون  ومن  منهم  األكاديميين  أن  المؤسف 
هذا  تحليل  يستطيعوا  لم  الثقافة  على  أنفسهم 
قراءة  مضمونه  وقراءة   ، الجيد  التحليل  الخطاب 
واعية ومتمكنة ، وهاهم اليوم يعيدون قراءته بعد 

إنشاء منطقة حظر جوي ، وليس شن ضربات جوية 
ما  وإذا    ، المدنيين  بحجة حماية  المدنيين  وقتل 
 ، المتحدة  األمم  ميثاق  على  القرار  هذا  أسقطنا 
نجده يتناقض مع ما جاء في عدد من مواد الميثاق 
، ويتناقض مع مضمون القرار ذاته ، واألدهى من 
نقله  ما  على  اعتمدت  المتحدة  األمم  أن  ذلك 
 ، إعالمية  أكاذيب وفبركه  له من  روج  اإلعالم وما 
فليس من المنطق والمعقول سياسيًا ودبلوماسيًا 
أن تعتمد منظمة األمم المتحدة على أخبار وتقارير 
والدبلوماسية  األزمات  دبلوماسية  بل   ، إعالمية 
المكوكية ،  تقتضي اتخاذ ما يلزم لنزع فتيل األزمة 
على  تقف  حقائق  تقصي  لجنة  بتشكيل  وذلك   ،
لتفصيل  يسع  ال  والمجال   ، واقعي  الموقف بشكل 
الجانب القانوني في مشروعية التدخل الدولي في 
ليبيا ، والغريب في األمر أن فرنسا لم تنتظر صدور 
القوات  لضرب  الرافال  طائرات  حركت  بل  القرار 
وسقط   ، بنغازي  مدينة  لتأمين  المتجه  المسلحة 
قوات  وأفراد  ضباط  من  أعداد  الغارة  هذه  في 
شمال  حلف  عمليات  وانطلقت   ، الليبي  الجيش 
الدول  بعض  معه  وتحالف  الناتو)   ) األطلسي 
العربية وفي مقدمتها قطر واإلمارات ، ناهيك عن 
وتحدث   ، الناتو  عمليات  لتنفيذ  اللوجستي  الدعم 
الرئيس الكوبي المناضل (فيدل كاسترو) في بداية 
األحداث على ليبيا ، مؤكدًا على حتمية الحرب على 
ليبيا قائًال: " بماذا نشبه الحرب على ليبيا ، نشبهها 
أو نشبهها  1936؟  عام  إسبانيا في  بما حدث في 
بحرب موسوليني ضد الحبشة في عام 1935 ؟ أو 
أو  ؟   2003 عام  في  العراق  ضد  بوش  بحرب 

المتحدة  الواليات  قادتها  التي  الحروب  بعشرات 
ضد الشعوب األمريكية بدًءا من غزو المكسيك في 
لجزر  بريطانيا  بغزو  نشبهها  أم   ،1846 عام 
لخليج  المرتزقة  بغزو  أم   ،1982 في  الفوكالند 
لمدة  بالدنا  وحصار  القذرة  بالحروب  أم  الخنازير، 
حرب  مثل  الحروب  هذه  بكل  أم  سنة،  خمسين 
 ، القتلى  راح ضحيتها ماليين  التي  وغيرها  فيتنام 
وكانت تعطى فيها التبريرات الباعثة على السخرية 
" وفي مواجهة ذلك خرجت المظاهرات المليونية  
وسرت  والخمس  وزليتن  طرابلس  مناطق  في 
والزاوية وورشفانه وسبها وغيرها من مناطق ليبيا 
للمدنيين  الناتو  الغربي وقصف  بالتدخل  تنديدًا   ،
بكل  خرجت  الماليين  هذه   ، السالح  من  العزل 
العالم  وشاهد   ، والساحات  الميادين  في  عفويه 
األعالم  وتجاهل   ، المليونية  المظاهرات  هذه 
تجاهل  كما   ، المظاهرات  هذه  المأجور  العربي 
ملتقيات القبائل التي أعلنت رفضها لتدخل الناتو ، 
األمن  زعزعة  في  للمساهمة  الغرب  سخرهم  ألنه 
الليبية  بالدولة  اإلطاحة  سبيل  في  واالستقرار 
كافة  الغرب   سخر  لقد   ، فقط  بالنظام  وليس 
األدوات التي من أهمها: اإلعالم العربي الموجه ، 
 ، والمرتزقة    ، والجواسيس   ، الدين  ومشايخ 
الخارجية  في  المسئولين  ذمم  وشراء   ، والعمالء 
األمم  في  ليبيا  مندوب  رأسهم  وعلى   ، الليبية 

المتحدة ، وغيره من الجبناء و المتأمرين.
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  تقدم  مع  كله  هذا 
الذي يتكون من (48) دولة ، هذا الحلف الذي أعد 
لمواجهة حلف (وارسو) الذي كان يمثل المنظومة 
مرحلة  في  السوفييتي  اإلتحاد  بقيادة  الشرقية 
الحرب الباردة ، لقد قاد حلف شمال األطلسي كافة 
كان  من  هو  بل   ، األرض  على  القتالية  العمليات 
بثوار  يسمون  ما  وبتراجع  بتقدم  األوامر  يعطي 
لهذا  يتواجد  وإنما   ، فحسب  هذا  وليس  فبراير 
وبريطانية  وأمريكية  فرنسية  عناصر  الحلف 
وإسرائيلية وغيرهم ، ولعل الصهيوني برنارد ليفي 
وما قام به في بنغازي من أبلغ وأعظم المؤشرات 
على المؤامرة الصهيوأمريكية والغربية ، فقد رفع 
راية ما تسمى براية االستقالل وتنزيل راية الدولة 
القيام  الصحفي  مهام  من  أن  أظن  وال   ، الليبية 
ماسموهم  بين  التواجد  مهامه  من  أو   ، بذلك 
مع  الجلوس  مهامه  من  أو   ، الجبهات  في  بالثوار 
حضور  أو   ، الشرقية  المنطقة  في  القبائل  شيوخ 
الجلسات واالجتماعات العسكرية برفقة عبد الفتاح 

إلى  المجيء  أو   ، العسكرية  الخطط  لرسم  يونس 
في  ومرافقتهم  فبراير  بقيادات  لاللتقاء  مصراته 
الجبهات ، ومنحه حق المواطنة ، ناهيك عن تواجد 
 ، ماكين  كجون  والفرنسية  األمريكية  الشخصيات 
وهيالري  وأوباما  وكاميرون  سركوزي  ودعم 
كلينتون ، وهذا التواجد كان أبلغ بيان ومؤشر على 
أن الغرب هو من يقود التغيير في ليبيا ، متخذين 
أسلوب  والتغيير  باإلصالح  الداخلية  المطالب  من 
، وساعد في ذلك ممن كانوا حول  المؤامرة  لزرع 
الفساد  قادت  التي  الفئة  وهم   ، الليبية  القيادة 
بين  والهوة  الفراغ  حالة  خلق  وحاولت   ، المالي 
الليبي  الزعيم  انشغال  مستغلة  والشعب  القيادة 
البطانة  فهذه   ، والدولية  األفريقية  بالقضايا 
حالة  خلق  على  ساعدت  بأفعال  قامت  الفاسدة 
كانت  التي  التوجهات  إلى  واإلساءة   ، االحتقان 
تطمح إليها القيادة ، ولعل مشروع ليبيا الغد من 
أهم المشاريع  والخطوات لطي الكثير من الملفات 
في الداخل والخارج ، من أجل أن تتحرك البالد في 
يقلقها من  ما  وجود  أو  أعباء  بدون  التنمية  اتجاه 
األرض  ، كل ذلك مهد  التوجه  تعرقل هذا  قضايا 
وكامل  فعلي  بشكل  الغربي  المخطط  لتنفيذ 
كما   ، واللوجستيه  والسياسية  العسكرية  األركان 
الجنسيات  جميع  من  المرتزقة  ذلك  في  سخروا 
لحقت  التي  األحداث  ولعل   ، العربية  وغير  العربية 
على  وشافية  وافيه  إجابات  قدمت   2011 بالعام 
أسئلة  يحملون  وممن   ، المشككين  من  الكثير 
غامضة في أذهانهم  حول من الذي جاء بالمرتزقة 
 ، ، ومن انتهك حرمات الشعب وارتكب االغتصاب 
(الناتو)  األطلسي  شمال  حلف  عمليات  واستمرت 
تدك كل المؤسسات العسكرية ومخازن األسلحة ، 
واألحياء والبيوت والبشر والنبات والحيوان ، ولعل 
البيوت  وقصف   ، زليتن  بمنطقة  ماجر  مجزرة 

بمنطقة عرادة بسوق الجمعة ، وبيت سيف العرب 
الفريق  بيت  قصف  تم  كما   ، الليبي  الزعيم  أبن 
الخويلدي الحميدي بصرمان ، الذي قتل فيه عدد 
من أفراد أسرته على رأسهم زوجته واحفادة ، دليل 
قاطع على مدى اإلجرام الغربي اإلمبريالي الهمجي 
، وعلى ازدواجية المعايير واستغالل حقوق اإلنسان 
وحماية المدنيين كدعاوى للتدخل ،  وبهذه الحجج 
فتم   ، الليبيين  دماء  في  الناتو  هذا  أوغل  تلك  او 
المناطق في بني وليد  قصف األحياء في عدد من 
وسرت وسبها وعدد من المناطق األخرى من ليبيا 
، وكل هذه الضربات كانت بناء على إحداثيات تم 
الجواسيس  قبل  من  بها  الناتو  عمليات  تزويد 
والعمالء والخونة ، والذين تم توثيق حاالت منهم 
والصورة  بالصوت  موثقة  الوقائع  هذه  وكل   ،
ويمكن اإلطالع عليها ، وفي سبيل حقن دماء أبناء 
(باري  مجلة  موقع  نشرها  رسالة  وردت   ، الشعب 
معمر  السابق  الليبي  الزعيم  أن  الفرنسية  ماتش) 
 2011 أغسطس  من  الخامس  في  كتب  القذافي 
برلسكوني  سلفيو  االيطالي   الوزراء  رئيس  إلى 
طالبًا منه وقف القصف ، وكتب القذافي في الرسالة 
" عزيزي سلفيو  فوجئت بموقف صديق كنت وقعت 
معه اتفاق صداقة لمصلحة شعبينا كنت أمل منك 
أجراء  تحاول  وان  يحصل  بما  تهتم  أن  األقل  على 
وساطة قبل أن تعلن تأييدك لهذه الحرب " وأضاف 
القذافي قائًال: ال ألومك على ما لست مسئوال عنه 

العمل  هذا  تدعم  تكن  لم  انك  جيدا  أعلم  ألنني 
الذي ال يشرفك وال يشرف الشعب االيطالي. لكنني 
مصالح  عن  الدفاع  تستطيع  مازلت  انك  اعتقد 
شعبينا ، وتابع القذافي : " أوقف هذا القصف الذي 
إلى  تحدث   ، وأطفالنا  الليبيين  إخواننا  يقتل 
بلدي  االعتداء ضد  هذا  لوقف  وحلفائك  أصدقائك 
إن   ،  " العدالة  اهللا سلوك طريق  يلهمك  أن  ،آمل 

الزعيم الليبي قدم الكثير من المحاوالت من اجل 
على  ذلك  من  أدل  وليس  بالده  على  الحرب  وقف 
ماحدث بينه وبين الرئيس جنوب أفريقي ( جاكوب 
زوما) في زيارته لليبيا للتباحث حول األزمة الليبية 
في شهر مايو 2011 ، فقد جاء على صدر صحيفة 
من  تصدر  الكترونية  صحيفة  أول  وهي  الدولية 
: " أن رئيس جنوب أفريقيا (جاكوب زوما)  باريس 
، أن لقذافي يريد هدنة تتضمن وقف  زيارته  بعد 
األطلسي  شمال  حلف  يشنها  التي  القصف  حملة 
الماضي  الشهر  المعارضة  رفضتها  شروط  وهي 
وأضاف   ، زوما  بها  قام  وساطة سابقة  ُمهمة  بعد 
الليبي  الشعب  إعطاء  ناقشنا ضرورة   " قوله:  زوما 
رئيس  وأعلن   ،  " بنفسه  مشكلته  لحل  الفرصة 
ليبيا  مغادرته  لدى  زوما)  (جاكوب  أفريقيا  جنوب 
خريطة  لتنفيذ  معمرالقذافي  العقيد  استعداد 
وقت  في  الليبية،  األزمة  لحل  األفريقية  الطريق 
في  ودولية  إقليمية  منظمات  ممثلو  فيه  بحث 
ونظام  الثوار  بين  مباشر  غير  حوار  إجراء  القاهرة 
القذافي ، وقال زوما قبيل مغادرة طرابلس : " أن 
في  جاء  ما  لتنفيذ  استعداد  على  وبالده  القذافي 
األفريقي  االتحاد  أقرها  التي  الطريق  خريطة 
لمعالجة  األزمة في ليبيا " وبعد ساعات من رحيله 
شمال  لحلف  طائرات  أن  الليبي  التلفزيون  قال 
على  لتغير  الهجمات  شن  استأنفت  األطلسي 
الى  كيلومترا   460 تبعد  التي  الجفرة  منطقة 
الجنوب الشرقي من طرابلس ، وقال التلفزيون أن 
طائرات التحالف أغارت أيضًا على عدد من المواقع 
 " طرابلس  العاصمة  حي  في  والمدنية  العسكرية 
الحملة  يشنون  الذين  الغربيون  الزعماء  ويقول 
الجوية التي يقودها حلف األطلسي أن قواتهم لن 
كل   ، القذافي  يتنحي  حتى  القصف  عن  تتوقف 

في  آنذاك  الليبية  القيادة  حرص  يدلل  ماتقدم 
الليبي وعلى مؤسساته  الشعب  الحفاظ على دماء 
الدولي   التدخل  أن  على  يبرهن  كما   ، ومقدراته 
المتمثل في (الناتو) إن ماقام به يتناقض مع مبدأ 
حفظ األمن والسلم الدوليين والذي يحظر التدخل 
في سيادة الدول تحت أي ذريعة من الذرائع ، ووفق 
ماعرضته صحيفة الغارديان البريطانية من بيانات 
الشعب  ضد  استخدمت  التي   ، القوة  حجم  حول 
إجمالي  الناتو كانت كاآلتي:  الليبي من قبل حلف 
عسكري   (12000) هم  العسكريين 
عدد  بريطاني   (1300) أمريكي  (8500)عسكري 
الطائرات ( 309) طائرة شاركت األردن بعدد (12) 
 ، (8) طائرات  ، قطر  (12) طائرة  اإلمارات   ، طائرة 
ليبيا  على  إطالقها  تم  التي  كروز  صواريخ  عدد 
 (  323،26) الجوية  الطلعات  ، عدد  (246) صاروخ 
كان   ، قتالية  طلعة   (658،9) منها   ، جوية  طلعة 
منها (716) هدف في طرابلس ، (482) هدف في 
الحربية  البوارج  ماقذفته  عن  ناهيك   ، البريقة 
والتشويش األلكتروني ، وتسليط األقمار الصناعية 
،  والطائرات بدون طيار ، ومن أجل تجنيب مدينة 
طرابلس التي يكفيها ما أصابها جراء قصف الناتو 
 ، بالسكان  مكتظة  ومدينة  عاصمة  ولكونها   ،
الزعيم  قرار  والممتلكات كان  األرواح  وحفاظًا على 
تحت  سقطت  التي   ، طرابلس  من  الخروج  الليبي 
بسبب   2011 أغسطس   20 يوم  الناتو  ضربات 
 ، والبحر  الجو  من  والعنيف  المركز  الناتو  قصف 
(البراني  العسكرية وعلى رأسهم  القيادات  وخيانة 
والمعنية   ، المقريف  أمحمد  كتيبة  أمر  أشكال) 
بمساندة  طرابلس  عن  والدفاع  القيادة  بتأمين 
باقي الكتائب والوحدات العسكرية األخرى ، وكانت 
وجهة الزعيم الليبي بعد طرابلس هي مدينة سرت 

التي تقع شرق طرابلس ، ليبقى بها إلى ظهر يوم 
20 /10 / 2011 وهو يوم استشهاده.

وكانت هذه األيام قصة أخرى في تاريخ هذا الرجل 
أبنه خميس فقد  أما  المعتصم  أبنه  ، كان برفقته 
الزعيم  ، قبل تواجد  الناتو  استشهد تحت ضربات 
ضو  منصور  العميد  إفادة  حسب  سرت  في  الليبي 
في  العز  رتل  في  جريحًا  عليه  القبض  تم  عندما 
جابر  يونس  أبوبكر  الفريق  معه  كان  كما   ، سرت 
تناظر  صفة  وهي   ، للدفاع  المؤقتة  اللجنة  أمين 
وزير الدفاع في النظم التقليدية ، وكان مع الفريق 
ويعتبر   ، وأسامة  يونس  أبنائه  يونس  أبوبكر 
في  دفاع  وزير  أول  جابر  يونس  أبوبكر  الفريق 
العالم يشارك في موجهات ميدانية قتالية ويسقط 
مجموعة  معه  كانت  كما   ، المعركة  ميدان  في 
المسئولين المدنيين والعسكريين واألمنيين من 
الهنشيري  الدين  عز  المهندس  الشهيد  بينهم 
وهو كان أمين لجنة شعبية عامة سابق ، ومسئول 
من  وعدد   ، الليبي  الزعيم  بتأمين  مكلف  أمني 
العقيد  تأمين  على  المسؤلين  والضباط  الجنود 

معمر القذافي وعلى رأسهم العميد منصور ضو ، 

الذي وصف وهو داخل سجنه في مدينة مصراته
ألحد  بسرت   تواجده  أثناء  الليبي  الزعيم  وضع 
مراسلين قناة العربية فقال : " القائد لم يختفي في 
السرداب ، بل كان في بيوت الناس البسطاء  ، لم 
، كان  القائد خائف وقرر أن يموت في وطنه  يكن 
يقد  لم  القائد   ، القرآن  ويتلو  صائم  األيام  أغلب 
من  نهرب  لم   ، المعتصم  بذلك  قام  بل  المعركة 
إلى  والذهاب  الحصار  كسر  نحاول  كنا  بل  سرت 
جارف ،  ال تقل من ماتوا 50 ألف بل أقل من ذلك 
بكثير أنتم من يقول ذلك قناة العربية والجزيرة ، 
وأنه لم يتخلى عنه ألن العادات واألصالة البدوية 
ويكرر  يتحدث  ضو  منصور  وكان   ، الوفاء  تقتضي 

كلمة  القائد ، وبعد خمس سنوات على استشهاد 
سؤال  هناك  مازال  القذافي  معمر  الليبي  الزعيم 

يطرح نفسه وبقوة ، وهو من قتل القذافي ؟
والقنوات  الصحف  أغلب  تناولته  السؤال  وهذا 
والمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي في العالم 
الزعيم  الذي كان ضمنه  الرتل  المعلوم بأن  ، من 
شمال  حلف  قبل  من  قصفه  تم  القذافي  معمر 
اعتقال من  ، مات من مات وتم  الناتو)  أألطلسي( 
كان  الليبي  الزعيم  وأن   ، الحياة  قيد   على  بقى 
مصاب بجروح بليغة ناهيك عن تأثره بالغاز نتيجة 
يخفي  كان  ُعرض  ما  وكل   ، القصف  أثناء  إصابته 
الكثير من الواقع ، فهناك عناصر فرنسية وأمريكية 
وجنسيات ترافق لهؤالء الثوار ، كانت موجودة في 
  ، بسرت  الزعفران  منطقة  وهي  القصف  منطقة 
وهذا يؤكد بأن  قتل القذافي كان بناًء على أوامر 
على  ذلك  من  أدل  وليس   ، وفرنسية  أمريكية 
األمريكية(هيالري  الخارجية  وزيرة  ماقالته 
كلينتون) في لقاء لها عبر أحد القنوات ، وهذا ليس 
خافيًا ، عندما تم عرض ما حدث للقذافي عبر هاتف 
نقال ، وماصرحت به في لقاء خاص بها فقالت: " 
وألحقت بهذه   " ، هو مات  أمرنا  ، نحن  نحن جئنا 
والسعادة  الفرحة  تغمرها  ضحكة  الثالث  الكلمات 
الكلمات  هذه   ، الهدف  هذا  لتحقيقها  والبهجة 
اختزلت من خاللها ( هيالري كلينتون) أن الواليات 
مايسمى  صنعت  من  هي  األمريكية  المتحدة 
بالربيع العربي ، وهي من صنعت ثوارها ، وهي من 
القذافي  ، وهي من أسقطت و قتلت  قادت الحرب 
وأسقطت  النظام  ، وهاهو محمد جبريل أحد رموز 
فبراير تحدث مجيبًا عن هذا السؤال الكبير من قتل 
اإلبراشي  وائل  اإلعالمي  مع  له  لقاء  في  القذافي 
فقال بالحرف الواحد " أن جهاز مخابرات دولي هو 
من قتل العقيد الليبي معمر القذافي حتى اليتكلم 
القذافي  ألن  يقتلوه  لم  الثوار  أن  على  مشددًا   ،
وعالقات  وثائق  وتحته  كبيرة  أسرار  لديه  كانت 
بعديد من األجهزة األمنية ، ومن ثم قتلوه ألن من 
مصلحتهم أن يصمت القذافي إلى األبد ، وأنه لم 
يستطع أحد أن يجزم كيف قتل القذافي حتى اآلن "  
 10/  20 يوم  والعربية  الجزيرة  قناة  شاهد  ومن 
أنه كان  اللقاءات أكدت على  الكثير من  أن  سيرى 
وأن    ، رأسه  رافعًا   بل  خائفًا  يكن  ولم  مصاب 
فالزعيم   ، والتزييف  االفتراء  بمحض  هو  ماحدث 
الليبي لم يكن مختفيًا في قناة لتصريف المياه كما 
يزعمون بل كان قريب من مجرى الوادي بالغابة و 

سالحة بيده، وإنما هم أو يسمون أنفسهم بالثوار 
 ، بتصويره  وقاموا  المكان  هذا  إلى  به  جاءوا  من 
ولعل شهادة أفراد الحراسة والذين كانوا معتقلين 
منهم ضمن رتل العز ، قد أكدوا برواياتهم أنه كان 
، وكان يشجعهم  النار  معهم وبينهم يخترق خط 
على االختراق وهذا ما أكده كذلك العميد منصور 
داخل  ومن  الناتو  أعوان  قبضة  تحت  وهو  ضو 
سجنه ، أما عن أبنه المعتصم باهللا فكان أسطورة 
في الشجاعة واالستبسال ، ولعل العالم شاهد كيف

كان يواجه األعداء وهو جريحًا وقال لهم بأن هذه 
الجروح هي أوسمة على صدره ، هكذا كان األسد 
فهذا   ، وخميس  باهللا  المعتصم  األشبال  وكانوا 
الليبي  الزعيم  أستشهد   ، األسد  ذاك  من  الشبل 
بعدما  ظهرًا   2011/  10/  20 يوم  القذافي  معمر 
ُقصف بطائرة ، أستشهد الزعيم الليبي وهو صائمًا 
الذي  بالده  ثرى  على  يموت شهيدًا  أن  أراد  وكما 
، ومهما يكن سيظل شهيدًا  ارتوى بدماء أجداده 
ورمزًا لليبيا واألمة العربية وقوى التحرر في العالم ، 
في  وماقاله  رؤيته  يوم  كل  تثبت  األيام  وهاهي 

بداية العام 2011م ، هاهي األيام قد أثبتت صدق 
تحليله واستشراقه لمستقبل ليبيا في ظل ماحدث 
في  فبراير ، وسيظل معمر القذافي يمثل المكانة 
البارزة في قوى التحرر في العالم ، وقد عبر الرئيس 
الفنزويلي الراحل ( هوجو شافيز) عن الراحل العقيد 
معمر القذافي بالقول: " أن الزعيم الليبي السابق 
إن   " كبيرًا  ومناضًال  شهيدًا  بوصفه  إليه  سينظر 
رحيل  من  سنوات  خمس  مضي  وبعد  اليوم  ليبيا 
الزعيم الليبي معمر القذافي تعيش حالة الالدولة ، 
بل أضحت ليبيا دولة منهكة االقتصاد ، ومنتهكة 
أصبحت  بل   ، الريادة  وعديمة  السيادة  وناقصة 
دولة عاجزة ، وأصبح التدخل صريح برغم المكابرة 
عليه والتحجج برفضه ، وأصبح المواطن مهدد في 
ظل  في   ، ومستقبله  وحاضره  وقوته  وحياته  أمنه 
الليبي  الزعيم  غياب  من  عجاف  سنوات  خمس 
دولة  من  ليبيا  انتقلت  القذافي  معمر  الراحل 
محورية في محيطها العربي واألفريقي واإلسالمي 
ومحط  أطماع  محل  وهامشية  فاشلة  دولة  إلى   ،
ذكرى  وفي  واليوم   ، الغرب  واستراتيجيات  أهداف 
أيام  يستذكرون  الليبيون  أصبح  الرجل  هذا  رحيل 
السيادة ، وأيام ذاك الشموخ والدولة الفاعلة ، بل 
أصبح من كانوا في خضم فبراير نادمون على ما 
المؤامرة  حقيقة  يجهل  كان  من  وأن   ، به  قاموا 
أصبحت بعد خمس سنوات خلت حقيقة ماثلة بأن 
أهدافها  تحقق  أن  استطاعت  مؤامرة  هو  ماحدث 
في  واألخطاء  السلبيات  بعض  واستغالل  باللعب 
خصبة  أرضًا  كانت  التي  ليبيا   ، الداخلية  السياسة 
بالخيانة  المدعومة  الغربية  المؤامرات  لزراعة 
في  قوة  بكل  ساهمت  التي   ، العربية  والعمالة 
إحداث الفوضى والدمار في ليبيا وسوريا ، إن هذا 
الربيع لم يكن سوى ربيعًا غربيًا صهيونيًا ، وليس 
هنري  برنارد  الصهيوني  قاله  مما  ذلك  على  أدل 

الربيع  قلب  في  كاتب  يوميات  كتابه  في  ليفي 
الليبية  الثورة  " لقد شاركت في  الليبي حيث قال: 
بدافع يهوديتي، لقد قمت بذلك رافعًا راية وفائي 
يد  ومددت   ، وإلسرائيل...  وللصهيونية  السمي 
وجنوب  بنغالديش  في  التحّرر  لحركات  العون 
السودان وأفغانستان والبوسنة وليبيا، وها أنا أمد 
، ويقول الصهيوني  السورية  للمعارضة  العون  يد 
بالثوار  أسموهم  بما  ليفي مستهزئ  هنري  برنارد 
قائًال: " أكثر شيء أضحكني من الثوار األغبياء أيام 
القذافي  بوصف  يصرخون  أنهم  ليبيا  حرب 

باليهودي ، وأنا كنت اليهودي الحقيقي بينهم  ".
على  سلبية  نتائج  له  كانت  ليبيا  في  ماحدث  إن 
 ، والعالمي  واإلقليمي  واإلسالمي  العربي  النطاق 
وتنامي   ، المتطرفة  الحركات  ونمو  ظهور  فلعل 
ظاهرة الهجرة الغير الشرعية ، وانهيار المؤسسات 
األمنية ، وتدهور االقتصاد ، والهيمنة على مصادر 
خلق  من  أن  على  المؤشرات  أبرز  ومن   ، الطاقة 
تكون  أن  لليبيا  أرادوا  الذين   ، الغرب  هم  األزمة 
فمن   ، الغرب  هيمنة  تحت  الدولي  للقرار  رهينة 
برناردينو إلى كوبلر ، الذي نصب نفسه حاكمًا على 
مكلف  دولي  كمندوب  مهامه  عن  وانحرف   ، ليبيا 
زمنية  ومدة  محددة  لمهام  المتحدة   األمم  من 
محددة ، هذا الكوبلر الذي تجاهل السيادة الليبية 
وأصبح يتدخل في دقائق السياسة الداخلية الليبية 
، وهاهم المدنيين الذين تدخلت  باسمهم الدول 
العميلة  العربية  الدول  من  خلفها  ومن  الغربية 
يقتلون في كل صباح ومساء ، وهاهو الغرب يطلق 
واحتالل  وغزو  اجتياح  بعد  أطلقها  كما  االعتذارات 
العراق ، والتنكيل بالشعب وزرع الفوضى والتطرف 
ليبيا كان  التدخل في  بأن  أوباما قد صرح  ، هاهو 
وأخيرًا   ، وفرنسا  إيطاليا  صرحت  ومثله   ، خطأ 
أمينها   ، لسان  على  العربية  الدول  جامعة  صرحت 
األمن  مجلس  قرار  بأن  الغيث،  أبو  أحمد  العام 
(1973) للتدخل في ليبيا كان خطأ كبيرًا ، هاهي 
 ، المجلس االنتقالي  تعترف بالخطأ بعدما ساندت 
الذي  لم يكن سوى مجلس لعمالء مدعومين من 
المجلس  هذا   ، والصهيونية  الغربية  الدوائر  قبل 
الذي لم يحقق الدعم من قبل الغرب وحلف الناتو ، 
ومن  بإسرائيل  باالعتراف  العهود  بإعطاء  إال 
عهد   في  الليبي  النظام  أن  القول:  الموضوعية 
الزعيم الليبي لم يكن نظام مالئكي ، ولن يكون 
من  فله   ، األنظمة  من  غيره  أو  هو  مالئكي 
اإليجابيات مثل ما عليه من السلبيات ، وهذا شعور 

 ، وإدراك  بوعي  يؤيدونه  من  وموضوعية  واقتناع 
كل  أمام  صلبة  صخرة  كان  النظام  ذلك  ولكن 
البالد  أمان الستقرار  ، وصمام  الغربية  المحاوالت 
ووحدة أراضيها وشعبها ، كما كانت في ظله ليبيا 
دولة قوية مهابة الجانب ، تمر ذكرى رحيل الزعيم 
الليبي الخامسة وليبيا تزداد وتتوغل في الفوضى ، 
والشعب يتربع على قمة البركان ، تم تدمير وحرق 
أكبر مطار في ليبيا ، وتم حرق خزانات النفط في 
في  الليبيين  يضع  وهذا   ، ره  والسد  طرابلس 
النفط ومن دمروا  المقارنة بين من حافظوا على 
الناتو  تحت  والحرب  المواجهات  فبرغم   ، النفط 
لمدة ثمانية أشهر حافظة الكتائب التابعة للجيش 
على  البريقة  جبهة  في  والمتواجدة  الليبي 
باهللا  المعتصم  قيادة  تحت  النفطية  المؤسسات 
تنعم  دولة  كانت  التي  ليبيا  ، هذه  القذافي  معمر 
باألمن والرخاء والسيادة بكل معناها ليبيا فى عام 
 ، العشرون  للمرة  ديون  بال  كدولة  سّجلت   2010
ولها أكبر صندوق سيادي في إفريقيا بقيمة 200 
أنحاء  جميع  في  خارجية  واستثمارات   ، دوالر  مليار 
العالم ، ورصيد في مصرف ليبيا المركزي 40 مليار 
دوالر و سبائك ذهبية بقيمة 40 مليار دوالر ، وقد 
في  األولي  ليبيا  تجعل  سوف  الثروة  هذه  كانت 
المشاريع  بعد  وخاصة   ، وإفريقيا  األوسط  الشرق 
دوالر  مليار   200 بقيمة  االنجاز  تحت  كانت  التي 
550 ألف وحده  منها المشروع اإلسكاني العمالق 
عقود  عن  ناهيك  التحتية  البنية  ومشاريع  سكنية 
 ، المزدوجة  الطرق  ايطاليا ومشروع  التعويض مع 
التي ستمتد من أمساعد إلي رأس أجدير ومشروع 
الدراسات  أثبتت  والذي   ، قائم  الذي كان  السياحة 

أن هذه المشاريع سوف تجعل ليبيا الدولة األولي 
في السياحة ، خصوصًا وهي تتمتع بطقس سياحي 
 ، االنجاز  التي كانت تحت  المطارات  أما عن   ، رائع 
األفريقي  المحيط  في  نوعها  من  األضخم  وهي 
والعربي ، وبسعة كبيرة وبعقد مع شركات فرنسية 
هي األولي في العالم ناهيك عن المشاريع األخرى 
دمر  بل  وتوقف   ، الرياح  أدراج  ذهب  ذلك  كل   ،
يعاني  الليبي  الشعب  وأصبح  مخصصاته  ونهبت 
وارتفاع  السيوله  ونقص   ، الكهرباء  انقطاع  من 
سعر الرغيف ونهبت األرصدة واألموال ، وقتل هذا 
ثروة  يعد  الذي   ، الليبي  الشباب  من  الهائل  الكم 
بشرية ورصيد لوطن يحتاج فيه لكل فرد من أفراد 
أضحت  التي  األفريقية  القارة  حال  وهذا   ، الشعب 
الغربية  المخططات  كل  أمام  مستباحة 
والصهيونية ،  فهناك رؤساء غرب وعرب لم يكونوا 
أن  بعد  إال  األفريقية  القارة  دخول  على  يجرؤن 
األمن  وهاهو   ، الليبي  الزعيم  من  اإلذن  يأخذون 
والتخبط  التردي  حالة  يعيش  العربي  القومي 
واالنحطاط ، في ظل تنامي الجماعات المتطرفة ، 
أما على المستوى اإلسالمي فهاهو الفراغ والهوة 
من  بورما  في  المسلمين  يعانيه  ما  عن  تتحدث 
اضطهاد ، وهاهو اإلسالم الذي دافع عنه بكل قوة 
وعنفوان تهدده الجماعات المتطرفة ، التي أوغلت 
في تشويه اإلسالم ، هذه الجماعات التي لم تكن 

سوى صناعة غربية أمريكية صهيونية.
بإسالميته  المواقف  تنطق  الذي  الزعيم  ذلك 
الحكومة  مقر  الكرملن  ولعل   ، لإلسالم  وانحيازه 
السوفيتية يتحدث عن موقف من مواقف اإلسالم 
لهذا الرجل ، فعند زيارة الزعيم الليبي إلى االتحاد 

الجدير  ومن   ، األوان  فوات  وبعد  خلت  سنوات 
بالذكر أن القيادة الليبية لم تدعو للعنف المضاد ، 
يتم  لم  الخطاب  الليبي  الزعيم  إلقاء  لحظة  وإلى 
استخدام القوة ، ولم تصدر األوامر لكافة الوحدات 
الشباب  ضد  القوة  باستخدام  واألمنية  العسكرية 
عبد  مصطفى  بشهادة  كان  وهذا   ، المتمردين 
 ، الجليل بنفسه وهو أحد المنشقين ورموز فبراير 
وبوصف مصطفى عبد الجليل أنه كان وزيرًا للعدل 
، فقد تحدث حول هذه المظاهرات التي تم اإلدعاء 
على سلميتها بالقول: بأنه كان في اجتماع رسمي 
ضم األجهزة األمنية في الدولة وكانت األوامر في 
النظام   عن  انشقاقه  إعالن  قبل  أي  فبراير  بداية 
فكانت  أمنية  قيادات  مع  اجتماع  في  كنا    " فقال: 
األوامر تقول ، دعوهم يخرجون دعوهم يحرقون ال 
رمز  بها  وهذه شهادة شهد   ، النارعليهم  تطلقوا 
من رموز فبراير ، وشهد شاهدًا من أهلها ، وهذا 
االطالع  ويمكن  والصورة  بالصوت  الحديث موثق 
أبوزيد عمر دورده  أما عن حديث   ، إليه  والوصول 
رئيس جهاز األمن الخارجي مع عبد الرحمن شلقم 
الوقت  ذلك  في  المتحدة  األمم  في  ليبيا  مندوب 
األمن  رئيس  تحدث  حيث   ، وواضح   صريح  فكان 
الخارجي شارحًا كل التفاصيل مبينًا المؤامرة التي 
تنسج للبالد ، وأن المعلومات التي تناقلتها وسائل 
اإلعالم كاذبة ومغلوطة ، وأن المظاهرات لم تكن 
القيادة  تزويد  يتم  وأنه   ، اإلطالق  على  سلمية 
بمعلومات حول أعمال العنف المسلحة واالقتحامات 
 ، األمنية   والكتائب  والشرطة  األمن  لمديريات 
ال  أتركوهم  القوة  تستخدموا  ال  دائمًا  الرد  وكان 
تطلقوا النار عليهم  ، ولعل الكثير استمع إلى هذه 
الرحمن  عبد  أن  العجيبة  والمفارقة   ، المحادثة 
شلقم قبل بداية األزمة بمدة وجيزة جدًا وفي لقاء 
تلفزيوني قال عن القذافي : بأنه ليس رئيس دولة 

فكرية  ظاهرة  وهو   ، ومفكر  ثوري  رجل  هو  وإنما 
رموز  ببعض  مثل  وضرب  الفكر  رموز  مثل  مثله 
األدب والفكر والشعر والتاريخ هذا من ناحية ، ومن 
ناحية أخرى ال يجوز منطقيًا أن يتم الشرح لمندوب  
دولة في األمم المتحدة عن ما يحاك لدولته ، وهذا 
الخارجي  لالتصال  أمينًا  السابق  في  كان  الشخص 
والتعاون الدولي ( وزير الخارجية) وإذا مانظرنا إليه 
دولية  منظمة  في  الدولة  مندوب  أن  زاوية  من 
كاألمم المتحدة ، فمن البديهي أن يتمتع  بمكانة 
أن  المفترض  ومن   ، ودبلوماسية  سياسية  وقدرة 
قدرة  ويمتلك   ، الدولية  العالقات  في  خبيرًا  يكون 
التحليل والتعاطي مع القضايا الدولية ، وهو في حد 
 ، واالستغراب  االستفهام  إشارات  أقوى  من  ذاته 
إلى  تشير  التي  السلبيات  تلك  إلى  إضافة  وهي 
المتمكنة  العناصر  اختيار  في  اإلخفاقات  بعض 
باتت واضحة منذ  المؤامرة  إن نظرية   ، والوطنية 
هو  مضمونه  كان  والذي   ،  (1973) القرار  صدور 

لالجتماع  الكرملن  يدخل  أن  تعمد   ، السوفييتي 
صالة  وقت  قبل  بريجينيف  السوفييتي  بالرئيس 
المغرب بقليل ، وعندما حان وقت الصالة استأذن 
ألداء صالة المغرب وأمر برفع اآلذان من الكرملن ، 
األولى سورة  الركعة  للمغرب في  وقرأ عند صالته 
الكافرون : " بسم اهللا الرحمن الرحيم ، قل يا أيها 
الكافرون ال أعبد ما تعبدون .... " إن غياب الزعيم 
وقارية  ومحلية  إسالمية  تداعيات  شكل  الليبي 
وإقليمية وعالمية ، فالساحة العالمية قد فقدت من 
يكشف مؤامراتهم على قمة منظمة األمم ،  ومن 
المفكرين  من  الكثير  ولعل   ، عثرة  حجر  يقف  كان 
فبراير  ركب  ضمن  هم  ممن  وحتى  والساسة 
النظام  عهد  في  كانت  ليبيا  بأن   ، اليوم  يعترفون 
المخططات  كافة  وجه  في  منيعًا  سدًا  السابق 
العربية  والمنطقة  ليبيا  في  اإلمبريالية  الغربية 

واألفريقية.

ولعل رد المواطن العربي المصري محمود القناشي 
من منطقة مرسى مطروح على تصريح وزير الثقافة 
الليبي  للزعيم  وصفه  بعد  النمنم  حلمي  المصري 
معمر القذافي باالستبداد في اجتماع لجنة الشؤون 
 ، بيان  أبلغ   ، المصري  النواب  بمجلس  األفريقية 
سيرة  عن  به  تقدمت  لما  تلخيصًا  كان  الرد  وهذا 
هذا الزعيم القومي ، ونضاله الثوري ، حيث رد عليه 
في صيغة تساؤالت قائًال: سيادة الوزير نريد منك  
علي  الحفاظ  ، هل  االستبداد  �لمه  لمعنى  تفسير 
؟  استبداد  للعروبة  االنتماء  ؟ هل  استبداد  الوطن 
الشعوب  دعم  هل  ؟  استبداد  الناتو  محاربه  هل 
الفقيرة استبداد ؟ هل بناء المساجد في كل أنحاء 
في  متخصص  جهاز  إنشاء  هل  ؟  استبداد  العالم 
مسلمه  الغير  الدول  في  االسالمية  الدعوة  نشر 
حرب  في  المصري  الجيش  دعم  هل  ؟  استبداد 
القناة  عبور  لغرض  المياه  و شراء مضخات  أكتوبر 
؟  الفرنسية لمصر استبداد  الميراج  وشراء طائرات 

؟ هل  المصري استبداد  القومي  األمن  هل حماية 
(النهر  الساحل  إلي  الصحراء  من  المياه  جلب 
الصناعي العظيم) استبداد ؟ هل وصول الكهرباء 
إلي المناطق النائية في ليبيا استبداد ؟ هل انتهاء 
ليبيا  أعالم  تنكيس  استبداد؟ هل  ليبيا  في  األمية 
بعد شنق األمريكان لصدام  حسين استبداد ؟ هل 
حوافظ  شكل  في  الليبيين  علي  الثروة  توزيع 
الليبية في  االستثمارات  ؟ هل  استبداد  استثماريه 
كل دول العالم استبداد؟ هل جعل ليبيا 42 عام في 
أمن وأمان استبداد ؟ هل سجن من يذبح الليبيين 
بريطانيا  لرؤساء  استقباله  هل  ؟  استبداد  اليوم 
البدوي  حياة  الي  ترمز  وايطاليا في خيمة  وفرنسا 
االعتدار  على  إيطاليا  إجبار  هل  استبداد؟  البسيط 
لليبيا علي حقبه االستعمار استبداد ؟ هل بعد ذكر 
يصفه  من  هناك  القذافي  انجازات  من  قليل 

باالستبداد ؟ إذا كان صاحب هذه االنجازات

 والمبادئ التي ذكرتها مستبد فنعم االستبداد هو 
بل   ، أومترفًا  مستبدًا  يكن  لم  الليبي  الزعيم  أن   ،
التمر  على  يتغذى   ، حياته  في  بسيط  إنسان  كان 
ولبن اإلبل ، وعندما دخل مايسمونهم بالثوار ومن 
من  والغرب  العرب  المرتزقة  من  يرافقهم 
وجدوا  بيته  إلى  واليهود  واألمريكان  الفرنسيس 
األثاث صناعة ليبية ، وأن محتويات البيت وتصميم 
ليبية  أسرة  بيت  مستوى  إلى  اليرقى  ذاته  البيت 
متوسطة الحال ، مهما كذب الكاذبون فإن الزعيم 
بالظاهرة  أشبه  ظاهرة  القذافي  معمر  الليبي 
الكونية ، إنه سياسي ومؤرخ وأديب ومفكر ، فهو 
من صاغ النظرية العالمية الثالثة ( الطريق الثالث 
القصصية  األعمال  وهو صاحب   ، للعالم)  والبديل 
الحقراء  دولة  فلتحيا   " رواية  فتلك   ، والشعرية 
القرية   " ورواية   " الثورة  حتى  للعاجزين  والموت 
" وذاك  الفضاء  رائد  القرية األرض األرض وانتحار 
شعر ياوطني الكبير ، وغيرها من المقاالت ، ناهيك 

ألقاها  التي  والمحاضرات  الفكرية  األطروحات  عن 
في أعرق الجامعات والتجمعات العلمية ، وفي هذا 
المقام قال الشاعر الدمشقي العربي  نزار قباني في 
إن   "  : القذافي  معمر  الراحل  الزعيم  عن  حديثه 
ليناقش  كالسيكيًا  زعيمًا  ليس  القذافي  معمر 
محدد  تمثاًال  وليس   ، الكالسيكي  النقد  بطريقة 
ظاهرة  إنه   ، العربي  الشمع  متحف  في  القسمات 
استثنائية ، كالبرق والرعد ورياح الخماسين "  نعم 
إن الزعيم الليبي ظاهرة وطفرة في التاريخ العربي 
العرب  القوميين  يطرح  وهنا   ، المعاصر  والليبي 
واألفارقة  والعرب  بليبيا  ألم  زلزال  بعد   ، سؤالهم 
وكل دعاة السالم والتحرر في العالم  ، ماذا بعد ؟ 
ماذا بعد الزعيم القومي الشهيد معمر القذافي ؟ ، 
شخصية  بميالد  العربية  األمة  رحم  سيفيض  هل 
وتقود   ، نصابها  في  األمور  تضع   ، قومية  عربية 
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إن األمة العربية تعيش أكثر من أي وقت مضى ، 
في  والتراجع   ، واالنحطاط  والتردي  االنكفاء  حالة 
عن  الحديث  وأضحى   ، القومي  الفكر  حركة 
أو   ، قديمة  بضاعة  أي  عن  كالحديث  المقاومة 
السيارات  موديالت  من  موديل  عن  الحديث 
الكالسيكية العتيقة ، وأضحى الحديث عن القومية 
والتراجع بقصة  االنكفاء  ما يكون عند دعاة  أشبه 
بطيء  اللسان  متعثر  يلقيها شخص  مملة طويلة 
الكالم ، هكذا لسان الحداثة العربية في ظل أزمة 
، إن من يتولون صنع  الصهيوني  العربي  الصراع 
القرار العربي اليوم ، قد جعلوا من أنفسهم مطية 
أعداء  من  يصعد  من  عليه  ويصعد  ليركب  وسلم 
لذبح  سكاكينه  سن  على  العدو  فساعدوا   ، األمة 
معهم  جلسوا   ، المقاومة  ودعاة  القومية  رموز 
قدموا لهم األسرار واألخبار ، فأضحت أمة رعية بال 
هدف  ال   ، الصواب  فاقدة  الهية  تاهية   ، راعي 
أرذل األمة على  ، وقفز  يجمعها وال دليل يرشدها 
صهوة جواد الفارس الغائب ، ليقودوها نحو بيئة 
الهالك واالنحدار ، هاهي األمة العربية ومنذ عام 
 ، واألحالم  واألماني  الهذيان  حالة  تعيش   1948
المجد  وأناشيد  أغاني  يتناسوا  العرب  وهاهم 

صوتًا  األخرى  هي  أضحت  بل   ، االنتصار  ومالحم 
تذكرهم  ألنها   ، سماعه  على  لهم  قدرة  ال  نشازًا 
بتلك األيام الخوالي كخالء عقولهم وانهيار قواهم 
القومية  بأن  قلتم   ، القومي  المد  انحسار  بعد 
ليست الحل ، فقلنا لكم هذه الساحة أمامكم أرونا 
ومعارككم  تفاوضكم  ومالحم  سياستكم 
 ، العذابا  ليالينا  أعيدوها  لكم  قلنا   ، الدبلوماسية 
ليالي  لكم  قلنا   ، عذبا  أيام  وأي  ليالي  أي  قلتم 
األمواج  تلك  فتناسيتم   ، والقومية  المقاومة 
ذلك  تناسيتم   ، الهادرة  الشعوب  من  واألفواج 
عشرة  وربما  خطوتان  وتراجعتم   ، القومي  الزخم 
نحن  منا  أيديكم  ونفضتم   ، الخلف  إلى  خطوات 
 : وقلتم  للغاصبين  أيديكم  وامتدت   ، القوميين 
الدائرة  أنصار  نحن  قلتم   ، السالم  أنصار  نحن 
المستديرة وحوارنا حوار الكرام ، قلنا لكم أي حوار 
 ، ، ولكن لم تعيرون أي اهتمام  اللئام  للكرام مع 
أثبتت  وقد   ، بسالم  وماهو  السالم  نحو  وسرتم 
تسميته  على  وأصريتم   ، استسالم  أنه  األيام 
بالسالم ، ال أدري أي سالم يبحر في بحيرات الدم ، 
وأي سالم يغرد داخل قضبان السجن ، وأي سالم 
لحمام مكسور مع غراب الشؤوم ، من كامب ديفيد 

إلى معاهدات واتفاقيات وحوارات تحت  إلى سيناء 
السالم المزعوم ، من بيجن وبين أحضان كارتر ، 
رابين وشمعون بيريز ونتنياهو وبين أحضان  إلى 
من توالوا على رئاسة أمريكا ، وعود في وعود ، في 
 ، األذرع  وتكسير   ، األراضي  على  وزحف  زحف  ظل 
في  سالم   ، السجون  في  القاصرات  بالنساء  والزج 
ظل سحق ومحق في جنين ورام اهللا ، سالم وقتل 
وتدمير  سالم   ، الفلسطينية  للقيادات  واغتياالت 
دوليًا،  الُمحرم  األبيض  بالفسفور  لغزة  وقصف 
من  الجديد  فأضحى  المجازر  كل  العرب  تناسى 
المجازر حوادث عادية ال أحد يبالي بها أو يمنحها 
فأصبحت  األخبار  على  العرب  أعتاد   ، انتباه  أي 
المجازر اإلسرائيلية أمر معتاد وخبر عادي كأي خبر، 
فريق  أي  أو  برشلونه  فريق  هزيمة  كان  وربما 
أوروبي أكثر استفزازًا وأهم من خبر قتل جماعي في 
غزة أو القدس ، إن العرب أصبحوا اليوم يتلذذون 
ظل  في  يتمادون  الصهاينة  وأضحى  جريمة  بكل 
اليوم يعبرون عن واقعهم  ، وهاهم  العرب  صمت 
وعن خيبتهم وانبطاحهم ، هاهم العرب يشيعون 
جثمان شمعون بيريز الصهيوني وهم يتمسحون 
ويذرفون الدموع ، شمعون بيريز الذي كان صانع 

القرار في تنفيذ المجازر ضد الشعب الفلسطيني ، 
هاهم العرب يبكون حزنًا وألمًا على فراق شمعون 
بيريز ، ال أدري ما السر في البكاء ، هل هو الحزن 
على أنه قتل اآلالف ولم يقتل الماليين من األبرياء 

، أم الحزن على الخيبة ، أم ماذا ؟
هاهم العرب يتوافدون ويعانقون الصهاينة ، عناق 
الحزن واللوعة والحسرة على شمعون بيريز ، على 
عضو من أعضاء حركة الهاقانا ، وهل تعلمون من 
وتعد  داليت  لخطة  نتاج  هي   ، الهاقانا  حركة  هي 
طرد  إستراتيجيات  من  (داليت)  الخطة 
من  وهي  االستيطان  خطة  وتنفيذ  الفلسطينيين 
أهم الخطط التي طبقتها إسرائيل في حق الشعب 
الفلسطيني و هي خطة عسكرية ُمحكمة وضعتها 
هي  و  غوريون  بن  ديفيد  بقيادة  (الهاقانا)  قيادة 
(الدفاع)  بالعبرية  وتعني  صهيونية  منظمة 
1921 في مدينة القدس وهي  تأسست في العام 
البريطاني  االنتداب  في  عسكري  تكتل  عن  عبارة 
على فلسطين ، وقد وضعت الهاقانا التي اعتمدت 
أوامر  الخطة  هذه  وتتضمن   ،  1948 مارس  في 
صريحة باالستيالء على المدن والقرى الفلسطينية 
، وطرد سكانها خارج البالد وتدمير المعادية منها 
داليت  بتنفيذ خطة  العسكريون  القادة  قام  وقد   ،
والقتل  اإلرهاب  أساليب  على  اعتمدت  التي 
العرب  السكان  بترويع  بدأت  حيث   ، والتجويع 
وإرغامهم على الفرار من منازلهم ومناطقهم إلى 
خارج الحدود ، طالبين النجاة من نيران المدافع ، 
كما  وتندبون  الدموع  تذرفون  اليوم  أنتم  وها 
تندب نساء اليهود على سفاح سفك دماء األطفال 
الشعب  أبناء  حق  في  المجازر  وأقام   ، والنساء 
مفارقات  من  نشاهد  ما  شدة  ومن   ، الفلسطيني 
عجيبة ومتناقضات مذهلة ، كأني أرى وأسمع صالح 
هول  من  مرقده  من  ينتفض  األيوبي  الدين 
ماحدث ويحدث في أمة العرب ، وكأن لسان حاله 
يقول للعرب ، هل عرب كنتم وعرب ستبقون ؟ من 
أنتم ؟ هل أنتم من صلب أولئك الرجال ؟ هل أنتم 
مسلمين ؟ هل حررتم بيت المقدس ؟ هل أرغمتم 
هل  ؟  للشهداء  وثأرتم  االنسحاب  على  إسرائيل 
أضحت فلسطين عاصمتها القدس ؟ ما هذا الجمع 
؟  الفراق  على  واللوعة  العناق  وماهذا  ؟  والحشد 
مع  خالف  كل  أنهيتم  هل  ؟  الدموع  وماهذه 
الباغي  ألم تقولوا إن عادوا عدنا وعلى  ؟  إسرائيل 
هل  ؟  التراب  تحت  قالها  من  أم  ؟  الدوائر  تدور 
 ، أقدامكم  وقبلت  ذليلة  صاغرة  إسرائيل  انحنت 

دماء  سفك  من  كل  بأقدامكم  دستم  بعدما 
أبنائكم ؟ هل ثأرتم لشهداء دير ياسين ومدرسة 
لبنان  وجنوب  وشاتيال  وصبرا  وقانا  البقر  بحر 
والطفل   ، اإلبراهيمي  والحرم  والقدس  والجليل 
البريء محمد الدره ، وشهداء ثورة الحجارة وغزة ؟ 
بصالح  وكأني  ؟  الحسابات  هذه  كل  هل صفيتم 
أنكم   ، العرب  أيها  لكم  يقول  األيوبي  الدين 
العروبة  مجد  وحطمتم   ، مرة  ألف  ألف  قتلتمونا 
ماليين المرات ، من أي جنس أنتم ومن أين طينة 
من  األمة  رموز  كل  ستنتفض  ؟  خلقتكم  كانت 
على  تبكون  يامن   ، يحدث  ما  هول  من  مراقدها 
شمعون بيريز ، هل بكيتم على رموز األمة العربية 
الشهداء  على  بكيتم  هل  ؟  أمجادها  وصانعي 
هل  ؟  الطاهرة  بدمائهم  األرض  ارتوت  الذين 
بكيتم  ؟هل  والقومية  المقاومة  رموز  على  بكيتم 
حسين  وصدام  األسد  وحافظ  الناصر  عبد  جمال 
ومعمر القذافي ، هل بكيتم على من كانوا شوكة 
بكيتم  ؟ هل  والصهيونية  االمبريالية  في خاسرة 
وأحمد  عرفات  وياسر  أبو جهاد  الوزير  على خليل 
الرنتيسي وغيرهما من قادة  العزيز  ياسين وعبد 
المقاومة والتحدي ؟ هل بكيتم على كل األبطال 
الذين قاوموا والزالوا يقامون المشروع االمبريالي 
الصهيوني في فلسطين وليبيا والعراق وسوريا ؟ 
بني  فراق  من  أصعب  عدوكم  فراق  كان  أم 
جلدتكم وقياداتكم ورموزكم في القومية ، ويا لها 
الشهيد  إعدام  تم  عندما   ، عجيبة  مفارقات  من 
على  القذافي  معمر  الشهيد  وقتل  حسين  صدام 
يد الغرب الصهيوني الصليبي ، كأنه لم يمت رمز 
شمت  بل   ، والقومية  والمقاومة  األمة  رموز  من 
 ، األمة  حكام  من  المهللون  وهلل  الشامتون 
رموز  من  رمز  تشيعون  وأنتم  مقلتيكم  أرحموا 
ظالميكم وسالبي حقوقكم ، ولعل رائحة جثته لم 
ألنكم   ، أبدانكم  منها  وتقشعر  أنوفكم  تزكم 
فقدتم اإلحساس بالشم ، ألن اإلحساس قد غادر 
 ، الموت  إال  يسكنها  ال  قلوبكم  وان   ، قلوبكم 
وموت قلوبكم أمات ضمائركم ، فارحموا مقلتيكم 
اإلعالم  أن  األخرى  والمفارقة   ، الدموع  هذه  من 
لم   ، الحجر  كسكون  ساكن   ، األخر  هو  العربي 
أتسأل  وهنا   ، متحركًا  ُيسكن  أو  ساكنًا  يحرك 
ومقاالتكم  اإلعالمية  نيرانكم  أين  بالقول: 
الصحفية كتلك التي أطلقتموها في الربيع العربي 
المزعوم ؟ هاهي وفود عربية تتمسح على جثمان 
النووي  البرنامج  مهندسي  أحد  كان  من 

في  ويتجول  يتنقل  عامًا   50 وقضى   ، اإلسرائيلي 
العديد  أصدرت   ، اإلسرائيلية  بالحكومة  مناصب 
العديد من األعمال واألفعال  القرارات ونفذت  من 
في حق الشعب الفلسطيني ، وارتبط اسم شمعون 
وقصف   ، الغربية  الضفة  في  باالستيطان  بيريز 
 ،1986 عام  المتحدة  لألمم  التابع  قانا  مخيم 
الذي  بيريز   ، النساء واألطفال  بيريز قاتل  شمعون 
مات عن 93 عامًا ، قضى معظمه في سفك وتشريد 
اتفاقية  مصممي  أحد  إنه   ، الفلسطيني  الشعب 
إن   ، الوقت  المزعوم لكسب  السالم  أوسلو ضمن 
اإلعالم  من  وأشجع  أسبق  كان  الغربي  اإلعالم 
األلمانية   (BILD) بيلد)   ) مجلة  فهذه   ، العربي 
قد   ، األلمان  العمال  من  الماليين  يقرأها  والتي 
شمعون  وفاة  عن  الحديث  األولى  صفحاته  تصدر 
الذي ذبح  اإلسرائيلي  القاتل  " مات  بالقول:  بيريز 
هو  بيريز  شمعون   ، الفلسطينيين  من  اآلالف 
أن  استطعتم  فهل   " هتلر  عن  الثانية  النسخة 
صحيفة   ، الصحيفة  كهذه  الشجاعة  تمتلكون 
وقالت  إسالمية  وال  عربية  ليست  غربية  ألمانية 
هل   ، بيريز  السفاح  عن  شجاعة  بكل  ماقالت 
وجرأة  شجاعة  مستوى  في  تكونوا  أن  استطعتم 
هذه الصحيفة ، إن التردي العربي طال كل شيء ، 
ولعلي   ، الحقيقة  قول  على  واإلقدام  اإلعالم  طال 
والجواهري وأحمد مطر وكل  المتنبي  أجد كلمات 
التي   ، ومعاصريها  محدثيها  األمة  وأدباء  شعراء 
ماضيهم  تلعن   ، األمة  حكام  وذل  الهوان  تلعن 
وحاضرهم ومستقبلهم ، على أمة أماتها حكامها ، 
الثورة  وكأن   ، شعوبها  ونامت  سكنت  أمة  على 
اقترنت باليأس ، وأن زمن الثورات لن يعود ، لماذا 
من  على  تذرفوها  لم  دموعًا  العرب  أيها  تذرفون 
 ، وضحاها  عشية  كل  عليهم  تذرف  أن  يستحقون 
يحق لكم أن تذرفوا الدموع ، ولكن أذرفوها على 
أمة  على  أسكبوها   ، أغتصب  وحق  ضاعت  كرامة 
وتأمركم  بعمالتكم  غيبتموها  ورجال  أخضعتموها 
تحت التراب ، ولكن ستأتي شمس القومية وتشع 
عليكم  يطل  التاريخ  وهاهو   ، جديد  من  شمسها 
يسجل تاريخكم لتقرأه األجيال جملة جملة وكلمة 
أناس  هناك  كان  أنه  لتعلم   ، حرف  وحرف  كلمة 
باعوا قضاياهم وذرفوا الدموع على أعدائهم ، ولم 
يبكي األعداء على موتاهم ، تباكوا مثل النساء على 

عدو عجزوا أن يقاوموه مثل الرجال.

ما الذي أبكاكم أيها العرب ؟ 

العرب - تقارير

بقلم د/ سالم عبدا	



ليبيا وكوبلر المسعور
بين معطيات امس
والمستقبل المنظور

العرب - تقارير

جاء في مضمون المقال السابق عن تحركات كوبلر 
كوبلر  تحركات  في  المستور  كشف   ) عنوان  تحت 
المشهد  يعيشه  ما  عن  تحدثنا  وقد   ، المسعور) 
الليبي من مأساة وضياع اجتماعي اليفلت منه احد ، 
من  كل  تجرف  كالطوفان  فهي  الترحم  فالفوضى 
يأتي أمامها ، وهذا العنف والقهر أضحى يتصاعد ، 
البناء االجتماعي أصبح يزداد بما  التمزق في  وهذا 
يرافقه من انتهاك للسيادة ، تلك هي نتائج ألحداث 
نتحدث   ، خلت  سنوات  خمس  منذ  البالد  شهدتها 
إقليمية  مكانة  تحتل  كانت  لدولة  وضع  عن  اليوم 
ودولية ، إن األزمة مثل العاصفة تطال كل ركن من 
أركان الوطن ، إن الغرب يضعون مصلحتهم العليا 
في مقدمة كل تحالف وكل تعاون ، إن المسألة أكبر 
من مكاسب قد تتحقق بتغيير هذا النظام أو ذاك ، 
إن المسألة تتعلق بإستراتيجية األمن القومي لليبيا 

، وما من أحد يرفض اإلصالح والتطوير ومواكبة 
التغيير هي دليل على الوعي  ، وأن دعوة  التقدم 
والرغبة في بناء دولة متقدمة ، ولكن اليمكن أن 
وسيادة  أمن  حساب  على  التغيير  مطالب  تكون 
الدولة ، إن العالقات الدولية مع الدول والشعوب 
تكون  وأنما   ، اإلخضاع  تحت  تكون  أن  اليمكن 
العالقة ضمن أساس من االحترام وسيادة الدول 
، إن منظمة األمم المتحدة إذا ما رجعنا إلى أساس 
ارتبطت  علمية  حقيقة  على  نقف  فإننا   ، تكوينها 
الحقيقة هي  وهذه   ، أألممي  الجسم  هذا  بتكون 
التقليدية  المرحلة  الدولي من  االنتقال بالتنظيم 
التي انتهت بانتهاء عصبة األمم إلى مرحلة تتسم 
بالحداثة والتطور في ظل األمم المتحدة ، تكون 
ينشد  لميثاق  إفرازًا  المرحلة  هذه  في  العالقات 
بحالة حقوق  واالنتقال   ، الدوليين  واألمن  السلم 

اإلنسان من االرتجالية إلى النظرية العلمية ، التي 
تنقل العالقات الدولية من أساس القوة إلى أساس 
أكدت  قد  المتحدة  األمم  فإن  وبالتالي   ، التعاون 
ضوء  في  اإلنسان  حقوق  واحترام  تعزيز  على 
إطار  من  الدولية  العالقات  بمفهوم  االنتقال 
الهيمنة والصراع ، إلى إطار التعاون الدولي القائم 
والدول  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  االحترام  على 
صغيرها وكبيرها ، ومن هنا كانت قضايا الشعوب 
بقدر ماهي قضايا محلية ، هي قضايا دولية إذا ما 
ربطناها بمفهوم األمن والسلم الدوليين ، وعليه 
كانت األمم المتحدة معنية بحل قضايا الشعوب ، 
وقضية ليبيا بعد أحداث فبراير ومايشهده الوضع 
الليبي ، كان محل اهتمام منظمة األمم المتحدة ، 
وأرسلت من يمثلها ، ولكن هل ما قام ويقوم به 
خالل  ليبيا  في  المتحدة  األمم  منظمة  مندوبي 

الخمس سنوات ، في مستوى مهام األمم المتحدة 
أم هو تجاوز وتدخل في   ، وما نص عليه ميثاقها 
الشؤون الداخلية ؟ والتدخل في الشؤون الداخلية 
األمم  منها  حذرت  التي  المحاذير  من  للدول 
كان  سواء   ، ومنعه  تحريمه  على  ونصت  المتحدة 
هذا التدخل من قبل دولة أو مجموعة دول أو أفراد 
انتهاك  هو  دعاوى  أي  تحت  التدخل   ، جماعات  أو 
حول  المعطيات  فإن  وعليه   ، الدولة  لسيادة 
من  كثير  على  الوقوف  تستلزم  الليبي  المشهد 
تلك  نتائج  طرح  وتستلزم   ، واإلخفاقات  األخطاء 
المعطيات وحجم التدخالت ، التي جعلت من ليبيا 
، التي تنتهك سيادة الدولة  رهينة للدول الغربية 
كل يوم تحت دعاوى التدخل في السيادة ، وها هي 
يذهب  أن  فما   ، الدولية  الوصاية  تحت  تقع  ليبيا 
مندوب حتى يأتي مندوب ليقوم بالمهمة الموكله 
إليه ، والليبيين الزالوا يعتقدون بان الحل سيأتي 
من هؤالء المندوبين ، فيبدو أن قدر الشعب الليبي 
ليفي  برنارد  بين   ، البينين  بين  يكون  أن 
وبرناندينو ليون ، إن المصالحة اليمكن أن تتحقق 
أن  كما   ، الليبيين  كل  وتجمع  ليبية  بقيادة  إال 
المصالحة ليست كما ينظر إليها مارتن كوبلر بين 
المتنازعين على السلطة ، وإنما المصالحة يجب أن 
تكون بين جميع أطياف المجتمع الليبي ، فالمسألة 
على  النزاع  إطراف  حوار  في  أهميتها  تكمن  ال 
النسيج  تمزق  في  تكمن  ما  بقدر   ، السلطة 
الكثير  تناولته  قد  اليوم  مايحدث  إن   ، االجتماعي 
من  العديد  مدار  كان  كما  وأن   ، التحليالت  من 
، وتقديم عدد من  التحذير منه  الحوارات وقد تم 
المعطيات والفرضيات التي كانت متوقعة الحدوث 
الوضع  عن  ماتحدثنا  فإذا   ، حدثت  قد  وبالفعل   ،
االجتماعي فهو يعيش حالة من التمزق والتشتت ، 
على مستوى العالقات وعلى مستوى البناء العائلي 
الداخل  بين  األسر مقسمة ومشتته  فالكثير من   ،
والخارج بين النزوح في الداخل والتهجير في الخارج 
، وفقد المجتمع الليبي ذلك التماسك بين أفراده ، 
أما على مستوى االقتصاد فهاهي ليبيا قد انتقلت 
 ، اقتصاديًا  والمستقرة  اآلمنة  الدولة  حالة  من 
كانت  بل  تاريخها  في  معونة  أي  تتلقى  لم  فليبيا 
هي من تتفضل على الدول والشعوب ، ليبيا كانت 
الديون  تمنح  دولة  كانت  بل  مدينه  غير  دولة 
الشعب  اقتصاد  فهاهو   ، واألجنبية  العربية  للدول 
مصادر  وهاهي   ، والسلب  للنهب  يتعرض  الليبي 
عن  ناهيك   ، والتخريب  للهيمنة  تتعرض  النفط 

أعمال التخريب التي لحقت بالمؤسسات الصناعية 
السيولة  نقص  من  البالد  تعاني  كما   ، والخدمية 
من العملة المحلية والصعبة ، نتيجة نهب األموال 
وأطنان  المليارات  بمئات  تقدر  التي  واألرصدة 
الذهب ، كما تتعرض االستثمارات الخارجية والتي 
االقتصادي  اإلحالل  عملية  إجراء  أجل  من  أقيمت 
بخلق مصادر بديلة عن النفط ولو جزئيًا ، إن ليبيا 
وإلقاء   ، الصراع  في ظل  عديدة  أزمات  من  تعاني 
الوعي  عدم  في ظل  تعاني   ، الليبيين  بين  التهم 
االقتصادية  األزمات  فكل   ، األزمات  بشمولية 
واالجتماعية واألمنية والسياسية ، ستنعكس سلبًا 
ما  هي  األزمات  فهذه   ، ليبي  مواطن  كل  على 
 ، أمامه  من  كل  سيجرف  الذي  باإلعصار  شبهناها 
فالكارثة ال تميز وال تصنف وال تفرز ، كل ذلك تم 
التحذير منه ، فأين سيادة الدولة ؟ وأين دور ليبيا 
وأين  ؟  والعالمي  واألفريقي  العربي  محيطها  في 
اقتصاديات البالد وثرواتها ؟ لقد أضحى المواطن 
الليبي فريسة للحاجة والفقر في ظل تأخر المرتبات 
ونقص السيولة ، وأصبح فريسة للمرض في ظل 
نقص األدوية واإلمكانيات الطبية بالمستشفيات ، 
بين  حال  الذي  الدوالر  سعر  ارتفاع  ظل  وفي 
اليوم  ليبيا  إن   ، الخارج  في  والعالج  المواطن 
أسبابه  ولهذا   ، وفاشلة  عاجزة  دولة  أصبحت 
ونتائجه فكيف لها أن تكون دولة ناجحة في ظل 
انتشار السالح ؟ كيف لها أن تكون ناجحة في ظل 
الدولة  قيادات  بعض  واحتماء  المليشيات  تغول 
اليوم من معطيات وفرضيات  خلفها ؟ هذه نتائج 
لمخططات  رهينة  أصبحت  ليبيا  وهاهي   ، األمس 
الذي  المتحدة  األمم  مندوب  وهاهو   ، االستعمار 
أمر  ولي  نفسه  من  جعل   ، ليون  برنارينو  خلف 
وفي  ليبيا  شؤون  في  يتدخل  هاهو   ، الليبيين 
الشؤون  في  تدخل  فكما   ، الداخلية  سياستها 
في  يتدخل  هاهو   ، للبالد  والسياسية  االقتصادية 
إلغاء قوانينها بشأن الهجرة غير الشرعية ، وإحالل 
قانون يبيح حق اللجوء للمهاجرين غير الشرعيين 
 ، الكارثة  هذه  بعد  كارثة  توجد  فهل   ، ليبيا  في 
حال  فماهو   ، ليبيا  في  األرض  أمم  توطنين  إجازة 
توطين  إن  ؟  ذلك  ظل  في  الليبية  الهوية 
المهاجرين غير الشرعيين إنتهاك للسيادة الليبية 
واألمن القومي الليبي ، وبالتالي هو إنتهاك لألمن 
هؤالء  يحمله  ما  عن  ناهيك   ، العربي  القومي 
المهاجرين من أمراض فتاكه ، فماذا سيكون حال 
الشعب الليبي في ظل هذه األوبئة وما تمر به من 

ظروف ، وهاهو كوبلر الذي هلل له بعض السذج 
من الليبيين والبسوه الزي الليبي ، وكأنه شيخ من 
مشائخ القبائل الليبية ، يتمادى في تدخله ، وذلك 
بمحاولته التنسيق مع يهود ليبيا من خالل تواصله 
مع رئيس الجالية اليهودية بجربه ، وهاهو يشارك 
في لقاء عمداء البلديات في اجتماعهم ، بل أصبح 
بلديات  وعمداء  الداخلية  الشؤون  عن  يتحدث 
بعض  وجود  عن  تسأل  بل   ، الشرقية  المنطقة 
في  للبلديات  عمداء  مهام  تقلدت  التي  العناصر 
المنطقة الشرقية من العسكريين ، فهل هذا دور 
تدخل سافر في شؤون  أم  المتحدة  األمم  مندوب 
األمم  ميثاق  نصوص  مع  يتناقض  والذي  الدول 
المتحدة ، إن المهمة اليوم تضع المسؤولية أمام 
وهاهي   ، األزمة  استوعبوا  والذين  الليبيين  كل 
األيام ثبتت صدق كل الفرضيات ، هاهي السيادة 
ويزداد  يتمزق  االجتماعي  النسيج  ، وهاهو  تنتهك 
 ، وُيهدر  وُيسرق  ينهب  االقتصاد  وهاهو   ، تمزقًا 
الليبي  المواطن  يعد  فلم   ، مخترق  األمن  وهاهو 
كل  يجعل  وذاك  هذا  كل   ، واألمان  باألمن  يشعر 
ظل  وفي   ، والداهم  القادم  الخطر  يستشعر  ليبي 
تعصف  متالحقة  أزمات  على  الكثيرين  استفاقة 
في  بأنهم  الليبيين  فليعلم  عليه   ، الوطن  بكيان 
وأن   ، السبل  بهم  تفرقت  وأن  واحد  مركب 
 ، واألطماع  المصائر  تعددت  وإن  واحد  مصيرهم 
وأن   ، بالجميع  إال  تبنى  ولن  للجميع  فليبيا 
المصالحة الحقيقية بين الليبيين بجميع أطيافهم 
وقبائلهم في الداخل والخارج ، فال مجال أمامهم إال 
ليبيا  وهو  واحد  وكيان  واحد  هدف  حول  االلتفاف 

وليبيا فقط.

بقلم عادل الطالبي
نائب رئيس مجلس الجاليات العربية بالصين
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العرب -موضوع الغالف

مشروع
النهر الصناعي العظيم

احدى انجازات القذافي

مشروع النهر الصناعي العظيم أضخم مشروع لنقل 
المياه في العالم عرفه اإلنسان حتى اآلن، أسس له 
 3 في  تبنّيه  إلى  الليبيين  ووجه  القذافي  معّمر 
الشعبية  المؤتمرات  انعقدت  حيث   ،1983 أكتوبر 
األساسية لمناقشته وأقرت البدء في تنفيذه إلنقاذ 
الناس والبالد من كارثة عطش محققة، حيث وضع 
العقيد معّمر القذافي حجر األساس للبدء في تنفيذ 
السرير  بمنطقة  العظيم  الصناعي  النهر  مشروع 

بمدينة جالو في 28 أغسطس 1984.
واالجتماعية  واالقتصادية  الفنية  الدراسات  بينت 
المياه  من  الهائلة  الكميات  هذه  نقل  إمكانية 
األراضي  فيها  تتوافر  التي  المناطق  إلى  الجوفية 
الزراعية الخصبة والكثافة السكانية العالية والبنية 

 (6.5) حوالي  نقل  حيث سيتم  الزراعية،  األساسية 
يوميًا  العذبة  المياه  من  مكعب  متر  مليون 
وقد  الشرب.  ومياه  والصناعية  الزراعية  لألغراض 
لألغراض  منها   (75%) على  يزيد  ما  خصص 
الزراعية والتـي بدورها ستخفف من وطأة السحب 
الشريط  مناطق  فـي  الجوفية  المياه  المتزايد من 

الساحلي.
يستند المشروع على نقل المياه العذبة عبر أنابيب 
ضخمه تدفن في األرض، يبلغ قطر كل منها أربعة 
مجموعها  في  لتشكل  أمتار   سبعة  وطولها  أمتار 
نهرًا صناعيًا بطول يتجاوز في مراحله األولى أربعة 
آالف كيلو متر، تمتد من حقول آبار واحات الكفرة 
حوض  آبار  وحقول  الشرقي  الجنوب  في  والسرير 

حّتى  الغربي  الجنوب  في  الحساونة  وجبل  فزان 
في  السكان  فيها  يتجمع  التي  المدن  جميع  يصل 
برافدين  المستقبل  في  النهر  سيتغّذى  الشمال. 
من  واآلخر  غدامس  واحة  من  قادم  األول  آخرين، 
واحة الجغبوب وتجري دراسات حاليًا لتغذية النهر 
من بعض أنهار القارة األفريقية. تتجمع مياه فرع 
عند  والسرير  الكفرة  واحات  من  القادم  النهر 
صناعية  بحيرات  خمس  في  الشمال  إلى  وصولها 
مكعب،  متر  ماليين  أربعة  سعة  أقلها  معّلقة 
مملؤة  الحجم  هذا  أضعاف  أربعة  سعة  وأكبرها 
بالدرجة  يستهدف  المشروع  العام.  طوال  بالمياه 
وإقامة  للسكان  الشرب  مياه  توفير  األولى 

مشروعات زراعية استيطانية وإنتاجية.
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المؤامرة ا�مريكية 
على السعودية

والخيار العربي وا�سالمي

العرب - تقارير

أمنها  تمس  لقضايا  العربية  المنطقة  تتعرض 
المنطقة  أن  يسفه  قد  البعض  ولعل   ، القومي 
األمريكية  اإلستراتيجية  أولويات  من  هي  العربية 
واستراتيجيات  الدراسة  محل  فهي   ، والغربية 
الهيمنة وزعزعة األمن العربي ، وضمن هذا وذاك 
هاهو مجلس النواب األمريكي يسن تشريعًا يسمح 
ألسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة 
وفشل   ، بهم  لحقت  التي  األضرار  على  السعودية 
فيتو الرئيس أوباما على منع صدور هذا القرار، كما 
باإلجماع  الماضي  مايو  في  الشيوخ  مجلس  وافق 
على مايسمى (قانون تطبيق العدالة على داعمي 
اإلرهاب) والذي يعرف باختصار مصطلح( جاستا) ، 
بصيحات  القانون  هذا  على  الموافقة  قوبلت  وقد 
الترحيب منقب النواب األمريكان ، وهنا أود القول: 

أن هذا القرار أحد نماذج ازدواجية المعايير والكيل 
الذي يقر هذا  ، فالكونجرس األمريكي  بمكيالين 
القانون ضد من أسماهم باإلرهابيين ويستهدف 
السعودية كدولة وحكومة وشعب ، يبدو أنه نسى 
قبل  من  واحتاللها  العراق  غزو  مأساة  تناسى  أو 
القوات األمريكية ومن حالفها ، وقتل مئات اآلالف 
وذريعة  أكذوبة  تحت   ، العراقي  الشعب  أبناء  من 
أسلحة الدمار الشامل ومكافحة اإلرهاب ، التي لم 
يسألهم عليها سائل بعد اإلبادة الجماعية للشعب 
العراقي ، إن المملكة العربية السعودية في نهاية 
ذات  وأنها   ، وعربية  إسالمية  دولة  هي  األمر 
خصوصية إسالمية ألنها بلد الحرمين الشريفين 
أن  واإلسالمية  العربية  الشعوب  كل  وننبه   ،
أمام  حدث  الذي  واإلجرامي  اإلرهابي  التفجير 

العالم  استهداف  من  جزء  إال  ماهو  النبوي  الحرم 
اإلسالمي بشكل عام والعربي بشكل خاص ، إن ما 
للمعالم  إزالة  من  العربية  الدول  في  يحدث 
اإلسالمية ونبش لمراقد رموز اإلسالم ، لم يكن إال 
أحضان  في  وترعرعت  نمت  جماعات  قبل  من 
تمت  ال  والصهيونية  األمريكية  االستخبارات 
األوراق  يخلط  لمن  ونقول   ، صلة  بأي  لإلسالم 
أخطاء  على  وشعب  كدولة  السعودية  ويحاسب 
وأرض  الشقيقة  الدولة  تظل  أنها   ، حكوماتها 
الحرمين ، فهي تمثل المكان الروحي الذي يتوجه 
ِفي  ْن  (َوَأذِّ  : تعالى  قال   ، عام  كل  المسلمين  إليه 
َيْأِتيَن  َضاِمٍر  ُكلِّ  َوَعَلى  ِرَجاًال  َيْأُتوَك  ِباْلَحجِّ  النَّاِس 
ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق ) نعم إنها أرضنا المقدسة ، هل 
من   ، والمدينة  مكة  استهداف  أمام  ستتهاونون 

قرار هذا  أي  ؟  العالمي  واالستكبار  الشر  قوى  قبل 
ما  هناك  هل   ، قانوني  سند  بدون  ينطلق  الذي 
بأحداث  السعودية  العربية  المملكة  تورط  يؤكد 
11 سبتمبر ؟ هل هناك لجنة أو لجان تقصي حقائق 
؟ إنه ذات سيناريو ليبيا يا سادة ، ليبيا التي ضربت 
بالحديد والنار بدون أن ترسل األمم المتحدة فردًا 
واحد لتقصي الحقائق ، وهاهي سوريا واليمن قتل 
جديدة  صليبية  حرب  إنها   ، يوم  كل  ودمار 
وبأسلوب جديد ، عليكم أن تنظروا نظرة بعيدة ، 
غاليًا  جزءًا  السعودية  تظل  معها  اختلفتم  فمهما 
وركنًا عظيمًا من أمتكم ودينكم ووجودكم ، ماذا 
تستهدف  كافرة  لفئة  أتتركونها  ؟  الحرمين  بعد 
عروبتنا وإسالمنا ، اليوم أصبحت حربًا بنمط أخر ، 
انهيار  بعد  األول  العدو  اإلسالم  من  جعلت  حربًا 
المعسكر الشرقي بسقوط اإلتحاد السوفييتي ، وما 
تنامي ظاهرة اإلرهاب وظهور ما يسمى ( داعش) 
إال أحد نماذج المؤامرة الغربية ، إن التوجه العربي 
يجب أن يستفيد من أخطاء الماضي ليصلح مسار 
الحاضر ، وال تركنوا إلى مزاعم نشر الديمقراطية 
الغربية وحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب فماهي 
 ، الدول  سيادة  في  التدخل  دعاوى  من  دعوة  إال 
ويجب االنتباه واستيعاب المخططات األمريكية في 
مشروع  وأهمها  واإلسالمية  العربية  المنطقة 
الشرق أألوسط الجديد ، ويجب وضع نقاط االتفاق 
مع إيران وإبعادها عن خط الخالف مع السعودية ، 
فإيران يجب أن ال تكون العدو األول قبل إسرائيل ، 
 ، إسالمية  دولة  تظل  فهي  معها  اختلفنا  فمهما 
وبين  بينها  األجواء  كل  تصفية  السعودية  وعلى 
ذات  وأصلحوا   ، العربية  وغير  العربية  الدول  كافة 
ووحدوا  الشمل  وأجمعوا   ، الغد  قبل  اليوم  بينكم 
االستراتيجيات  وضعوا   ، والهدف  والصف  الكلمة 
القومية الكفيلة بتفويت الفرصة أمام األمريكان ، 
ولعل انطالقة السعودية في اتجاه الصين يعد من 
ظل  في  المهمة  االقتصادية  االستراتيجيات 
الناجحة  الخطوات  ، وهي من  األزمات  دبلوماسية 
الذي  الصيني  السعودي  فاالتفاق  االتجاه  هذا  في 

 " البلدين  بين  التجارية  المعامالت  بموجبة  تم 
وقد   ، السعودي   " بالريال  و"  الصيني   " باليوان 
26 سبتمبر  التنفيذ في  دخلت هذه االتفاقية حيز 
نظام  تدشين  عن  الصين  وأعلنت   ، الماضي 
الصرف المباشر ، وهذا في حد ذاته يشجع الصين 
التجاري  التبادل  حجم  مضاعفة  على  والسعودية 
، ولعل من  البلدين  العالقات بين  أواصر  وتعميق 
قرار  على  فعل  كرد  جاءت  االتفاقية  هذه  أن  يرى 
مجلس النواب األمريكي ، ولكن مهما يكن فإنها 
ضربة قاصمة بكل معنى الكلمة للدوالر األمريكي 
تحرير  اتجاه  في  اقتصادية  إستراتيجية  وتعد   ،
ألسعار  المباشر  فالنظام   ، السعودي  االقتصاد 
الصرف بين البلدين يتيح فرصة أكبر ومجال أرحب 
أكبر  تعد  الصين  أن  وخصوصًا   ، التجاري  للتبادل 
مستورد للنفط السعودي ، وتحتل نسبة %15 من 
الصادرات أي بحوالي (1.1) مليون برميل يوميًا ، 
كما تعتبر الصين أكبر شريك تجاري ، وبعد أن يتم 
التجارية  العالقات  في  كوسيط  الدوالر  استبعاد 
قيود  من  التحرر  يتحقق   ، السعودية  الصينية 
وهيمنة الدوالر األمريكي في العالقات االقتصادية 
استطاعت  الذي  الدوالر  هذا   ، الصينية  السعودية 
عن طريقه الواليات المتحدة األمريكية التحكم في 
االقتصاد العالمي ، إن التوجه للصين كقوة ناعمة 
الجانب  في  ومهم  قوي  حليف  تمثل  وصاعدة 
 ، الصحيح  االتجاه  في  خطوة  وهي   ، االقتصادي 
وتعبر عن تمازج اقتصادي فاعل يخلق بدوره قاعدة 
ويدعم  يسند   ، وقوي  فعال  القتصاد  وأرضية 
مع  ينسجم  كما   ، العربي  التكامل  إستراتيجيات 
التطلعات العربية التي تدفع في اتجاه التخلص من 
الهيمنة األمريكية ، وهذا يدفعنا للقول : بأنه على 
على  تقوم  متينة  عالقات  بناء  إلى  التوجه  العرب 
تأثير  ذات  محورية  دول  مع  االقتصادي  التعاون 
دولي ، ولعل الصين وروسيا دول تتمتع بهذا الدور 
شعوب  أم  كانت  حكومات  العرب  فعلى   ، والتأثير 
االلتفاف حول موقف واحد ، ومواجهة المخططات 
األمريكية الساعية للهيمنة ، ووضع قومية المصير 

وفي  أنظارهم  أمام  يضعوا  وأن   ، اعتبار  أي  فوق 
خصوصية  ذات  دولة  السعودية  بأن  عقولهم 
الديني  البعد  تمثل  السعودية  إن   ، إسالمية 
أقوى  الديني  البعد  ولعل   ، والقومي  واإلسالمي 
أبعاد الوحدة ونبذ الخالف ، وإلى من استقبل قرار 
أقول:   ، االرتياح  من  بنوع  األمريكي  الكونجرس 
 ، السعودية  مع  بعيدة  والهوة  الخالف  كان  مهما 
القانون  لتأييد هذا  مبررًا  أن يكون  فإنه ال يمكن 
الذي يمثل أحد سياسات الهيمنة األمريكية والحقد 
إن   ، اإلسالمي  العالم  تجاه  الصهيوني  األصليين 
الوقت ليس وقت الخالف ، إنما وقت العمل وشحذ 
لقمة  وتتركوها  السعودية  عن  تتخلوا  ال   ، الهمم 
المقدسات  تلك  إن   ، األمريكية  لألطماع  سائغة 
أيها  فأعلموا   ، أرضنا  األرض  وتلك   ، مقدساتنا 
سيضيع  والمدينة  مكة  ضاعت  إذا  بأنه  العرب 
أنسوا   ، قائمة  لهم  تقوم  ولن  األبد  إلى  العرب 
الكلمة  وحدة  وأعلنوا  وتوجهاتكم  خالفاتكم 
 ، الدولية  المحافل  كل  في  والهدف  والصوت 
وأعلموا األمريكان بأن قراراهم التآمري لن يساوي 
ثمن الحبر الذي كتب به ، وبأن األمة العربية علت 
على كل خالفاتها ، وأن السعودية أرض المقدسات 
اإلسالمية وهي خط أحمر ال يقبل المساس ، فعلى 
كل الدول والشعوب العربية واإلسالمية ، أن تعي 
باستباحة  ترضون  فهل   ، المؤامرة  حجم 
محاسبة  أنسوا  ؟  حرماتكم  وانتهاك  مقدساتكم 
التحدي  مستوى  في  وكونوا  البعض  بعضكم 
يكفيكم  ألم   ، واإلسالم  العروبة  على  للمؤامرة 
تدنيس واستباحة المسجد األقصى أولى القبلتين 
من  لكم  تبقى  ماذا   ، الشريفين  الحرمين  وثالث 
، فالخيار خياركم أيها العرب  مقدسات أيها العرب 
وضياع  والصمت  السكون  إما   ، والمسلمين 
وبين   ، والفعل  والعمل  الحركة  وإما   ، المقدسات 
هذا وذاك لن يكون أمامكم إال خيار صون الشرف 

وتحطيم المؤامرة وحماية المقدسات

بقلم  د/ سالم عبدا�
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العرب - تقارير

حرب أكتوبر أو كما يسميها البعض حرب العبور أو 
اإلسرائيلية  المصادر  في  وسميت   ، رمضان  حرب 
الذاكرة  محطات  من  محطة  هي   ، الغفران  حرب 
العربية في ظل الصراع العربي اإلسرائيلي ، وفيها 
العسكرية  جهودهم  توحيد  العرب  أستطاع 
والسياسية وال نتجاوز إن قلنا واالقتصادية كذلك ، 
البندقية  توحيد  العربية  الجيوش  واستطاعت 
قرار  اتخاذ  في  العرب  وتوحد   ، الشامل  بمعناها 
برليف  وخط   ، برليف  خط  لتدمير  المعركة 
التحصينات  من  تحصين  هو  العسكري  بمفهومه 
الضفة  طول  على  اإلسرائيلية  السلطة  بنته  الذي 
الخط منع  ، ويهدف هذا  السويس  لقناة  الشرقية 
مجموعة  ويتضمن   ، العبور  من  المصري  الجيش 
واألسالك  واأللغام  الترابية  كالسواتر  الحواجز 
الشائكة وما في حكمها ،  وكان يوم 6 أكتوبر عام 
والتحم   ، العبور  حرب  النطالق  موعدًا   1973
من  طالئع  ودعم  بمساندة  المصرى  الجيش 
خط  ضرباتها  تحت  وتحطم   ، العربية  الجيوش 
وفي   ، العربي  الخوف  حاجز  معه  وتحطم  برليف 
حرب  ضمن  السورى  الجيش  التحم  أخرى  جبهة 
حرب  إطار  في  اإلسرائيلي  الجيش  مع  أكتوبر 
االستنزاف ، ومنذ ذلك التاريخ أضحى يوم السادس 
بالنصر  لالحتفال  موعدًا  عام  كل  من  أكتوبر  من 
الذهن  ، ولكن ثمة سؤال يدور في  على إسرائيل 
في  غاية  أكتوبر  من  السادس  كان  هل  يقول: 
تحقيق النصر أم كان جولة من جوالت المعركة  ، 
السادس في خطابه في  أنور  الراحل  الرئيس  قال 
تتوقعون  أظنكم  لست   ...  "  ، أكتوبر  حرب  ذكرى 
مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معًا ونتباهى بما 
بل  وأخطر  أهم  من  يومًا  عشر  أحد  في  حققناه 
، وربما جاء يوم نجلس  أيام تاريخنا  أعظم وأمجد 
فيه معًا ال لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر 

 ، جيل  بعد  جيًال  وأحفادنا  أوالدنا  ونعلم  وندرس 
وآالمها،  الهزيمة  ومرارة   ، ومشاقة  الكفاح  قصة 
النصر  تحقق  قد  ها   "  ... وآماله  النصر   وحالوة 
بعد  فماذا   ، اإلسرائيلي  العدو  على  العربية  لألمة 
أكتوبر ؟ هل كانت حرب أكتوبر جولة أم صولة من  
الصوالت ؟ هل كانت حرب أكتوبر حرب في سلسلة 
معركة مستمرة ، أم كانت جولة انحسرت عن المد 
التعبوي لمعارك عربية متجددة يتجدد معها النصر 
الصراع  معركة  ضمن  كانت  أكتوبر  حرب  إن   ،
العربي اإلسرائيلي ، وهذه المعركة بقدر ما تحقق 
الدروس  من  قدمت  أنها  إال   ، انتصار  من  فيها 
والمعطيات ما يدفع في اتجاه المعركة المستمرة 
والحتمية ، من أجل تحقيق انتصارات متالحقة ضد 
الكيان الصهيوني ، إن أهم معطيات االنتصار في 
هذه الحرب أنها جاءت عقب نكسة 67 ، وهذا في 
العربية  للنفس  الثقة  بإعادة  كفيل  ذاته  حد 
على  الدليل  قدمت  أنها  كما   ، العربي  وللجندي 
والقرار  والبندقية  والهدف  الكلمة  وحدة  إيجابية 
وحدة  من  ينبثق  الذي   ، والسيادي  السياسي 
أن  على  أكدت  الحرب  هذه  أن  كما   ، المصير 
إسرائيل ومن معها عدو ال يستهان به وفي ذات 
أو ضربًا من  عليه ليس مستحيًال  االنتصار  الوقت 
يدفع  كقوة  به  االستهانة  فعدم    ، الخيال  ضروب 
نحو مضاعفة القوة ، واالستعداد المستمر في بناء 
 ، الصراع  هذا  لمتطلبات  تستجيب  عسكرية  قوة 
ولكن ظل السادس من أكتوبر ضمن أمجاد غابرة 
، وأضحت عزاء لكل الشعوب العربية فيما تتعرض 
الذي  إن   ، الصهيوني  التمادي  نتيجة  اآلن  إليه 
العكس لم يتم االستفادة من معطيات  حدث هو 
حرب العبور ، فهي حرب حقق فيها الجيش العربي 
العقلية  إبداع  مدى  وقدمت   ، باهرًا   انتصارا  
أكبر  إزالة  استطاعت  التي   ، العربية  العسكرية 

وأقوى حاجز ومانع عسكري تحصن خلفه العدو ، إن 
المعركة  حتمية  يلغي  ال  الذكرى  بهذه  االحتفال 
وحتمية المصير العربي المشترك ، الذي يدعو إلى 
االلتفات نحو توحيد كافة الجهود إلنقاذ ما يمكن  
أنقاده ، ومواجهة كافة اإلستراتيجيات التي تطورت 
التي  والنكبات  األزمات  تصاعد  حجم  خالل  من 
تشهده  فما   ، اليوم  العربية  األمة  لها  تتعرض 
من  شبر  وكل  وفلسطين  والعراق  وليبيا  سوريا 
بشرية  خسائر  من  تحققت  وما   ، العربية  األرض 
كانت   ، العربية  األمة  على  تداعياته  له  ومادية 
 ، عربية   بوسائل  غربية  صهيونية  مؤامرة  ضمن 
هذه  أساليب  تطور  ضمن  جديدة  أزمات  وظهور 
بروز  في  تتمثل  األزمات  هذه   ، اإلستراتيجيات 
حرب  في  االنتصار  إن   ، والعنف  التطرف  ظاهرة 
أكتوبر ال يعني القضاء على إسرائيل ، بقدر ما يعني 
ظل  في   ، المستحيل  من  ليس  عليها  القضاء  أن 
توحيد الجهود والكلمة والهدف والقرار ، ماذا بعد 
كل  ناقوسه  يدق   ، طويل  عريض  ؟ سؤال  أكتوبر 
والضمير  العربية  الذاكرة    ، السنة  أيام  من  يوم 
العربي ، بأن حرب العبور كانت جولة ضمن جوالت 
وحرب ضمن معركة طويلة ، وأن الذاكرة العربية 
ورؤية  وتحليل  بتمعن  العبور  ذكرى  تقرأ  أن  يجب 
قراءة  إلعادة  دافع  فهي    ، وإستراتيجية  سياسية 
حرب  بأهداف  ومقارنته   ، اليوم  العربي  المشهد 
العبور ، وما تحقق فيها ، فالذكرى لم تكن نشوة 
بالنصر بقدر ما كانت ويجب أن تكون عبرة  ودرس 
العربية  األرض  لتحرير  النضال  لمواصلة  مستفاد 
الصف  بوحدة  غاشم  ومستعمر   ، غاصب  كل  من 
فرقتنا  وإن  واحد  العربية  األمة  فمصير   ، والكلمة 

المصالح والسياسات واألهداف.

بقلم  د/ سالم عبدا�
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عصرها،  نساء  سيدة  تعد  كانت  بلقيس  الملكة 
وحكيمة حكماء زمانها.

نسبهــــا:
شرحبيل  بن  الهدهاد  إلى  بلقيس  الملكة  تنسب 
المراجع  بين  كبير  اختالف  وهناك  يعفر،  بني  من 
الملكة  هذه  ونسب  اسم  تحديد  في  التاريخية 
لسنة  تأريخ  يوجد  ال  أنه  كما  اليمانية،  الِحْمَيرية 

والدتها ووفاتها.

ُحكمهــــــــــا :
كان  فأبوها  ونسب،  حسٍب  سليلة  بلقيس  كانت 
ما  على  ألنه  منه؛  بوالية  الملك  ورثت  وقد  ملكًا، 
وعلية  أشراف  لكن  بنين.  بأبناء  يرزق  لم  يبدو 
األمر  وقابلوا هذا  العرش  توليها  استنكروا  قومها 
األمور في  زمام  تتولى  االستياء، فكيف  و  باالزدراء 
امرأة،  مملكتهم  مثل  األطراف  مترامية  مملكة 
أليس منهم رجٌل رشيد؟ و كان لهذا التشتت بين 
قوم بلقيس أصداء خارج حدود مملكتها، فقد أثار 
الطمع في قلوب الطامحين االستيالء على مملكة 
سبأ، ومنهم الملك ”عمرو بن أبرهة “ الملقب بذي 
ناحية  توجه  و  جنده  األذعار  ذو  فحشر  األذعار. 
مملكة سبأ لالستيالء عليها و على ملكتها بلقيس، 
األذعار  ذي  نفس  في  بما  علمت  بلقيس  أن  إال 
أعرابي  ثياب  في  واستخفت  نفسها،  على  فخشيت 
الفساد  والذت بالفرار. وعادت بلقيس بعد أن عم 
األذعار،  ذي  من  التخلص  فقررت  مملكتها  أرجاء 
تسقيه  ظلت  و  قصره  في  يوم  ذات  عليه  فدخلت 
الخمر وهو ظاٌن أنها تسامره وعندما بلغ الخمر منه 
رواياٍت  أن  إال  بها.  و ذبحته  استلت سكينًا  مبلغه، 
أخرى تشير إلى أن بلقيس أرسلت إلى ذي األذعار 
وطلبت منه أن يتزوجها بغية االنتقام منه، وعندما 
دخلت عليه فعلت فعلتها التي في الرواية األولى. 
رباطة  على  وواضح  جلّي  دليٌل  الحادثة هي  وهذه 
جأشها وقوة نفسها، وفطنة عقلها وحسن تدبيرها 
لألمور، وخلصت بذلك أهل سبأ من شر ذي األذعار 
وفساده. وازدهر زمن حكم بلقيس مملكة سبأ أيّما 
أهل  وتمتع  استقرار،  أيّما  البالد  واستقرت  ازدهار، 
اليمن بالرخاء و الحضارة والعمران والمدنية. كما 
ملكها  أركان  ووطدت  األعداء  بلقيس  حاربت 
بالعدل وساست قومها بالحكمة. ومما أذاع صيتها 
و حببها إلى الناس قيامها بترميم سد مأرب الذي 
وأضعف  بنيانه  وأهرم  الزمن  منه  نال  قد  كان 

اتخذت من سبأ  أول ملكة  أوصاله. وبلقيس هي 
مقرًا لحكمها.

قصة بلقيس :
ورد ذكر الملكة بلقيس في القرآن الكريم، فهي 
صاحبة ( الصرح الُمَمرد من قوارير ), وذات القصة 
عليه   – داود  بن  سليمان  النبي  مع  المشهورة 
السالم – في سورة النمل. وقد كان قوم بلقيس 
وجه  على  والشمس  السماوية  األجرام  يعبدون 
بالقرابين،  إليها  يتقربون  كانوا  و  الخصوص، 
ويسجدون لها من دون اهللا، وهذا ما لفت انتباه 
عليه   – سليمان  بعثه  قد  كان  الذي  الهدهد 
الوعيد  وبعد  للماء.  مورٍد  عن  ليبحث   – السالم 
الذي كان قد توعده سليمان إياه لتأخره عليه بأن 
يعذبه إن لم يأت بعذٍر مقبول عاد الهدهد وعذره 

معه أحطت بما لم تحط به
وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فقد وجد الهدهد أن 
أهل سبأ على الرغم مما آتاهم اهللا من النعم إال 
كان  فما  اهللا.  للشمس من دون  أنهم يسجدون 
وسعة  عقله  بكمال  المعروف  سليمان  النبي  من 
حكمته إال أن يتحّرى صدق كالم الهدهد، فقال: “ 
وأرسل   ،” الكاذبين  أم كنت من  أصدقت  سننظر 
إلى بلقيس ملكة سبأ بكتاٍب يتضمن دعوته لهم 
وأن  واإلذعان،  واإلنابة  ورسوله  اهللا  طاعة  إلى 
ولما  لحكمه وسلطانه.  يأتوه مسلمين خاضعين 
فإنها  العقل  وركازة  رجاحة  بلقيس من  ُعرف عن 
جمعت وزراءها وعلية قومها، و شاورتهم في أمر 
سبأ  مملكة  كانت  الوقت  ذلك  في  الكتاب.  هذا 
األخرى  الممالك  يجعل  ما  القوة  من  تشهد 
رأي  فكان  حساب.  ألف  لها  تحسب  و  تخشاها، 
أولوا بأس شديٍد في  أولوا قوٍة و  وزرائها ” نحن 
أن  إال  والقوة.  للحرب  اللجوء  إلى  منهم  إشارٍة 
النافذة  بلقيس صاحبة العلم والحكمة والبصيرة 
بخبرتها  تعلم  فهي  لرأيهم،  مخالفًا  رأيًا  ارتأت 
قريًة  دخلوا  إذا  الملوك  أن  الحياة  في  وتجاربها 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. 
إلى  ترسل  أن  ورأت  يبصروا  لم  بما  وبصرت 
عله  وقالئهم،  قومها  علية  مع  بهديٍة  سليمان 
المرسلون.  يرجع  بما  رأيه، منتظرٌة  يغير  أو  يلين 
ولكن سليمان –عليه السالم- رد عليهم برد قوي 
الشديد  بالوعيد  إياهم  ومتوعد  صنيعهم  منكر 
قائًال: أتمدونن بمال فما آتاني اهللا خير مما آتكم، 
بل أنتم بهديتكم تفرحون. عندها أيقنت بلقيس 

نبي  ريب  ال  وأنه  سلطانه،  وعظمة  سليمان  بقوة 
من عند اهللا – عز وجل -، فجمعت حرسها وجنودها 
واتجهت إلى الشام حيث سليمان –عليه السالم -. 
وكان عرش بلقيس وهي في طريقها إلى سليمان 
– عليه السالم – مستقرًا عنده، فقد أمر جنوده بأن 
يجلبوا له عرشها، فأتاه به رجٌل عنده علم الكتاب 
معالم  لها  ّغير  ثم  ومن  إليه طرفه.  يرتد  أن  قبل 
يليق  بما  الفطنة  و  بالذكاء  أهي  ليعلم  عرشها، 
الصرح  على  بلقيس  ومشت  ملكها.  و  بمقامها 
الممرد من قوارير والذي كان ممتدًا على عرشها، 
لجًة و كانت مخطئة بذلك عندها  أنها حسبته  إال 
ألنفسهم  ظالمين  كانوا  وقومها  أنها  عرفت 
بعبادتهم لغير اهللا – تعالى – وأسلمت مع سليمان 
أن  التاريخية  المراجع  وتقول  العالمين.  رب  هللا 
سليمان – عليه السالم – تزوج من بلقيس، وأنه 
وأقامت  واآلخر.  الحين  بين  سبأ  في  يزورها  كان 
معه سبع سنين وأشهرًا، وتوفيت فدفنها في تدمر. 
وتعلل المراجع سبب وفاة بلقيس أنها بسبب وفاة 
ابنها َرْحـَبم بن سليمان. وقد ظهر تابوت بلقيس 
و  الملك  الوليد بن عبد  األموي  الخليفة  في عصر 
عليه كتابات تشير إلى أنها ماتت إلحدى وعشرين 
فإذا  التابوت  وفتح  سليمان.  حكم  من  خلت  سنة 
هي غّضة لم يتغير جسمها، فرفع األمر إلى الخليفة 

فأمر بترك التابوت مكانه وبنى عليه الصخر.
قراءٌة في شخصية الملكة بلقيس : إن بلقيس لم 
من  زمن  في  حكمت  ملكة  أو  عادية،  امرأة  تكن 
من  كثير  شأن  الكرام  مرور  ذكرها  مر  و  األزمان 
في  ذكرها  ورود  ذلك  دليل  و  األمراء.  و  الملوك 
القرآن. فقد خلد القرآن الكريم بلقيس، و تعرض 
لها دون أن يمّسها بسوء ، و يكفيها شرفًا أن ورد 
ذكرها في كتاٍب منزٍل من لدن حكيم عليم، وهو 
كتاب ال يأتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه، 
مر  على  تبديل  أو  تحريف  أي  يعتريه  لن  و  ولم 
بحفظه  تكفل  عال-  و  –جل  العزة  رب  ألن  الزمان، 
لحافظون.  له  وإّنا  الذكر  نزلنا  نحن  ”إنا  وصونه 
فِذكر بلقيس في آخر الكتب السماوية و أعظمها و 
أخلدها هو تقدير للمرأة في كل زمان و مكان، هذه 
واألجناس  الشعوب  استضعفتها  التي  المرأة 
البشرية وحرمتها من حقوقها، وأنصفها اإلسالم و 
وتفصيله  مجمله  في  هذا  و  تكريم.  أعظم  كرمها 
بلقيس  الملكة  أن  وهو  أال  واحد،  منبع  في  يصب 
كان لها شأٌن عظيم جعل قصتها مع النبي سليمان 

– عليه السالم – تذكر في القرآن الكريم .

حسن  و  حكمتها،  بليغ  و  بلقيس،  عقل  رجاحة 
مشاورتها :

إن الملكة بلقيس ما كان لها هذا الشأن العظيم 
لوال اتصافها برجاحة العقل و سعة الحكمة وغزارة 
الفهم. فحسن التفكير و حزم التدبير أسعفاها في 
كثيٍر من المواقف الصعيبة والمحن الشديدة التي 
مع  قصتها  منها  و  ومملكتها؛  هي  لها  تعرضت 
و  لها  الشر  يضمر  كان  الذي  األذعار  ذي  الملك 
من  خلصاها  وحنكتها  دهاءها  ولكن  لمملكتها، 
و  فساده  من  قومها  خلص  و  األذعار  ذي  براثن 
طغيانه وجبروته. كما أنها عرفت بحسن المشاورة 
إلى جانب البراعة في المناورة، فهي لم تكن كبقية 
ال  آلرائها،  متزمتة  أحكامها،  في  متسلطة  الملوك 
تقبل النقاش أو المجادلة، بل كانت كما أجرى اهللا 
على لسانها ” قالت أيها المأل أفتوني في أمري ما 
كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون، و ذلك على الرغم 
هي  و  برأيها  تكتفي  أن  بمقدورها  كان  أنه  من 
فهي   . المهيب  الملك  صاحبة  العظيمة  الملكة 
مصلحة  من  أبعد  ترى  كانت  النّيرة  ببصيرتها 

الفرد، فّهمها كان فيما يحقق مصلحة الجماعة.
ذكاء بلقيس وفطنتها : كانت بلقيس فطينة رزينة، 
وتتمتع بحاسة تمكنها من التبصر في نتائج األمور 
وعواقبها. والشاهد على ذلك أنه كان لبلقيس – 
الالتي  الجواري  من  كبير  عدد   – الملوك  كعادة 
يقمن على خدمتها، فإذا بلغن استدعتهن فرادى، 
فتحدث كل واحدة عن الرجال فإن رأت أن لونها قد 
الزواج،  في  راغبة  جاريتها  أن  إلى  فطنت  تغير 
وتكرم  قومها  أشراف  من  رجًال  بلقيس  فُتزوجها 

تتغير  ولم  جاريتها  تضطرب  لم  إذا  أما  مثواها. 
إلى أنها عازفة عن  تعابير وجهها، فطنت بلقيس 
الرجال، وراغبة في البقاء عندها ولم تكن بلقيس 
لما  أنه  أيضا  فطنتها  أمارات  ومن  معها.  لتقصر 
أنه  ألفاظه  من  علمت  سليمان  كتاب  عليها  ألقي 
يكون  وأن  بد  ال  وأنه  الملوك،  كسائر  ملكًا  ليس 
رسول كريم وله شأٌن عظيم؛ لذلك خالفت وزراءها 
الرأي عندما أشاروا عليها باللجوء إلى القوة، وارتأت 
من  المراد  وكان  بهدية،  إلى سليمان  ترسل  بأن 
وراء هذه الهدية ليس فقط لتغري وتلهي سليمان 
الهدية  أتغير  لتعرف  وإنما  بها،   – السالم  عليه   –
رأيه وتخدعه؟ ولتتفقد أحواله وتعرف عن سلطانه 

وملكه وجنوده.

وفي الختام فمهما أتقنا روعة التعبير, و مهما ُكتب 
عن الملكة بلقيس وُألف عن سيرتها، فإن قصتها 

ستكون عبرة ألولي األلباب.

بلقيس ..
ملكة سبأ
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عصرها،  نساء  سيدة  تعد  كانت  بلقيس  الملكة 
وحكيمة حكماء زمانها.

نسبهــــا:
شرحبيل  بن  الهدهاد  إلى  بلقيس  الملكة  تنسب 
المراجع  بين  كبير  اختالف  وهناك  يعفر،  بني  من 
الملكة  هذه  ونسب  اسم  تحديد  في  التاريخية 
لسنة  تأريخ  يوجد  ال  أنه  كما  اليمانية،  الِحْمَيرية 

والدتها ووفاتها.

ُحكمهــــــــــا :
كان  فأبوها  ونسب،  حسٍب  سليلة  بلقيس  كانت 
ما  على  ألنه  منه؛  بوالية  الملك  ورثت  وقد  ملكًا، 
وعلية  أشراف  لكن  بنين.  بأبناء  يرزق  لم  يبدو 
األمر  وقابلوا هذا  العرش  توليها  استنكروا  قومها 
األمور في  زمام  تتولى  االستياء، فكيف  و  باالزدراء 
امرأة،  مملكتهم  مثل  األطراف  مترامية  مملكة 
أليس منهم رجٌل رشيد؟ و كان لهذا التشتت بين 
قوم بلقيس أصداء خارج حدود مملكتها، فقد أثار 
الطمع في قلوب الطامحين االستيالء على مملكة 
سبأ، ومنهم الملك ”عمرو بن أبرهة “ الملقب بذي 
ناحية  توجه  و  جنده  األذعار  ذو  فحشر  األذعار. 
مملكة سبأ لالستيالء عليها و على ملكتها بلقيس، 
األذعار  ذي  نفس  في  بما  علمت  بلقيس  أن  إال 
أعرابي  ثياب  في  واستخفت  نفسها،  على  فخشيت 
الفساد  والذت بالفرار. وعادت بلقيس بعد أن عم 
األذعار،  ذي  من  التخلص  فقررت  مملكتها  أرجاء 
تسقيه  ظلت  و  قصره  في  يوم  ذات  عليه  فدخلت 
الخمر وهو ظاٌن أنها تسامره وعندما بلغ الخمر منه 
رواياٍت  أن  إال  بها.  و ذبحته  استلت سكينًا  مبلغه، 
أخرى تشير إلى أن بلقيس أرسلت إلى ذي األذعار 
وطلبت منه أن يتزوجها بغية االنتقام منه، وعندما 
دخلت عليه فعلت فعلتها التي في الرواية األولى. 
رباطة  على  وواضح  جلّي  دليٌل  الحادثة هي  وهذه 
جأشها وقوة نفسها، وفطنة عقلها وحسن تدبيرها 
لألمور، وخلصت بذلك أهل سبأ من شر ذي األذعار 
وفساده. وازدهر زمن حكم بلقيس مملكة سبأ أيّما 
أهل  وتمتع  استقرار،  أيّما  البالد  واستقرت  ازدهار، 
اليمن بالرخاء و الحضارة والعمران والمدنية. كما 
ملكها  أركان  ووطدت  األعداء  بلقيس  حاربت 
بالعدل وساست قومها بالحكمة. ومما أذاع صيتها 
و حببها إلى الناس قيامها بترميم سد مأرب الذي 
وأضعف  بنيانه  وأهرم  الزمن  منه  نال  قد  كان 

اتخذت من سبأ  أول ملكة  أوصاله. وبلقيس هي 
مقرًا لحكمها.

قصة بلقيس :
ورد ذكر الملكة بلقيس في القرآن الكريم، فهي 
صاحبة ( الصرح الُمَمرد من قوارير ), وذات القصة 
عليه   – داود  بن  سليمان  النبي  مع  المشهورة 
السالم – في سورة النمل. وقد كان قوم بلقيس 
وجه  على  والشمس  السماوية  األجرام  يعبدون 
بالقرابين،  إليها  يتقربون  كانوا  و  الخصوص، 
ويسجدون لها من دون اهللا، وهذا ما لفت انتباه 
عليه   – سليمان  بعثه  قد  كان  الذي  الهدهد 
الوعيد  وبعد  للماء.  مورٍد  عن  ليبحث   – السالم 
الذي كان قد توعده سليمان إياه لتأخره عليه بأن 
يعذبه إن لم يأت بعذٍر مقبول عاد الهدهد وعذره 

معه أحطت بما لم تحط به
وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فقد وجد الهدهد أن 
أهل سبأ على الرغم مما آتاهم اهللا من النعم إال 
كان  فما  اهللا.  للشمس من دون  أنهم يسجدون 
وسعة  عقله  بكمال  المعروف  سليمان  النبي  من 
حكمته إال أن يتحّرى صدق كالم الهدهد، فقال: “ 
وأرسل   ،” الكاذبين  أم كنت من  أصدقت  سننظر 
إلى بلقيس ملكة سبأ بكتاٍب يتضمن دعوته لهم 
وأن  واإلذعان،  واإلنابة  ورسوله  اهللا  طاعة  إلى 
ولما  لحكمه وسلطانه.  يأتوه مسلمين خاضعين 
فإنها  العقل  وركازة  رجاحة  بلقيس من  ُعرف عن 
جمعت وزراءها وعلية قومها، و شاورتهم في أمر 
سبأ  مملكة  كانت  الوقت  ذلك  في  الكتاب.  هذا 
األخرى  الممالك  يجعل  ما  القوة  من  تشهد 
رأي  فكان  حساب.  ألف  لها  تحسب  و  تخشاها، 
أولوا بأس شديٍد في  أولوا قوٍة و  وزرائها ” نحن 
أن  إال  والقوة.  للحرب  اللجوء  إلى  منهم  إشارٍة 
النافذة  بلقيس صاحبة العلم والحكمة والبصيرة 
بخبرتها  تعلم  فهي  لرأيهم،  مخالفًا  رأيًا  ارتأت 
قريًة  دخلوا  إذا  الملوك  أن  الحياة  في  وتجاربها 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. 
إلى  ترسل  أن  ورأت  يبصروا  لم  بما  وبصرت 
عله  وقالئهم،  قومها  علية  مع  بهديٍة  سليمان 
المرسلون.  يرجع  بما  رأيه، منتظرٌة  يغير  أو  يلين 
ولكن سليمان –عليه السالم- رد عليهم برد قوي 
الشديد  بالوعيد  إياهم  ومتوعد  صنيعهم  منكر 
قائًال: أتمدونن بمال فما آتاني اهللا خير مما آتكم، 
بل أنتم بهديتكم تفرحون. عندها أيقنت بلقيس 

نبي  ريب  ال  وأنه  سلطانه،  وعظمة  سليمان  بقوة 
من عند اهللا – عز وجل -، فجمعت حرسها وجنودها 
واتجهت إلى الشام حيث سليمان –عليه السالم -. 
وكان عرش بلقيس وهي في طريقها إلى سليمان 
– عليه السالم – مستقرًا عنده، فقد أمر جنوده بأن 
يجلبوا له عرشها، فأتاه به رجٌل عنده علم الكتاب 
معالم  لها  ّغير  ثم  ومن  إليه طرفه.  يرتد  أن  قبل 
يليق  بما  الفطنة  و  بالذكاء  أهي  ليعلم  عرشها، 
الصرح  على  بلقيس  ومشت  ملكها.  و  بمقامها 
الممرد من قوارير والذي كان ممتدًا على عرشها، 
لجًة و كانت مخطئة بذلك عندها  أنها حسبته  إال 
ألنفسهم  ظالمين  كانوا  وقومها  أنها  عرفت 
بعبادتهم لغير اهللا – تعالى – وأسلمت مع سليمان 
أن  التاريخية  المراجع  وتقول  العالمين.  رب  هللا 
سليمان – عليه السالم – تزوج من بلقيس، وأنه 
وأقامت  واآلخر.  الحين  بين  سبأ  في  يزورها  كان 
معه سبع سنين وأشهرًا، وتوفيت فدفنها في تدمر. 
وتعلل المراجع سبب وفاة بلقيس أنها بسبب وفاة 
ابنها َرْحـَبم بن سليمان. وقد ظهر تابوت بلقيس 
و  الملك  الوليد بن عبد  األموي  الخليفة  في عصر 
عليه كتابات تشير إلى أنها ماتت إلحدى وعشرين 
فإذا  التابوت  وفتح  سليمان.  حكم  من  خلت  سنة 
هي غّضة لم يتغير جسمها، فرفع األمر إلى الخليفة 

فأمر بترك التابوت مكانه وبنى عليه الصخر.
قراءٌة في شخصية الملكة بلقيس : إن بلقيس لم 
من  زمن  في  حكمت  ملكة  أو  عادية،  امرأة  تكن 
من  كثير  شأن  الكرام  مرور  ذكرها  مر  و  األزمان 
في  ذكرها  ورود  ذلك  دليل  و  األمراء.  و  الملوك 
القرآن. فقد خلد القرآن الكريم بلقيس، و تعرض 
لها دون أن يمّسها بسوء ، و يكفيها شرفًا أن ورد 
ذكرها في كتاٍب منزٍل من لدن حكيم عليم، وهو 
كتاب ال يأتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه، 
مر  على  تبديل  أو  تحريف  أي  يعتريه  لن  و  ولم 
بحفظه  تكفل  عال-  و  –جل  العزة  رب  ألن  الزمان، 
لحافظون.  له  وإّنا  الذكر  نزلنا  نحن  ”إنا  وصونه 
فِذكر بلقيس في آخر الكتب السماوية و أعظمها و 
أخلدها هو تقدير للمرأة في كل زمان و مكان، هذه 
واألجناس  الشعوب  استضعفتها  التي  المرأة 
البشرية وحرمتها من حقوقها، وأنصفها اإلسالم و 
وتفصيله  مجمله  في  هذا  و  تكريم.  أعظم  كرمها 
بلقيس  الملكة  أن  وهو  أال  واحد،  منبع  في  يصب 
كان لها شأٌن عظيم جعل قصتها مع النبي سليمان 

– عليه السالم – تذكر في القرآن الكريم .

حسن  و  حكمتها،  بليغ  و  بلقيس،  عقل  رجاحة 
مشاورتها :

إن الملكة بلقيس ما كان لها هذا الشأن العظيم 
لوال اتصافها برجاحة العقل و سعة الحكمة وغزارة 
الفهم. فحسن التفكير و حزم التدبير أسعفاها في 
كثيٍر من المواقف الصعيبة والمحن الشديدة التي 
مع  قصتها  منها  و  ومملكتها؛  هي  لها  تعرضت 
و  لها  الشر  يضمر  كان  الذي  األذعار  ذي  الملك 
من  خلصاها  وحنكتها  دهاءها  ولكن  لمملكتها، 
و  فساده  من  قومها  خلص  و  األذعار  ذي  براثن 
طغيانه وجبروته. كما أنها عرفت بحسن المشاورة 
إلى جانب البراعة في المناورة، فهي لم تكن كبقية 
ال  آلرائها،  متزمتة  أحكامها،  في  متسلطة  الملوك 
تقبل النقاش أو المجادلة، بل كانت كما أجرى اهللا 
على لسانها ” قالت أيها المأل أفتوني في أمري ما 
كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون، و ذلك على الرغم 
هي  و  برأيها  تكتفي  أن  بمقدورها  كان  أنه  من 
فهي   . المهيب  الملك  صاحبة  العظيمة  الملكة 
مصلحة  من  أبعد  ترى  كانت  النّيرة  ببصيرتها 

الفرد، فّهمها كان فيما يحقق مصلحة الجماعة.
ذكاء بلقيس وفطنتها : كانت بلقيس فطينة رزينة، 
وتتمتع بحاسة تمكنها من التبصر في نتائج األمور 
وعواقبها. والشاهد على ذلك أنه كان لبلقيس – 
الالتي  الجواري  من  كبير  عدد   – الملوك  كعادة 
يقمن على خدمتها، فإذا بلغن استدعتهن فرادى، 
فتحدث كل واحدة عن الرجال فإن رأت أن لونها قد 
الزواج،  في  راغبة  جاريتها  أن  إلى  فطنت  تغير 
وتكرم  قومها  أشراف  من  رجًال  بلقيس  فُتزوجها 

تتغير  ولم  جاريتها  تضطرب  لم  إذا  أما  مثواها. 
إلى أنها عازفة عن  تعابير وجهها، فطنت بلقيس 
الرجال، وراغبة في البقاء عندها ولم تكن بلقيس 
لما  أنه  أيضا  فطنتها  أمارات  ومن  معها.  لتقصر 
أنه  ألفاظه  من  علمت  سليمان  كتاب  عليها  ألقي 
يكون  وأن  بد  ال  وأنه  الملوك،  كسائر  ملكًا  ليس 
رسول كريم وله شأٌن عظيم؛ لذلك خالفت وزراءها 
الرأي عندما أشاروا عليها باللجوء إلى القوة، وارتأت 
من  المراد  وكان  بهدية،  إلى سليمان  ترسل  بأن 
وراء هذه الهدية ليس فقط لتغري وتلهي سليمان 
الهدية  أتغير  لتعرف  وإنما  بها،   – السالم  عليه   –
رأيه وتخدعه؟ ولتتفقد أحواله وتعرف عن سلطانه 

وملكه وجنوده.

وفي الختام فمهما أتقنا روعة التعبير, و مهما ُكتب 
عن الملكة بلقيس وُألف عن سيرتها، فإن قصتها 

ستكون عبرة ألولي األلباب.
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العقول في الغرب!!

العرب - تقارير

أسئلة حيرت عقول البشر، كيف يمكن لجماعة من 
أماكن  في  تتناثر  التي  والعصابات  المسلحين 
الدول  وبعض  وليبيا  وسوريا  العراق  في  متفرقة 
أمام تحالف دولي مكون من  االخرى من الصمود 
(63) دولة؟ تستخدم هذه الدول كل ما لديها من 
تكنولوجيا وأسلحة متطورة من طائرات بدون طيار 
وأجهزة  صناعية  وأقمار  ذكية  وصواريخ  وقذائف 
قوة  أتت  أين  من  جدوى؟  دون  وغيرها  مخابرات 

داعش المتنامية يوما بعد يوم؟
لم يكن في عام 2010 هناك كائن إسمه داعش. 
ولدت داعش في سوريا بعد إنشقاقها من ما يعرف 

بـ "الجيش الحر" الذي كان فصيال مسلحا معارضا 
لنظام األسد في سوريا والذي حظي بدعم معظم 
دول المجتمع الدولي ومنها بعض الدول العربية 
إنشقاق  يكن  لم  المنطقة.  في  الرئيسية 
إنشقاقًا  فقط  الحر  الجيش  من  المتطرفين 
العدة  بكامل  محاربين  بل  عاديين،  الشخاص 
أخذت  قتالية  وحدات  منهم  تشكلت  والعدد، 
مسميات مختلفة كداعش وجبهة النصرة وجيش 
ترتبط  حركات  من  وغيرها  الشام  وفتح  االسالم 
عنه  يفصلها  وال  القاعدة  بتنظيم  ومذهبيا  فكريا 
سوى الخالفات على الزعامات والتريس، فالقاعدة 

تنبثق  االخرى  المسلحة  الجماعات  وداعش وجميع 
من نفس المصدر الفكري المتطرف، الذي يرفض 
وكل  والمذاهب،  واالعراق  االديان  جميع  الجميع، 
يرفض حتى وجود  وقالبا،  قلبا  لهم  ينتمي  من ال 
منافسين له من نفس المذهب الفكري المتطرف، 
ليس  هو  من  وكل  بالتعددية،  يؤمن  ال  فداعش 

معه فهو ضده، حالل دمه وأرضه وماله  وعرضه.
هكذا نشأت داعش وهذا هو فكرها المتعفن الذي 
تغذيه قيادات دينية معروفة في المنطقة. غسيل 
بالخمر  المليئة  الخلد  جنان  في  والترغيب  العقول 
بإعتبارها  الدنيا  تشويه  العين،  الحور  من  والنساء 

دار الشقاء والفناء، هي ركائز الفكر الداعشي الذي 
أجل  من  االنتحار  على  قادرا  له  منتمي  كل  يجعل 
الحور  مئات  أحضان  في  األبدية  بالمتعة  التعجيل 
العين اللواتي ينتظرنه في الحياة السرمدية، هكذا 
المتعة  والباحثين عن  اليائسين  تستقطب داعش 
 (60) من  أكثر  وصوب،  حدب  كل  من  االبدية 
االن،  بداعش  يعرف  ما  تشكل  وقومية  جنسية 
نتن  وفكر  زائفة  بعقيدة  مطلق  إيمان  يجمعهم 
الخلود".  أجل  من  "الموت  واحدة  بجملة  يتلخص 
فكل ما يفصل بين شقاء الدنيا ونعيم االخرة هي 
لحظة ألم بتفجير يحصد معه عشرات من "االرواح 
من  والمنافقين"  والمرتدين  الكفار  من  الشريرة 

الذين يختلفون مع داعش فكرا وعقيدة.
داعش  كانت  إذا  االذهان،  في  يدور  الذي  السؤال 
ولدت في عام 2012 أو ُبعَيد هذا التاريخ، وأخذت 
الحر"  "الجيش  وذخيرة  وعدتها من عدة  أسلحتها 
هذه  تنفذ  اّأل  يمكن  كيف  المعارض،  السوري 
االسلحة والذخيرة على الرغم من القتال المستمر 
الذي استنزف ميزانية ثاني أكبر بلد مصدر للنفط 
المنطقة  في  غنية  اخرى  دول  وجعل  العراق،  مثل 
تعلن عن إفالسها وتضع سياسات وخطط للتقشف 
لمواطنيها،  الرغيدة  الحياة  نمط  على  سلبا  تؤثر 
من  أم  اهللا،  من  يأتي  هل  المدد،  يأتي  أين  من 
سأتركه  بل  السؤال  هذا  على  أجيب  لن  البشر؟ 
للقارئ الكريم ليفسر مصدر دعم داعش العسكري 

واللوجستي وفقا لمرجعيته الفكرية والعقيدية.  
لماذا  أهمية،  أكثر  على سؤال  أجيب  ولكني سوف 
داعش؟ ألم يكن في القاعدة ما يكفي لتنفيذ نفس 
األجندة التي تنفذها داعش حاليا، ألم ينبع داعش 
ذاته؟  المتطرف  الفكري  المستنقع  من  والقاعدة 
لالجابة على هذا السؤال يمكن القول إن الواليات 
المتحدة االمريكية وحلفائها الذين صنعوا القاعدة 
في  السوفياتي  الوجود  لمقارعة  واستخدموها 
حوض بحر قزوين في إفغانستان وفي بقاع اخرى 
أن  الماضي، وبعد  القرن  ثمانينات  العالم في  من 
بدأ  الذي  التنظيم  هذا  لوجود  الحاجة  إنتفت 
يؤرقهم ويهددهم في عقر دارهم،  افتعلوا أحداث 
نسبيا  صغيرة  حروب  لتبرير   2001 سبتمبر   11
وإستبداله  اإلرهابي  التنظيم  هذا  على  للقضاء 
غياب  خّلفه  الذي  الفراغ  لملئ  الفعلي  بالتواجد 
اإلتحاد السوفياتي الذي تحللت دوله وتفرقت الى 
الوحيدة  العظمى  القوة  مقارعة  دويالت اليمكنها 
االخرى  القوى  كل  لها  تتبع  والتي  العالم  في 

الواليات  بادرت  لذلك  والصغيرة،  المتوسطة 
والتواجد  والعراق  إفغانستان  احتالل  الى  المتحدة 
مصالح  لحماية  المنطقة  في  الفعلي  العسكري 
التي  اسرائيل  بأمن  مرتبطة  وأمنية  استراتيجية 
تقف خلف الكواليس في كل شر يحوم حول منطقة 
إجترار  عليها  الصعب  من  وبات  األوسط،  الشرق 
تفتيت  عملية  في  أخرى الستخدامها  مرة  القاعدة 
المنطقة، لذلك  النسيج السياسي واالجتماعي في 
واالفكار  االيدولوجية  ذات  استخدام  على  عملت 
والمفاهيم التي صنعت منها القاعدة كمادة أولية 
لصنع منتج جديد بإسم جديد قابل للحياة في ظل 
نخر  الذي  الطائفي  اإلحتقان  من  شرسة  موجة 
وذلك  المنطقة،  لشعوب  االجتماعي  النسيج 
الستعمال هذا المنتج لتحقيق األهداف المرسومة 
له من قبل اجهزة المخابرات االسرائيلية والغربية. 
بكامل  الوجود  أرض  الى  داعش  جائت  هنا  من 
الواليات  من  مباشر  بشكل  السري  الدولي  الدعم 
المتحدة األمريكية وغير مباشر عن طريق الوكالء 

في المنطقة.
بسياساتها  المتحدة  الواليات  أحرقت  ان  وبعد 
في  الكريمة  المدنية  الحياة  معالم  كل  الهوجاء 
الشرق  دول  ومنها  العالم  من  كثيرة  مناطق 
فرص  عن  باحثة  دول  من  وحولتها  األوسط، 
والتطاحن  للعنف  ميادين  الى  والتقدم  التنمية 

المنطقة  تلك  شعوب  وجعلت  والعرقي،  الطائفي 
فشتت  الحياة،  قيد  على  البقاء  فرص  تستجدي 
ودول  هي  قامت  ونسلها،  حرثها  وأهلكت  أهلها 
فقد  يحترق"،  وهو  البيت  "بسرقة  االوربي  االتحاد 
العربية  الشعوب  للنازحين من  الهجرة  فتحت باب 
لمن  دقيق  بانتقاء  وقامت  الساخنة،  المناطق  في 
العلمية  امكاناتهم  من  االستفادة  يمكنها 
مطابقين  غير  هم  من  وإبعاد  والبشرية 
بسالمتهم  آبهين  غير  االوربية"  "للمواصفات 
من  جزء  وهم  يأهبون  وكيف  وحياتهم.  وامنهم 
في  البشر  نوعية  إستبدال  مؤامرة  المؤامرة،  هذه 
الفارغة  العقول  تستقطب  داعش  ان  حيث  الغرب، 
المريضة من كل أوربا لحرقهم في العراق وسوريا 
وإستبدالهم  وإسالمية  عربية  اخرى  ودول  وليبيا 
علماء  من  ومتبصرة،  متعلمة  وعقول  بكفاءات 
واطباء ومهندسين ومبدعين ومثقفين نزحوا من 
بسبب  دولهم  في  مأساة  من  عاشوه  ما  ويل 
الحكم  الهوجاء  والسياسات  والحروب  االزمات 
الفوضى؟  هذه  ستنتهي  متى  والسؤال،  الالرشيد. 
العربية  العقول  ستعود  هل  فعال،  انتهت  ما  واذا 
تعتد  لم  رعاية  الغرب  في  وجدت  التي  المهاجرة 
على وجودها في موطنها االصلي الذي عاشت فيه 

منتهى حاالت اإلهمال والالمباالة؟ هيهات...

بقلم دكتور محمد الشافعي
باحث ومحلل سياسي
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انبهرت  حتى  وطني  سأخون  كتاب  طالعت  أن  ما 
بعقد من جواهر الكلم المنظوم في عقد يشع بهاء 
واألديب  األستاذ  تأليف  من  كتاب  إنه   ، وجمال 
والكاتب العربي السوري محمد الماغوط بعنوان ( 
طيات  بين  متناثرة  حبات  إنها  وطني)  سأخون 
، وجوهرة من  العقد  ، اخترت درة من درر  الكتاب 
جواهر األدب ، إنها جوهرة ( العّراف) ، هذه الحبة 
إنه    ، قومي  كاتب  الثمين إلبداع  العقد  ذاك  من 
مزيج رائع من األدب والفن والشعور واإلحساس ،  
وإحساس  وشعور   ، مقاوم  عربي  وفن  أدب  إنه 
 ، كبير  عربي  لوطن  وحبًا  عشقًا  يفيض  قومي  
ويحمل بين جنباته دعوة الصحوة وصحوة الدعوة 
التحرر  ، واالندفاع نحو  الكبوة  االنتفاض من  نحو 
إنه  األرض  أجناس  أرذل  هيمنة  من  واالنعتاق 
هذا  وقفات  من  وقفة  العّراف   ، الباغية  إسرائيل 
الكتاب ، الذي كل ما تعمقت في وقفاته ، وكأنني 
فيه  ماتعمقت  كل  وتصادفني   ، بحر  في  أغوص 
العذب  األدب  هو  هكذا   ، والمرجان  اللؤلوء  حبات 
محمد  الرائع  الكاتب  هذا   ، الواقع  يعانق  الذي 

الماغوط  ، أبدع وأحسن اإلبداع ، فإن تحدثت عن 
أستطاع  فإنه   ، والبالغة  واألسلوب  العبارة  فنية 
 ، النفس  في  يختلج  بما  البوح  على  الكلمة  إرغام 
وإن تحدثت عن العناق بين الكلمة والحزن واأللم 
والطموح ، فإن ذلك تجده في كل ركن وزاوية من 
برغم اطالعي  أبهرتني  رائعة  لوحة   ، الحرف  زوايا 
إعجابي  برغم  وأعجبتني   ، الكتابات  عديد  على 
إنها خواطر وأدب وقصة   ، اإلبداعات  بالكثير من 
ورواية ، إنها كل متكامل في سياق وصف مأساة 
تنافس بعضها  إنها كلمات   ، المأساة  األمة وأمة 
في  والبالغة  الفهم  في  العمق  فأضفت   ، البعض 
القصد ، لم يجد براح صدري وقلبي أقوى قبوًال من 
وقع كلمات الماغوط القومية ، فهي كلمات ليست 
 ، العبارات  ككل  ليست  وعبارات   ، الكلمات  ككل 
القومية  حال  ولسان   ، األمة  حال  لسان  إنها 
والقوميين ، إنها شرح لواقع األمس واليوم والغد 
، ولم أبالغ عندما قلت جوهرة من جواهر التألق ، 
هذه الجوهرة إذا أسقطت على الواقع العربي في 
قد  فإنها  الصهيوني  اإلسرائيلي  التمادي  ظل 

َيُهْن  َمْن  قال:  عندما  المتنبي  عبارات  اختزلت 
َيْسُهُل اْلَهَواُن َعَلْيِه َمآ ِلُجْرٍح ِبَمّيٍت إيالُم ... ،  ألن 
هذه الكلمات أبلغ من كل تحليل سياسي ، وأعمق 
المبدع  أيها  صدقت  نعم   ، وبيان  خطاب  كل  من 
المباالة هي  إن   ، الماغوط  الكبير محمد  واألستاذ 
واقع  بكل  المباالة   ، مأساة  أي  قبل  األمة  مأساة 
الرائعة  الكلمات  فهاهي   ، حدث  بكل  واالستهانة 
جواهره  ضمن  المبدع  القومي  األديب  لهذا 
النفيسة ( العّراف) في عقد كتابه (سأخون وطني) 

يقول:
وتتابع  المتقاطعة  الكلمات  تحل  بكاملها  أمة 
المباريات الرياضية ، أو تمثيلية السهرة ، والبنادق 
اإلسرائيلية مصوبة إلى جيشها وأرضها وكرامتها 

وبترولها. 
أحالم  بأن  وأقنعها  سباتها  من  أوقظها  كيف 
وأن ظهورها   ، بكثير  أطول من حدودها  إسرائيل 
أمام الرأي العام العالمي بهذا المظهر الفاتيكاني 
نهاية           هو  لبنان  جنوب  أن  اليعني  المسالم 

المطاف ؟ 

لبنان طوعًا واختيارًا  اليوم جنوب  فهي لو أعطيت 
لطالبت غدًا بشمال لبنان لحماية أمنها في جنوب 

لبنان.
ولو أعطيت كل لبنان لطالبت بتركيا لحماية أمنها 

في لبنان. 
أمنها  لحماية  ببلغاريا  لطالبت  تركيا  أعطيت  ولو   

في تركيا.
ولو أعطيت أوروبا الشرقية لطالبت بأوروبا الغربية 

لحماية أمنها في أوروبا الشرقية.
بالقطب  لطالبت  الشمالي  القطب  أعطيت  ولو 

الجنوبي لحماية أمنها في القطب الشمالي.
والرسوم  والمستندات  بالخرائط  حقائبي  ومألت 
أجوب  العربي  الوطن  شطر  وجمعت  التوضيحية 

أرجاءه مدينة مدينة وبيتًا بيتا.
العدوانية  إسرائيل  نوايا  عن  كمؤرخ  وحدثتهم 
ومياه  وأنهارها  أرضنا  في  التاريخية  وأطماعها 
الوثائق  كطوبراغرافي  عليهم  وعرضت  شربنا 
العربية  وباللغات  والعلنية  السرية  والمستندات 

واإلنكليزية والتركية ... ولكن ، ال أحد يبالي.
ثم تحدثت إليهم كفنان ، وعرضت أمامهم أشهر 
التي  الكاريكاتورية  والرسوم  التشكيلية  اللوحات 
كرأس   ،  ، لالستعمار  قط  كمخلب  إسرائيل  تصور 
 ، تلسع  كعقرب   ، تلف  كأفعى  لإلمبريالية  جسر 
، تقتل  ، كريا وسكينة  ، كدراكوال  ، كتنين  كحوت 

تفتك وتتآمر ، وال أحد يبالي.
ثم تحدثت إليهم كخبير طاقة . وحذرتهم من أن 
وأننا   . إلسرائيل  التالي  الهدف  هي  النفط  منابع 
كعرب ، قد نعود إلى عصر الحطب في المضارب ، 
أحد  وال   ... وطرفالجلباب  بالشفتين  النار  ونفخ 

يبالي.    
الطالب  تسميم  عن   ، كطبيب  إليهم  تحدثت  ثم 
المفخخة  والجثت   ، الغربية  الضفة  في  والطالبات 
المستمر  التنكيل  وعن   . وشاتيال  مجازر صبرا  في 
 ، البيوت  ومصادرة   ، المحتلة  األراضي  في  بأهلنا 
 ، السفر  ومنع   ، اإلقامة  وتحديد   ، السكان  وطرد 
ومنع العودة ، وإغالق المدارس ، وتغيير المجالس 
البلدية ، وقمع المظاهرات ، وإطالق غاز األعصاب ، 
والقنابل المسيلة للدموع ، المسيلة للتخلف ... وال 

أحد يبالي.
كل  أن  إلى  ونبهتهم   ، كأب  إليهم  تحدثت  ثم 
بحر  العربي قد تصبح مدرسة  الوطن  مدرسة في 

البقر ، وكل كاتب أو شاعر قد يصبح كمال ناصر أو 
دائرة  أو  بلدية  رئيس  وكل   . كنفاني  غسان 
كبسام  عكازين  على  بيته  إلى  يعود  قد  حكومية 

الشكعه وكريم خلف ... وال احد يبالي.
العمال  وإلى   . كفالح  الفالحين  إلى  تحدثت  ثم 
اليمينيين  وإلى   . كتاجر  التجار  وإلى   . كعامل 
وإلى   . كيساري  اليساريين  وإلى   . كيميني 
 . كمعتدل  المعتدلين  وإلى   . كمزايد  المزايدين 
 ... كطفل  األطفال  وإلى   . كعجوز  العجائز  وإلى 
اتفاقيات         مثل  مثله  شولتز  أتفاق  أن  لهم  وقلت 
كامب ديفيد  واتفاق سيناء وكل االتفاقيات التي 

تمت من وراء ظهوركم .
الجوكندا  كابتسامة  متناهية  بدقة  مصوغ  فهو 
بحيث ال أحد يعرف إذا كان يبتسم لنا أم يسخر منا 
. ولذلك فإن دوًال غربية متخاصمة لم يكن يتصور 
أحد أنها يمكن أن تتصالح ... قد تصالحت بسببه. 
وأن دوًال أخرى صديقة لم يكن يتصور أحد أنها 
للتحركات  ولكن   ... واختلفت بسببه   ، تختلف  قد 
معايير  الدولية  وللجهود   . حدودًا  السياسية 
اليمكن اإلخالل بها . وأن مؤتمر الشعب العربي 
الدائم وقضيته المركزية فلسطين اليستطيع أن 
نهاية  ماال  إلى  الطارئة  جلساته  عقد  في  يستمر 

مالم يلَق استجابة من هنا أو دعمًا من هناك.
كانت  مهما  لبنان  في  الوطنية  المقاومة  وأن 
مالم  عليه  القضاء  وحدها  تستطيع  ال   . باسلة 

تعمم هذه التجربة في كل بلد عربي.
البطولة  عن  القصص  أحسن  عليهم  وقصصت 
والفداء . والروعة في أن يكون اإلنسان ثائرًا من 
في  األعداء  ويطارد  الكمائن  ينصب   ، وطنه  أجل 
يضم  االستراحة  فترات  وفي   ، الجبال  شعاب 
بندقيته إلى صدره ويقرأ على ضوء القمر الرسائل 
الواردة إليه من الوطن ، إذ في كل صفحة خصلة 

شعر عن خطيبته ،أو ورقة ورد يابسة عن حبيب.
وقرأت عليهم بنبرة مؤثرة وغاضبة أجمل قصائد 
المقاومة والنضال ، لناظم حكمت ولوركا وهوشي 
أحد  وال  قاسم  وسميح  درويش  ومحمود  منه 

يبالي.
المنكسرة  الحزينة  النظرة  تلك  إلّى  ينظر  الكل 

كغصن وينصرف متنهدًا إلى عمله.
   ماذا أفعل أكثر من ذلك ألثير نخوتهم وغضبهم 

ومخاوفهم ؟

بيجن  سنّي  يمثل  قناعًا  وجهي  على  أضع  هل 
األماميتين  المشؤومتين ؟ أم أضع عصابة سوداء 
أسّرة  حول  وأقفز   ، دايان  موشي  مثل  عينّي  على 

األطفال في ظالم الليل ؟
   هل أعرض في الساحات العامة صورًا شعاعيه لما 
واتيان  وأرينز  بيريز  و  شارون  صدر  في  يعتمر 
وما  األمة   هذه  على  وحقد  ضغينة  من  وغيرهم 
يبيتون لها ولشعوبها من قهر وذل وجوع ودمار ؟

باألرض  إحساسها  العربية  الشعوب  فقدت  هل 
والحرية والكرامة واالنتماء إلى هذه الدرجة ؟

ورّوعها  وجّوعها  قهرها  قد  العربي  اإلرهاب  أن  أم 
أكثر بكثير مما فعلته وماقد تفعله  وشّردها سلفًا 

إسرائيل بالمستقبل ؟

قراءة في جوهرة من جواهر الماغوط كتاب
( ساخون وطني .. هديان في الرعب والحرية)

العرب - تقارير

بقلم د/ سالم عبدا�
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نقل
البضائع

شحن
بحري

خدمة
العمالء

شحن
جوي

Address & Contacts

الشحن الجوي والبحري جزئي و كلي
التخليص الجمركي

متخصصون في تصنيع فستان السهرة

Room 1407, 14/F Fuli business center
Zhong Shan Ba RD., Guangzhou. China
Mob.: 0086 13535411926 - 13724855441
Tel: 0086 20 81536172 - 0086 20 81536804
Fax: 0086 20 81193473 

广州市越秀区人民北路604—1
号大新银行大厦1203房

UniqueUnique
Guangzhou Unique     Co., LTD
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وقا، منذ ا�لف الثالث  ُعمان هو أسم منقوش على جدار التاريخ ، فقد ورد هذا االسم في النقوش السومرية وا�كادية من وادي الرافدين (العراق القديم) ودلمون ومل�

وقا فالمرجح أنها الهند  قبل الميالد ،  والمعروف ا�ن هو أن دلمون تشمل جزيرة البحرين ، كما تشمل جزيرة فيلكة وساحل الجزيرة العربية المقابل لهما ،  أما مل�

،  وإن كانت تفاصيل التاريخ القديم لمجان (ُعمان) غير معلومة ، فمما ال شك فيه هو أنها كانت مصدًرا لمواد أساسية في اقتصاد بوادي الرافدين ، ووسيًطا تجارًيا 

ُمِهًما للمواد التي ُبني عليها االقتصاد الرافدي ،  فقد ُعرفت مجان (عمان) بإنتاج النحاس وتصديره لوادي الرافدين ،  أما السفن ا�تية إلى وادي الرافدين من مجان 

(عمان) ودلمون فقد كانت تؤدي دور الوسيط التجاري مع ملوقا ، حيث كانت تجلب لوادي الرافدين النحاس وحجر الديوريت والعقيق والبصل والتوابل وا�خشاب ، 

وكان خشب الساج المستورد من الهند ، ذا أهمية كبرى في بناء السفن ،  وُعرفت عمان باسم مزون لوفرة الموارد المائية فيها في فترات تاريخية سابقة ، وذلك 

بالقياس إلى ماجاورها من مناطق ، وقد كانت المواني القديمة حلقة الوصل مثل موانىء : صحار ، وصور  ، ومسقط ، وصاللة ، ومطرح ، وفي السلطنة مواقع كثيرة 

جداً مليئة بالمباني التاريخية ،  من بينها صور ، وصاللة ، وجعالن بني بوعلي ، وبني بوحسن ، والقابل ، وابراء والمضيبي ، ونزوى ، والحمراء ، ومنح ، وبركة الموز، وهي 

تشكل  جزءاً هامًا من الهوية الحضارية لسلطنة مسقط وُعمان.

إن المصادر التاريخية تؤكد بأن عمان ليست بمعزل 
العربي  الخليج  منطقة  في  التاريخية  األحداث  عن 
التاريخية  المصادر  سكتت  وإن   ، العربية  والجزيرة 
فمنطقة  األهمية   بهذه  البوح  عن  الزمن  بعض 
  ، وآسيا  الهند  العالمين  بين  صالت   لها  ُعمان 
وكذلك كانت لها صالت بأفريقيا من جهة ، والعالم 
القديم في الشرق وأوروبا من جهة أخرى ، ونتيجة 
اهتمام البطالمة في مصر بتجارة البحر األحمر ، أمًال 
ساعدت   ، إليه  الهند  تجارة  تحويل  في  منهم 
العمانيين  دور  تنشيط  في  وسواحلهم  موانئهم 
تجارة مصر  في  الهندي  والمحيط  العرب  بحر  على 
البطلمية مع              الشرق ،  كما يبدو أن تزايد 
الهند والشرق  أهمية منطقة ُعمان لتوسطها بين 
األوسط ؛ أدى إلى احتالل الفرتيين رأس الخليج بعد 
140 سنة ق.م، واتخاذ منطقة صحار ، مركز منطقة 
اهتمام  وزاد    ، مرموق  كمركز  عمان  في  الباطنة 
نحو           الفرتيين  دولة  سقوط  بعد  بعمان  الفرس 
  ، محلها  الساسانيين  دولة  وحلول  م   . ق   225
وكانت سياسة الساسانيين هي تحويل تجارة الهند 
عمان  وخليج  العربي  الخليج  إلى  األحمر  البحر  من 
مرة أخرى ،  لذا كان ال بد لهم من السيطرة على 
كان  الحرير،  تجارة  انتعشت  ولما    ، عمان  موانئ 
البري  الطريقين  على  مسيطرين  الساسانيون 
والبحري إليها ،  تروي كتب التاريخ عن نزوح قبائل 
عربية عديدة إلى عمان واالستقرار فيها منذ تاريخ 
القبائل  هجرات  كثرت  وقد    ، القدم  في  موغل 
اليمنية خاصة بعد االنهيار الكبير لسد مأرب الذي 
القرن  أواسط  في  اإلسالم  ظهور  قبل  حدث 
السادس الميالدي ، إن لُعمان عمق تاريخي عظيم ، 
ولعل الكشوفات األثرية قد أفصحت عن العديد من 
 ، والتاريخ  الحضارة  التي تدلل على عمق   ، المعالم 
ففي موقع (سمد) وهو موقع من المواقع األثرية في 
،  تم الكشف فيه عن عدد  سلطنة مسقط وُعمان 
كبير من المدافن التي تمثل مراحل زمنية مختلفة ، 
األلف  إلى  تعود  فترات  من  سكنية  بمواقع  ترتبط 
الرابع ق.م ، وحتى العقود اإلسالمية ، وتم الكشف 
في موقع             (سمد الشأن) عن أولى محاوالت 
وتصنيعه   ، وصهره  النحاس  واستخراج  التعدين 
النهرين  إلى مناطق سكان بالد ما بين  وتصديره 
من السومريين واألكاديين والبابليين واآلشوريين 
، كما كانوا على عالقة وثيقة مع عمان أو مجان  ، 
وفي مناطق مثل سمد الشأن ووادي العين ووادي 
بهال والمناطق الساحلية قامت المدن ،  وتعد من 

الجزيرة  في  نشأت  التي  الحضارية  المراكز  أقدم 
العربية ،  وكانت الكثافة السكانية في عمان في 
األلف الثالث ق.م ،  أكثر منها في أي منطقة من 
التي  الثروات  بسبب  ؛  العربية  الجزيرة  مناطق 
والموارد  والزراعة  كالتعدين  في  قائمة  كانت 
أولى  من  عمان  كانت  فقد   ، والتجارة  الطبيعية 
المناطق في الجزيرة العربية ، التي أقامت جسورًا 
بالد  ومع  الهندية  الجزيرة  شبه  مع  تجارية 
النهرين ومع إيران وشرق افريقيا ،  وفي المنطقة 
الشرقية يوجد موقع رأس الجنين به العشرات من 
واألشخرة  صور  بين  والممتدة   ، األثرية  المواقع 
على الساحل العماني ، من بينها رأس الحد ورأس 
الجنيز ، حيث اكتشفت مواقع سكنية يعود أقدمها 
العربية  العهود  وحتى  ق.م  الخامس  األلف  إلى 
اإلسالمية ،  ومكتشفات تعود إلى العصر البرونزي 
قوارب  وبقايا   ، ق.م  الثالث  األلف  في  القديم 
الشكل  مربعة  وهي  الهند  من  مستوردة  وأختام 
 ، هندي  وكتابات  هندي  أصل  من  مشاهد  تحمل 
وعثر على كميات كبيرة من الفخار وأدوات الزينة 
سكان  أن  ويبدو   ، فينيقي  مصدر  من  أنها  تبين 
كانوا  الفترة  تلك  في  الجنين  رأس  منطقة 
عن  الكشف  وتم   ، األسماك  صيد  على  يعيشون 
موقع سكني وميناء قديم يعتبر من أقدم المواني 
التي عرفتها الجزيرة العربية ،  وكان حلقة الوصل 
بين شبه الجزيرة الهندية وعمان و بقية مناطق 
حول  مكثفة  دراسات  وبينت    ، العربي  الخليج 
كتابات اكتشفت برأس الجنين تعود إلى النصف 
الثاني من األلف الثالث ق.م ، وتعتبر أقدم كتابة 
هجائية عرفت حتى اآلن تعود إلى منتصف األلف 
عن  عبارة  الهجائية  الكتابة  وهذه    ، ق.م  الثاني 
ختمين من الحجر الصابوني على كل منهما ثالث 
إشارات كتابية ،  هذه الكتابة قد تكون مقطعية أو 
منطقة  إلى  نسبة  عيالمية  أصول  من  هجائية 
(عيالم) ما بين العراق وإيران ، ولها اتصال واضح 
بنظام الكتابة العربية الجنوبية ،  وتذكر المصادر 
تلك  هي  وقوية  منظمة  هجرة  أول  أن  التاريخية 
التي كانت تحت قيادة مالك بن فهم ، ومالك بن 
فهم ينتمي إلى القبائل األزدية من نسل أزد بن 
 ، سبأ  بن  بن كهالن  مالك  أبن  بنت  بن  الشرث 
آثاره اإليجابية كما كانت له بعض اآلثار السلبية ،  
تلك  حكام  جعل  البالد  تلك  أمام  عمان  فانفتاح 
األقطار يعرفون مناطق الضعف والقوة فيها ،  فقد 
597ق.م  عام  من  ُعمان  حكم  الفرس  استطاع 

حتى عام120م ، وهو عام حدث فيه أحد انهيارات 
سد مأرب حيث تفرقت القبائل العربية من اليمن ، 
وغيَّر  الفرس  حكم  من  عمان  فحرر  بعضها  واتجه 
الممطرة)  (السحابة  مزون  من  جديد  من  اسمها 
كما كان يسميها الفرس ، إلى اسمها القديم عمان 
نسبة إلى كل من عمان بن إبراهيم الخليل عليه 
إبراهيم  بن  يخثان  بن  سبأ  بن  وعمان   ، السالم 
خليل الرحمن الذي قيل إنه أول من بنى مدينة في 
رأس  إلى عمان على  مالك بن فهم  ، وسار  ُعمان 
الذين  بالفرس  واتصل  الجنودر،  من  آالف  ستة 
من  عمان  على  سلطانهم  بسطوا  قد  كانوا 
على  (قلهات)  إلى  (ظفار)  الجنوب  في  (ريسوت) 
إلى  مالك  جاء  (صور).  الشرقية  المنطقة  ساحل 
عمان ليستقر بها ، ولما عارض الفرس ذلك استعد 
مالك  توصل  عنيف  قتال  وبعد    ، للقتال  الجانبان 
بعد أن هزم الفرس إلى اتفاق معهم ، يقضي بأن 
يرحلوا من البالد خالل عام من ذلك التاريخ. وبدًال 
من أن يبدأوا في الخروج طلبوا إمدادات من فارس 
، فوصلتهم واستعدوا لحرب مالك بن فهم وأتباعه 
مرة أخرى ،  ودار بين الجانبين قتال شديد انتهى 
بانتصار مالك ،  ولجأ كثير من الفرس إلى سفنهم 
وأبحروا بها لبالدهم ،  فاستولى مالك على عمان 
خّلفها  التي  والممتلكات  األموال  جميع  وغنم 
قد  مالًكا  أن  التاريخية  المراجع  وتذكر    ، الفرس 
وزّودهم  الفرس فكساهم  األسرى من  إلى  أحسن 
وأوصلهم بالسفن إلى بالدهم ، وأصبح حاكًما على 
وساسها سياسة   ، األطراف  من  جاورها  وما  عمان 
وكثر  عمان  إلى  العرب  هجرات  كثرت    ، حسنة 
إلى  عمان  من  بعضهم  وانتقل   ، فيها  عددهم 
البحرين ،  ولم يكن هناك سلطان وال ملك قوي في 
، ومن ُحسن  كل تلك المنطقة إال مالك بن زهير 
أقام معه عالقات ودية  أنه  تصرف مالك بن فهم 
وتزوج ابنته ،  وطلب أبوها أن يكون ألبنائها منه 
التقديم على سائر األبناء من غيرها ، ووافق مالك 
،  وحكم مالك بن فهم عمان  بن فهم على ذلك 
سبعين سنة وخلفه أبناؤه ،  ونازع الفرس أحفاده 
في الملك قبل اإلسالم ، إلى أن آل األمر إلى ابني 
ظهور  حتى  ُعمان  يحكمان  ظال  اللذين  الجلندي 
اإلسالم ، هذا عن ًعمان في صدر التاريخ كحضارة 
 ، التاريخ  عمق  في  بصمتها  لها  ومنطقة  إنسانية 
فإن تحدثت عن التجارة ستجد ُعمان ، وإن تحدثت 
إن   ، ُعمان  أمامك  ستجد  والُعمران  الصناعة  عن 
بداية  شهد  المعاصرة  العمانية  النهضة  عصر 

لعمل البعثات العلمية للتنقيب عن اآلثار وتوصلت 
 ، األهمية  من  كبيرة  درجة  على  علمية  نتائج  إلى 
ولعل من أهمها اكتشاف  مجتمعات عمرانية وجدت 
على الساحل العماني الشرقي والغربي ، ترجع إلى 
عن  النقاب  وكشف   ، الميالد  قبل  األلف  السادسة 
تعود   ، بمسقط  القرم  موقع  في  أخرى  مجتمعات 
على  عثر  حيث   ، الميالد  قبل  الخامس  إلى  اآللف 
مقابر وبقايا أطعمه وأمتعة شخصية ، تشير إلى  أن 
 ، الموقع كانوا يمارسون حرفة الصيد  سكان هذا 
من  قنص  الغزالن  مهنة  بعضهم  احترف  بينما 
وعثر   ، عمان  من  الداخلية  المناطق  في  الوديان 
على حلي للرجال والنساء بما  يؤكد بلوغ درحة  ما 
المراحل  تلك  في  والحضاري  التقني  التقدم  من 
التاريخية ،  كما كشفت التقارير العلمية التي نشرت 
التي   األثرية  النقيبات  محطة  عن  1987م  عام 

أجريت في المنطقة الوسطى من الباطنة ، لتؤكد 
نشاطها  االقتصادي  لها  قديمة  مجتمعات  وجود 
مع  الخارجية  عالقاتها  ولها   ، المنظم  والسياسي 
العديد من الدول األخرى , ففي  دراسة نشرها كًال 
الباحثان في اآلثار( باولو كوستا) و(ولكنسن)  من 
حول منطقة صحار قدم المؤلفان  معلومات وافية 
والتجارية  والزراعية  التعدينية  المجتمعات  عن 
للمنطقة ، التي ترجع  أصولها التاريخية إلى مراحل 
العصور  إلى  امتدت  القديمة  العصور  من  بعيدة 
تقريرًا علميًا  الباحثان من  ، وما قدمه  اإلسالمية  
تعدينية  الستخراج  مناطق  وجود  يؤكد   ، دقيقًا 
النحاس خلف المنطقة الزراعية بنحو 25 كيلومترًا 
على سفح جبال الحجر  الغربي ، ودل العثور على آثار 
مجتمعات  قيام  يؤكد  بما   ، المنطقة  في  حجرية 
، وقد  الميالد  الثالثة قبل  صغيرة في  مطلع اآللف 

المناجم  هذه  واستغالل  استمرار  الدراسة  أكدت 
البحوث  هذه  وتعد   ، اإلسالمية  إلى  العصور 
 ، لُعمان  الجيولوجي  التطور  على  واقعيًا  مضمونًا 
في  أجريت  التي  البحثية  الدراسات  أكدت  كذلك 
العراق عن استخدام النحاس منذ القرن  الرابع قبل 
الميالد ، وأضافت هذه الدراسات إنه كان ينقل من 
 ، الخليج  في  الرحالت  البحرية  طريق  عن  عمان 
لعمران  تاريخي  تسلسل  اليقدم  ُعمان  وتاريخ 
في  يقدم  ولكنه   ، فحسب  إسالمية  عربية  منطقة 
ذات الوقت المكانة االقتصادية والجيولوجية لها ،  
مجال  في  الهامة  المواد  من  تعد  النحاس  فمادة 
 ، خاص  بشكل  والصناعة  عام  بشكل  االقتصاد 
أخذ  الميالد  قبل  الثانية  األلف  منتصف  ومنذ 
متزايدة  وبخاصة  بصورة  ينتشر  الحديد  استخدام 
الطلب  أهمية  قلل من  مما   ، األسلحة  في صناعة 
مثل  جديدة  مواد  تجارية  وشيوع  النحاس  على 
اللبان واألفاوية والجمال والخيول , لذا فقد أخذت 
الغرب  صوب  معظمها  في  العمانية  تتجه  التجارة 
الجزيرة  جنوب  قوافل  تجارة  مع  لتحدد  والشمال 

العربية  الواسعة فيما عرف بطريق البخور.
      تضاعفت أهمية تجارة عمان منذ األلف األولى 
توفير  العمانيين  على  مقدرة  بسبب  الميالد  قبل 
التي  القرفة  مثل   ، العربية  لألسواق  أجنبية  سلع 
ويقومون  من  الهند  العمانيون  يستوردها  كان 
بنقلها إلى بقية األسواق العربية , ومما يستلفت 
النظر إن أسم (مجان) قد  أصبح له مدلول جغرافي 
أوسع خالل األلف األولى قبل الميالد , حيث شمل 
جميع  األقسام الجنوبية من الجزيرة العربية ابتداء 
هرمز  .  مضيق  وحتى  المندب  باب  مضيق  من 
وجد  النحاس  على  الطلب  ضعف  مع  فإنه  وعموًا 

روعة الزمان والمكان

في سلطنة مسقط ُعمان 

العرب - تقارير

والبخور  والخيول  اللبان  في  بديًال  العمانيون 
فقد  ثم  ومن   , والصينية  الهندية  والمنتجات 
نشطت تجارة التوابل إضافة إلى  الحرف التقليدية 
التاريخية  العصور  منذ  العمانيون  أمتهنها  التي 
القديمة ، وهي الزراعة  وبرعوا في توفير المياه من 
األثرية  الدراسات  وتقدم  والعيون  األفالج  خالل 
الحديثة ما  يؤكد مقدرة اإلنسان العماني وتفوقه 
التفنن  في  الشديدة  ومهارته   ، الزراعة  مهنة  في 
في  استغالل المياه من خالل شق األفالج ، ويشير 
القزويني (آثار البالد وأخبار العباد) إلى أن  أرم ذات 
العماد تقع في منطقة األحقاف من الجزء الجنوبي 
الملك  أجرى  لقد    " ، ثم يقول:  الغربي من عمان 
األرض  تحت  فرسخًا  أربعين  مسافة  نهرًا  إليها 
فظهر في المدينة  فأجرى من ذلك النهر السواقي 
في السكك والشوارع وأمر بحافتي النهر والسواقي 

 فطليت بالذهب "
اختلفت  فقد   ، ُعمان  في  اإلسالم  إنتشار  عن  أما 
لدخول  الزمني  التحديد  حول  التاريخية  الروايات 
من  الكثير  فبينما  تشير   , عمان  في  اإلسالم 
المصادر إلى أن الرسول عليه الصالة والسالم هو 
وهما  اإلسالم  إلى  عمان  بدعوة  حكام  بادر  الذي 
عليه   أختلف  والذي   , الجلندي  أبناء  وعب  جيفر 
فيها  بعث  التي  الفترة  تحديد  هو  المؤرخون 
بعض   تذكر  حيث   ، عمان  حكام  إلى  الرسول 
صلح  بعد  هـ   6 عام  حدث  قد  ذلك  ان  الروايات 
الحديبية ، إال أن رواية أخرى تحدد  تاريخ المراسلة 
بعد فتح مكة عام 8هـ ، وتذهب رواية ثالثة إلى أن 

ذلك قد حدث عقب  حجة الوداع . 
ويمكن القول: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد 
فتح مكة  وزوال  اإلسالم عقب  رقعة  بتوسيع  أهتم 

المقاومة القرشية , حيث أصبح اإلسالم هو القوة 
النبي  أرسل  وعنذ  ذلك   ، العرب  بالد  في  الكبرى 
الدول  ملوك  إلى  رسالة  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
(جيفر  وهما:  ملوك  عمان  هؤالء  ومن  المجاورة 
التاريخية  المصادر  ،   وتشير  الجلندي  أبناء  وعبد) 
كتابًا  أرسل  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  أن  إلى 
مع أبي زيد  األنصاري إلى الجلندي أو إلى جيفر عام 
6 هـ ، ثم بعث بكتاب آخر مع عمرو بن  العاص عام 
شداد  أبو  رواه  عمان  أهل  إلى  ثالثًا  وكتابًا   ، 8هـ 
الدمائي من أهل دما جاء فيه: " من محمد رسول 
اهللا إلى أهل  عمان , أما بعد , فأقروا بشهادة أن ال 
وخطوا   الزكاة  أدوا   , اهللا  رسول  وإني  اهللا  إال  إله 

رابع  أخر  كتاب  وهناك   ،   " غزوتكم  وإال  المساجد 
تسلمه عبداهللا بن علي الثمالي ومسلية  بن هزان 
الرسول  على  قومهما  قدما في رهط من  , حينما 
صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا  وبايعوا على قومهم 
عليهم من  فرض  بما  كتابما  لهم  الرسول  وكتب 

الصدقة في أموالهم . 
، ونتيجة التصال بعض أهل  الكتب  ونتيجة لهذه 
عليه  وسلم  اهللا  صلى  بالرسول  المباشر  عمان 
أفرادًا وجماعات ، أنتشر اإلسالم في عمان انتشارا 
محمد  عليه  سيدنا  إن  ذلك  على  ساعد   ، واسعًا 
أبناء  بيد  عمان  حكم  جعل  قد  والسالم  الصالة 
،  وفوض             اإلسالم  اعتناقهم  حالة  في  الجلندي 
البالد  أغنياء  من  الزكاة  جمع  في  العاص  أبن 
وتوزيعها على من يحتاجها من  الفقراء والمساكين 
، وما كانت دعوة الرسول ألهل عمان بالخير إال ألنه 
أستوثق  من  قد  كان  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
كل  من  مخلصًا  خالصًا  إسالمًا  فكان   ، إسالمهم 
أن   على  التاريخية  الروايات  وتجمع   , شائبة 

بعد  على  دعاكم  إذ  سالح  فأجبتموه  وال  جيش 
عددكم  كثرة  على  أمركم  إذ  وأطعتموه  داركم 
وعدتكم فأي  فضل أبر من فضلكم وأي فعل أشرف 
من فعلكم كفاكم قوله عليه السالم شرفًا إلى يوم 
أقام مكرما ورحل  ما  فيكم عمرو  أقام  ثم   الميعاد 
إذ رحل مسلما وقد من اهللا عليكم  بإسالم  عنكم 
وأعزه  به  اهللا  وأعزكم   ، الجلندي  أبني  وجيفر  عبد 
، ولست أخاف عليكم أن تغلبوا  على بالدكم  بكم 
 ، خيرًا   اهللا  جزاكم   , دينكم  عن  ترجعوا  أن  وال 
وكانت خطبة أبي بكر الصديق في الوفد العماني 
الشأن في  حسن أخالق  هي بمثابة وثيقة خطيرة 
إسالمهم  وحسن  وفادتهم  وكرم  العمانيين 

وثباتهم على الحق ". 
محل  كانت  لُعمان  اإلستراتيجي  للموقع  ونتيجة 
إطماع للقوى األجنبية األوربية ، فكان البرتغاليون 
 ، األوروبيين  من  الشرق  إلى  وصل  من  أول  هم 

على  وبتعرفهم    ، للتجارة  الهند  يقصدون  وكانوا 
على  ماشجعهم  وهذا   ، المتميز  وموقعها  عمان 
خطوط  لتأمين  عليها  للسيطرة  قرارهم   اتخاذ 
  ، كله  الخليج  منطقة  وفي  الهند  إلى  تجارتهم 
فلعمان موقع جغرافي متميز، وللبلد حصانة متينة 
، حيث تحدها الحواجز الطبيعية ؛ فهي محاطة من 
وخليج  العربي  بالخليج  والجنوب  والشرق  الشمال 
عمان والبحر العربي ، وهي محاطة من جهة الغرب 
عن  أما   ، الخالي  للربع  امتداًدا  ُتعد  التي  بالرمال 
طبيعتها الجغرافية فإن طبيعة أرضها تنقسم إلى 
التي  المنطقة  هي  األولى  المنطقة  أقسام:  ثالثة 
منطقة  وهي  1700كم  بطول  الساحل  على  تقع 
خصبة ، والمنطقة الثانية هي منطقة الجبال ، وفي 
المنطقة  أما    ، وعرة  عالية  جبال  المنطقة  هذه 
منطقة  وهي    ، الصحراوية  المنطقة  فهي  الثالثة 
 ، المطلوبة  الحياة  مظاهر  فيها  تقل  قاحلة  جرداء 
وقد جذب ساحل عمان الخصب البرتغاليين فاحتلوا 
، غير أن العمانيين كحال باقي  1507م  البلد عام 
مناطقهم العربية ، منطقة طاردة لكل غريب وكل 
بل  للمستعمر  يستسلموا  فلم   ، طامع  مستعمر 
البرتغاليين  وحاربوا  واتحدوا   ، قواتهم   جمعوا 
وأخرجوهم من عمان عام 1650م ، وامتد سلطان 
في  آسيا  غرب  جنوب  ذلك من سواحل  بعد  عمان 
الشرقي               الساحل  إلى  الهندي  المحيط 
المراكز  من  عدًدا  العمانيون  وأقام   ، إلفريقيا 
في  ومكران  وجوادر  إفريقيا  في  التجارية 

بلوشستان.
توحدت أراضي بالد ُعمان تحت ظل حكم أسرة البو 
سعيد ،  وقد بدأ حكم هذه األسرة لعمان منذ عام 

بن  أحمد  اإلمام  مبايعة  تمت  عندما   ، 1744م 
سعيد والي صحار إمامًا            لعمان ،  والزالوا 
سعيد  آل  أسرة  ظل  في  اليوم  إلى  يحكمونها 
أحمد بن سعيد  اإلمام  أن توفي  ،  وبعد  الحاكمة 
في عاصمة الرستاق عام 1198هـ   1783م ، نقل 
حفيده حمد الذي حكم بين عامي 1784م و1792

م العاصمة من الرستاق إلى مسقط لتستقر فيها 
حتى اآلن ، وكان اسم البالد هو مسقط وعمان ، 
اسمها  ليصبح   ، 1970م  عام  االسم  هذا  وتغير 
البالد  اسم  مع  اتفاقًا   ، وُعمان  مسقط  سلطنة 
الصحيح المعتاد ، وأصبحت مسقط عاصمة البالد ، 
وكان العمانيون قد وّقعوا اتفاقات مع البريطانيين 
في عام 1798م تحدد نوع العالقات بين البلدين ،  
سيطرتهم  ضمان  هو  األول  اإلنجليز  هدف  وكان 
على المالحة في المحيط الهندي ، وسالمة الخط 
البحري التجاري الذي يربط إنجلترا بالهند ، وتسيير 
أعمال شركة الهند الشرقية التابعة لهم ، اشتهرت 
 ، العسكرية  وأساطيلها  البحرية  بقوتها  عمان 
تنقل  البحار،  عباب  تمخر  الكبيرة  سفنها  وكانت 
 ، التجارة بين الهند وبالد العرب وسواحل إفريقيا 
القرن  بداية  منذ  تقل  بدأت  السفن  تلك  أن  غير 
السفن  وصلت  حين  الميالدي  عشر  الثامن 
على  وطغت   ، المنطقة  إلى  الكبيرة  األوروبية 
السفن  ،  وكانت  التجارة  المحلية في نقل  السفن 
األوروبية تعمل بمحركات وُتدفع بالطاقة البخارية.

       يعتبر يوم 23 يوليو من عام 1970م ، عندما 
تولى جاللة السلطان قابوس بن سعيد حكم البالد 
حيث   ، الحديثة  العمانية  النهضة  انطالق  بداية   ،
البالد نقلة حقيقية من  الحياة في  انتقلت مظاهر 

أنظمتها  لها  عصرية  دولة  إلى  قديمة  دولة 
تعليمية  من  المختلفة  ومؤسساتها   ، اإلدارية 
 ، وسياسية   ، وتجارية   ، وزراعية   ، وصحية 
واقتصادية وغيرها ،  إضافة إلى ذلك فإن عمان قد 
مع  متينة  عالقات  إيجاد  في  حديًثا  نهًجا  انتهجت 
سائر دول العالم عامة وجيرانها بصفة       خاصة 
المتحدة وفروعها  ، فقد أصبحت عضوًا في األمم 
المنبثقة عنها ،  كما أنها أقامت عالقات وطيدة مع 
، وانضمت إلى جامعة الدول  العربية عامة  الدول 
العربية ،  وفي عام 1981م كانت من المؤسسين 
الذي   ، العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 
الدفاع  ومنها  المجاالت  مختلف  تعاونه  يشمل 
وُعمان  مسقط  َسْلَطَنة   ، المشتركة  والمشاريع 
دولة تقع في غرب آسيا وتشكل المرتبة الثالثة من 
وتحتل   ، العربية  الجزيرة  المساحة في شبه  حيث 
الموقع الجنوبي الشرقي ، إذ تبلغ مساحتها حوالي 
الشمال  من  يحدها   ، مربعًا  مترًا  كيلو   309,500
الغرب  ومن   ، السعودية  العربية  المملكة 
دولة  الشرقي  الشمال  ومن   ، اليمنية  الجمهورية 
في حدودها  وتشترك   ، المتحدة  العربية  اإلمارات 
 ، واليمن  واإلمارات  وباكستان  إيران  مع  البحرية 
ولديها ساحل جنوبي مطل على بحر العرب ، وبحر 
عمان من الشمال الشرقي ، نظام الحكم في ُعمان 
، ويعد سلطان ُعمان قابوس بن  سلطاني وراثي 
سعيد بن تيمور آل سعيد صاحب أطول فترة حكم 
على  هم  الذين  الحكام  من  األوسط   الشرق  في 
قيد الحياة في الوطن العربي حاليًا،           ال يسمح 
بينما   ، السياسية  باألحزاب  الُعماني  الدستور 
مواطن  لكل  مكفول  فهو   ، االنتخاب  بحق  يسمح 

Çبقلم د / سالم عبدا

ُعماني ، بلغ الواحدة والعشرين من عمره الختيار 
أعضاء مجلس الشورى ، وتتمتع السلطنة باستقرار 
سياسي واقتصادي واجتماعي ، كما تتميز سلطنة 
 ، باالعتدال  العربية  عالقاتها  في  وُعمان  مسقط 
وتربطها عالقات األخوة مع سائر البلدان العربية ، 
في  والمعتدلة  المستقرة  عالقاتها  لها  كما 
الصعيد  أماعلى   ، والعالمي  األسيوي  محيطها 
سياسي  بوضع  ُعمان  سلطنة  تتمتع  االقتصادي 
واقتصادي مستقر بشكل عام ، اقتصادها نفطي إذ 
على  النفط  احتياطي  في   23 المرتبة  تحتل  أنها 
الغاز،  احتياطي  في   27 والمرتبة   ، العالم  مستوى 
أكبر  بين  من   64 المرتبة  السلطنة  وتحتل 
لها  كانت  2010م  عام  وفي   ، العالم  اقتصاديات 
مرتبة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، سلطنة 
على  تحسنًا  األكثر  البلد  باعتبارها  وُعمان  مسقط 
عامًا   45 خالل  التنمية  مجال  في  العالم  مستوى 
السابقة ،  يتم تصنيف ُعمان ضمن االقتصاديات 
الدولة  باعتبارها  وُتصنف   ، المرتفع  الدخل  ذات 
األكثر  البلدان  ضمن   (59) المرتبة  تحتل   التي 
سلمية في العالم ، وفقًا لمؤشر السالم  العالمي ، 
الذي تمت  االجتماعي  االستقرار  على  وهذا مؤشر 
مراكز  أهم  أحد  بأنها  تشتهر  فهي   ، إليه  اإلشارة 
المذهب األباضي ، حيث يعتبر المذهب األساسي 
السني  المذهب  لوجود  باإلضافة   ، الحكم  في 
مع  متجانسة  المذاهب  وكل   ، الشيعي  والمذهب 
تعتبر   ، الُعماني   المجتمع  البعض ضمن  بعضها 
سلطنة مسقط وُعمان عضو مؤسس في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ، وحركة عدم االنحياز 
الدول  وجامعة   ، للتنمية   اإلسالمي  والبنك    ،
المؤتمر  ومنظمة    ، المتحدة  واألمم    ، العربية 
، والمنظمة  العالمية  التجارة  ، ومنظمة  اإلسالمي 
للطاقة  الدولية  والوكالة   ، للمعايير  الدولية 
المتجددة ،  والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
فتتمتع  السياحي  الصعيد  على  وأما   ، والثقافة 
سلطنة مسقط وعمان بطبيعة خالبة ، جعلت منها 
الدخل  روافد  رافدًا من  يعد  وهذا   ، دولة سياحية 
عمان  سلطنة  تمتع  حيث   ، للسلطنة  القومي 
موقعها   ، ومتميزة  عديدة  سياحية  بمقومات 
الوسيط كبوابة بين شرق العالم وغربه ، وتاريخها 
وحضارتها القديمة التي تواصلت منذ وقت مبكر 
 ، البحار  عبر  عالمنا  في  أخرى  حضارية  مراكز  مع 
والذي تفوق العمانيون في ارتياد آفاقه إلى أقصى 

األثرية  المواقع  من  والكثير   ، والغرب  الشرق 
من  ومكانة  التاريخ  هذا  عظمة  على  الشاهدة 
صنعوه وصاغوا مفرداته، فضال عن التنوع البيئي 
ما بين السهل والجبل والنجد والساحل ، كل ذلك 
 ، سياحية  دولة  لتكون  مؤهلة  السلطنة  من  جعل 
إلى تباين  التي أدت  إلى تباين الطبيعة  باإلضافة 
المناخ ، بما يوفر شمسًا ساطعة دافئة في الشتاء 
من  خالية  عذبة  ونسائم  والحواضر،  بالبوادي 
الرطوبة مع حرارة معتدلة صيفًا في الجبل األخضر 
والغيوم  المطر  ورذاذ  الموسمية  الرياح  مع   ،
بمحافظة  الخريف  موسم  في  المنعش  والنسيم 
ظفار،            وما تتمتع به منطقة صاللة من طبيعة 
وجمال رائع كان والزال وسيبقى نقطة جذب لكل 
البوادي  به  تكتنز  ما  إلى  إضافة    ، للسلطنة  زائر 
الجذب                مقومات  من  الساحلية  والمناطق 
 ، الصحراوية  السفاري  رحالت  لتنظيم  السياحي 
الممتدة  بالشواطئ  المائية  الرياضات  وممارسة 
الموروث  تنوع  كله  ذلك  إلى  ويضاف   ، النظيفة 
الشعبي في الفنون والصناعات اليدوية والتقليدية 
، ويبدو واضحُا إرتباط المواطن الُعماني بتراثه من 
يتم  والذي   ، الشعبي  الزي  على  محافظته  خالل 
المقومات  هذه  أبرز  ومن   ، رسمي  كزي  ارتدائه 
االستقرار  عن  الناتج  األمني  االستقرار  أيضا 
للسائح  يتيح  ذلك  وكل   ، واالجتماعي  السياسي 
التجول في مختلف ربوع السلطنة آمنا على نفسه 
وممتلكاته ، ومصادفُا لكل أشكال العون والضيافة 
وحسن االستقبال من المواطنين المجبولين على 
عدد  توافر  هذا  من  ويعزز   ، بضيوفهم  الترحيب 
متعددة  الفنادق  مثل  اإليواء  مشاريع  من  كبير 
 ، المرافق  ومختلف  الفندقية  والشقق   ، الدرجات 
والزوار،  للسياح  الضرورية  الخدمات  تقدم  التي 
فحكومة السلطان قابوس بن سعيد ، تسعى إلى 
النهوض بقطاع السياحة بشكل ملموس من أجل 
 ، والجغرافيا  التاريخ  في  السلطنة  مكانة  تأكيد 
 ، الوطنية  والهوية  الثقافية  مالمحها  وإبراز 
هذا  في  السلطنة  إمكانات  استثمار  إلى  باإلضافة 
التنمية  في  القطاع  هذا  إسهام  وزيادة   ، المجال 
الوطنية وتنويع مصادر الدخل القومي ، وتمشيًا مع 
يقام   ، العماني  لالقتصاد  المستقبلية  الرؤية 
مهرجان مسقط في شهر يناير من كل عام ولمدة 
شهر ، ويعد من أهم وسائل الجذب السياحي ، وإذا 
أتحدث عن مواطن التاريخ والجمال في منطقة من 

الرسول دون تردد  العمانيين قد استجابوا لدعوة 
عليه  الصالة  الرسول  توفي  وحينما   ، خوف  أو 
والسالم غادر عمرو بن العاص عمان مطمئنًا إلى 
حسن إسالم العمانيين ، فعاد  إلى المدينة وصحبه 
بن  عبد  رأسهم  على  كان  العمانيين  من  وفد 
الجلندي أحد ملكي عمان ،  وجعفر بن جشم العتكي 
على  قدموا  وعندما   ، ظالم  بن  سارق  صفرة  وأبو 
مجلس أبي بكر  الصديق قام سارق بن ظالم وقال: 
أمانة  " ياخليفة رسول اهللا ويا معشر قريش هذه 
اهللا  لرسول  ووديعة  ذمتنا  وفي  أيدينا  كانت  في 
صلى اهللا عليه وسلم , فقد برئنا إليكم منها " ,  

وخاطبهم الصديق قائًال: " معاشر أهل عمان إنكم 
أسلمتم طوعًا لم يطأ رسول اهللا ساحتكم  بخف وال 
 , العرب  غيركم من  كما عصيه  تعصوه  ولم  حافر 
ولم ترموا بفرقة وال تشتت  شمل , فجمع اهللا على 
الخير شملكم ثم بعث إليكم عمرو بن العاص بال 

مناطق الوطن العربي الكبير ، فإن ذلك يدعونا إلى 
االقتصادي  التكامل  ذلك  غياب  عن  نتسأل  أن 
مجلس  قبل  من  الفاعلة  اآلليات  ووضع   ، العربي 
الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ، 
الدول  بكافة  والهيئات  المؤسسات  مع  بالتعاون 
العربية من أجل توحيد االقتصاديات العربية ، فما 
الطبيعة  في  التنوع  هو  العربية  المنطقة  يميز 
إلى  يفضي  التنوع  هذا  فإن  وبالتالي   ، واالقتصاد 
العربي  الوطن  أقطار  بين  التكامل  قاعدة  خلق 
سياسية  وإستراتيجية  رؤية  ظل  في   ، الكبير 

واقتصادية عربية.
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إن المصادر التاريخية تؤكد بأن عمان ليست بمعزل 
العربي  الخليج  منطقة  في  التاريخية  األحداث  عن 
التاريخية  المصادر  سكتت  وإن   ، العربية  والجزيرة 
فمنطقة  األهمية   بهذه  البوح  عن  الزمن  بعض 
  ، وآسيا  الهند  العالمين  بين  صالت   لها  ُعمان 
وكذلك كانت لها صالت بأفريقيا من جهة ، والعالم 
القديم في الشرق وأوروبا من جهة أخرى ، ونتيجة 
اهتمام البطالمة في مصر بتجارة البحر األحمر ، أمًال 
ساعدت   ، إليه  الهند  تجارة  تحويل  في  منهم 
العمانيين  دور  تنشيط  في  وسواحلهم  موانئهم 
تجارة مصر  في  الهندي  والمحيط  العرب  بحر  على 
البطلمية مع              الشرق ،  كما يبدو أن تزايد 
الهند والشرق  أهمية منطقة ُعمان لتوسطها بين 
األوسط ؛ أدى إلى احتالل الفرتيين رأس الخليج بعد 
140 سنة ق.م، واتخاذ منطقة صحار ، مركز منطقة 
اهتمام  وزاد    ، مرموق  كمركز  عمان  في  الباطنة 
نحو           الفرتيين  دولة  سقوط  بعد  بعمان  الفرس 
  ، محلها  الساسانيين  دولة  وحلول  م   . ق   225
وكانت سياسة الساسانيين هي تحويل تجارة الهند 
عمان  وخليج  العربي  الخليج  إلى  األحمر  البحر  من 
مرة أخرى ،  لذا كان ال بد لهم من السيطرة على 
كان  الحرير،  تجارة  انتعشت  ولما    ، عمان  موانئ 
البري  الطريقين  على  مسيطرين  الساسانيون 
والبحري إليها ،  تروي كتب التاريخ عن نزوح قبائل 
عربية عديدة إلى عمان واالستقرار فيها منذ تاريخ 
القبائل  هجرات  كثرت  وقد    ، القدم  في  موغل 
اليمنية خاصة بعد االنهيار الكبير لسد مأرب الذي 
القرن  أواسط  في  اإلسالم  ظهور  قبل  حدث 
السادس الميالدي ، إن لُعمان عمق تاريخي عظيم ، 
ولعل الكشوفات األثرية قد أفصحت عن العديد من 
 ، والتاريخ  الحضارة  التي تدلل على عمق   ، المعالم 
ففي موقع (سمد) وهو موقع من المواقع األثرية في 
،  تم الكشف فيه عن عدد  سلطنة مسقط وُعمان 
كبير من المدافن التي تمثل مراحل زمنية مختلفة ، 
األلف  إلى  تعود  فترات  من  سكنية  بمواقع  ترتبط 
الرابع ق.م ، وحتى العقود اإلسالمية ، وتم الكشف 
في موقع             (سمد الشأن) عن أولى محاوالت 
وتصنيعه   ، وصهره  النحاس  واستخراج  التعدين 
النهرين  إلى مناطق سكان بالد ما بين  وتصديره 
من السومريين واألكاديين والبابليين واآلشوريين 
، كما كانوا على عالقة وثيقة مع عمان أو مجان  ، 
وفي مناطق مثل سمد الشأن ووادي العين ووادي 
بهال والمناطق الساحلية قامت المدن ،  وتعد من 

الجزيرة  في  نشأت  التي  الحضارية  المراكز  أقدم 
العربية ،  وكانت الكثافة السكانية في عمان في 
األلف الثالث ق.م ،  أكثر منها في أي منطقة من 
التي  الثروات  بسبب  ؛  العربية  الجزيرة  مناطق 
والموارد  والزراعة  كالتعدين  في  قائمة  كانت 
أولى  من  عمان  كانت  فقد   ، والتجارة  الطبيعية 
المناطق في الجزيرة العربية ، التي أقامت جسورًا 
بالد  ومع  الهندية  الجزيرة  شبه  مع  تجارية 
النهرين ومع إيران وشرق افريقيا ،  وفي المنطقة 
الشرقية يوجد موقع رأس الجنين به العشرات من 
واألشخرة  صور  بين  والممتدة   ، األثرية  المواقع 
على الساحل العماني ، من بينها رأس الحد ورأس 
الجنيز ، حيث اكتشفت مواقع سكنية يعود أقدمها 
العربية  العهود  وحتى  ق.م  الخامس  األلف  إلى 
اإلسالمية ،  ومكتشفات تعود إلى العصر البرونزي 
قوارب  وبقايا   ، ق.م  الثالث  األلف  في  القديم 
الشكل  مربعة  وهي  الهند  من  مستوردة  وأختام 
 ، هندي  وكتابات  هندي  أصل  من  مشاهد  تحمل 
وعثر على كميات كبيرة من الفخار وأدوات الزينة 
سكان  أن  ويبدو   ، فينيقي  مصدر  من  أنها  تبين 
كانوا  الفترة  تلك  في  الجنين  رأس  منطقة 
عن  الكشف  وتم   ، األسماك  صيد  على  يعيشون 
موقع سكني وميناء قديم يعتبر من أقدم المواني 
التي عرفتها الجزيرة العربية ،  وكان حلقة الوصل 
بين شبه الجزيرة الهندية وعمان و بقية مناطق 
حول  مكثفة  دراسات  وبينت    ، العربي  الخليج 
كتابات اكتشفت برأس الجنين تعود إلى النصف 
الثاني من األلف الثالث ق.م ، وتعتبر أقدم كتابة 
هجائية عرفت حتى اآلن تعود إلى منتصف األلف 
عن  عبارة  الهجائية  الكتابة  وهذه    ، ق.م  الثاني 
ختمين من الحجر الصابوني على كل منهما ثالث 
إشارات كتابية ،  هذه الكتابة قد تكون مقطعية أو 
منطقة  إلى  نسبة  عيالمية  أصول  من  هجائية 
(عيالم) ما بين العراق وإيران ، ولها اتصال واضح 
بنظام الكتابة العربية الجنوبية ،  وتذكر المصادر 
تلك  هي  وقوية  منظمة  هجرة  أول  أن  التاريخية 
التي كانت تحت قيادة مالك بن فهم ، ومالك بن 
فهم ينتمي إلى القبائل األزدية من نسل أزد بن 
 ، سبأ  بن  بن كهالن  مالك  أبن  بنت  بن  الشرث 
آثاره اإليجابية كما كانت له بعض اآلثار السلبية ،  
تلك  حكام  جعل  البالد  تلك  أمام  عمان  فانفتاح 
األقطار يعرفون مناطق الضعف والقوة فيها ،  فقد 
597ق.م  عام  من  ُعمان  حكم  الفرس  استطاع 

حتى عام120م ، وهو عام حدث فيه أحد انهيارات 
سد مأرب حيث تفرقت القبائل العربية من اليمن ، 
وغيَّر  الفرس  حكم  من  عمان  فحرر  بعضها  واتجه 
الممطرة)  (السحابة  مزون  من  جديد  من  اسمها 
كما كان يسميها الفرس ، إلى اسمها القديم عمان 
نسبة إلى كل من عمان بن إبراهيم الخليل عليه 
إبراهيم  بن  يخثان  بن  سبأ  بن  وعمان   ، السالم 
خليل الرحمن الذي قيل إنه أول من بنى مدينة في 
رأس  إلى عمان على  مالك بن فهم  ، وسار  ُعمان 
الذين  بالفرس  واتصل  الجنودر،  من  آالف  ستة 
من  عمان  على  سلطانهم  بسطوا  قد  كانوا 
على  (قلهات)  إلى  (ظفار)  الجنوب  في  (ريسوت) 
إلى  مالك  جاء  (صور).  الشرقية  المنطقة  ساحل 
عمان ليستقر بها ، ولما عارض الفرس ذلك استعد 
مالك  توصل  عنيف  قتال  وبعد    ، للقتال  الجانبان 
بعد أن هزم الفرس إلى اتفاق معهم ، يقضي بأن 
يرحلوا من البالد خالل عام من ذلك التاريخ. وبدًال 
من أن يبدأوا في الخروج طلبوا إمدادات من فارس 
، فوصلتهم واستعدوا لحرب مالك بن فهم وأتباعه 
مرة أخرى ،  ودار بين الجانبين قتال شديد انتهى 
بانتصار مالك ،  ولجأ كثير من الفرس إلى سفنهم 
وأبحروا بها لبالدهم ،  فاستولى مالك على عمان 
خّلفها  التي  والممتلكات  األموال  جميع  وغنم 
قد  مالًكا  أن  التاريخية  المراجع  وتذكر    ، الفرس 
وزّودهم  الفرس فكساهم  األسرى من  إلى  أحسن 
وأوصلهم بالسفن إلى بالدهم ، وأصبح حاكًما على 
وساسها سياسة   ، األطراف  من  جاورها  وما  عمان 
وكثر  عمان  إلى  العرب  هجرات  كثرت    ، حسنة 
إلى  عمان  من  بعضهم  وانتقل   ، فيها  عددهم 
البحرين ،  ولم يكن هناك سلطان وال ملك قوي في 
، ومن ُحسن  كل تلك المنطقة إال مالك بن زهير 
أقام معه عالقات ودية  أنه  تصرف مالك بن فهم 
وتزوج ابنته ،  وطلب أبوها أن يكون ألبنائها منه 
التقديم على سائر األبناء من غيرها ، ووافق مالك 
،  وحكم مالك بن فهم عمان  بن فهم على ذلك 
سبعين سنة وخلفه أبناؤه ،  ونازع الفرس أحفاده 
في الملك قبل اإلسالم ، إلى أن آل األمر إلى ابني 
ظهور  حتى  ُعمان  يحكمان  ظال  اللذين  الجلندي 
اإلسالم ، هذا عن ًعمان في صدر التاريخ كحضارة 
 ، التاريخ  عمق  في  بصمتها  لها  ومنطقة  إنسانية 
فإن تحدثت عن التجارة ستجد ُعمان ، وإن تحدثت 
إن   ، ُعمان  أمامك  ستجد  والُعمران  الصناعة  عن 
بداية  شهد  المعاصرة  العمانية  النهضة  عصر 

لعمل البعثات العلمية للتنقيب عن اآلثار وتوصلت 
 ، األهمية  من  كبيرة  درجة  على  علمية  نتائج  إلى 
ولعل من أهمها اكتشاف  مجتمعات عمرانية وجدت 
على الساحل العماني الشرقي والغربي ، ترجع إلى 
عن  النقاب  وكشف   ، الميالد  قبل  األلف  السادسة 
تعود   ، بمسقط  القرم  موقع  في  أخرى  مجتمعات 
على  عثر  حيث   ، الميالد  قبل  الخامس  إلى  اآللف 
مقابر وبقايا أطعمه وأمتعة شخصية ، تشير إلى  أن 
 ، الموقع كانوا يمارسون حرفة الصيد  سكان هذا 
من  قنص  الغزالن  مهنة  بعضهم  احترف  بينما 
وعثر   ، عمان  من  الداخلية  المناطق  في  الوديان 
على حلي للرجال والنساء بما  يؤكد بلوغ درحة  ما 
المراحل  تلك  في  والحضاري  التقني  التقدم  من 
التاريخية ،  كما كشفت التقارير العلمية التي نشرت 
التي   األثرية  النقيبات  محطة  عن  1987م  عام 

أجريت في المنطقة الوسطى من الباطنة ، لتؤكد 
نشاطها  االقتصادي  لها  قديمة  مجتمعات  وجود 
مع  الخارجية  عالقاتها  ولها   ، المنظم  والسياسي 
العديد من الدول األخرى , ففي  دراسة نشرها كًال 
الباحثان في اآلثار( باولو كوستا) و(ولكنسن)  من 
حول منطقة صحار قدم المؤلفان  معلومات وافية 
والتجارية  والزراعية  التعدينية  المجتمعات  عن 
للمنطقة ، التي ترجع  أصولها التاريخية إلى مراحل 
العصور  إلى  امتدت  القديمة  العصور  من  بعيدة 
تقريرًا علميًا  الباحثان من  ، وما قدمه  اإلسالمية  
تعدينية  الستخراج  مناطق  وجود  يؤكد   ، دقيقًا 
النحاس خلف المنطقة الزراعية بنحو 25 كيلومترًا 
على سفح جبال الحجر  الغربي ، ودل العثور على آثار 
مجتمعات  قيام  يؤكد  بما   ، المنطقة  في  حجرية 
، وقد  الميالد  الثالثة قبل  صغيرة في  مطلع اآللف 

المناجم  هذه  واستغالل  استمرار  الدراسة  أكدت 
البحوث  هذه  وتعد   ، اإلسالمية  إلى  العصور 
 ، لُعمان  الجيولوجي  التطور  على  واقعيًا  مضمونًا 
في  أجريت  التي  البحثية  الدراسات  أكدت  كذلك 
العراق عن استخدام النحاس منذ القرن  الرابع قبل 
الميالد ، وأضافت هذه الدراسات إنه كان ينقل من 
 ، الخليج  في  الرحالت  البحرية  طريق  عن  عمان 
لعمران  تاريخي  تسلسل  اليقدم  ُعمان  وتاريخ 
في  يقدم  ولكنه   ، فحسب  إسالمية  عربية  منطقة 
ذات الوقت المكانة االقتصادية والجيولوجية لها ،  
مجال  في  الهامة  المواد  من  تعد  النحاس  فمادة 
 ، خاص  بشكل  والصناعة  عام  بشكل  االقتصاد 
أخذ  الميالد  قبل  الثانية  األلف  منتصف  ومنذ 
متزايدة  وبخاصة  بصورة  ينتشر  الحديد  استخدام 
الطلب  أهمية  قلل من  مما   ، األسلحة  في صناعة 
مثل  جديدة  مواد  تجارية  وشيوع  النحاس  على 
اللبان واألفاوية والجمال والخيول , لذا فقد أخذت 
الغرب  صوب  معظمها  في  العمانية  تتجه  التجارة 
الجزيرة  جنوب  قوافل  تجارة  مع  لتحدد  والشمال 

العربية  الواسعة فيما عرف بطريق البخور.
      تضاعفت أهمية تجارة عمان منذ األلف األولى 
توفير  العمانيين  على  مقدرة  بسبب  الميالد  قبل 
التي  القرفة  مثل   ، العربية  لألسواق  أجنبية  سلع 
ويقومون  من  الهند  العمانيون  يستوردها  كان 
بنقلها إلى بقية األسواق العربية , ومما يستلفت 
النظر إن أسم (مجان) قد  أصبح له مدلول جغرافي 
أوسع خالل األلف األولى قبل الميالد , حيث شمل 
جميع  األقسام الجنوبية من الجزيرة العربية ابتداء 
هرمز  .  مضيق  وحتى  المندب  باب  مضيق  من 
وجد  النحاس  على  الطلب  ضعف  مع  فإنه  وعموًا 

والبخور  والخيول  اللبان  في  بديًال  العمانيون 
فقد  ثم  ومن   , والصينية  الهندية  والمنتجات 
نشطت تجارة التوابل إضافة إلى  الحرف التقليدية 
التاريخية  العصور  منذ  العمانيون  أمتهنها  التي 
القديمة ، وهي الزراعة  وبرعوا في توفير المياه من 
األثرية  الدراسات  وتقدم  والعيون  األفالج  خالل 
الحديثة ما  يؤكد مقدرة اإلنسان العماني وتفوقه 
التفنن  في  الشديدة  ومهارته   ، الزراعة  مهنة  في 
في  استغالل المياه من خالل شق األفالج ، ويشير 
القزويني (آثار البالد وأخبار العباد) إلى أن  أرم ذات 
العماد تقع في منطقة األحقاف من الجزء الجنوبي 
الملك  أجرى  لقد    " ، ثم يقول:  الغربي من عمان 
األرض  تحت  فرسخًا  أربعين  مسافة  نهرًا  إليها 
فظهر في المدينة  فأجرى من ذلك النهر السواقي 
في السكك والشوارع وأمر بحافتي النهر والسواقي 

 فطليت بالذهب "
اختلفت  فقد   ، ُعمان  في  اإلسالم  إنتشار  عن  أما 
لدخول  الزمني  التحديد  حول  التاريخية  الروايات 
من  الكثير  فبينما  تشير   , عمان  في  اإلسالم 
المصادر إلى أن الرسول عليه الصالة والسالم هو 
وهما  اإلسالم  إلى  عمان  بدعوة  حكام  بادر  الذي 
عليه   أختلف  والذي   , الجلندي  أبناء  وعب  جيفر 
فيها  بعث  التي  الفترة  تحديد  هو  المؤرخون 
بعض   تذكر  حيث   ، عمان  حكام  إلى  الرسول 
صلح  بعد  هـ   6 عام  حدث  قد  ذلك  ان  الروايات 
الحديبية ، إال أن رواية أخرى تحدد  تاريخ المراسلة 
بعد فتح مكة عام 8هـ ، وتذهب رواية ثالثة إلى أن 

ذلك قد حدث عقب  حجة الوداع . 
ويمكن القول: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد 
فتح مكة  وزوال  اإلسالم عقب  رقعة  بتوسيع  أهتم 

المقاومة القرشية , حيث أصبح اإلسالم هو القوة 
النبي  أرسل  وعنذ  ذلك   ، العرب  بالد  في  الكبرى 
الدول  ملوك  إلى  رسالة  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
(جيفر  وهما:  ملوك  عمان  هؤالء  ومن  المجاورة 
التاريخية  المصادر  ،   وتشير  الجلندي  أبناء  وعبد) 
كتابًا  أرسل  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  أن  إلى 
مع أبي زيد  األنصاري إلى الجلندي أو إلى جيفر عام 
6 هـ ، ثم بعث بكتاب آخر مع عمرو بن  العاص عام 
شداد  أبو  رواه  عمان  أهل  إلى  ثالثًا  وكتابًا   ، 8هـ 
الدمائي من أهل دما جاء فيه: " من محمد رسول 
اهللا إلى أهل  عمان , أما بعد , فأقروا بشهادة أن ال 
وخطوا   الزكاة  أدوا   , اهللا  رسول  وإني  اهللا  إال  إله 

رابع  أخر  كتاب  وهناك   ،   " غزوتكم  وإال  المساجد 
تسلمه عبداهللا بن علي الثمالي ومسلية  بن هزان 
الرسول  على  قومهما  قدما في رهط من  , حينما 
صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا  وبايعوا على قومهم 
عليهم من  فرض  بما  كتابما  لهم  الرسول  وكتب 

الصدقة في أموالهم . 
، ونتيجة التصال بعض أهل  الكتب  ونتيجة لهذه 
عليه  وسلم  اهللا  صلى  بالرسول  المباشر  عمان 
أفرادًا وجماعات ، أنتشر اإلسالم في عمان انتشارا 
محمد  عليه  سيدنا  إن  ذلك  على  ساعد   ، واسعًا 
أبناء  بيد  عمان  حكم  جعل  قد  والسالم  الصالة 
،  وفوض             اإلسالم  اعتناقهم  حالة  في  الجلندي 
البالد  أغنياء  من  الزكاة  جمع  في  العاص  أبن 
وتوزيعها على من يحتاجها من  الفقراء والمساكين 
، وما كانت دعوة الرسول ألهل عمان بالخير إال ألنه 
أستوثق  من  قد  كان  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
كل  من  مخلصًا  خالصًا  إسالمًا  فكان   ، إسالمهم 
أن   على  التاريخية  الروايات  وتجمع   , شائبة 

بعد  على  دعاكم  إذ  سالح  فأجبتموه  وال  جيش 
عددكم  كثرة  على  أمركم  إذ  وأطعتموه  داركم 
وعدتكم فأي  فضل أبر من فضلكم وأي فعل أشرف 
من فعلكم كفاكم قوله عليه السالم شرفًا إلى يوم 
أقام مكرما ورحل  ما  فيكم عمرو  أقام  ثم   الميعاد 
إذ رحل مسلما وقد من اهللا عليكم  بإسالم  عنكم 
وأعزه  به  اهللا  وأعزكم   ، الجلندي  أبني  وجيفر  عبد 
، ولست أخاف عليكم أن تغلبوا  على بالدكم  بكم 
 ، خيرًا   اهللا  جزاكم   , دينكم  عن  ترجعوا  أن  وال 
وكانت خطبة أبي بكر الصديق في الوفد العماني 
الشأن في  حسن أخالق  هي بمثابة وثيقة خطيرة 
إسالمهم  وحسن  وفادتهم  وكرم  العمانيين 

وثباتهم على الحق ". 
محل  كانت  لُعمان  اإلستراتيجي  للموقع  ونتيجة 
إطماع للقوى األجنبية األوربية ، فكان البرتغاليون 
 ، األوروبيين  من  الشرق  إلى  وصل  من  أول  هم 

على  وبتعرفهم    ، للتجارة  الهند  يقصدون  وكانوا 
على  ماشجعهم  وهذا   ، المتميز  وموقعها  عمان 
خطوط  لتأمين  عليها  للسيطرة  قرارهم   اتخاذ 
  ، كله  الخليج  منطقة  وفي  الهند  إلى  تجارتهم 
فلعمان موقع جغرافي متميز، وللبلد حصانة متينة 
، حيث تحدها الحواجز الطبيعية ؛ فهي محاطة من 
وخليج  العربي  بالخليج  والجنوب  والشرق  الشمال 
عمان والبحر العربي ، وهي محاطة من جهة الغرب 
عن  أما   ، الخالي  للربع  امتداًدا  ُتعد  التي  بالرمال 
طبيعتها الجغرافية فإن طبيعة أرضها تنقسم إلى 
التي  المنطقة  هي  األولى  المنطقة  أقسام:  ثالثة 
منطقة  وهي  1700كم  بطول  الساحل  على  تقع 
خصبة ، والمنطقة الثانية هي منطقة الجبال ، وفي 
المنطقة  أما    ، وعرة  عالية  جبال  المنطقة  هذه 
منطقة  وهي    ، الصحراوية  المنطقة  فهي  الثالثة 
 ، المطلوبة  الحياة  مظاهر  فيها  تقل  قاحلة  جرداء 
وقد جذب ساحل عمان الخصب البرتغاليين فاحتلوا 
1507م ، غير أن العمانيين كحال باقي  البلد عام 
مناطقهم العربية ، منطقة طاردة لكل غريب وكل 
بل  للمستعمر  يستسلموا  فلم   ، طامع  مستعمر 
البرتغاليين  وحاربوا  واتحدوا   ، قواتهم   جمعوا 
وأخرجوهم من عمان عام 1650م ، وامتد سلطان 
في  آسيا  غرب  جنوب  ذلك من سواحل  بعد  عمان 
الشرقي               الساحل  إلى  الهندي  المحيط 
المراكز  من  عدًدا  العمانيون  وأقام   ، إلفريقيا 
في  ومكران  وجوادر  إفريقيا  في  التجارية 

بلوشستان.
توحدت أراضي بالد ُعمان تحت ظل حكم أسرة البو 
سعيد ،  وقد بدأ حكم هذه األسرة لعمان منذ عام 

بن  أحمد  اإلمام  مبايعة  تمت  عندما   ، 1744م 
سعيد والي صحار إمامًا            لعمان ،  والزالوا 
سعيد  آل  أسرة  ظل  في  اليوم  إلى  يحكمونها 
أحمد بن سعيد  اإلمام  أن توفي  ،  وبعد  الحاكمة 
في عاصمة الرستاق عام 1198هـ   1783م ، نقل 
حفيده حمد الذي حكم بين عامي 1784م و1792

م العاصمة من الرستاق إلى مسقط لتستقر فيها 
حتى اآلن ، وكان اسم البالد هو مسقط وعمان ، 
اسمها  ليصبح   ، 1970م  عام  االسم  هذا  وتغير 
البالد  اسم  مع  اتفاقًا   ، وُعمان  مسقط  سلطنة 
الصحيح المعتاد ، وأصبحت مسقط عاصمة البالد ، 
وكان العمانيون قد وّقعوا اتفاقات مع البريطانيين 
في عام 1798م تحدد نوع العالقات بين البلدين ،  
سيطرتهم  ضمان  هو  األول  اإلنجليز  هدف  وكان 
على المالحة في المحيط الهندي ، وسالمة الخط 
البحري التجاري الذي يربط إنجلترا بالهند ، وتسيير 
أعمال شركة الهند الشرقية التابعة لهم ، اشتهرت 
 ، العسكرية  وأساطيلها  البحرية  بقوتها  عمان 
تنقل  البحار،  عباب  تمخر  الكبيرة  سفنها  وكانت 
 ، التجارة بين الهند وبالد العرب وسواحل إفريقيا 
القرن  بداية  منذ  تقل  بدأت  السفن  تلك  أن  غير 
السفن  وصلت  حين  الميالدي  عشر  الثامن 
على  وطغت   ، المنطقة  إلى  الكبيرة  األوروبية 
السفن  ،  وكانت  التجارة  المحلية في نقل  السفن 
األوروبية تعمل بمحركات وُتدفع بالطاقة البخارية.

       يعتبر يوم 23 يوليو من عام 1970م ، عندما 
تولى جاللة السلطان قابوس بن سعيد حكم البالد 
حيث   ، الحديثة  العمانية  النهضة  انطالق  بداية   ،
البالد نقلة حقيقية من  الحياة في  انتقلت مظاهر 

أنظمتها  لها  عصرية  دولة  إلى  قديمة  دولة 
تعليمية  من  المختلفة  ومؤسساتها   ، اإلدارية 
 ، وسياسية   ، وتجارية   ، وزراعية   ، وصحية 
واقتصادية وغيرها ،  إضافة إلى ذلك فإن عمان قد 
مع  متينة  عالقات  إيجاد  في  حديًثا  نهًجا  انتهجت 
سائر دول العالم عامة وجيرانها بصفة       خاصة 
المتحدة وفروعها  ، فقد أصبحت عضوًا في األمم 
المنبثقة عنها ،  كما أنها أقامت عالقات وطيدة مع 
، وانضمت إلى جامعة الدول  العربية عامة  الدول 
العربية ،  وفي عام 1981م كانت من المؤسسين 
الذي   ، العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 
الدفاع  ومنها  المجاالت  مختلف  تعاونه  يشمل 
وُعمان  مسقط  َسْلَطَنة   ، المشتركة  والمشاريع 
دولة تقع في غرب آسيا وتشكل المرتبة الثالثة من 
وتحتل   ، العربية  الجزيرة  المساحة في شبه  حيث 
الموقع الجنوبي الشرقي ، إذ تبلغ مساحتها حوالي 
الشمال  من  يحدها   ، مربعًا  مترًا  كيلو   309,500
الغرب  ومن   ، السعودية  العربية  المملكة 
دولة  الشرقي  الشمال  ومن   ، اليمنية  الجمهورية 
في حدودها  وتشترك   ، المتحدة  العربية  اإلمارات 
 ، واليمن  واإلمارات  وباكستان  إيران  مع  البحرية 
ولديها ساحل جنوبي مطل على بحر العرب ، وبحر 
عمان من الشمال الشرقي ، نظام الحكم في ُعمان 
، ويعد سلطان ُعمان قابوس بن  سلطاني وراثي 
سعيد بن تيمور آل سعيد صاحب أطول فترة حكم 
على  هم  الذين  الحكام  من  األوسط   الشرق  في 
قيد الحياة في الوطن العربي حاليًا،           ال يسمح 
بينما   ، السياسية  باألحزاب  الُعماني  الدستور 
مواطن  لكل  مكفول  فهو   ، االنتخاب  بحق  يسمح 

ُعماني ، بلغ الواحدة والعشرين من عمره الختيار 
أعضاء مجلس الشورى ، وتتمتع السلطنة باستقرار 
سياسي واقتصادي واجتماعي ، كما تتميز سلطنة 
 ، باالعتدال  العربية  عالقاتها  في  وُعمان  مسقط 
وتربطها عالقات األخوة مع سائر البلدان العربية ، 
في  والمعتدلة  المستقرة  عالقاتها  لها  كما 
الصعيد  أماعلى   ، والعالمي  األسيوي  محيطها 
سياسي  بوضع  ُعمان  سلطنة  تتمتع  االقتصادي 
واقتصادي مستقر بشكل عام ، اقتصادها نفطي إذ 
على  النفط  احتياطي  في   23 المرتبة  تحتل  أنها 
الغاز،  احتياطي  في   27 والمرتبة   ، العالم  مستوى 
أكبر  بين  من   64 المرتبة  السلطنة  وتحتل 
لها  كانت  2010م  عام  وفي   ، العالم  اقتصاديات 
مرتبة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، سلطنة 
على  تحسنًا  األكثر  البلد  باعتبارها  وُعمان  مسقط 
عامًا   45 خالل  التنمية  مجال  في  العالم  مستوى 
السابقة ،  يتم تصنيف ُعمان ضمن االقتصاديات 
الدولة  باعتبارها  وُتصنف   ، المرتفع  الدخل  ذات 
األكثر  البلدان  ضمن   (59) المرتبة  تحتل   التي 
سلمية في العالم ، وفقًا لمؤشر السالم  العالمي ، 
الذي تمت  االجتماعي  االستقرار  على  وهذا مؤشر 
مراكز  أهم  أحد  بأنها  تشتهر  فهي   ، إليه  اإلشارة 
المذهب األباضي ، حيث يعتبر المذهب األساسي 
السني  المذهب  لوجود  باإلضافة   ، الحكم  في 
مع  متجانسة  المذاهب  وكل   ، الشيعي  والمذهب 
تعتبر   ، الُعماني   المجتمع  البعض ضمن  بعضها 
سلطنة مسقط وُعمان عضو مؤسس في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ، وحركة عدم االنحياز 
الدول  وجامعة   ، للتنمية   اإلسالمي  والبنك    ،
المؤتمر  ومنظمة    ، المتحدة  واألمم    ، العربية 
، والمنظمة  العالمية  التجارة  ، ومنظمة  اإلسالمي 
للطاقة  الدولية  والوكالة   ، للمعايير  الدولية 
المتجددة ،  والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
فتتمتع  السياحي  الصعيد  على  وأما   ، والثقافة 
سلطنة مسقط وعمان بطبيعة خالبة ، جعلت منها 
الدخل  روافد  رافدًا من  يعد  وهذا   ، دولة سياحية 
عمان  سلطنة  تمتع  حيث   ، للسلطنة  القومي 
موقعها   ، ومتميزة  عديدة  سياحية  بمقومات 
الوسيط كبوابة بين شرق العالم وغربه ، وتاريخها 
وحضارتها القديمة التي تواصلت منذ وقت مبكر 
 ، البحار  عبر  عالمنا  في  أخرى  حضارية  مراكز  مع 
والذي تفوق العمانيون في ارتياد آفاقه إلى أقصى 

األثرية  المواقع  من  والكثير   ، والغرب  الشرق 
من  ومكانة  التاريخ  هذا  عظمة  على  الشاهدة 
صنعوه وصاغوا مفرداته، فضال عن التنوع البيئي 
ما بين السهل والجبل والنجد والساحل ، كل ذلك 
 ، سياحية  دولة  لتكون  مؤهلة  السلطنة  من  جعل 
إلى تباين  التي أدت  إلى تباين الطبيعة  باإلضافة 
المناخ ، بما يوفر شمسًا ساطعة دافئة في الشتاء 
من  خالية  عذبة  ونسائم  والحواضر،  بالبوادي 
الرطوبة مع حرارة معتدلة صيفًا في الجبل األخضر 
والغيوم  المطر  ورذاذ  الموسمية  الرياح  مع   ،
بمحافظة  الخريف  موسم  في  المنعش  والنسيم 
ظفار،            وما تتمتع به منطقة صاللة من طبيعة 
وجمال رائع كان والزال وسيبقى نقطة جذب لكل 
البوادي  به  تكتنز  ما  إلى  إضافة    ، للسلطنة  زائر 
الجذب                مقومات  من  الساحلية  والمناطق 
 ، الصحراوية  السفاري  رحالت  لتنظيم  السياحي 
الممتدة  بالشواطئ  المائية  الرياضات  وممارسة 
الموروث  تنوع  كله  ذلك  إلى  ويضاف   ، النظيفة 
الشعبي في الفنون والصناعات اليدوية والتقليدية 
، ويبدو واضحُا إرتباط المواطن الُعماني بتراثه من 
يتم  والذي   ، الشعبي  الزي  على  محافظته  خالل 
المقومات  هذه  أبرز  ومن   ، رسمي  كزي  ارتدائه 
االستقرار  عن  الناتج  األمني  االستقرار  أيضا 
للسائح  يتيح  ذلك  وكل   ، واالجتماعي  السياسي 
التجول في مختلف ربوع السلطنة آمنا على نفسه 
وممتلكاته ، ومصادفُا لكل أشكال العون والضيافة 
وحسن االستقبال من المواطنين المجبولين على 
عدد  توافر  هذا  من  ويعزز   ، بضيوفهم  الترحيب 
متعددة  الفنادق  مثل  اإليواء  مشاريع  من  كبير 
 ، المرافق  ومختلف  الفندقية  والشقق   ، الدرجات 
والزوار،  للسياح  الضرورية  الخدمات  تقدم  التي 
فحكومة السلطان قابوس بن سعيد ، تسعى إلى 
النهوض بقطاع السياحة بشكل ملموس من أجل 
 ، والجغرافيا  التاريخ  في  السلطنة  مكانة  تأكيد 
 ، الوطنية  والهوية  الثقافية  مالمحها  وإبراز 
هذا  في  السلطنة  إمكانات  استثمار  إلى  باإلضافة 
التنمية  في  القطاع  هذا  إسهام  وزيادة   ، المجال 
الوطنية وتنويع مصادر الدخل القومي ، وتمشيًا مع 
يقام   ، العماني  لالقتصاد  المستقبلية  الرؤية 
مهرجان مسقط في شهر يناير من كل عام ولمدة 
شهر ، ويعد من أهم وسائل الجذب السياحي ، وإذا 
أتحدث عن مواطن التاريخ والجمال في منطقة من 

الرسول دون تردد  العمانيين قد استجابوا لدعوة 
عليه  الصالة  الرسول  توفي  وحينما   ، خوف  أو 
والسالم غادر عمرو بن العاص عمان مطمئنًا إلى 
حسن إسالم العمانيين ، فعاد  إلى المدينة وصحبه 
بن  عبد  رأسهم  على  كان  العمانيين  من  وفد 
الجلندي أحد ملكي عمان ،  وجعفر بن جشم العتكي 
على  قدموا  وعندما   ، ظالم  بن  سارق  صفرة  وأبو 
مجلس أبي بكر  الصديق قام سارق بن ظالم وقال: 
أمانة  " ياخليفة رسول اهللا ويا معشر قريش هذه 
اهللا  لرسول  ووديعة  ذمتنا  وفي  أيدينا  كانت  في 
صلى اهللا عليه وسلم , فقد برئنا إليكم منها " ,  

وخاطبهم الصديق قائًال: " معاشر أهل عمان إنكم 
أسلمتم طوعًا لم يطأ رسول اهللا ساحتكم  بخف وال 
 , العرب  غيركم من  كما عصيه  تعصوه  ولم  حافر 
ولم ترموا بفرقة وال تشتت  شمل , فجمع اهللا على 
الخير شملكم ثم بعث إليكم عمرو بن العاص بال 

مناطق الوطن العربي الكبير ، فإن ذلك يدعونا إلى 
االقتصادي  التكامل  ذلك  غياب  عن  نتسأل  أن 
مجلس  قبل  من  الفاعلة  اآلليات  ووضع   ، العربي 
الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ، 
الدول  بكافة  والهيئات  المؤسسات  مع  بالتعاون 
العربية من أجل توحيد االقتصاديات العربية ، فما 
الطبيعة  في  التنوع  هو  العربية  المنطقة  يميز 
إلى  يفضي  التنوع  هذا  فإن  وبالتالي   ، واالقتصاد 
العربي  الوطن  أقطار  بين  التكامل  قاعدة  خلق 
سياسية  وإستراتيجية  رؤية  ظل  في   ، الكبير 

واقتصادية عربية.
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إن المصادر التاريخية تؤكد بأن عمان ليست بمعزل 
العربي  الخليج  منطقة  في  التاريخية  األحداث  عن 
التاريخية  المصادر  سكتت  وإن   ، العربية  والجزيرة 
فمنطقة  األهمية   بهذه  البوح  عن  الزمن  بعض 
  ، وآسيا  الهند  العالمين  بين  صالت   لها  ُعمان 
وكذلك كانت لها صالت بأفريقيا من جهة ، والعالم 
القديم في الشرق وأوروبا من جهة أخرى ، ونتيجة 
اهتمام البطالمة في مصر بتجارة البحر األحمر ، أمًال 
ساعدت   ، إليه  الهند  تجارة  تحويل  في  منهم 
العمانيين  دور  تنشيط  في  وسواحلهم  موانئهم 
تجارة مصر  في  الهندي  والمحيط  العرب  بحر  على 
البطلمية مع              الشرق ،  كما يبدو أن تزايد 
الهند والشرق  أهمية منطقة ُعمان لتوسطها بين 
األوسط ؛ أدى إلى احتالل الفرتيين رأس الخليج بعد 
140 سنة ق.م، واتخاذ منطقة صحار ، مركز منطقة 
اهتمام  وزاد    ، مرموق  كمركز  عمان  في  الباطنة 
نحو           الفرتيين  دولة  سقوط  بعد  بعمان  الفرس 
  ، محلها  الساسانيين  دولة  وحلول  م   . ق   225
وكانت سياسة الساسانيين هي تحويل تجارة الهند 
عمان  وخليج  العربي  الخليج  إلى  األحمر  البحر  من 
مرة أخرى ،  لذا كان ال بد لهم من السيطرة على 
كان  الحرير،  تجارة  انتعشت  ولما    ، عمان  موانئ 
البري  الطريقين  على  مسيطرين  الساسانيون 
والبحري إليها ،  تروي كتب التاريخ عن نزوح قبائل 
عربية عديدة إلى عمان واالستقرار فيها منذ تاريخ 
القبائل  هجرات  كثرت  وقد    ، القدم  في  موغل 
اليمنية خاصة بعد االنهيار الكبير لسد مأرب الذي 
القرن  أواسط  في  اإلسالم  ظهور  قبل  حدث 
السادس الميالدي ، إن لُعمان عمق تاريخي عظيم ، 
ولعل الكشوفات األثرية قد أفصحت عن العديد من 
 ، والتاريخ  الحضارة  التي تدلل على عمق   ، المعالم 
ففي موقع (سمد) وهو موقع من المواقع األثرية في 
،  تم الكشف فيه عن عدد  سلطنة مسقط وُعمان 
كبير من المدافن التي تمثل مراحل زمنية مختلفة ، 
األلف  إلى  تعود  فترات  من  سكنية  بمواقع  ترتبط 
الرابع ق.م ، وحتى العقود اإلسالمية ، وتم الكشف 
في موقع             (سمد الشأن) عن أولى محاوالت 
وتصنيعه   ، وصهره  النحاس  واستخراج  التعدين 
النهرين  إلى مناطق سكان بالد ما بين  وتصديره 
من السومريين واألكاديين والبابليين واآلشوريين 
، كما كانوا على عالقة وثيقة مع عمان أو مجان  ، 
وفي مناطق مثل سمد الشأن ووادي العين ووادي 
بهال والمناطق الساحلية قامت المدن ،  وتعد من 

الجزيرة  في  نشأت  التي  الحضارية  المراكز  أقدم 
العربية ،  وكانت الكثافة السكانية في عمان في 
األلف الثالث ق.م ،  أكثر منها في أي منطقة من 
التي  الثروات  بسبب  ؛  العربية  الجزيرة  مناطق 
والموارد  والزراعة  كالتعدين  في  قائمة  كانت 
أولى  من  عمان  كانت  فقد   ، والتجارة  الطبيعية 
المناطق في الجزيرة العربية ، التي أقامت جسورًا 
بالد  ومع  الهندية  الجزيرة  شبه  مع  تجارية 
النهرين ومع إيران وشرق افريقيا ،  وفي المنطقة 
الشرقية يوجد موقع رأس الجنين به العشرات من 
واألشخرة  صور  بين  والممتدة   ، األثرية  المواقع 
على الساحل العماني ، من بينها رأس الحد ورأس 
الجنيز ، حيث اكتشفت مواقع سكنية يعود أقدمها 
العربية  العهود  وحتى  ق.م  الخامس  األلف  إلى 
اإلسالمية ،  ومكتشفات تعود إلى العصر البرونزي 
قوارب  وبقايا   ، ق.م  الثالث  األلف  في  القديم 
الشكل  مربعة  وهي  الهند  من  مستوردة  وأختام 
 ، هندي  وكتابات  هندي  أصل  من  مشاهد  تحمل 
وعثر على كميات كبيرة من الفخار وأدوات الزينة 
سكان  أن  ويبدو   ، فينيقي  مصدر  من  أنها  تبين 
كانوا  الفترة  تلك  في  الجنين  رأس  منطقة 
عن  الكشف  وتم   ، األسماك  صيد  على  يعيشون 
موقع سكني وميناء قديم يعتبر من أقدم المواني 
التي عرفتها الجزيرة العربية ،  وكان حلقة الوصل 
بين شبه الجزيرة الهندية وعمان و بقية مناطق 
حول  مكثفة  دراسات  وبينت    ، العربي  الخليج 
كتابات اكتشفت برأس الجنين تعود إلى النصف 
الثاني من األلف الثالث ق.م ، وتعتبر أقدم كتابة 
هجائية عرفت حتى اآلن تعود إلى منتصف األلف 
عن  عبارة  الهجائية  الكتابة  وهذه    ، ق.م  الثاني 
ختمين من الحجر الصابوني على كل منهما ثالث 
إشارات كتابية ،  هذه الكتابة قد تكون مقطعية أو 
منطقة  إلى  نسبة  عيالمية  أصول  من  هجائية 
(عيالم) ما بين العراق وإيران ، ولها اتصال واضح 
بنظام الكتابة العربية الجنوبية ،  وتذكر المصادر 
تلك  هي  وقوية  منظمة  هجرة  أول  أن  التاريخية 
التي كانت تحت قيادة مالك بن فهم ، ومالك بن 
فهم ينتمي إلى القبائل األزدية من نسل أزد بن 
 ، سبأ  بن  بن كهالن  مالك  أبن  بنت  بن  الشرث 
آثاره اإليجابية كما كانت له بعض اآلثار السلبية ،  
تلك  حكام  جعل  البالد  تلك  أمام  عمان  فانفتاح 
األقطار يعرفون مناطق الضعف والقوة فيها ،  فقد 
597ق.م  عام  من  ُعمان  حكم  الفرس  استطاع 

حتى عام120م ، وهو عام حدث فيه أحد انهيارات 
سد مأرب حيث تفرقت القبائل العربية من اليمن ، 
وغيَّر  الفرس  حكم  من  عمان  فحرر  بعضها  واتجه 
الممطرة)  (السحابة  مزون  من  جديد  من  اسمها 
كما كان يسميها الفرس ، إلى اسمها القديم عمان 
نسبة إلى كل من عمان بن إبراهيم الخليل عليه 
إبراهيم  بن  يخثان  بن  سبأ  بن  وعمان   ، السالم 
خليل الرحمن الذي قيل إنه أول من بنى مدينة في 
رأس  إلى عمان على  مالك بن فهم  ، وسار  ُعمان 
الذين  بالفرس  واتصل  الجنودر،  من  آالف  ستة 
من  عمان  على  سلطانهم  بسطوا  قد  كانوا 
على  (قلهات)  إلى  (ظفار)  الجنوب  في  (ريسوت) 
إلى  مالك  جاء  (صور).  الشرقية  المنطقة  ساحل 
عمان ليستقر بها ، ولما عارض الفرس ذلك استعد 
مالك  توصل  عنيف  قتال  وبعد    ، للقتال  الجانبان 
بعد أن هزم الفرس إلى اتفاق معهم ، يقضي بأن 
يرحلوا من البالد خالل عام من ذلك التاريخ. وبدًال 
من أن يبدأوا في الخروج طلبوا إمدادات من فارس 
، فوصلتهم واستعدوا لحرب مالك بن فهم وأتباعه 
مرة أخرى ،  ودار بين الجانبين قتال شديد انتهى 
بانتصار مالك ،  ولجأ كثير من الفرس إلى سفنهم 
وأبحروا بها لبالدهم ،  فاستولى مالك على عمان 
خّلفها  التي  والممتلكات  األموال  جميع  وغنم 
قد  مالًكا  أن  التاريخية  المراجع  وتذكر    ، الفرس 
وزّودهم  الفرس فكساهم  األسرى من  إلى  أحسن 
وأوصلهم بالسفن إلى بالدهم ، وأصبح حاكًما على 
وساسها سياسة   ، األطراف  من  جاورها  وما  عمان 
وكثر  عمان  إلى  العرب  هجرات  كثرت    ، حسنة 
إلى  عمان  من  بعضهم  وانتقل   ، فيها  عددهم 
البحرين ،  ولم يكن هناك سلطان وال ملك قوي في 
، ومن ُحسن  كل تلك المنطقة إال مالك بن زهير 
أقام معه عالقات ودية  أنه  تصرف مالك بن فهم 
وتزوج ابنته ،  وطلب أبوها أن يكون ألبنائها منه 
التقديم على سائر األبناء من غيرها ، ووافق مالك 
،  وحكم مالك بن فهم عمان  بن فهم على ذلك 
سبعين سنة وخلفه أبناؤه ،  ونازع الفرس أحفاده 
في الملك قبل اإلسالم ، إلى أن آل األمر إلى ابني 
ظهور  حتى  ُعمان  يحكمان  ظال  اللذين  الجلندي 
اإلسالم ، هذا عن ًعمان في صدر التاريخ كحضارة 
 ، التاريخ  عمق  في  بصمتها  لها  ومنطقة  إنسانية 
فإن تحدثت عن التجارة ستجد ُعمان ، وإن تحدثت 
إن   ، ُعمان  أمامك  ستجد  والُعمران  الصناعة  عن 
بداية  شهد  المعاصرة  العمانية  النهضة  عصر 

لعمل البعثات العلمية للتنقيب عن اآلثار وتوصلت 
 ، األهمية  من  كبيرة  درجة  على  علمية  نتائج  إلى 
ولعل من أهمها اكتشاف  مجتمعات عمرانية وجدت 
على الساحل العماني الشرقي والغربي ، ترجع إلى 
عن  النقاب  وكشف   ، الميالد  قبل  األلف  السادسة 
تعود   ، بمسقط  القرم  موقع  في  أخرى  مجتمعات 
على  عثر  حيث   ، الميالد  قبل  الخامس  إلى  اآللف 
مقابر وبقايا أطعمه وأمتعة شخصية ، تشير إلى  أن 
 ، الموقع كانوا يمارسون حرفة الصيد  سكان هذا 
من  قنص  الغزالن  مهنة  بعضهم  احترف  بينما 
وعثر   ، عمان  من  الداخلية  المناطق  في  الوديان 
على حلي للرجال والنساء بما  يؤكد بلوغ درحة  ما 
المراحل  تلك  في  والحضاري  التقني  التقدم  من 
التاريخية ،  كما كشفت التقارير العلمية التي نشرت 
التي   األثرية  النقيبات  محطة  عن  1987م  عام 
أجريت في المنطقة الوسطى من الباطنة ، لتؤكد 
نشاطها  االقتصادي  لها  قديمة  مجتمعات  وجود 
مع  الخارجية  عالقاتها  ولها   ، المنظم  والسياسي 
العديد من الدول األخرى , ففي  دراسة نشرها كًال 
الباحثان في اآلثار( باولو كوستا) و(ولكنسن)  من 
حول منطقة صحار قدم المؤلفان  معلومات وافية 
والتجارية  والزراعية  التعدينية  المجتمعات  عن 
للمنطقة ، التي ترجع  أصولها التاريخية إلى مراحل 
العصور  إلى  امتدت  القديمة  العصور  من  بعيدة 
تقريرًا علميًا  الباحثان من  ، وما قدمه  اإلسالمية  
تعدينية  الستخراج  مناطق  وجود  يؤكد   ، دقيقًا 
النحاس خلف المنطقة الزراعية بنحو 25 كيلومترًا 
على سفح جبال الحجر  الغربي ، ودل العثور على آثار 
مجتمعات  قيام  يؤكد  بما   ، المنطقة  في  حجرية 
، وقد  الميالد  الثالثة قبل  صغيرة في  مطلع اآللف 

المناجم  هذه  واستغالل  استمرار  الدراسة  أكدت 
البحوث  هذه  وتعد   ، اإلسالمية  إلى  العصور 
 ، لُعمان  الجيولوجي  التطور  على  واقعيًا  مضمونًا 
في  أجريت  التي  البحثية  الدراسات  أكدت  كذلك 
العراق عن استخدام النحاس منذ القرن  الرابع قبل 
الميالد ، وأضافت هذه الدراسات إنه كان ينقل من 
 ، الخليج  في  الرحالت  البحرية  طريق  عن  عمان 
لعمران  تاريخي  تسلسل  اليقدم  ُعمان  وتاريخ 
في  يقدم  ولكنه   ، فحسب  إسالمية  عربية  منطقة 
ذات الوقت المكانة االقتصادية والجيولوجية لها ،  
مجال  في  الهامة  المواد  من  تعد  النحاس  فمادة 
 ، خاص  بشكل  والصناعة  عام  بشكل  االقتصاد 
أخذ  الميالد  قبل  الثانية  األلف  منتصف  ومنذ 
متزايدة  وبخاصة  بصورة  ينتشر  الحديد  استخدام 
الطلب  أهمية  قلل من  مما   ، األسلحة  في صناعة 
مثل  جديدة  مواد  تجارية  وشيوع  النحاس  على 
اللبان واألفاوية والجمال والخيول , لذا فقد أخذت 
الغرب  صوب  معظمها  في  العمانية  تتجه  التجارة 
الجزيرة  جنوب  قوافل  تجارة  مع  لتحدد  والشمال 

العربية  الواسعة فيما عرف بطريق البخور.
      تضاعفت أهمية تجارة عمان منذ األلف األولى 
توفير  العمانيين  على  مقدرة  بسبب  الميالد  قبل 
التي  القرفة  مثل   ، العربية  لألسواق  أجنبية  سلع 
ويقومون  من  الهند  العمانيون  يستوردها  كان 
بنقلها إلى بقية األسواق العربية , ومما يستلفت 
النظر إن أسم (مجان) قد  أصبح له مدلول جغرافي 
أوسع خالل األلف األولى قبل الميالد , حيث شمل 
جميع  األقسام الجنوبية من الجزيرة العربية ابتداء 
هرمز  .  مضيق  وحتى  المندب  باب  مضيق  من 
وجد  النحاس  على  الطلب  ضعف  مع  فإنه  وعموًا 

والبخور  والخيول  اللبان  في  بديًال  العمانيون 
فقد  ثم  ومن   , والصينية  الهندية  والمنتجات 
نشطت تجارة التوابل إضافة إلى  الحرف التقليدية 
التاريخية  العصور  منذ  العمانيون  أمتهنها  التي 
القديمة ، وهي الزراعة  وبرعوا في توفير المياه من 
األثرية  الدراسات  وتقدم  والعيون  األفالج  خالل 
الحديثة ما  يؤكد مقدرة اإلنسان العماني وتفوقه 
التفنن  في  الشديدة  ومهارته   ، الزراعة  مهنة  في 
في  استغالل المياه من خالل شق األفالج ، ويشير 
القزويني (آثار البالد وأخبار العباد) إلى أن  أرم ذات 
العماد تقع في منطقة األحقاف من الجزء الجنوبي 
الملك  أجرى  لقد    " ، ثم يقول:  الغربي من عمان 
األرض  تحت  فرسخًا  أربعين  مسافة  نهرًا  إليها 
فظهر في المدينة  فأجرى من ذلك النهر السواقي 
في السكك والشوارع وأمر بحافتي النهر والسواقي 

 فطليت بالذهب "
اختلفت  فقد   ، ُعمان  في  اإلسالم  إنتشار  عن  أما 
لدخول  الزمني  التحديد  حول  التاريخية  الروايات 
من  الكثير  فبينما  تشير   , عمان  في  اإلسالم 
المصادر إلى أن الرسول عليه الصالة والسالم هو 
وهما  اإلسالم  إلى  عمان  بدعوة  حكام  بادر  الذي 
عليه   أختلف  والذي   , الجلندي  أبناء  وعب  جيفر 
فيها  بعث  التي  الفترة  تحديد  هو  المؤرخون 
بعض   تذكر  حيث   ، عمان  حكام  إلى  الرسول 
صلح  بعد  هـ   6 عام  حدث  قد  ذلك  ان  الروايات 
الحديبية ، إال أن رواية أخرى تحدد  تاريخ المراسلة 
بعد فتح مكة عام 8هـ ، وتذهب رواية ثالثة إلى أن 

ذلك قد حدث عقب  حجة الوداع . 
ويمكن القول: أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد 
فتح مكة  وزوال  اإلسالم عقب  رقعة  بتوسيع  أهتم 

المقاومة القرشية , حيث أصبح اإلسالم هو القوة 
النبي  أرسل  وعنذ  ذلك   ، العرب  بالد  في  الكبرى 
الدول  ملوك  إلى  رسالة  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
(جيفر  وهما:  ملوك  عمان  هؤالء  ومن  المجاورة 
التاريخية  المصادر  ،   وتشير  الجلندي  أبناء  وعبد) 
كتابًا  أرسل  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  أن  إلى 
مع أبي زيد  األنصاري إلى الجلندي أو إلى جيفر عام 
6 هـ ، ثم بعث بكتاب آخر مع عمرو بن  العاص عام 
شداد  أبو  رواه  عمان  أهل  إلى  ثالثًا  وكتابًا   ، 8هـ 
الدمائي من أهل دما جاء فيه: " من محمد رسول 
اهللا إلى أهل  عمان , أما بعد , فأقروا بشهادة أن ال 
وخطوا   الزكاة  أدوا   , اهللا  رسول  وإني  اهللا  إال  إله 

رابع  أخر  كتاب  وهناك   ،   " غزوتكم  وإال  المساجد 
تسلمه عبداهللا بن علي الثمالي ومسلية  بن هزان 
الرسول  على  قومهما  قدما في رهط من  , حينما 
صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا  وبايعوا على قومهم 
عليهم من  فرض  بما  كتابما  لهم  الرسول  وكتب 

الصدقة في أموالهم . 
، ونتيجة التصال بعض أهل  الكتب  ونتيجة لهذه 
عليه  وسلم  اهللا  صلى  بالرسول  المباشر  عمان 
أفرادًا وجماعات ، أنتشر اإلسالم في عمان انتشارا 
محمد  عليه  سيدنا  إن  ذلك  على  ساعد   ، واسعًا 
أبناء  بيد  عمان  حكم  جعل  قد  والسالم  الصالة 
،  وفوض             اإلسالم  اعتناقهم  حالة  في  الجلندي 
البالد  أغنياء  من  الزكاة  جمع  في  العاص  أبن 
وتوزيعها على من يحتاجها من  الفقراء والمساكين 
، وما كانت دعوة الرسول ألهل عمان بالخير إال ألنه 
أستوثق  من  قد  كان  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
كل  من  مخلصًا  خالصًا  إسالمًا  فكان   ، إسالمهم 
أن   على  التاريخية  الروايات  وتجمع   , شائبة 

بعد  على  دعاكم  إذ  سالح  فأجبتموه  وال  جيش 
عددكم  كثرة  على  أمركم  إذ  وأطعتموه  داركم 
وعدتكم فأي  فضل أبر من فضلكم وأي فعل أشرف 
من فعلكم كفاكم قوله عليه السالم شرفًا إلى يوم 
أقام مكرما ورحل  ما  فيكم عمرو  أقام  ثم   الميعاد 
إذ رحل مسلما وقد من اهللا عليكم  بإسالم  عنكم 
وأعزه  به  اهللا  وأعزكم   ، الجلندي  أبني  وجيفر  عبد 
، ولست أخاف عليكم أن تغلبوا  على بالدكم  بكم 
 ، خيرًا   اهللا  جزاكم   , دينكم  عن  ترجعوا  أن  وال 
وكانت خطبة أبي بكر الصديق في الوفد العماني 
الشأن في  حسن أخالق  هي بمثابة وثيقة خطيرة 
إسالمهم  وحسن  وفادتهم  وكرم  العمانيين 

وثباتهم على الحق ". 
محل  كانت  لُعمان  اإلستراتيجي  للموقع  ونتيجة 
إطماع للقوى األجنبية األوربية ، فكان البرتغاليون 
 ، األوروبيين  من  الشرق  إلى  وصل  من  أول  هم 

على  وبتعرفهم    ، للتجارة  الهند  يقصدون  وكانوا 
على  ماشجعهم  وهذا   ، المتميز  وموقعها  عمان 
خطوط  لتأمين  عليها  للسيطرة  قرارهم   اتخاذ 
  ، كله  الخليج  منطقة  وفي  الهند  إلى  تجارتهم 
فلعمان موقع جغرافي متميز، وللبلد حصانة متينة 
، حيث تحدها الحواجز الطبيعية ؛ فهي محاطة من 
وخليج  العربي  بالخليج  والجنوب  والشرق  الشمال 
عمان والبحر العربي ، وهي محاطة من جهة الغرب 
عن  أما   ، الخالي  للربع  امتداًدا  ُتعد  التي  بالرمال 
طبيعتها الجغرافية فإن طبيعة أرضها تنقسم إلى 
التي  المنطقة  هي  األولى  المنطقة  أقسام:  ثالثة 
منطقة  وهي  1700كم  بطول  الساحل  على  تقع 
خصبة ، والمنطقة الثانية هي منطقة الجبال ، وفي 
المنطقة  أما    ، وعرة  عالية  جبال  المنطقة  هذه 
منطقة  وهي    ، الصحراوية  المنطقة  فهي  الثالثة 
 ، المطلوبة  الحياة  مظاهر  فيها  تقل  قاحلة  جرداء 
وقد جذب ساحل عمان الخصب البرتغاليين فاحتلوا 
1507م ، غير أن العمانيين كحال باقي  البلد عام 
مناطقهم العربية ، منطقة طاردة لكل غريب وكل 
بل  للمستعمر  يستسلموا  فلم   ، طامع  مستعمر 
البرتغاليين  وحاربوا  واتحدوا   ، قواتهم   جمعوا 
وأخرجوهم من عمان عام 1650م ، وامتد سلطان 
في  آسيا  غرب  جنوب  ذلك من سواحل  بعد  عمان 
الشرقي               الساحل  إلى  الهندي  المحيط 
المراكز  من  عدًدا  العمانيون  وأقام   ، إلفريقيا 
في  ومكران  وجوادر  إفريقيا  في  التجارية 

بلوشستان.
توحدت أراضي بالد ُعمان تحت ظل حكم أسرة البو 
سعيد ،  وقد بدأ حكم هذه األسرة لعمان منذ عام 

بن  أحمد  اإلمام  مبايعة  تمت  عندما   ، 1744م 
سعيد والي صحار إمامًا            لعمان ،  والزالوا 
سعيد  آل  أسرة  ظل  في  اليوم  إلى  يحكمونها 
أحمد بن سعيد  اإلمام  أن توفي  ،  وبعد  الحاكمة 
في عاصمة الرستاق عام 1198هـ   1783م ، نقل 
حفيده حمد الذي حكم بين عامي 1784م و1792

م العاصمة من الرستاق إلى مسقط لتستقر فيها 
حتى اآلن ، وكان اسم البالد هو مسقط وعمان ، 
اسمها  ليصبح   ، 1970م  عام  االسم  هذا  وتغير 
البالد  اسم  مع  اتفاقًا   ، وُعمان  مسقط  سلطنة 
الصحيح المعتاد ، وأصبحت مسقط عاصمة البالد ، 
وكان العمانيون قد وّقعوا اتفاقات مع البريطانيين 
في عام 1798م تحدد نوع العالقات بين البلدين ،  
سيطرتهم  ضمان  هو  األول  اإلنجليز  هدف  وكان 
على المالحة في المحيط الهندي ، وسالمة الخط 
البحري التجاري الذي يربط إنجلترا بالهند ، وتسيير 
أعمال شركة الهند الشرقية التابعة لهم ، اشتهرت 
 ، العسكرية  وأساطيلها  البحرية  بقوتها  عمان 
تنقل  البحار،  عباب  تمخر  الكبيرة  سفنها  وكانت 
 ، التجارة بين الهند وبالد العرب وسواحل إفريقيا 
القرن  بداية  منذ  تقل  بدأت  السفن  تلك  أن  غير 
السفن  وصلت  حين  الميالدي  عشر  الثامن 
على  وطغت   ، المنطقة  إلى  الكبيرة  األوروبية 
السفن  ،  وكانت  التجارة  المحلية في نقل  السفن 
األوروبية تعمل بمحركات وُتدفع بالطاقة البخارية.

       يعتبر يوم 23 يوليو من عام 1970م ، عندما 
تولى جاللة السلطان قابوس بن سعيد حكم البالد 
حيث   ، الحديثة  العمانية  النهضة  انطالق  بداية   ،
البالد نقلة حقيقية من  الحياة في  انتقلت مظاهر 

أنظمتها  لها  عصرية  دولة  إلى  قديمة  دولة 
تعليمية  من  المختلفة  ومؤسساتها   ، اإلدارية 
 ، وسياسية   ، وتجارية   ، وزراعية   ، وصحية 
واقتصادية وغيرها ،  إضافة إلى ذلك فإن عمان قد 
مع  متينة  عالقات  إيجاد  في  حديًثا  نهًجا  انتهجت 
سائر دول العالم عامة وجيرانها بصفة       خاصة 
المتحدة وفروعها  ، فقد أصبحت عضوًا في األمم 
المنبثقة عنها ،  كما أنها أقامت عالقات وطيدة مع 
، وانضمت إلى جامعة الدول  العربية عامة  الدول 
العربية ،  وفي عام 1981م كانت من المؤسسين 
الذي   ، العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 
الدفاع  ومنها  المجاالت  مختلف  تعاونه  يشمل 
وُعمان  مسقط  َسْلَطَنة   ، المشتركة  والمشاريع 
دولة تقع في غرب آسيا وتشكل المرتبة الثالثة من 
وتحتل   ، العربية  الجزيرة  المساحة في شبه  حيث 
الموقع الجنوبي الشرقي ، إذ تبلغ مساحتها حوالي 
الشمال  من  يحدها   ، مربعًا  مترًا  كيلو   309,500
الغرب  ومن   ، السعودية  العربية  المملكة 
دولة  الشرقي  الشمال  ومن   ، اليمنية  الجمهورية 
في حدودها  وتشترك   ، المتحدة  العربية  اإلمارات 
 ، واليمن  واإلمارات  وباكستان  إيران  مع  البحرية 
ولديها ساحل جنوبي مطل على بحر العرب ، وبحر 
عمان من الشمال الشرقي ، نظام الحكم في ُعمان 
، ويعد سلطان ُعمان قابوس بن  سلطاني وراثي 
سعيد بن تيمور آل سعيد صاحب أطول فترة حكم 
على  هم  الذين  الحكام  من  األوسط   الشرق  في 
قيد الحياة في الوطن العربي حاليًا،           ال يسمح 
بينما   ، السياسية  باألحزاب  الُعماني  الدستور 
مواطن  لكل  مكفول  فهو   ، االنتخاب  بحق  يسمح 

ُعماني ، بلغ الواحدة والعشرين من عمره الختيار 
أعضاء مجلس الشورى ، وتتمتع السلطنة باستقرار 
سياسي واقتصادي واجتماعي ، كما تتميز سلطنة 
 ، باالعتدال  العربية  عالقاتها  في  وُعمان  مسقط 
وتربطها عالقات األخوة مع سائر البلدان العربية ، 
في  والمعتدلة  المستقرة  عالقاتها  لها  كما 
الصعيد  أماعلى   ، والعالمي  األسيوي  محيطها 
سياسي  بوضع  ُعمان  سلطنة  تتمتع  االقتصادي 
واقتصادي مستقر بشكل عام ، اقتصادها نفطي إذ 
على  النفط  احتياطي  في   23 المرتبة  تحتل  أنها 
الغاز،  احتياطي  في   27 والمرتبة   ، العالم  مستوى 
أكبر  بين  من   64 المرتبة  السلطنة  وتحتل 
لها  كانت  2010م  عام  وفي   ، العالم  اقتصاديات 
مرتبة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، سلطنة 
على  تحسنًا  األكثر  البلد  باعتبارها  وُعمان  مسقط 
عامًا   45 خالل  التنمية  مجال  في  العالم  مستوى 
السابقة ،  يتم تصنيف ُعمان ضمن االقتصاديات 
الدولة  باعتبارها  وُتصنف   ، المرتفع  الدخل  ذات 
األكثر  البلدان  ضمن   (59) المرتبة  تحتل   التي 
سلمية في العالم ، وفقًا لمؤشر السالم  العالمي ، 
الذي تمت  االجتماعي  االستقرار  على  وهذا مؤشر 
مراكز  أهم  أحد  بأنها  تشتهر  فهي   ، إليه  اإلشارة 
المذهب األباضي ، حيث يعتبر المذهب األساسي 
السني  المذهب  لوجود  باإلضافة   ، الحكم  في 
مع  متجانسة  المذاهب  وكل   ، الشيعي  والمذهب 
تعتبر   ، الُعماني   المجتمع  البعض ضمن  بعضها 
سلطنة مسقط وُعمان عضو مؤسس في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ، وحركة عدم االنحياز 
الدول  وجامعة   ، للتنمية   اإلسالمي  والبنك    ،
المؤتمر  ومنظمة    ، المتحدة  واألمم    ، العربية 
، والمنظمة  العالمية  التجارة  ، ومنظمة  اإلسالمي 
للطاقة  الدولية  والوكالة   ، للمعايير  الدولية 
المتجددة ،  والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
فتتمتع  السياحي  الصعيد  على  وأما   ، والثقافة 
سلطنة مسقط وعمان بطبيعة خالبة ، جعلت منها 
الدخل  روافد  رافدًا من  يعد  وهذا   ، دولة سياحية 
عمان  سلطنة  تمتع  حيث   ، للسلطنة  القومي 
موقعها   ، ومتميزة  عديدة  سياحية  بمقومات 
الوسيط كبوابة بين شرق العالم وغربه ، وتاريخها 
وحضارتها القديمة التي تواصلت منذ وقت مبكر 
 ، البحار  عبر  عالمنا  في  أخرى  حضارية  مراكز  مع 
والذي تفوق العمانيون في ارتياد آفاقه إلى أقصى 

األثرية  المواقع  من  والكثير   ، والغرب  الشرق 
من  ومكانة  التاريخ  هذا  عظمة  على  الشاهدة 
صنعوه وصاغوا مفرداته، فضال عن التنوع البيئي 
ما بين السهل والجبل والنجد والساحل ، كل ذلك 
 ، سياحية  دولة  لتكون  مؤهلة  السلطنة  من  جعل 
إلى تباين  التي أدت  إلى تباين الطبيعة  باإلضافة 
المناخ ، بما يوفر شمسًا ساطعة دافئة في الشتاء 
من  خالية  عذبة  ونسائم  والحواضر،  بالبوادي 
الرطوبة مع حرارة معتدلة صيفًا في الجبل األخضر 
والغيوم  المطر  ورذاذ  الموسمية  الرياح  مع   ،
بمحافظة  الخريف  موسم  في  المنعش  والنسيم 
ظفار،            وما تتمتع به منطقة صاللة من طبيعة 
وجمال رائع كان والزال وسيبقى نقطة جذب لكل 
البوادي  به  تكتنز  ما  إلى  إضافة    ، للسلطنة  زائر 
الجذب                مقومات  من  الساحلية  والمناطق 
 ، الصحراوية  السفاري  رحالت  لتنظيم  السياحي 
الممتدة  بالشواطئ  المائية  الرياضات  وممارسة 
الموروث  تنوع  كله  ذلك  إلى  ويضاف   ، النظيفة 
الشعبي في الفنون والصناعات اليدوية والتقليدية 
، ويبدو واضحُا إرتباط المواطن الُعماني بتراثه من 
يتم  والذي   ، الشعبي  الزي  على  محافظته  خالل 
المقومات  هذه  أبرز  ومن   ، رسمي  كزي  ارتدائه 
االستقرار  عن  الناتج  األمني  االستقرار  أيضا 
للسائح  يتيح  ذلك  وكل   ، واالجتماعي  السياسي 
التجول في مختلف ربوع السلطنة آمنا على نفسه 
وممتلكاته ، ومصادفُا لكل أشكال العون والضيافة 
وحسن االستقبال من المواطنين المجبولين على 
عدد  توافر  هذا  من  ويعزز   ، بضيوفهم  الترحيب 
متعددة  الفنادق  مثل  اإليواء  مشاريع  من  كبير 
 ، المرافق  ومختلف  الفندقية  والشقق   ، الدرجات 
والزوار،  للسياح  الضرورية  الخدمات  تقدم  التي 
فحكومة السلطان قابوس بن سعيد ، تسعى إلى 
النهوض بقطاع السياحة بشكل ملموس من أجل 
 ، والجغرافيا  التاريخ  في  السلطنة  مكانة  تأكيد 
 ، الوطنية  والهوية  الثقافية  مالمحها  وإبراز 
هذا  في  السلطنة  إمكانات  استثمار  إلى  باإلضافة 
التنمية  في  القطاع  هذا  إسهام  وزيادة   ، المجال 
الوطنية وتنويع مصادر الدخل القومي ، وتمشيًا مع 
يقام   ، العماني  لالقتصاد  المستقبلية  الرؤية 
مهرجان مسقط في شهر يناير من كل عام ولمدة 
شهر ، ويعد من أهم وسائل الجذب السياحي ، وإذا 
أتحدث عن مواطن التاريخ والجمال في منطقة من 

الرسول دون تردد  العمانيين قد استجابوا لدعوة 
عليه  الصالة  الرسول  توفي  وحينما   ، خوف  أو 
والسالم غادر عمرو بن العاص عمان مطمئنًا إلى 
حسن إسالم العمانيين ، فعاد  إلى المدينة وصحبه 
بن  عبد  رأسهم  على  كان  العمانيين  من  وفد 
الجلندي أحد ملكي عمان ،  وجعفر بن جشم العتكي 
على  قدموا  وعندما   ، ظالم  بن  سارق  صفرة  وأبو 
مجلس أبي بكر  الصديق قام سارق بن ظالم وقال: 
أمانة  " ياخليفة رسول اهللا ويا معشر قريش هذه 
اهللا  لرسول  ووديعة  ذمتنا  وفي  أيدينا  كانت  في 
صلى اهللا عليه وسلم , فقد برئنا إليكم منها " ,  

وخاطبهم الصديق قائًال: " معاشر أهل عمان إنكم 
أسلمتم طوعًا لم يطأ رسول اهللا ساحتكم  بخف وال 
 , العرب  غيركم من  كما عصيه  تعصوه  ولم  حافر 
ولم ترموا بفرقة وال تشتت  شمل , فجمع اهللا على 
الخير شملكم ثم بعث إليكم عمرو بن العاص بال 

مناطق الوطن العربي الكبير ، فإن ذلك يدعونا إلى 
االقتصادي  التكامل  ذلك  غياب  عن  نتسأل  أن 
مجلس  قبل  من  الفاعلة  اآلليات  ووضع   ، العربي 
الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول العربية ، 
الدول  بكافة  والهيئات  المؤسسات  مع  بالتعاون 
العربية من أجل توحيد االقتصاديات العربية ، فما 
الطبيعة  في  التنوع  هو  العربية  المنطقة  يميز 
إلى  يفضي  التنوع  هذا  فإن  وبالتالي   ، واالقتصاد 
العربي  الوطن  أقطار  بين  التكامل  قاعدة  خلق 
سياسية  وإستراتيجية  رؤية  ظل  في   ، الكبير 

واقتصادية عربية.
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القربات،  وأجل  األعمال،  أفضل  من  الوالدين  بر 
وأحبها إلى اهللا، وأزكاها عنده، وهو من أكبر أسباب 
كسب الثواب، وتحصيل الحسنات، وتكفير السيئات، 
ومن أقرب الطرق الموصلة إلى اهللا، والفوز بجنته 
ورضاه، بل لقد جعل اهللا رضاه في رضا الوالدين، 
أبواب  أوسط  وجعلهما  سخطهما،  في  وسخطه 

الجنة، بل جعل الجنة تحت أقدامهما .

اهللا  رضي  ـ  العاص  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد  فعن 
عنهما ـ عن النبي ـ صلى اهللا  عليه وسلم ـ قال: " 
رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط 

الوالد ".

وجاء إليه رجل يستأذنه في الجهاد، فقال: " أحي 
وفي   ،" فجاهد  ففيهما  قال:  نعم.  قال  والداك؟ 
رواية أخرى: " أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي 
األجر من اهللا تعالى، فقال: فهل من والديك أحد 
حي؟ قال: نعم، بل كالهما. قال: فتبتغي األجر من 
والديك  إلى  فارجع  قال:   نعم.  قال:  تعالى؟  اهللا 

فأحسن صحبتهما "

فرض  يكن  لم  إذا  الجهاد  أن  على  الحديث  فدل 
عين، فإنه ال يصح الخروج إليه إال بإذن الوالدين، 
الجهاد في سبيل  نوع من  ببرهما  االشتغال  وأن 

اهللا. 

وعن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قال: " 
أي  ـ:  وسلم  عليه  اهللا  صلى  ـ  اهللا  رسول  سألت 
أي   " رواية:  وفي   " تعالى؟  اهللا  إلى  أحب  العمل 
األعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصالة على وقتها. 
الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال:  قيل: ثم أي؟ قال: بر 

الجهاد في سبيل اهللا ".

م برهما على الجهاد في سبيل اهللا، وبين أن  فَقدَّ
هي  التي  الصالة  بعد  الثانية  المرتبة  في  برهما 

عمود الدين، وأفضل العبادات وأحبها إلى اهللا.

وهذا كقوله تعالى: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه 

فأمر    [23 [اإلسراء   {... ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن 
باإلحسان إلى الوالدين بعد األمر بعبادته.

أن   " ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ  األنصاري  أيوب  أبي  وعن 
أعرابًيا عرض لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
ثم  بزمامها،  أو  ناقته  بخطام  فأخذ  في سفر  وهو 
قال: يا رسول اهللا، أو يا محمد ! أخبرني بما يقربني 
من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي ـ 
ثم  أصحابه،  في  نظر  ثم  ـ  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
قال:  قلت؟  كيف  قال  هدي،  لقد  أو  وفق  لقد  قال: 
ـ: تعبد  النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم  فأعاد. فقال 
وتؤتي  الصالة،  وتقيم  شيًئا،  به  تشرك  ال  اهللا 
الزكاة، وتصل الرحم " وفي رواية: " فلما أدبر، قال 
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: إن تمسك به 

دخل الجنة "

الوالدين  بر  أن  " على  الرحم  " وتصل  فدل قوله: 
النار،  من  والنجاة  الجنة،  دخول  أسباب  أعظم  من 

ألنهما أقرب الناس نسًبا، وأمسهم رحًما.

ويدل على ذلك أيًضا قوله ـ عليه الصالة والسالم ـ 
:" الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك 

الباب أو احفظه ".

وعن معاوية بن جاهمة السلمي :" أن جاهمة جاء 
النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال يا رسول اهللا ! 
أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك 
تحت  الجنة  فإن  فالزمها  قال:  نعم.  قال:  أم؟  من 

رجليها ".

وفي رواية: " الزم رجلها، فَثمَّ الجنة ".

صلى  ـ  اهللا  رسول  أتيت   " بلفظ:  الطبراني  ورواه 
اهللا عليه وسلم ـ أستشيره في الجهاد، فقال النبي 
نعم.  قلت  والدان؟  ألك  ـ  وسلم  عليه  اهللا  صلى  ـ 

قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما ".

وعن عائشةـ  رضي اهللا عنهاـ  قالت: قال رسول اهللا 
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ :" نمت فرأيتني في الجنة، 
فإذا قارىء يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة 
عليه  اهللا  صلى  ـ  اهللا  رسول  فقال  النعمان.  بن 
وسلم ـ: كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر. وكان 

أبر الناس بأمه ".

أما  اآلخرة،  في  بوالديه  بر  من  جزاء  بعض  هذا 
جزاؤه في الدنيا: فهو أن يبارك اهللا له في عمره، 
ويرفع  رزقه،  في  له  ويبسط  أثره،  في  له  وينسأ 
ذنبه،  ويغفر  كربه،  ويفرج  أمره،  وييسر  ذكره، 

ويجيب دعاءه، ويكافئه ببر أوالده به.

فيدل  عمره،  وزيادة  رزقه  في  له  اهللا  مباركة  أما 
أن  أحب  "من  والسالم:  الصالة  عليه  قوله  عليه 
فليصل  أثره،  في  له  وينسأ  رزقه،  في  له  يبسط 

رحمه".

الجوار،  وحسن  األرحام  صلة   " ـ:  أيًضا  ـ  ويقول 
وحسن الخلق ُتعمر بها الديار وتزداد بها األعمار".

وعن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ عن النبي ـ صلى 
ما  أنسابكم  تعلموا من   " قال:  ـ  عليه وسلم  اهللا 
في  محبة  الرحم  صلة  فإن  أرحامكم،  به  تصلون 

األهل، مثراة في المال، منسأة في األثر ".

وقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: " ينسأ له في أثره 
" معناه: يؤخر له في أجله، وسمي األجل أثًرا ألنه 

يتبع العمر، قال زهير:

والمرء ما عاش ممدود له أمل      ال ينقضي العمر 
حتى ينتهي األثر

وأصله من َأَثر مشيه في األرض، فإن من مات ال 
يبقى له حركة فال يبقى لقدمه في األرض أثر. 

وقد يشكل على هذا: أن اآلجال مقدرة ال تزيد وال 
َال  َأَجُلُهْم  َجاء  َفِإَذا   ...} تعالى:  قال  كما  تنقص، 
َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن } [األعراف 34]، 

فكيف يزاد له في عمره؟

والجواب عن هذا من خمسة وجوه:

الوجه األول: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في 
عن  والعصمة  للطاعة،  التوفيق  بسبب  العمر، 
واإلضاعة،  التفريط  عن  والصيانة  المعصية، 
كأن  واآلخرة،  الدنيا  في  ينفعه  بما  وقته  وعمارة 
يوفق لعلم نافع، أو جهاد مبارك، أو صدقة جارية، 
والهبات  الفضائل  من  غيرها  أو  صالحة،  ذرية  أو 
اهللا  عند  قدره  بها  ويرتفع  ذخرها،  له  يبقى  التي 

تعالى وعند خلقه.

ونظير هذا ما ورد عن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم 
ـ أنه تقاصر أعمار أمته بالنسبة ألعمار من مضى 
الليلة  هذه  القدر،  ليلة  اهللا  فأعطاه  األمم،  من 
من  القليلة  ساعاتها  في  يحصل  التي  المباركة 
األجور الجزيلة والخيرات الكثيرة، ما ال يحصل في 
َلْيَلُة  اْلَقْدِر*  َلْيَلُة  َما  َأْدَراَك  سواها،{َوَما  شهر  ألف 

ْن َأْلِف َشْهٍرِ }  [القدر 2-3]. اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ

واصل  عمر  في  يبارك  تعالى  اهللا  أن  والحاصل: 
ل  الرحم، ويعينه ويوفقه، ويهديه ويسدده، فيحصِّ
الدنيا  في  والكرامة  والعزة  واألجر،  الخير  من 
والعقوق،  القطيعة  صاحب  يحصله  ال  ما  واآلخرة، 

ولو كان عمره أضعاف عمر الواصل لرحمه.

فمن الناس من يعيش مائة سنة أو تزيد، ويكون 
حظه منها ال يزيد عن بضع سنوات. فليس طول 
العمر بكثرة الشهور واألعوام , ولكن بالبركة فيه، 
بحلول  ولكن  بكثرته،  ليست  الرزق  سعة  أن  كما 

البركة فيه.

وأن ذلك  الزيادة على حقيقتها،  أن  الثاني:  الوجه 
وأما  بالعمر،  الموكل  الملك  علم  إلى  بالنسبة 
بالنسبة  فهو  اآلية  عليه  دلت  الذي  األول  التقدير 
إلى علم اهللا تعالى، كأن يقال للملك مثًال: إن عمر 
فالن مائة إن وصل رحمه، وستون إن قطعها. وقد 
في  فالذي  يقطع،  أو  يصل  أنه  اهللا  علم  في  سبق 
علم اهللا ال يتقدم وال يتأخر، والذي في علم الملك 
هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه اإلشارة 
بقوله تعالى: {َيْمُحو اهللاُّ َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ 
اْلِكَتاِب } [الرعد 39]، فالمحو واإلثبات بالنسبة لما 
في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم 
القضاء  له  ويقال  البتة،  فيه  محو  فال  تعالى،  اهللا 

المبرم، ويقال لألول القضاء المعلق.

الثالث: أن اهللا يجعل له لسان صدق وثناء  الوجه 
وحمد، فيرتفع ذكره ويشتهر فضله في حياته وبعد 
مماته، وال يضمحل أثره بمجرد موته كما هو الحال 
وال  ثاني،  عمر  لإلنسان  والذكر  الرحم.  قاطع  في 

يزال اإلنسان معمًرا ما دام ذكره الحسن باقًيا.

وقد صدق القائل:

ثمرات بر الوالدين

العرب - فقه التعامل مع الناس

دقات قلب المرء قائلة لـه  إن الحياة دقائق وثواني 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها    فالذكر لإلنسان 
عمر ثاني   

بالخير،  يذكرون  أحياء  يزالون  ال  أناس  من  وكم 
وهم  وفضلهم،  مكانتهم  على  شاهدة  وآثارهم 
تحت أطباق الثرى من مئات السنين. بينما آخرون 
ال يزالون يعيشون على ظهر األرض وهم في عداد 
الذكر. وهللا  وخمول  القدر  بسبب سقوط  الموتى، 

در القائل:
وأفضل الناس من بين الورى رجل
تقضى على يده للناس حاجاُت      

 قد مات قوم وما ماتت مكارمهم      
وعاش قوم وهم في الناس أمواُت    

حميد  بن  محمد  رثاء  في  تمام  أبو  أنشد  ولما 
في  يقول  التي  المشهورة  قصيدته  الطوسي 

مطلعها :

توفيت اآلمال بعد محمٍد
ْفُر وأصبح في شغل عن السفر السَّ

قال له أبو دلف العجلي: إنه لم يمت من ُرثي بهذا 
الشعر.

ومن هذا الباب دعاء إبراهيم الخليل ـ عليه الصالة 
والسالم ـ: {َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْآلِخِريَن } 

[الشعراء 84].

قال ابن القيم: " ومن أعظم نعم اهللا على العبد: 
قدره،  ويعلي  ذكره،  العالمين  بين  له  يرفع  أن 
ليس  بما  ذلك  من  ورسله  أنبياءه  خص  ولهذا 
إْبَراِهيَم  ِعَباَدَنا  {َواْذُكْر  تعالى:  قال  كما  لغيرهم، 
ِإنَّا  َواْألَْبَصاِر*  اْألَْيِدي  ُأْوِلي  َوَيْعُقوَب  َوِإْسَحاَق 
اِر}  [ص:45ـ46] أي:  َأْخَلْصَناُهم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ
الذي  الجميل  الذكر  وهو  بخصيصة،  خصصناهم 
يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي 
سأله إبراهيم الخليل ـ عليه الصالة والسالم ـ حيث 
قال: {َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْآلِخِريَن } ، وقال 
ن  َلُهم مِّ {َوَوَهْبَنا  بنيه:  سبحانه وتعالى عنه وعن 
رَّْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّيًا } [مريم 50]، 

َلَك  {َوَرَفْعَنا  ـ:  وسلم  عليه  اهللا  ـ صلى  لنبيه  وقال 
ِذْكَرَك } [الشرح 4]، فأتباع الرسل لهم نصيب من 
ومتابعتهم،  طاعتهم  من  ميراثهم  بحسب  ذلك 
بحسب  ذلك  من  بعيد  فإنه  خالفهم  من  وكل 

مخالفتهم ومعصيتهم".

الوجه الرابع: أن يرزق بذرية صالحة يرفعون ذكره، 
ويدعون له من بعده.

الوجه الخامس: أن المراد بزيادة العمر نفي اآلفات 
عن صاحب البر في بدنه وعقله وماله وأهله.

أما بر أوالده به، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما 
تدين تدان، وفي الحديث عن ابن عمر ـ رضي اهللا  
أبناؤكم،  تبّركم  آباءكم  "بروا  مرفوًعا:  ـ  عنهما 

وِعفوا َتِعفَّ نساؤكم".

والواقع شاهد لذلك، فكم من عاق لوالديه، عوقب 
بعقوق أوالده له، وصدودهم عنه، وهذا من عدل 

اهللا بعباده، وما ربك بظالم للعبيد.

حياتك، فالنكران شر المثالب
وإن كنت ال ترعى أبوة من رعى

وتبقى جحوًدا، ال تقرُّ بواجب
تظل شحيح النفس، ال بر عنده

حياة تهاوى مثل بيت العناكب
غًدا تعبس الدنيا بوجهك كي ترى

ويوم حساب فيه عدل المحاسب
تنوء  بحمل من عقوق و ذلة

إلى  عن وهب بن منبه قال: "إن اهللا تعالى أوحى 
موسى ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ: يا موسى وّقر 
عمره،  في  مددت  والديه  وقر  من  فإن  والديك، 
ووهبت له ولًدا يوقره، ومن عق والديه قصرت في 

عمره، ووهبت له ولًدا يعقه"

وعن ثابت البناني قال: " روي أن رجًال كان يضرب 
أباه في موضع، فقيل له: ما هذا؟ فقال األب: خلوا 
الموضع،  هذا   في  أبي  أضرب  كنت  فإني  عنه، 
هذا  الموضع،  هذا  في  يضربني  بابني  فابتليت 

بذاك، وال لوم عليه ".

وإجابة دعوته،  البار، وتفريج كربه،  أمر  تيسير  أما 
فيشهد له قصة أولئك النفر الثالثة الذين آواهم 
عليهم صخرة  فانطبقت  غار فدخلوه،  إلى  المبيت 
فسدت فم الغار، فتوسلوا إلى اهللا بصالح أعمالهم، 
أن يفرج عنهم، فقال أحدهم: " اللهم إنه كان لي 
أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبق قبلهما أهًال 
أرح  فلم  يوًما،  الشجر  طلب  بي  فنأى  ماًال،  وال 
فوجدتهما  غبوقهما،  فحلبت  ناما،  حتى  عليهما 
انتظر  يدي  على  والقدح  فلبثت  نائمين 
فشربا  فاستيقظا  الفجر،  برق  حتى  استيقاظهما 
غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت 
فانفرجت  أعمالهما  قليًال. وتوسل صاحباه بصالح 

وخرجوا يمشون.

اإلمام   عليه  بوب  وقد  الصحيحين.  في  والحديث 
البخاري بقوله: باب إجابة دعاء من بر والديه.

أفضل  من  الوالدين  بر  فإن  ذنبه،  تكفير  وأما 
ِإنَّ   ...} يقول:  تعالى  واهللا  الصالحة،  األعمال 
اِكِريَن }  ـيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ
[هود 114]، ويقول النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: 

"وأتبع السيئة الحسنة تمحها".

أتى  رجًال  أن  ـ  عنهما  اهللا  رضي  ـ  عمر  ابن  وعن 
النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال: يا رسول اهللا! 
قال:  توبة؟  لي من  فهل  ذنًبا عظيًما،  أصبت  إني 
هل لك من أم؟ قال: ال. قال: هل لك من خالة؟ قال: 

نعم. قال: فبرها ".

الوالدين، فحري  بر  وإذا كانت هذه بعض ثمرات 
بكل عاقل ناصح لنفسه أن يحرص على بر والديه 
وأن  نحوهما،  عليه  يجب  بما  والقيام  وإكرامهما، 
فضلهما،  ويشكر  ليبرهما  أدركهما  بأن  يفرح 
فيدخل الجنة بسببهما. كما قال النبي ـ صلى اهللا 
عليه وسلم ـ: " رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. 
قيل: من يا رسول اهللا؟ قال: من أدرك أبويه عند 

الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ".
وقال عليه الصالة والسالم: "من أدرك والديه، أو 
اهللا  فأبعده  ذلك  بعد  من  النار  دخل  ثم  أحدهما، 

وأسحقه"
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القربات،  وأجل  األعمال،  أفضل  من  الوالدين  بر 
وأحبها إلى اهللا، وأزكاها عنده، وهو من أكبر أسباب 
كسب الثواب، وتحصيل الحسنات، وتكفير السيئات، 
ومن أقرب الطرق الموصلة إلى اهللا، والفوز بجنته 
ورضاه، بل لقد جعل اهللا رضاه في رضا الوالدين، 
أبواب  أوسط  وجعلهما  سخطهما،  في  وسخطه 

الجنة، بل جعل الجنة تحت أقدامهما .

اهللا  رضي  ـ  العاص  بن  عمرو  بن  اهللا  عبد  فعن 
عنهما ـ عن النبي ـ صلى اهللا  عليه وسلم ـ قال: " 
رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط 

الوالد ".

وجاء إليه رجل يستأذنه في الجهاد، فقال: " أحي 
وفي   ،" فجاهد  ففيهما  قال:  نعم.  قال  والداك؟ 
رواية أخرى: " أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي 
األجر من اهللا تعالى، فقال: فهل من والديك أحد 
حي؟ قال: نعم، بل كالهما. قال: فتبتغي األجر من 
والديك  إلى  فارجع  قال:   نعم.  قال:  تعالى؟  اهللا 

فأحسن صحبتهما "

فرض  يكن  لم  إذا  الجهاد  أن  على  الحديث  فدل 
عين، فإنه ال يصح الخروج إليه إال بإذن الوالدين، 
الجهاد في سبيل  نوع من  ببرهما  االشتغال  وأن 

اهللا. 

وعن عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قال: " 
أي  ـ:  وسلم  عليه  اهللا  صلى  ـ  اهللا  رسول  سألت 
أي   " رواية:  وفي   " تعالى؟  اهللا  إلى  أحب  العمل 
األعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصالة على وقتها. 
الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال:  قيل: ثم أي؟ قال: بر 

الجهاد في سبيل اهللا ".

م برهما على الجهاد في سبيل اهللا، وبين أن  فَقدَّ
هي  التي  الصالة  بعد  الثانية  المرتبة  في  برهما 

عمود الدين، وأفضل العبادات وأحبها إلى اهللا.

وهذا كقوله تعالى: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه 

فأمر    [23 [اإلسراء   {... ِإْحَسانًا  َوِباْلَواِلَدْيِن 
باإلحسان إلى الوالدين بعد األمر بعبادته.

أن   " ـ  عنه  اهللا  رضي  ـ  األنصاري  أيوب  أبي  وعن 
أعرابًيا عرض لرسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 
ثم  بزمامها،  أو  ناقته  بخطام  فأخذ  في سفر  وهو 
قال: يا رسول اهللا، أو يا محمد ! أخبرني بما يقربني 
من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي ـ 
ثم  أصحابه،  في  نظر  ثم  ـ  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
قال:  قلت؟  كيف  قال  هدي،  لقد  أو  وفق  لقد  قال: 
ـ: تعبد  النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم  فأعاد. فقال 
وتؤتي  الصالة،  وتقيم  شيًئا،  به  تشرك  ال  اهللا 
الزكاة، وتصل الرحم " وفي رواية: " فلما أدبر، قال 
رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: إن تمسك به 

دخل الجنة "

الوالدين  بر  أن  " على  الرحم  " وتصل  فدل قوله: 
النار،  من  والنجاة  الجنة،  دخول  أسباب  أعظم  من 

ألنهما أقرب الناس نسًبا، وأمسهم رحًما.

ويدل على ذلك أيًضا قوله ـ عليه الصالة والسالم ـ 
:" الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك 

الباب أو احفظه ".

وعن معاوية بن جاهمة السلمي :" أن جاهمة جاء 
النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال يا رسول اهللا ! 
أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك 
تحت  الجنة  فإن  فالزمها  قال:  نعم.  قال:  أم؟  من 

رجليها ".

وفي رواية: " الزم رجلها، فَثمَّ الجنة ".

صلى  ـ  اهللا  رسول  أتيت   " بلفظ:  الطبراني  ورواه 
اهللا عليه وسلم ـ أستشيره في الجهاد، فقال النبي 
نعم.  قلت  والدان؟  ألك  ـ  وسلم  عليه  اهللا  صلى  ـ 

قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما ".

وعن عائشةـ  رضي اهللا عنهاـ  قالت: قال رسول اهللا 
ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ :" نمت فرأيتني في الجنة، 
فإذا قارىء يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة 
عليه  اهللا  صلى  ـ  اهللا  رسول  فقال  النعمان.  بن 
وسلم ـ: كذلك البر، كذلك البر، كذلك البر. وكان 

أبر الناس بأمه ".

أما  اآلخرة،  في  بوالديه  بر  من  جزاء  بعض  هذا 
جزاؤه في الدنيا: فهو أن يبارك اهللا له في عمره، 
ويرفع  رزقه،  في  له  ويبسط  أثره،  في  له  وينسأ 
ذنبه،  ويغفر  كربه،  ويفرج  أمره،  وييسر  ذكره، 

ويجيب دعاءه، ويكافئه ببر أوالده به.

فيدل  عمره،  وزيادة  رزقه  في  له  اهللا  مباركة  أما 
أن  أحب  "من  والسالم:  الصالة  عليه  قوله  عليه 
فليصل  أثره،  في  له  وينسأ  رزقه،  في  له  يبسط 

رحمه".

الجوار،  وحسن  األرحام  صلة   " ـ:  أيًضا  ـ  ويقول 
وحسن الخلق ُتعمر بها الديار وتزداد بها األعمار".

وعن أبي هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ عن النبي ـ صلى 
ما  أنسابكم  تعلموا من   " قال:  ـ  عليه وسلم  اهللا 
في  محبة  الرحم  صلة  فإن  أرحامكم،  به  تصلون 

األهل، مثراة في المال، منسأة في األثر ".

وقوله ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: " ينسأ له في أثره 
" معناه: يؤخر له في أجله، وسمي األجل أثًرا ألنه 

يتبع العمر، قال زهير:

والمرء ما عاش ممدود له أمل      ال ينقضي العمر 
حتى ينتهي األثر

وأصله من َأَثر مشيه في األرض، فإن من مات ال 
يبقى له حركة فال يبقى لقدمه في األرض أثر. 

وقد يشكل على هذا: أن اآلجال مقدرة ال تزيد وال 
َال  َأَجُلُهْم  َجاء  َفِإَذا   ...} تعالى:  قال  كما  تنقص، 
َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُموَن } [األعراف 34]، 

فكيف يزاد له في عمره؟

والجواب عن هذا من خمسة وجوه:

الوجه األول: أن هذه الزيادة كناية عن البركة في 
عن  والعصمة  للطاعة،  التوفيق  بسبب  العمر، 
واإلضاعة،  التفريط  عن  والصيانة  المعصية، 
كأن  واآلخرة،  الدنيا  في  ينفعه  بما  وقته  وعمارة 
يوفق لعلم نافع، أو جهاد مبارك، أو صدقة جارية، 
والهبات  الفضائل  من  غيرها  أو  صالحة،  ذرية  أو 
اهللا  عند  قدره  بها  ويرتفع  ذخرها،  له  يبقى  التي 

تعالى وعند خلقه.

ونظير هذا ما ورد عن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم 
ـ أنه تقاصر أعمار أمته بالنسبة ألعمار من مضى 
الليلة  هذه  القدر،  ليلة  اهللا  فأعطاه  األمم،  من 
من  القليلة  ساعاتها  في  يحصل  التي  المباركة 
األجور الجزيلة والخيرات الكثيرة، ما ال يحصل في 
َلْيَلُة  اْلَقْدِر*  َلْيَلُة  َما  َأْدَراَك  سواها،{َوَما  شهر  ألف 

ْن َأْلِف َشْهٍرِ }  [القدر 2-3]. اْلَقْدِر َخْيٌر مِّ

واصل  عمر  في  يبارك  تعالى  اهللا  أن  والحاصل: 
ل  الرحم، ويعينه ويوفقه، ويهديه ويسدده، فيحصِّ
الدنيا  في  والكرامة  والعزة  واألجر،  الخير  من 
والعقوق،  القطيعة  صاحب  يحصله  ال  ما  واآلخرة، 

ولو كان عمره أضعاف عمر الواصل لرحمه.

فمن الناس من يعيش مائة سنة أو تزيد، ويكون 
حظه منها ال يزيد عن بضع سنوات. فليس طول 
العمر بكثرة الشهور واألعوام , ولكن بالبركة فيه، 
بحلول  ولكن  بكثرته،  ليست  الرزق  سعة  أن  كما 

البركة فيه.

وأن ذلك  الزيادة على حقيقتها،  أن  الثاني:  الوجه 
وأما  بالعمر،  الموكل  الملك  علم  إلى  بالنسبة 
بالنسبة  فهو  اآلية  عليه  دلت  الذي  األول  التقدير 
إلى علم اهللا تعالى، كأن يقال للملك مثًال: إن عمر 
فالن مائة إن وصل رحمه، وستون إن قطعها. وقد 
في  فالذي  يقطع،  أو  يصل  أنه  اهللا  علم  في  سبق 
علم اهللا ال يتقدم وال يتأخر، والذي في علم الملك 
هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه اإلشارة 
بقوله تعالى: {َيْمُحو اهللاُّ َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ 
اْلِكَتاِب } [الرعد 39]، فالمحو واإلثبات بالنسبة لما 
في علم الملك، وما في أم الكتاب هو الذي في علم 
القضاء  له  ويقال  البتة،  فيه  محو  فال  تعالى،  اهللا 

المبرم، ويقال لألول القضاء المعلق.

الثالث: أن اهللا يجعل له لسان صدق وثناء  الوجه 
وحمد، فيرتفع ذكره ويشتهر فضله في حياته وبعد 
مماته، وال يضمحل أثره بمجرد موته كما هو الحال 
وال  ثاني،  عمر  لإلنسان  والذكر  الرحم.  قاطع  في 

يزال اإلنسان معمًرا ما دام ذكره الحسن باقًيا.

وقد صدق القائل:

العرب - فقه التعامل مع الناس

دقات قلب المرء قائلة لـه  إن الحياة دقائق وثواني 

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها    فالذكر لإلنسان 
عمر ثاني   

بالخير،  يذكرون  أحياء  يزالون  ال  أناس  من  وكم 
وهم  وفضلهم،  مكانتهم  على  شاهدة  وآثارهم 
تحت أطباق الثرى من مئات السنين. بينما آخرون 
ال يزالون يعيشون على ظهر األرض وهم في عداد 
الذكر. وهللا  وخمول  القدر  بسبب سقوط  الموتى، 

در القائل:
وأفضل الناس من بين الورى رجل
تقضى على يده للناس حاجاُت      

 قد مات قوم وما ماتت مكارمهم      
وعاش قوم وهم في الناس أمواُت    

حميد  بن  محمد  رثاء  في  تمام  أبو  أنشد  ولما 
في  يقول  التي  المشهورة  قصيدته  الطوسي 

مطلعها :

توفيت اآلمال بعد محمٍد
ْفُر وأصبح في شغل عن السفر السَّ

قال له أبو دلف العجلي: إنه لم يمت من ُرثي بهذا 
الشعر.

ومن هذا الباب دعاء إبراهيم الخليل ـ عليه الصالة 
والسالم ـ: {َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْآلِخِريَن } 

[الشعراء 84].

قال ابن القيم: " ومن أعظم نعم اهللا على العبد: 
قدره،  ويعلي  ذكره،  العالمين  بين  له  يرفع  أن 
ليس  بما  ذلك  من  ورسله  أنبياءه  خص  ولهذا 
إْبَراِهيَم  ِعَباَدَنا  {َواْذُكْر  تعالى:  قال  كما  لغيرهم، 
ِإنَّا  َواْألَْبَصاِر*  اْألَْيِدي  ُأْوِلي  َوَيْعُقوَب  َوِإْسَحاَق 
اِر}  [ص:45ـ46] أي:  َأْخَلْصَناُهم ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ
الذي  الجميل  الذكر  وهو  بخصيصة،  خصصناهم 
يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي 
سأله إبراهيم الخليل ـ عليه الصالة والسالم ـ حيث 
قال: {َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْآلِخِريَن } ، وقال 
ن  َلُهم مِّ {َوَوَهْبَنا  بنيه:  سبحانه وتعالى عنه وعن 
رَّْحَمِتَنا َوَجَعْلَنا َلُهْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِلّيًا } [مريم 50]، 

َلَك  {َوَرَفْعَنا  ـ:  وسلم  عليه  اهللا  ـ صلى  لنبيه  وقال 
ِذْكَرَك } [الشرح 4]، فأتباع الرسل لهم نصيب من 
ومتابعتهم،  طاعتهم  من  ميراثهم  بحسب  ذلك 
بحسب  ذلك  من  بعيد  فإنه  خالفهم  من  وكل 

مخالفتهم ومعصيتهم".

الوجه الرابع: أن يرزق بذرية صالحة يرفعون ذكره، 
ويدعون له من بعده.

الوجه الخامس: أن المراد بزيادة العمر نفي اآلفات 
عن صاحب البر في بدنه وعقله وماله وأهله.

أما بر أوالده به، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما 
تدين تدان، وفي الحديث عن ابن عمر ـ رضي اهللا  
أبناؤكم،  تبّركم  آباءكم  "بروا  مرفوًعا:  ـ  عنهما 

وِعفوا َتِعفَّ نساؤكم".

والواقع شاهد لذلك، فكم من عاق لوالديه، عوقب 
بعقوق أوالده له، وصدودهم عنه، وهذا من عدل 

اهللا بعباده، وما ربك بظالم للعبيد.

حياتك، فالنكران شر المثالب
وإن كنت ال ترعى أبوة من رعى

وتبقى جحوًدا، ال تقرُّ بواجب
تظل شحيح النفس، ال بر عنده

حياة تهاوى مثل بيت العناكب
غًدا تعبس الدنيا بوجهك كي ترى

ويوم حساب فيه عدل المحاسب
تنوء  بحمل من عقوق و ذلة

إلى  عن وهب بن منبه قال: "إن اهللا تعالى أوحى 
موسى ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ: يا موسى وّقر 
عمره،  في  مددت  والديه  وقر  من  فإن  والديك، 
ووهبت له ولًدا يوقره، ومن عق والديه قصرت في 

عمره، ووهبت له ولًدا يعقه"

وعن ثابت البناني قال: " روي أن رجًال كان يضرب 
أباه في موضع، فقيل له: ما هذا؟ فقال األب: خلوا 
الموضع،  هذا   في  أبي  أضرب  كنت  فإني  عنه، 
هذا  الموضع،  هذا  في  يضربني  بابني  فابتليت 

بذاك، وال لوم عليه ".

وإجابة دعوته،  البار، وتفريج كربه،  أمر  تيسير  أما 
فيشهد له قصة أولئك النفر الثالثة الذين آواهم 
عليهم صخرة  فانطبقت  غار فدخلوه،  إلى  المبيت 
فسدت فم الغار، فتوسلوا إلى اهللا بصالح أعمالهم، 
أن يفرج عنهم، فقال أحدهم: " اللهم إنه كان لي 
أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبق قبلهما أهًال 
أرح  فلم  يوًما،  الشجر  طلب  بي  فنأى  ماًال،  وال 
فوجدتهما  غبوقهما،  فحلبت  ناما،  حتى  عليهما 
انتظر  يدي  على  والقدح  فلبثت  نائمين 
فشربا  فاستيقظا  الفجر،  برق  حتى  استيقاظهما 
غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت 
فانفرجت  أعمالهما  قليًال. وتوسل صاحباه بصالح 

وخرجوا يمشون.

اإلمام   عليه  بوب  وقد  الصحيحين.  في  والحديث 
البخاري بقوله: باب إجابة دعاء من بر والديه.

أفضل  من  الوالدين  بر  فإن  ذنبه،  تكفير  وأما 
ِإنَّ   ...} يقول:  تعالى  واهللا  الصالحة،  األعمال 
اِكِريَن }  ـيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ
[هود 114]، ويقول النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ: 

"وأتبع السيئة الحسنة تمحها".

أتى  رجًال  أن  ـ  عنهما  اهللا  رضي  ـ  عمر  ابن  وعن 
النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فقال: يا رسول اهللا! 
قال:  توبة؟  لي من  فهل  ذنًبا عظيًما،  أصبت  إني 
هل لك من أم؟ قال: ال. قال: هل لك من خالة؟ قال: 

نعم. قال: فبرها ".

الوالدين، فحري  بر  وإذا كانت هذه بعض ثمرات 
بكل عاقل ناصح لنفسه أن يحرص على بر والديه 
وأن  نحوهما،  عليه  يجب  بما  والقيام  وإكرامهما، 
فضلهما،  ويشكر  ليبرهما  أدركهما  بأن  يفرح 
فيدخل الجنة بسببهما. كما قال النبي ـ صلى اهللا 
عليه وسلم ـ: " رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. 
قيل: من يا رسول اهللا؟ قال: من أدرك أبويه عند 

الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ".
وقال عليه الصالة والسالم: "من أدرك والديه، أو 
اهللا  فأبعده  ذلك  بعد  من  النار  دخل  ثم  أحدهما، 

وأسحقه"

متخصصون في المكائن و خطوط
اإلنتاج  المستعملة و الجديدة
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العرب - معــارض

يعترب معرض كانتون اِّـعرض الصيني األول للصادرات والواردات الصينية، وقد أنشأ عام 1957، َّـ مدينة 

كوانجو جنوب الصني، ويقام مرتني َّـ العام َّـ فصلي الربيع والخريف بشكل سنوي، ويشارك َّـ هذا 

اِّـعرض ما ال يقل عن عشرين ألف شركة تجارية من داخل وخارج الصني، وبذلك يعترب اِّـهرجان التجاري 

األكرب على مستوى العالم، ويشهد هذا العام الدورة (120) للمعرض الذي سيقام على ثالث مراحل األوُّـ 

من 15 إُّـ 19 اكتوبر الجاري واِّـرحلة الثانية من 23 إُّـ 27 اكتوبر، اِّـرحلة الثالثة من 31 اكتوبر إُّـ4 

نوفمرب، ومن اِّـتوقع حسب اإلحصائيات الصينية أن يشارك َّـ هذه الدورة حوالي 200 ألف تاجر من 211 

دولة من مختلف دول العالم، وبالتالي فإن نسبة اِّـشاركة َّـ العام الحالي ستزداد بنسبة %24 عن العام 

اِّـاضي.

الدورة 120
للمعرض الصيني للصادرات والواردات

اِّـرحلة األوُّـ: 15-19 اكتوبر 2016
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اآلالت الضخمة واِّـعدات

اآلليات الهندسية

اِّـنتجات الحديدية واِّـعدنية

األدوات والعدد اِّـعدنية

مواد البناء

األدوات الصحية

اِّـنتجات الكيماوية

الكمبيوتر واالتصاالت

الكهربائيات اِّـختلفة

معدات اإلنارة

الدراجات الهوائية

الدراجات النارية

السيارات ”عرض خارجي“
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اِّـرحلة الثانية: 23-27 اكتوبر 2016
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عدد العارضنيالقســـماِّـعروضـــاتعدد العارضنيالقســـم

اِّـرحلة الثالثة:  31 اكتوبر - 4 نوفمرب 2015
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األحذية

اِّـواد الغذائية
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الحقائــــب

األدوات الرياضية
والرتفيهية والسياحية

اِّـواد الغذائية بأنواعها

األدوات واِّـعدات الطبية
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بدون دواء:
عالج الزكام بواسطة

 المعالجة المثلية الطبيعية!

العرب - الزاوية الطبية

عالجه  يمكن  الكيميائية،  األدوية  تناول  بدل 
باألدوية المثلية. ادخلوا لتتعرفوا على ماهية عالج 
وكيف  المثلية  الطريقة  هي  ما  بالضبط،  الزكام 
أخرى بطرق طبيعية  البرد ومشاكل  المثلية  تعالج 

وصحية.

يعتبر الزكام عدوى فيروسية تصيب بطانة االنف، 
الجيوب االنفية، الحنجرة والشعب الهوائية الكبيرة. 
التنفسي  الجهاز  وفيروسات  االنفلونزا  فيروسات 
(RSV)، تظهر بانتظام في اواخر الخريف والشتاء، 
في  بما  االمراض،  من  كامل  نطاق  في  وتتسبب 
االنفلونزا  فيروسات  تنتقل  البرد.  نزالت  ذلك 
بسهولة من شخص الخر عبر الرذاذ المنبعث  في 

الهواء عن طريق السعال او العطس. 

باالنف  الضيق  شعور  هي  االولى  الزكام  اعراض 
والحلق. يبدا المريض بالعطس ويعاني من سيالن 
االحيان  كثير من  (في  بالمرض  عام  االنف وشعور 
االنف  افرازات  تكون   المنخفضة).  الحرارة  مع 
االفرازات  تصبح  كبيرة.  وكميتها  شفافة  المائية، 
وخضراء  صفراء  وغائمة،  سميكة  الحق  وقت  في 
من  العديد  البرد  نزالت  اثناء  كميتها.  وتقل 
تختفي  ما  عادة  السعال.  ايضا  يطورون  المرضى 
السعال  فان  ذلك،  ومع  ايام،   4-10 بعد  االعراض 
بعض  لدى  تظهر  قد  اطول.  لفترة  عادة  يستمر 
المرضى عدوى في القصبة الهوائية جنبا الى جنب 
مع ضيق في الصدر وحرقة. مرضى التهاب الشعب 
الهوائية الطويلة االمد او الربو، يعانون اثناء البرد 

ايضا من صعوبة في التنفس.          

المثلية هي طريقة  يمكن ان تساعد الكثيرين في 
اسلوب  هي  الكالسيكية  المثلية  الزكام.  عالج 
الذي  الدواء،  اطاره  في  الشخص  يعطى  عالجي  
ذلك  وبواسطة  الطبيعية  الشفاء  قوى  فيه  تعمل 
يعود اليه التوازن والصحة.                                          

وغيره  الزكام  لعالج  والمميزات  االسس  هي  ما 

بواسطة المثلية؟

1. قانون التشابه 
تستند المثلية على قانون الطبيعة: مداواة الذات 
بالذات. المواد يمكن ان تخلق صورة من اعراض 
المثال  سبيل  (على  السليم  الشخص  في  البرد 
البصل يسبب اعراض مشابهة لتلك التي تسببها 
نزالت البرد) يمكن عالج الزكام والبرد عند اعطاء 

االدوية المثلية.
 

2. الشفاء
االعراض  فقط  وليس  المرض  جذور  عالج 
الفيروسات  قدرة  فان  المثلية  بموجب  الخارجية. 
من  ليست  بامراض  التسبب  في  البكتيريا)  (او 
يجب  اعمق   لمشكلة  ذلك  ويعود  الصدفة  قبيل 
الدقيقة  الحية  الكائنات  على  القضاء  معالجتها. 
وحده ليس هو الحل الصحيح وهذا هو السبب في 
من  العديد  في  وتكرارا  مرارا  المتكررة  االصابات 

الحاالت. (التهاب الحلق واالذنين، الخ).

3 . منظور شامل (كلي)
ال تتعامل المثلية مع اجهزة المريض (على سبيل 
عن  منفصلة  كمشكلة  التنفسي)،  الجهاز  المثال 
ككل  الشخص  الى  ننظر  ولكن  االنظمة،  بقية 
من  معين  جزء  في  الخلل  نفهم  ان  ونحاول 
اضطراب مركزي بعض نتائجه تنعكس على ذلك 
النظام المريض. لهذا السبب فان الطب المثلي 
او  االنفلونزا  او  البرد  عالج  في  فقط  يساهم  ال 
بذلك  العام،  التحسن  في  ايضا  ولكن  االلتهاب، 
منها،  نعاني  التي  االضافية  المشاكل  تنقضي 
ليطرا تحسن في االحاسيس الجسدية والنفسية.

4 . تكوين ادوية المعالجة المثلية
الكيميائية  المواد  المثلية على  االدوية  ال تستند 
الصحية  الحالة  من  مصطنع  بشكل  تغير  التي 
لعمليات ضخمة  مواد خضعت  بل من  للمريض، 
من التخفيف والهز وتعمل على تحفيز قوى الشفاء 

الطبيعية للجسم.

5 . اختيار الدواء
يتم اختيار االدوية المثلية وفقا لالعراض المحددة 
للمريض (مثال عند عالج الزكام او االنفلونزا ناخذ 
هل  عطش،  حالة  هناك  كان  اذا  ما  االعتبار  بعين 
او  االستلقاء  عند  التنفس  في  الصعوبات  تتفاقم 
الجلوس، وهل هناك تحسن / تدهور ليال او نهارا ، 
االسباب  ومراعاة  الشخصية  الخصائص   ،( الخ 
قد  وبالتالي،  المرض.  النتشار  ادت  التي  العميقة 
يكون من الجائز ان يحصل عدد مختلف من مرضى 

الزكام او االنفلونزا على عالج مثلية مختلف.
 

6 . عملية الشفاء
يكون  عندما  البقاء.  على  القدرة  لديه  كل شخص 
الشخص سليما، فهو يتواجد في حالة من التوازن 
على  البقاء  قوة  تحافظ   حيث  والجسدي،  العقلي 
االنسجام واالستقرار. المرض هو عبارة عن انتهاك  
رد  نتيجة  هي  والعالمات  االعراض  التوازن.  لهذا 
فعل  قوة البقاء للتحفيز الضار (المادي او النفسي)، 

وذلك بواسطة اليات الجسم.
خلل  وجود  الى  تشير  اشارات  عن  عبارة  االعراض 
قوة  لتشغيل  حاجة  هنالك  حقا  للشفاء   . داخلي 
المرض  التجاه  المعاكس  االتجاه  في  حيوية 
 .1 بند  في  راينا  كما  التوازن.  نقطة  الى  والعودة 
المادة التي تم اعداد الدواء منها، يمكن ان تسبب 
نفس اعراض المرض. حيث تخضع للتخفيف والهز، 
وكان  مثلي،  دواء  شكل  على  للمريض  ويعطى 
المريض يحصل على هذا المرض مرة اخرى، ولكن 
لهذا  الحيوية  القوة  استجابة  مخففة.  بصورة 
المرض.  اتجاه  عكس  على  المرة،  هذه  التحفيز 
حقيقي  عالج  على  الحصول  يمكن  الطريقة  بهذه 

لمشاكل عديدة، ومنها نزالت البرد.
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العرب -أنت وطفلك

قد يسأل البعض ما هدف التربيه اإليجابيه للطفل ؟! التربيه اإليجابيه هدفها تعليم الطفل ومساعدته على فهم قدراته وحدوده 
والتواصل معك ومع اآلخرين ..سيتعلم طفلك من خالل التربيه اإليجابيه كيف يرى نفسه ويرى العالم من حوله من خالل التجارب 
والخبرات التى يخوضها معك، واإلعتماد على نفسه فى التفكير ..األهم أن ما سوف يتعلمه األن سيبقى نموذجآ له طوال حياته فى 

كيفيه التعامل عندما يصبح مراهقآ أو شابآ…فإليك بعض النصائح التى تساعد فى تربية طفلك تربيه إيجابيه سويه..!!

15
 نصيحة هامة

فى تربيتك لطفلك

القواعد  بعض  أن تضعى  الضرورى  من  أوآل   -  1
اليجب  وما  يفعله  أن  ..مايجب  والواضحه  القليله 
ويعرف  القواعد  إحترام  كيفيه  ليتعلم  يفعله  ان 
حدوده.. مثل:عدم لمس السكين ..او عدم تعديه 

الشارع بمفرده .
 

2 - هناك سبع كلمات سحريه يحتاج دائمآ طفلك 
أنا   – بك  فخوره  أنا   – أحبك  (أنا   !!.. سماعها 
-هذه  أسفه  أنا   – سامحتك  أنا   – أسمعك 

مسئوليتك – أنت تستحق ما تأخذه ).
 

3 - داعب إبنك كطفل ، إصغ إليه كمفكر وناقشه 
وشاوره كفيلسوف أوحكيم وأنظر إليه دائمآ نظره 
األبطال ..الطفل كالعجينه يكون كما تصنعه أنت.

 
طفلك  إلى  الحديث  ..عند  البصرى  التواصل   -  4
إنزلى بحيث يكون عينيكى بمستوى عينيه ..هذا 
أفضل لجذب إنتباه الطفل ..ويشعره هذا بأهميته 

ويظهر قدر محبتك له والعكس .
 

من  الخوف  من  اإلمكان  قدر  ابعدواأبنائكم   -  5
التوكل  علموهم  ..ولكن  الرزق  قلة  أو  المستقبل 

على اهللا ..وكونوا قدوه لهم فى فعل هذا .
 

6 - إعتذر لطفلك عن أى خطآ يصدر منك فى حقه 
..فهو بدوره سيتعلم اإلعتذار ويشعر بقيمته .

 
7 - إذا إستخدم طفلك كلمه نابيه ..أفضل طريقه 
تمامآ  تجاهله  هى  ينساها  حتى  معه  للتعامل 

..فالنهى والزجر المستمر يجعله يتمسك بها .
 

8 - علم طفلك الشعور باآلخرين ومراعاة 

مشاعرهم والتعاطف معهم ،حيث يستطيع الطفل 
القدوه  طريق  عن  الصفات  هذه  يكتسب  أن 

والمراقبه وأن يراك تفعل ما تقول ..
 

دائمآ  حبك  عن  له  ..وعبر  طفلك  احضن   -  9
فيشعره هذا باآلمان ويقلل إحساس الخوف ..حيث 
أيضآ أثبتت دراسه بجامعة واشنطن..أن اإلحتضان 
حجم  تطور  على  يساعد  للطفل  المستمر  والعناق 
مقارنة   10% بنسبه  الطفل  دماغ  فى   ( (الحصين 
بباقى أقرانه الذين لم يحصلوا على هذا النوع من 
التعلم  عن  المسئول  هو  (الحصين  اإلهتمام 
الغضب  وقت  اآلفعال  ردود  وحتى  والذاكره 

والضغوط.
 

10 - التكرر لطفلك كلمات مثل :أنت فاشل ،أنت 
الكلمات  أنانى وغيرها من  ،انت  ،أنت كذاب  عنيد 
سوف  أنه  ،واألسوأ  داخله  سيىء  آثر  تترك  التى 
صحيح  والعكس  كذلك  ويصبح  بالفعل  يتبناها 
شجعه دائمآ بكلمات تشجيعيه مثل: أنت متعاون، 
الشعور  هذا  الطفل  فيتبنى  وهكذا..  ناجح  أنت 

اإليجابى .

لطفلك  ..قدمى  بإستقالليه  طفلك  ليشعر   -  11
إختيارات متعدده ضمن إختياراتك مثل.. تريد أن 
..وقللى  أواآلخضر  اآلحمر  شيرت  تى  ال  تلبس 
الحيره  تتجنبى  حتى  الخيارات  من  قدراإلمكان 

والتشتت .
 

12 - إحترم طفلك ..إذا أردت أن يحترمك .. أفضل 
بإحترام  تعامله  أن  اإلحترام  لتعلمه  طريقه 

أوآل..أنت مرآته.

األطفال  عند  طبيعيه  ظاهره  هو  الخوف   -  13
خالل..عدم  الشعورمن  هذا  نقلل  أن  ..يمكننا 
يزيد  فهذا  الطفل  مخاوف  من  والضحك  السخريه 
الثقه  ويفقده  والضعف  بالخوف  إحساسه  من 
بالنفس ،وكذلك تقليل أهميه اآلشياء التى تسيطر 
على خيالهم وأفكارهم وتشعرهم بالخوف ،فاألشياء 
كبيره  فهى  لك  بالنسبه  صغيره  تبدو  قد  التى 
للطفل،وأيضآ تفسير كل شىء لهم حيث  بالنسبه 
الفهم  على  قدرتهم  زيادة  إلى  بدوره  هذا  يؤدى 

وبالتالى يقل الخوف.
 

14 - علم طفلك أن يقول (ال) للخطآ فال تطالبيه أن 
يقول نعم بإستمرار دون إبداء رأى ،فيؤدى ذلك إلى 

إلغاء شخصيته وعدم قدرته على قول (ال) للخطآ.
 

15 - إذا أساء طفلك التصرف ..فكرى قبل أخذ أى 
ردة فعل ..فال تسرعى إليه إال إذا كان يؤذى نفسه 
ولكن  حازمآ  بصوتآ  إليه  تتحدثى  أن  ..تذكرى 
،إجعليها  أفعالك  ردود  فى  منخفضآ..والتبالغى 
التمييز بين  مناسبه للموقف حتى يستطيع طفلك 

المواقف من السىء إلى األسوأ.
 

يتلقاه  ما  فقط  ليس  التعليم  ان  دائمآ  وتذكرى 
األول  معلمه  أنت  ..وإنما  المدرسه  داخل  طفلك 
وقدوته ومرأته بأول العمر ..وإنتبهى أيضآ أن لكل 
طفل شخصيته و طباعه ..فال تطبق قاعده واحده 
على الجميع فعليكى بمراقبته أوآل ولكى أن تقررى 

بعدها مااألنسب لشخصيته.
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العرب - منوعــات

تعدد الزوجات بأمر
القانون والحبس

للمرأة المعترضة

«تعدد الزوجات» من المعامالت اإلنسانية التي 
المسيحية  الطوائف  وبعض  اإلسالم  أجازها 
األجنبية  الدول  بعض  عكس  على  واليهودية، 
يعاقب  التي  الممنوعات  من  تعتبرها  التي 
عليها القانون، إال أنه مع ارتفاع نسب العنوسة 
نسب  معدالت  زيادة  مع  بالتزامن  العالم،  في 
اإلناث اتجه عدد من الدول إلى سن تشريعات 

تجيز تعدد الزيجات.
الزواج بـ3 نساء

كسرت  صحفية،  إلكترونية  مواقع  وحسب 
التقاليد  الصينية،   جوان  دونج  مدينه 
االجتماعية التي ال تعترف بالتعدد في العالقات 
النسائية، فضال عن منع القانون للزواج بأكثر 
من امرأة، وسمحت للرجل هناك باالرتباط بـ 3 

نساء.
الغالبية نساء

السبب وراء ذلك أن هذه المدينة - دونج جوان 
بالمدينة  واإلناث  الذكور  بين  التركيبة  في   -
التي  للدرجة  النساء  من  غالبية  تسكنها  التي 
يفضلون  المدينة  في  المصانع  أصحاب  جعلت 
التزامهن  بسبب  الرجال  على  النساء  توظيف 
من  أعلى  إنتاجية  وتقديمهمن  العمل  في 

الرجال.
عدد الزيجات غير محدود

لم تكن المدينة الصينية وحدها التي انحازت 
لهذا التوجه، بل وقع أيضا الرئيس الكيني 

سعودية تقترح
ايموجي بالحجاب

 على الهواتف

برلين  في  المقيمة  السعودية  الفتاة  تسعى 
قائمة  إلى  الحجاب  إلدخال  الحميدي  ريوف 
في  المستخدمة  "ايموجي"  التعبيرية  الرموز 
التواصل  شبكات  على  المحادثات  لغة 

االجتماعي.
تأييدا  الحميدي،  أطلقتها  حملة  لقيت  وقد 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  واسعا 
ريديت  شبكة  مؤسسي  أحد  بدعم  وحظيت 
على  األفكار  تشارك  مجال  في  تنشط  التي 

شبكة اإلنترنت.
 "CNN" شبكة  مع  حوار  في  الحميدي،  تقول 
شركة  إلى  بالفكرة  تقدمت  إنها  األميركية، 
في  المختصة   "Unicode Consortium"
أجل  من  "ايموجي"  التعبيرية  الرموز  تطوير 

"تمثيل" ماليين المحجبات حول العالم.
وتضيف الفتاة السعودية "الحقيقة أنه ال يوجد 
ايموجي ليمثل ماليين النساء المحجبات حول 

العالم، وهذا كان أمرا محيرا بالنسبة لي".
مقترحها  الفتاة  هذه  تقدم  أن  المقرر  ومن 
شخصيا للجنة ايموجي الشهر المقبل، وهناك 
على  ورؤيته  مقترحها  العتماد  قوية  حظوظ 

."CNN " الهواتف السنة المقبلة، حسب

كم عدد
الفقراء

في العالم

بالزواج  للرجال  يسمح  قانونا  كينياتا  اوهورو 
النساء دون موافقة زوجاتهم  من أي عدد من 
إال  الزواج  الكينيات  للنساء  يمكن  وال  األخرى، 

من رجل واحد.
القانون بعد مناقشة  المشرعون مشروع  وأقر 
البرلمان،  من  النائبات  انسحاب  شهدت  حامية 
وأكد أعضاء البرلمان الذكور أن تعدد الزوجات 
والتقاليد  اإلنجيل  أيده  للرجل  حق  هو 

األفريقية.
السجن مدى الحياة

اإلريترية  الحكومة  أجبرت  جري،  قرار  في 
تتكفل  أن  على  الزوجات،  تعدد  على  الرجال 
قرار  وجاء  والسكن،  الزواج  بمصاريف  الدولة 
لوزارة  رسمية  فتوي  خالل  من  الحكومة 
ضرورة  على  نصت  واألوقاف  الدينية  الشئون 
ال  حتى  األقل،  على  زوجتين  من  الرجل  زواج 
حال  في  الحياة  مدى  السجن  لعقوبة  يتعرض 
اكتفائه بزوجة واحدة، ونصت الفتوى على أن 
أي زوجه تعترض على قيام زوجها بالزواج من 
سيدة أخرى سيتم عقابها بالسجن مدى الحياة.

معاقبة الزوجة المعترضة
يتزوج  إنسان  كل  أن  على  الفتوى  ونصت 
يرفض  الذي  والرجل  األقل،  على  امرأتين 
السجن  لعقوبة  يخضع  أن  يجب  بذلك  القيام 
يجوز  وأنه  الشاقة،  األشغال  مع  الحياة  مدى 
من  زوجها  منع  تحاول  التي  المرأة  معاقبة 

الزواج من امرأة أخرى بالسجن مدى الحياة.
انخفاض تعداد موريتانيا

األمر  سلطة  أصدرت  مماثل  قرار  وفي 
بالمعروف في موريتانيا حكمها األول تحت رقم 
وعّللت  الزوجات،  تعدد  بفرض  القاضي   ،1
الشرعية  بالنصوص  حكمها  السلطة 
نسبة  وارتفاع  الدولة  سكان  عدد  وبانخفاض 
وزواجهم  للخارج  الشباب  وهجرة  اإلناث 

باألجنبيات.
األول  يقضي  بنود  ثالثة  الحكم  وتضمن 
 3 األقل  على  محددا  الزوجات  تعدد  بفرض 
زوجات لكل رجل، في ما نص البند الثاني على 
الجبرية على كل من لم يتقيد  فرض اإلقامة 
ونص  نساء،  بأربع  تزويجه  مع  األول  بالبند 

البند األخير على سرعة تنفيذ الحكم.

االثنين  اليوم  الدولي صدر  للبنك  أفاد تقرير   
يزالون  ال  شخص  مليون   767 حوالي  بأن 
اليوم  في  دوالرا   1.90 من  أقل  مع  يعيشون 
الصحراء،  جنوب  أفريقيا  في  تقريبا  نصفهم 

بحسب البيانات.
بشكل  يتراجع  المدقع  الفقر  أن  التقرير  وأكد 
ثابت في العالم، لكن الحملة من أجل القضاء 
عليه بحلول العام 2030 تواجه تهديدا، بسبب 
وكالة  بحسب  االقتصادية،  الفوارق  تزايد 

فرانس برس.
االجتماع  قبل  نشر  الذي  التقرير  في  وجاء 
الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  للبنك  السنوي 
في واشنطن أن "الفقر المدقع ال يزال يتراجع 
في العالم رغم تباطؤ االقتصاد الدولي، وهذا 
المدى  على  أكبر  بشكل  مالحظ  التراجع 
بأكثر  فقرا  األكثر  انخفض عدد  فقد  الطويل، 
القرن  تسعينات  مع  بالمقارنة  النصف  من 
على  يشارف  العدد  هذا  كان  عندما  الماضي 

الملياري دوالر".
األشخاص  "عدد  أن  من  الدولي  البنك  وحذر 
المحرومين من دخل مقبول ال يزال أقل بكثير، 
العام  بحلول  المدقع  الفقر  على  القضاء  وأن 
2030 لن يتحقق ما لم يستفيد األكثر فقرا من 
الفوارق  على  القضاء  علينا  ولذلك  النمو، 
فيها  يتركز  التي  الدول  في  خصوصا  الكبيرة 

العدد األكبر من الفقراء.
عائدات  سجلت  و2013،   2008 العامين  وبين 
الـ40%  %60 من األكثر ثراء ارتفاعا أسرع من 
األكثر فقرا في نصف الدول الـ84 التي يشملها 

التقرير.

أسترالي يسجل
براءة اختراع

ساندويش جديد

ساندويتش  ابتكار  براءة  أسترالي  رجل  سجل   
باسم الهامدوج وشرع بالفعل في عمله وبيعه.

النقانق  أو  ويحوي الهامدوج قطعة من السجق 
المعروفة باسم هوت دوج باإلضافة إلى قطعة 
من اللحم المعروف باسم البرجر معا في رغيف 

صغير من الخبز.
للمرة  موري،  مارك  ويدعي  األسترالي،  وظهر 
شارك  يسمى  تلفزيوني،  برنامج  على  األولى 
أفكارهم  المتسابقون  فيه  يعرض  تانك، 
التجارية أمام مجموعة من كبار رجال األعمال 

في محاولة للفوز بتمويل لفكرتهم.
لكن موري لم يتمكن من اقناع لجنة التحكيم 

في البرنامج بتمويل مشروعه.
يبيع  وهو  للظهور  موري  عاد  عام،  وبعد 
ُتقام  التي  المعارض  الهامدوج في  ساندويتش 
يشترون  مهتمين  عن  وللبحث  أستراليا  غربي 

منه حق بيع ذلك المنتج.
وقال موري لمحطة أخبار محلية "أقمنا خيمتنا 
عن  ونبحث  أستراليا  غربي  شهرين  منذ 
هذا  بيع  في  بالمشاركة  مهتمين  اشخاص 

المنتج."
في  األولى  للمرة  ُسجل  قد  الهامدوج  وكان 
أمريكا عام 2009، إال أن موري لم يبدأ بيعه إال 

اآلن.
ووصف موري الساندويتش، عندما قدمه للمرة 
األولى في برنامج شارك تانك، بأنه وليمة في 

الفم، وهو ما أضحك المحكمين آنذاك.
للساندويتش  المتميز  الشكل  الصور  وتظهر 
البرجر  شريحة  ليناسب  المنتصف  في  الدائري 
وممتد عند الطرفين ليناسب قطعة النقانق أو 

الهوت دوج.

زوجة اكتشفت شيء
 غريب في زوجها

 ليلة الزفاف
 فرفعت عليه قضية خلع!

كامل  عام  لفترة  خطبتهما  تم  وفتاه  شاب 
وعندما جاء موعد الزفاف ذهب العروسين الى 
بيت الزوجية حيث اكتشفت الزوجة في الشاب 
عامًا   28 العمر  من  يبلغ  والذى  تزوجته  التي 
برفع قضية  قيامها  الى  استدعى  شيء غريب 
الحكم لها وذلك  خلع على زوجها وبالفعل تم 
فترة  طيلة  بغشها  قام  الزوج  ان  بسبب 
او  "باروكة"  رأسه  على  يبلس  وكان  الخطوبة 
الزوجية  عش  معه  دخلت  فعندما  عيرة  شعر 
النه  ليس  الفتاه  فأنهارت  اصلع  انه  تفاجئت 

اصلع ولكن انهارت لمدة الغش .
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نهاية مؤثرة.. تزوجا 63 عاماشيء ويصعب التمييز بينهم3 توائم يتشابهون في كل
وماتا في ساعة واحدة

فلسطينية تنافس على لقب
ملكة جمال ا�رض

جميع حمير العالم!الصين تسعى لشراء

رجل يبيع زوجته على موقع "eBay" تحت عنوان "زوجة مستعملة"!

تسعى الصين إلى شراء جميع الحمير المعروضة للبيع بالعالم، بغرض 
إنتاج  والدوائية، خاصة  الطبية  المستحضرات  استخدامها في تصنيع 
الدموية  الدورة  أمراض  بعالج  الخاصة  األدوية  وبعض  الجيالتين 

والدوار وعدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء واألرق.
كما ينتج منها أدوية منشطة للدم، ووقف نزيف الدم الشديد، وأيًضا 

عالج فقر الدم أو انخفاض عدد خاليا الدم وكريمات لقرحة الساق.
تجارة  الطريفة عن  القصة  البريطانية  "اإلندبندنت"  ونشرت صحيفة 
بيع الحمير التي أصبحت مطلبا كبيرا للتجار الصينيين الذين يبحثون 

عنها في جميع أنحاء العالم بعد انخفاض عدد الحمير في الصين.
ونقلت الصحيفة عن شبكة "سي إن إن" اإلخبارية، أن عدد الحمير في 
مسئول  أكد  فيما  ماليين،   6 إلى  مليوًنا   11 من  انخفض  الصين 
حكومي في النيجر لـ"بي بي سي" أن نحو 80 ألف حمار تم تصديرها 
إلى الصين هذا العام من الدول اإلفريقية مقارنة بـ 27 ألف حمار في 

العام الماضي.
كان عدد من الدول اإلفريقية، ومنها النيجر وكينيا وبوركينا فاسو التي 
تؤكد اإلحصائيات أنها تمتلك نحو 1.4 مليون حمار، قد حظرت على 
الصين شراء حميرها هذا الشهر رغم ارتفاع متوسط سعر الحمير في 
إفريقيا بنحو ثالثة أضعاف، وأصبحت تجارتها وتربيتها مربحة جدا، ما 
دفع دوال إفريقية أخرى مثل كينيا للموافقة على فتح مسلخ جديد لقتل 

الحمير يقوم بسلخ 100 حمار يوميًا.
وطالب الخبير الصيني، تشين يون فنغ، الحكومة الصينية بحل أزمة 
نقص الحمير في بالده لدعم صناعة الدواء، وفقا لصحيفة "نيويورك 
إنه يجب  الرسمية الصينية قوله  التي نقلت عن وكالة األنباء  تايمز" 

على الحكومة دعم مربي الحمير من خالل تقديم إعانات مالية لهم.
قرر رجل بريطاني ( 33 عاما) عرض زوجته في مزاد علني بموقع eBay على سبيل المزاح عندما لم تبد أي تعاطف معه أثناء 

مرضه.
وكان اإلعالن بعنوان"زوجة مستعملة"، وبدأ سيمون اوكين بعرض اإليجابيات والسلبيات لزوجته بشكل ساخر، حيث جاء في 
المميزات أن جسمها الئق، بينما ذكر في العيوب أنها تسبب ضوضاء ولن تتمكن من إسكاتها إال بشراء المجوهرات الثمينة، 

وكتب: إنه يرحب بالعروض المقدمة وسيضع في اعتباره إذا كان هناك صفقة لتبادلها مع أخرى تصغرها سنا.
وقال سيمون إنه وضع اإلعالن مساء يوم األربعاء بعدما ضاق ذرعا في إثارة تعاطف زوجته، حيث كان يشعر بالتعب والمرض بعد 

العمل لكن زوجته أخبرته أنه ناتج عن إجهاد نفسه ولم تتوقف عن النواح، ففكر في عرضها للبيع.
واكتشفت الزوجة اإلعالن بعد أن الحظه زميلها في العمل، وقالت إنها غضبت وأرادت قتله، حيث تسبب في إحراجها وسط 

زمالئها وبدأ الجميع يسخر منها، فهو لم يضعها للبيع فقط بل استخدم صورة سيئة لها أيضا.
وأضافت أن زوجها دائما يشكو بأنه ضعيف ومريض لكنه يقضي من 3 إلى 4 ساعات في صالة األلعاب الرياضية، واعترفت أن 
العطاءات التي تصدرت نحو 65 ألف جنيه إسترليني أثارت اهتمامها قبل أن يقوم الموقع بحذف اإلعالن، وتعجبت من المبلغ 

الذي كانت من الممكن أن تحصل عليه إذا لم يحذف الموقع اإلعالن.
على الجانب اآلخر، حصل سيمون على العديد من الرسائل من مشترين يطالبونه بنشر مزيد من الصور. ورأت زوجته الجانب 
المضحك لألمر، وشكر زوجته على تقبل مقالبه بصدر رحب. وأضاف في النهاية أنه لم يكن ليسمح بحصول أي شخص عليها، 

فهي رائعة.

في نهاية مؤثرة، توفي زوجان أميركيان مسنان، خالل نصف ساعة، بعد 
عالقة دامت 63 عاما كاملة.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية فإن الزوجين توفيا، في 31 يوليو 
الماضي، في إحدى دور الرعاية، بوالية ساوث داكوتا األميركية، في الغرفة 

نفسها، ويد كل منهما تمسك بيد اآلخر.
وتوفيت الزوجة، جانيت دي النغ، أوال عن عمر 87 عاما جراء معاناتها من 

مرض ألزهايمر.
عاما،   86 الزوج، هنري دي النغ،  فارق  الزوجة،  وفاة  20 دقيقة من  وبعد 
الحياة، وهو عسكري سابق قاتل في الحرب الكورية، وعانى من سرطان 

البروستات.
التي  زوجته،  قريبا من  يظل  الرعاية كي  دار  إلى  نقله  الزوج طلب  وكان 

رافقها طوال العمر، ولم يتأخر كثيرا عن اللحاق بها بعد الممات.
وقال لي دي النغ، وهو ابن الزوجين، إن العائلة رأت في النهاية فعال إلهيا 
رحيما، مشيرا إلى أن والده كان يحرص بصورة كبيرة على رعاية أمه طوال 

سنوات مرضها.

توائمها  أن  اكتشفت  بريطانية  أما  أن  البريطانية  ميل"  "ديلي  صحيفة  ذكرت 
الثالثة متشابهون في مالمحهم الجسدية كلها، مشيرة إلى أن الثالثة تجاوزوا 
احتمال 200 مليون إلى واحد، حيث ولدوا متشابهين بطريقة من الصعب معها 

التمييز بينهم.
إلى أن األم شعرت بالدهشة عندما أظهرت صورة طبقية بأنها  التقرير  ويشير 

حامل بثالثة توائم، وزادت دهشتها عندما علمت بأن الثالثة متشابهون.
الماضي  العام  والدتهم  تمت  وروهان  وروكو  رومان  أن  إلى  الصحيفة  وتلفت 
بعملية قيصرية، مشيرة إلى أنه بعد أن أرسلت األم بيكي – جو عينة من الحمض 
النووي للفحص، جاءت النتيجة مفاجئة ومعجزة، حيث أثبت الفحص أن أوالدها 

متشابهون بطريقة يصعب تصديقها.
الوحيدة   الطريقة  إن  قولها  المتعددة،  الوالدات  مؤسسة  عن  التقرير،  وينقل 
للتأكد من تشابه التوائم الثالثة، هي المعروفة بـ"زيغوسيتي"، وتتم عبر فحص 

الحمض النووي.
وتقول الصحيفة إنه من حسن حظ األم البالغة من العمر 23 عاما، أن العالمات 
بينهم.ويورد  التفريق  على  األم  ستساعد  البارزة  األطفال  وشخصيات  المميزة 
الصعب  من  كان  الوالدة  حديثي  كانوا  "عندما  قولها:  األم،  عن  نقال  التقرير 
التفريق بينهم، لكنني لم أخلط بينهم أبدا"، مشيرة إلى أن كل واحد منهم لديه 
عالمة بين حاجبيه، مستدركة بأن عالمة رومان هي أسود من االثنين اآلخرين، 

كما أن روهان لديه عالمة على رجله أيضا.

باإلضافة  الفلسطيني،  العلم  وحاملًة  الفلسطيني،  التراثي  الزي  مرتديًة 

رنتيسي  نتالي  الفلسطينية  الفلسطيني، ستشارك  للفلكلور  عرض  لتأدية 

(18 عاما) للدخول في منافسة مسابقة ملكة جمال األرض في الثامن من 

الشهر القادم، للفوز باللقب في الدورة الـ 16 لهذه المسابقة السنوية.

تعزيز  العام  هذا  وتتبنى   ،2001 عام  الفلبين  في  المسابقة  هذه  وبدأت 

الذي يهدد كوكبنا، وهو ما شجع رنتيسي  البيئة، والتلوث  الوعي بقضايا 

طالبة السنة األولى بتخصص الجغرافيا وعلوم األرض في جامعة بيرزيت، 

على التقدم لخوض غمار المنافسة من أجل الفوز باللقب، وفق ما صرحت 

به لوكالة األنباء الفلسطينية.

على  يتنافسن  العالم  دول  مختلف  من  فتاة   95 بين  من  واحدة  رنتيسي 

التعريف  أيام سيقع على عاتق كل واحدة منهن  اللقب. وعلى مدى ثالثة 

بمشكالت البيئة في بالدها، وتقديم خطط استراتيجية وحلول إبداعية غير 

تقليدية لمشكالت البيئة.

إن  الفلبين،  إلى  للسفر  استعدادا  حقائبها  تحزم  التي  رنتيسي  وتقول 

الفلسطينية  البيئة  عن  للحديث  جديدة  عالمية  منصة  تمثل  المسابقة 

والموارد الطبيعية بأسلوب مختلف عما يتحدث عنه السياسيون.

أن  إنسان  كل  ”من حق  وأن  باإلنسانية،  ترتبط  البيئة  أن  رنتيسي  وترى 

يعيش في بيئة سليمة ونظيفة وجميلة“.

والفائزة باللقب ستعمل على تعزيز الوعي البيئي وتسعى لتحقيق إنجازات 

بيئية على مستوى بالدها والمستويات الدولية أيضا.

1
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المنتخب السورى، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق أول انتصاراته فى 

على  روسيا،  فى   2018 العالم  كأس  لبطولة  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 

حساب الصين فى معقل األخير، بهدف دون مقابل، بالمباراة التى جمعتهما 

اليوم، ضمن منافسات المجموعة األولى.

سجل هدف المنتخب السورى الوحيد محمود المواس فى الدقيقة 54 من 

عمر المباراة، ليرتفع رصيد المنتخب السورى إلى 4 نقاط ليتقاسم المركز 

الثالث مؤقتًا مع إيران، فيما توقف رصيد المنتخب الصينى عند نقطة واحدة 

فى المركز الخامس.

المنتخب االرجنتيني يتدهور في ترتيب

تصفيات كأس العالم
والبرازيل تستعيد رونقها

أمريكا  قارة  تصفيات  في  الخامس  المركز  إلى  األرجنتيني  المنتخب  تراجع 

بروسيا  القدم  لكرة   2018 العالم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  الجنوبية 

بعدما تعادل مع مضيفه منتخب بيرو 2 / 2 في الجولة التاسعة من مباريات 

التصفيات.

وأهدر المنتخب األرجنتيني ، الذي افتقد جهود النجم ليونيل ميسي بسبب 

اإلصابة التي تعرض لها خالل مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري 

االسباني ، تقدمه مرتين خالل المباراة ليخرج بنقطة واحدة رفع بها رصيده 

المركز  في  لبيرو  نقاط  ثماني  مقابل  الخامس  المركز  في  نقطة   16 إلى 

الثامن.

وافتتح راميرو فوينيس موري التسجيل لألرجنتين في الدقيقة 16 ثم تعادل 

منتخب بيرو بهدف لالعب باولو جيريرو في الدقيقة 59 .

ويستضيف المنتخب األرجنتيني نظيره الباراجوياني مساء الثالثاء بينما يحل 

منتخب بيرو ضيفا على نظيره التشيلي.

تيتي  الفني  المدير  قيادة  تحت  رونقه  البرازيلي  المنتخب  استعاد  بدوره، 

5 / صفر  في  وحقق انتصارا ساحقا على ضيفه البوليفي حيث تغلب عليه 

الجولة التاسعة من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.

في  البرازيلي  للمنتخب  التسجيل  األسباني  برشلونة  نجم  نيمار  وافتتح 

الدقيقة 11 رافعا رصيده إلى 300 هدف بقميص المنتخب ، وواصل تألقه 

األرجنتين  تقدمت  المباراة.بعدها  خالل  للفريق  أخرى  أهداف  ثالثة  ليصنع 

مجددا في الدقيقة 78 عن طريق النجم جونزالو هيجواين، لكن بيرو خطفت 

كويفا  كريستيان  طريق  عن  النهاية  من  دقائق  ست  قبل  التعادل  هدف 

وسجله من ضربة جزاء.

حضر مالك الجزيري في المرتبة الـ50 عالميا،كأفضل ترتيب يحققه الالعب 
المثير  وحضوره  لتفوقه  االحترافية،وتأكيد  مسيرته  في  الرائع  التونسي 

لإلعجاب في البطوالت األخيرة
مالك   " المميز  التونسي  العربي  مجهودات   ، للتنس  الدولي  االتحاد  توج 
الجزيري" في الفترة األخيرة ،ووضعه في قائمة أفضل 50 العبا في التصنيف 

العالمي الجديد
وحضر مالك الجزيري في المرتبة الـ50 عالميا،كأفضل ترتيب يحققه الالعب 
المثير  وحضوره  لتفوقه  االحترافية،وتأكيد  مسيرته  في  الرائع  التونسي 

لإلعجاب في البطوالت األخيرة.
على  تفوق  ،بعدما  األسبوع  هذا  مراكز  خمسة  المخضرم  التونسي  وقفز 
ببطولة  الثاني  الدور  في  جوفين  ديفيد  البلجيكي  عالميا   14 المصنف 
بعد  للغاية  مميز  بشكل  وأقصاه  لواحدة  بمجموعتين  الصينية  شينتشين 
الثمانية  البطولة من دور  أن يودع  اللعب قبل  وأربعة دقائق من  ساعتين 

على يد الصربي يانكو سباريفيتش بمجموعتين متتاليتين.
لي   ) الموسم  هذا  بطوالت  بثالث  ،ظفر  عاما  الـ32  الجزيري صاحب  مالك 
 ( التركية  أسطنبول   .. المكسيكية  جواداالخارا   ...  " جوادلوب   " جوسير 
رين  ولقب  و2012   2011 السويسرية  جنيف  بطولة  لقبي  إلى  ليضيفهم 

الفرنسية 2015.
ويملك الجزيري إرسال قوي تصل سرعته حتى 200 كلم/س، يستخدم جميع 
مستقيمة  للغاية  قوية   (forehand) أماميه  بضربة  ويمتاز  الملعب  أنحاء 
تصل سرعتها أثناء التبادالت أحيانا 160 كلم/س، عادة ما يحاول خصومه 
التركيز على الضربة الخلفية له (backhand) ولكن األمر سيان فضربته 
الخلفية أكثر قوة وتكون مستقيمة وكذلك دائرية يصعب ردها، يحاول إنهاء 
النقاط بسرعة بالصعود إلى الشبكة، كما يمتاز باستقبال إرسال رائع مكنه 
من كسر إرسال الالعب األسترالي سام جروث صاحب أسرع إرسال ب: 263 
الكرة قبل مالمسة األرضية) لديه جيدة  (أن ترد  الفولي  كلم/س، ضربات 
بعض الشيء، يستخدم الضربات القصيرة جيدا، ضرباته األمامية والخلفية 

ممتازة، ويطلق عليه ديفيد نالبانديان التونسي.

بعد فضيحة آالردايس ..
 المدرب الجديد متهم

بالمشاركة في التهرب الضريبي
سوريا تفجر المفاجأة

 وتقهر الصين 1/0 
في تصفيات المونديال

فخر العرب " الجزيري "
 يصنع التاريخ في

 التصنيف العالمي للتنس

بتهمة  اإلنجليزي  للمنتخب  الجديد  الفني  المدير  ساوثغيت  غاريث  تورط 

التهرب الضريبي برفقة 400 مستثمر آخرين, بمجموع ضرائب قدرها 434 

مليون جنيه استرليني.

ويأتي ذلك في ظل استعدادات ساوثغيث لقيادة المنتخب في أولى مبارياته 

كمدرب للفريق أمام ملطا بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في 

روسيا.

وبحسب صحيفة ميرور اإلنجليزية، فإن ساوثغيت متورط باالستثمار مع تلك 

بيكهام  ديفيد  رأسهم  وعلى  النجوم  أكبر  من  عددًا  جذبت  التي  الشركة 

وغاري لينيكير.

وترجع المسألة إلى الفترة بين عامي 2002 و2010 حيث شارك ذلك العدد 

من المستثمرين في شركة "Ingenious" بهدف دعم صناعة السينيما.

لكن الشركة ادعت أن خسائرها وصلت لـ1.6 مليار جنيه استرليني, وتمكنوا 

بشكل قانوني من شطب أي خسائر لألفراد.

."Life of Pi" و"Avatar" وساعدت هذه الشركة بتمويل أفالم رائجمة مثل

واآلن بعد صدور حكم محكمة الضرائب يواجه المستثمرون فاتورة ضخمة 

والرسوم  الفوائد  بمجمل  لـ620  تصل  وقد  مليون,  لـ434  قيمتها  تصل 

القانونية.

وقال متحدث بإسم اإلتحاد اإلنجليزي لكرة القدم تعليقًا على األحداث:"هذه 

مسألة خاصة."

يذكر أن سام أالرديس المدير الفني السابق للمنتخب قد قدم استقالته بعد 

اإليقاع به من جانب مراسلين ادعوا أنهم رجال أعمال وطلب منهم رشوة 

400 ألف جنيه استرليني مقابل منحهم طرق للتحايل على قوانين  بقيمة 

اإلتحاد اإلنجليزي لضم الالعبين.

إعداد عبد اهللا الطالبي
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قال نائب مدير بنك الشعب الصيني، إيقانغ خالل مشاركته في اإلجتماع الخريفي لعام 2016 لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي، إن اإلقتصاد الصيني يمكنه أن يحافظ على نسبة نمو تتراوح بين %6.5 و%7، والحفاظ 
بات  وإجماال،  إيجابية.  تغيرات  عدة  الصيني  اإلقتصاد  أظهر  الوقت،  ذات  في  للتوظيف،  جيد  مستوى  على 
اإلقتصاد الصيني في الوقت الحالي أكثر إستقرارا من الفترة السابقة. وفي الحقيقة، بالنظر من آداء اإلقتصاد 
الصيني خالل الفترة األخيرة وتحليالت الخبراء الصينيين واألجانب، تتزايد مؤاشرات اإلقتصاد الصيني نحو 

اإلستقرار بشكل مستمر، كما تترقب مختلف األوساط آداء اإلقتصاد الصيني خالل المرحلة القادمة.
البيانات الجديدة تظهر تحسنا مستقرا

أظهرت بيانات المكتب الوطني لإلحصاء، أن مؤشر PMI في سبتمبر لقطاع التصنيع الصيني قد بلغ 50.4%، 
غير  التجارية  األنشطة  مؤشر  أما  الحرجة؛  النقطة  من  وأعلى  الماضي  الشهر  مستوى  نفس  على  محافظا 
الصناعية فبلغ %53.7، مسجال تراجعا بـ 0.2 نقط مئوية مقارنة بالشهر الماضي، كما حافظ للشهر السابع 
على التتالي على نسبة تفوق 53.%. وإجماال يمكن القول أن هذين المؤشرين قد حافظا على تحسن مستقر.

في هذا السياق قال الخبير اإلحصائي بمركز إستطالعات أعمال الخدمات بالمكتب الصيني لإلحصاء، تشاو 

أطلق خط السكة الحديدية الرابط بين أديس أبابا وجيبوتي رسميا في 5 أكتوبر 

هضبة  على  واسع  نطاق  على  تقني  تدريب  الفترة  نفس  في  ويجري  الجاري، 

التدريب  عمليات  يتلقون  محلي  موظف   2000 من  أكثر  وهناك  إفريقيا.  شرق 

لتشغيل السكك الحديدية، بما في ذلك مضيفات القطارات وسائقو القطارات 

والتقنيون.

الحديدية  للسكك  خط  أول  ابابا-جيبوتي  أديس  الحديدية  السكة  خط  يعد 

للمعايير  الكامل  باالستخدام  الخارج  في  الصينية  الشركة  تبنيه  المكهربة 

الصينية والمعدات الصينية ، يبلغ طوله 751.7 كم، وتصل السرعة المصممة 

إلى 120 كم/ الساعة، وبلغ إجمالي حجم االستثمارات 4 مليارات دوالر أمريكي. 

وتمتلك شركة مشتركة متكونة من شركة السكك الحديدية الصينية وشركة 

الهندسة المدنية الصينية الحق في تشغيل خط السكة الحديدية الرابط بين 

أديس أبابا وجيبوتي.

تخطط  الصين  مؤخرا،ان  بي  فان  لي  الفضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الصينية  المجموعة  رئيس  كشف 

إنشاء  عملية  إنهاء  2018،و  عام  بحلول  الفضاء  محطة  إلى  التجريبية  الرئيسية  الكبسولة  إلطالق 

محطة الفضاء على مستوى 20 طنا بحلول عام 2022 تقريبا،مؤكدا على ان الصين قد تصبح الدولة 

الوحيدة في العالم التى تمتلك محطة فضاء بحلول عام 2024 مع خروج محطة الفضاء الدولية عن 

الخدمة فى نفس العام.

وقال لي فان بي،ان الصين قد وضعت برنامج بناء محطة الفضاء الصينية، حيث تشمل محطة الفضاء 

الصينية كبسولة رئيسية وكبسولتين لالختبار،وتقدر على االلتحام بالعديد من المركبات الفضائية 

فى نفس الوقت،مشيرا إلى ان الكبسولة األساسية التجريبية سُتطلق إلى المدار بالصاروخ الحامل " 

لونج مارش 5" مع حلول عام 2018،وستكمل الصين بحث وإنشاء محطة الفضاء على مستوى 20 طنا 

بحلول عام 2022.

وستقوم محطة الفضاء الصينية بااللتحام بالمركبات الفضائية المأهولة وسفن الشحن الفضائية عدة 

مرات كل عام إلمداد الموارد،وسوف توضع في المدار الخاص على نفس االرتفاع تقريبا وهو حوالى 

400 كيلومترا فوق سطح األرض لمدة 10 سنوات.وبحلول ذلك الوقت،ستصبح الصين ثاني دولة في 

العالم تكمل بناء محطة الفضاء بشكل مستقل بعد روسيا.

على الصحافة الصينية

مؤشرات متزايدة على
تحسن آداء

اقتصاد الصيني

مضيفات القطار االفريقيات يتعلمن
اتيكيت من معلمة صينية

نافذة

الصين قد تصبح الدولة الوحيدة
المالكة لمحطة الفضاء بحلول عام  2024

تشينغ خه، أن آداء القطاع الصناعي الصيني قد أظهر 4 خصائص رئيسية: أوال، النمو المستقر لإلنتاج. حيث إستمر مؤشر اإلنتاج في اإلرتفاع لشهرين 
متتاليين. وفي ظل الدفع الذي يقدمه تعافي اإلنتاج، إرتفع مؤشر أسعار المواد األولية إلى القمة خالل األشهر الخمس األخيرة. ثانيا، رغم تذبذب 
الطلب في السوق، لكن إتجاه ينمو في إتجاه التوسع، حيث ظل مؤشر الطلب الجديد في هامش الزيادة طوال شهور متتالية، وبلغ خالل الشهر الحالي 
ثاني أعلى مستوى له منذ 5 شهور. ثالثا، حفاظ قطاع التصنيع التقني وتصنيع المنشآت على نمو سريع نسبيا، إذ تجاوز مؤشر الـ PMI في هذين 
القطاعين تباعا 2.0 نقطة مئوية و1.5 نقطة مئوية. بما في ذلك قطاع التصنيع الطبي وصناعة السيارات والسكك الحديدية وصناعة السفن وصناعة 
الطيران وغيرها من منشآت الطيران، وحافظ مؤشر PMI لصناعة الحواسيب واإلتصاالت على متوسط أعلى من %52.0. في ذات الوقت، فاق مؤشر 
الطلب الجديد على صناعة التقنيات الجديدة وصناعة المنشآت %53. رابعا، عاد آداء اإلستيراد والتصدير إلى هامش الزيادة. حيث تجاوز مؤشر طلبات 

التصدير الجديدة المستوى العالمي، وبلغ مؤشر اإلستيراد أعلى مستوى له في العام الحالي.
البريد والتسليم السريع، والبيع بالتجزئة والسكن واإلتصاالت وبرمجيات شبكة اإلنترنت، والبنوك  أما في ما يخص القطاعات غير الصناعية، مثل 
والمطاعم،  والمواصالت،  النقل  أن  أعمالها. غير  إجمالي  زيادة نسبية في  %55، وسجلت  التجارية، ففاقت مؤشراتها  األنشطة  وغيرها من مؤشرات 

واألوراق المالية والخدمات اإلجتماعية وغيرها من األنشطة التجارية المشابهة، فسجلت مؤشراتها تراجعا، كما تراجع نطاق أعمالها.
تحديات لم يمكن تجاهلها

في ذات الوقت، أكد مدير البنك الدولي كيم يونغ على أهمية النمو اإلقتصادي الصيني في تقليل نسب الفقر في العالم. وأشار إلى أن الصين قد 
تمكنت خالل الثالثين سنة األخيرة من إخراج 700 مليون نسمة من الفقر، كما ساعدت الصين من خالل اإلستثمارات في تخفيف حدة الفقر بالدول 

األخرى. وأضاف كيم يونغ، أن البنك الدولي من الصعب أن يحقق هدف القضاء على الفقر المتوقع بحلول 2030 بدون مشاركة الصين.
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عشرة نصائح اتبعها
 أثناء زيارتك للصين

1 -  حدد أهداف زيارتك وضع جدول أعمال ملزم 
لما تود القيام به ، فوقتك من ذهب.

2 -  اصنع جدول بالعناوين وأرقام هواتف األماكن 
التي تود زيارتها وتتردد عليها واحتفظ به.

األقل  على  واحد  صيني  هاتف  خط  اشتري    -  3
بذاكرتك  واحفظ  كافي  برصيد  شحنه  من  وتأكد 

برقم أحد أصدقاؤك أو معارفك.
كرت  من  اكثر  واحمل  فندقك  عنوان  احفظ    -  4
وجود  و  جوالك  شحن  من  دومًا  وتأكد   ، للفندق 

رصيد.
5 -  القوانين في الصين صارمة احترم القوانين ، 
الشرطة  بقسم  وصولك  فور  نفسك  وسجل 

المخصص لمنطقة إقامتك.
احتفظ بهدوء  أي مخالفة  ارتكابك  6 -  في حال 
أعصابك وتحدث مع الضابط بتهذيب واشرح له 
الصينية  القوانين  تحترم  أنك  واعلمه  مشكلتك 
البلد ولم تقصد أن  ولكنك غريب تجهل قوانين 

تتجاوز القانون.
مخالف  البنك  خارج  من  النقود  تصريف    -  7
 ، مزيفة  نقود  على  للحصول  ويعرضك  للقوانين 
اصرف النقود من البنك واحتفظ بإيصال العملية.
8 -  تجنب الغرباء واألماكن المشبوهة وال تحمل 
الكثير من النقود بل افتح حسابًا بنكيًا و استخدم 
بطاقة ATM واحذر من النقود المزيفة خاصة فئة 

100 يوان.
وال  بك  الخاصة  الفيزا  مدة  من  دومًا  تأكد    -  9
تتجاوزها ألي سبب ألن هذا يعرضك للمخالفة وقد 
في  الصينية  الفيزا  على  الحصول  من  يمنعك 

المستقبل.
10 -  في حال رغبتك بتمديد إقامتك في الصين 
الهجرة  راجع دائرة  التي تحملها  الفيزا  بما يتجاوز 

وستجد كل تعاون.
.

بقلم فيصل العطري

China factory:
2nd-5th �oor,NO.50,Hehe road,Shi Ling Town,Guangzhou City,China 
Tel.:0086 -20- 89689533
Dubai o�ce:
NO.16,1st �oor,new wholesale plaza,Deira Dubai,U.A.E, 
Tel.: +971 -4- 2258721    P.O.BOX:45733
Bahrain shop:.
NO.523,Building NO.4441,Road NO.6347,Block NO.263,Diyar Al 
Muharraq,Kingdom of Bahrain. Tel.:+973 - 38154148
e-mail:Garbo10@gmail.com



CHINA POWER INTERNATIONAL GROUP LTD   (中力国际集团有限公司) 广州市中山八路23号富力商贸大厦806-807室
Add: RM 806-807 Fuli Business Center No.23 ZhongShan 8 Road GuangZhou China.  

T:   +86 20 81195809 / +86 20 81198386 / F:   +86 20 81195812 / M:  +86 13925114040
Nabil Alkour: 0086 13925114040   nabil_alkour@hotmail.com

E-mail: elkour@elkour.com / nabil_alkour@hotmail.com /  Website: www.elkour.com / Skype: nabil.alkour 
广州市中山八路23号富力商贸大厦806-807室

مالبس عسكرية - خوذ - صدريات
مالبس أمنية وشرطية - حقائب عسكرية



مع رحالت مصر للطيران
7 رحالت اسبوعيا من

 مدينة كوانزو عبر القاهرة
وإلى كل دول العالم..

تمتع برفاهية الطيران.. وخدمات 
السفر المتميزة..

EgyptAir Office: (CAN) C613 China Hotel, 6th floor, Liuhua Rd., Guangzhou, 510015, China.
Tel: +8620 86266969 - Fax: +8620 86266901/2


