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عبدالباسط غبارة 

مثل القرب الجغرافي بين ليبيا ومصر أحد عوامل نمو الحركة 
اإلسالمية في ليبيا، خاصة وأن تأسيس جماعة »اإلخوان المسلمين« 
في ليبيا أواخر األربعينات من القرن الماضي كان على يد المصري 
بعد  الجماعة  نشاط  تطور  وقد  مصطفى.  إبراهيم  الدين  عز 
االستقالل محققا انتشارا في صفوف الطبقات الوسطى بغطاء من 

الملك إدريس. 
بعد  للجماعة  آمنًا  مالذاً  إدريس  السابق  الليبي  الملك  ومنح 
التي  المصرية  للحكومة  تسليمهم  ورفض  مصر،  من  هروبهم 
الحكومة  وإغالق  العالقات  لتوتر  أدى  ما  آنذاك  تالحقهم  كانت 
العسكري  الحاكم  يقول  برقة.  وبين  بينها  الحدود  المصرية 
اتخذه  إجراء  أول  »إن  كتابه،  فى  كاندول«  »دي  لبرقة  البريطاني 
الحكومة  مع  أقحمه في صدام  به،  الرسمي  االعتراف  بعد  األمير 
المطلوبين،  الرجال  ُنسّلم  أن  الشخصي  رأيي  وكان  المصرية، 

ولكن األمير إدريس ظل متشبثًا بموقفه«. 

تـاريـخ الصـراع الطـويـل
القذافي والجماعات اإلسالمية. .

منح الملك الليبي 
السابق إدريس مالذًا 

آمنًا للجماعة بعد 
هروبهم من مصر، 
ورفض تسليمهم 

للحكومة المصرية 
التي كانت تالحقهم 

آنذاك ما أدى لتوتر 
العالقات واغالق 

الحكومة المصرية 
الحدود بينها وبين برقة
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في  سياسي  اغتيال  عملية  أول  على  الليبيون  إستفاق   ،1954 أكتوبر   5 في  لكن 
المملكة الليبية أو ما يعرف بليبيا الحديثة حيث قام الشريف محي الدين السنوسي 
الملك  من  المقرب  الشلحي  إبراهيم  الملكية  الخاصية  ناظر  على  الرصاص  باطالق 
الحادثة نقطة تحول في تاريخ جماعة  وصديقه األقرب له فأرداه قتياًل. ومثلت هذه 
حظر  ملكيًا  أمراً  أدريس،  الملك  أصدر  الفور  فعلى  ليبيا.  في  المسلمين«  »اإلخوان 
باتخاذ  وأمر  سياسي  نشاط  أي  ممارسة  من  المسلمين  اإلخوان  جماعة  بموجبه 
اجراءات لمراقبة ومحاصرة قياداتها وعناصرها الليبية لوجود عالقة بين القاتل وفرع 

الجماعة اإلخوانية في ليبيا. 
وبالرغم من حظرها، استمرت جماعة اإلخوان الليبية، في نشاطها من خالل طباعة 
ما كانت  الليبي«، ومثل   – »المصري  التنظيمي  بعض اإلصدارات وواصلت نشاطها 
بيئة  كانت  1969م(،   – )1949م  سنة  العشرين  طيلة  لإلخوان  ومأمنًا  ملجأ  ليبيا 
ما  مواجهة  في  أول  دفاع  وخط  للتواصل  مركزاً  وكانت  حاضنة،  واجتماعية  سياسية 
وعنف  قالقل  من  هناك  اترتكبته  ما  بعد  مصر  في  أصابها  وما  الحركة  له  تعرضت 

وسفك للدماء. 
الزعيم  بقيادة  األحرار  الوحدويون  الضباط  أطاح   ،1969 عام  أيلول/سبتمبر  وفي 
الراحل معمر القذافي، بالنظام الملكي وتم إعالن قيام الجمهورية الليبية وأعلن عن 
تأسيس مجلس قيادة الثورة الذي إتخذ موقفًا عدائًيا جماعيًا من اإلخوان المسلمين 
على  عقب  على  رأًسا  تخطيطاتهم  لهم  وقلب  ومتطرفًا  مستورداً  تنظيمًا  وإعتبرهم 
الرغم من مشاركتهم في الوزارات المختلفة التي ُشكلت حتى العام 1973 ولكن في 
ُقبض على قادة اإلخوان وسرعان ما ظهروا تليفزيونيا وأعلنوا عن حل  العام نفسه 

الجماعة. 
مراقبة  في  الليبية  الحكومة  واستمرت 
خلو  لضمان  اإلسالم،  حركات  جميع 
سياسي،  بعد  أي  من  الدينية  الحياة 
وانتشار  المساجد  مراقبة  خالل  من 
مع  عام،  بشكل  الذاتية  المراقبة  ثقافة 
في  وأتباعهم  الدين  رجال  من  كل  بقاء 

أنتج وجود »اإلخوان« ونشاطهم في ليبيا وتحديهم لنظام 
الدولة، ظهور الحركات المتطرفة. 
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اإلخوان  وارتد  األحداث  وتسارعت  المقبولة.  الممارسات  من  اآلمنة  الخطوط  حدود 
المسلمين إلى التنظيم السري مرة أخرى بينما كان نظرائهم فى مصر ال يتوقفون 

عن زعزعة أمن بالدهم وتنفيذ العمليات اإلرهابية هنا وهناك. 
الخارج حامليين فكر اإلخوان  الدراسة في  ليبيون من  1980، عاد طالب  وفي عام 
تم  حيث   1998 يونيو  في  اُكتشفوا  حتى  سرا  يعملون  وظلوا  الجماعة  بناء  وأعادوا 
أن  باعتبار  اإلخوان،  تنظيم  اكتشاف  قياداتهم على خلفية  152 من  أكثر من  اعتقال 
األرتباط  منهم  المئات  إختار  بينما   ، سياسية  تنظيمات  قيام  يحظر  الليبي  النظام 

بأجهزة المخابرات األجنبية وخاصة في الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. 
وفي األثناء، أنتج وجود اإلخوان ونشاطهم في ليبيا وتحديهم لنظام الدولة، ظهور 
العشبي  علي  بقيادة  تأسست  جماعة  أوائلها  من  كان  التي   ، المتطرفة  الحركات 
الليبية وقتلت  1982 مع ثمانية من رفاقه، ما لبثت أن فككتها األجهزة األمنية  عام 
عناصرها التسعة. وفي عام 1989 استطاع عوض الزواوي تشكيل جماعة أخرى أطلق 
عليها »حركة الجهاد«، فاعتقل هو أيضًا وفي نفس العام شكل أحد أنصاره وهو محمد 

المهشهش الملقب بــ« أبو سياف« تنظيما يدعى« حركة الشهداء االسالمية«. 
أفغانستان  إلى  الجهادي  التوجه  ذي  الليبي  الشباب  من  العديد  انتقل  وبعدها 
ملتحقين بتنظيم »االتحاد اإلسالمي« الذي يترأسه القائد األفغاني عبد رب الرسول 
سياف. ونشط الجهاديون الليبيون في معسكر يعرف بمعسكر سلمان الفارسي في 
منطقة من مناطق القبائل الباكستانية على الحدود مع أفغانستان، كما نشطوا في 
معسكرات أخرى في قندهار وخوست وغيرهما، وكانوا النواة األولى للجماعة الليبية 
المقاتلة التي كان من أبرز أهدافها عودة عناصرها إلى ليبيا واإلطاحة بنظام العقيد 

معمر القذافي. 
الليبية  اإلسالمية  الجماعة  تعلن  لم 
إال في وقت متأخر  المقاتلة عن تكوينها 
وأفغانستان  ليبيا  في  نشاطها  بعد  جدا 
أن  فبعد  الماضي،  القرن  ثمانينات  في 
عادت بعض قياداتها من المعارك ضمن 
ما سمي »األفغان العرب«، أعلنت مجموعة 
تأسيس  الليبيين  المتطرفين  من 

بعد أن عادت بعض قياداتها من المعارك ضمن ما سمي 
»األفغان العرب«، أعلنت مجموعة من المتطرفين الليبيين 

تأسيس الجماعة اإلسالمية المقاتلة سنة 1995.
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الجماعة اإلسالمية المقاتلة سنة 1995

ضد  فتحت  التي  القتال  جبهات  اإلرهابية  الجماعة  أعضاء  استغل  وقد 
عسكرية  استراتيجيات  وتلقن  القتالية  مهاراتهم  لتطوير  أفغانستان  في  السوفييت 
ذات نطاق واسع. وقامت الجماعة بعمليات مسلحة في مواقع مدنية وأمنية بليبيا في 
تسعينيات القرن العشرين بهدف إسقاط نظام العقيد معمر القذافي. إال أن القوات 

المسلحة الليبية وأجهزة األمن قضت عليهم، واعتقلت مجموعة كبيرة منهم. 
اضطرت المقاتلة إلى تغيير استراتيجيتها في المواجهة وعبرت عن ذلك في بيان 
لها بــ »الهجوم االستراتيجي والتراجع التكتيكي« فأوقفت بمقتضى تلك االستراتيجية 
إستهدفت  اغتيال  محاوالت  من  عدد  علي  مقتصرة  الليبي  الجيش  مع  االشتباكات 
العقيد معمر القذافي بائت جميعها بالفشل. وألقي القبض على المئات من أعضاء 

الجماعة وقتل عدد كبير منهم مما دعاها إلى الهرب مرة ثانية ألفغانستان. 
وقد توقف تمرد »الجماعة المقاتلة« وحملتها اإلرهابية داخل ليبيا بحلول عام 1998، 
غير أنه لم يعلن عن وقف إطالق النار الرسمي حتى عام 2000. وتم سجن العديد من 
الشعب  محكمة  أصدرت   2002 العام  من  فبراير   16 وفي  ليبيا.  في  الحركة  أعضاء 
لإلخوان  العام  المراقب  على  باإلعدام  حكمها  لمحاكمتهم  ُشكلت  التي  الخاصة 
المسلمين في ليبيا عبد القادر عز الدين ونائب المراقب سالم أبو حنك وُحكم على 

73 متهما آخرين بالسجن المؤبد. 
 2006 الثاني  تشرين  نوفمبر/  ومنذ 
في  المسجونين  الجماعة  عناصر  دخل 
ترعاه  الليبية  الحكومة  مع  حوار  في  ليبيا 
سيف  برئاسة  للتنمية  القذافي  مؤسسة 
القذافي  معمر  العقيد  نجل  اإلسالم 
هي  ليبية  أمنية  أجهزة  ثالثة  وبرعاية 
الخارجي  واألمن  العسكرية  االستخبارات 
قام   ،2009 العام  وفي  الداخلي.  واألمن 
للدولة  اعتذار  بتقديم  الجماعة  زعماء 
إطالق  إلى  أدى  الذي  األمر  الليبية، 

سراحهم. واختار أعضاء الجماعة تأسيس إطار سياسي جديد وبديل، سموه »الحركة 
فبراير/شباط   15 يوم  تأسيسي  بيان  في  عنه  وأعلنوا  للتغيير«،  الليبية  اإلسالمية 

 .2011
الجماعات  استخدمتها  مناورة  مجرد  أنها  اتضح  ما  سرعان  المرجعات  هذه  لكن 
السجون،  من  عناصرها  إلخراج  المقاتلة«،  الليبية  و«الجماعة  »اإلخوان«   ، اإلسالمية 
فهذه الجماعات سرعان ما عادت إلى السالح ومحاربة الدولة مع اندالع أحداث فبراير 
تكن  لم  صفحة   600 من  كتاب  في  جمعت  مراجعات  من  كتب  ما  أن  لتؤكد   ،2011

سوى خداع ومراوغة، ضمن مشروع تآمري إلسقاط الدولة الليبية ونشر الفوضى. 
وبالرغم من الشحنة التكفيرية المتطرفة التي لدى هذه الجماعات، فقد انخرطت 
في لعبة التحالف الدولي التي استهدفت إسقاط نظام العقيد معمر القذافي. حيث 
ضد  العمليات  عديد  المقاتلة  الليبية  للجماعة  المدربة  العسكرية  العناصر  قادت 
الجيش الليبي مع إندالع أحداث فبراير، وذلك تحت غطاء جوي من حلف الناتو الذي 

شارك بدوره في استهداف نقاط عسكرية نظامية عديدة في تلك الفترة. 
وفي األثناء، كان العقيد الراحل، مدركا تماما أن الهدف الرئيسي لتلك الجماعات 
هو السلطة السياسية والوصول إليها بقوة السالح لفرض الهيمنة على نطاق واسع 
ومدة طويلة، كما كان مدركا لخطورتهم على األمن الدولي عموما. وإتضح هذا من 
البريطاني  الوزراء  القذافي، لرئيس  الراحل معمر  الليبي  الزعيم  خالل تحذير أطلقه 

السابق توني بلير من خطر التطرف اإلسالمي الذي يهدد أوروبا. 
فبراير/   25 لبلير في  قال  القذافي  أن   ،2016 يناير  »تلغراف«، في  وذكرت صحيفة 
شباط عام 2011، عندما عمت الفوضى وأعمال الشغب في ليبيا، إنه يسعى لحماية 
البالد من المتمردين من »تنظيم القاعدة«. ونقلت الصحيفة عن القذافي قوله »نحن ال 

اإلسالمية  الجماعات  هدف  أن  المراقبين  من  العديد  يؤكد 
بقوة  السلطة  إلي  الوصول  كان  منها،  المسلحة  خاصة 
دينية  شعارات  مستغلة  معين،  فكر  لفرض  السالح 

لسهولة استنباطها تبني مقوالتها.
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نقاتلهم بل هم من يهاجموننا، وأخبرك 
الحقيقة: إن الموقف ليس صعًبا والقصة 
ببساطة هي أن هناك منظمة زرعت خاليا 
نائمة تسمي نفسها تنظيم القاعدة في 
على  الحصول  استطاعوا  إفريقيا،  شمال 
ال  والناس  الناس،  يرهبون  وهم  أسلحة، 
إنها  بيوتهم،  من  الخروج  يستطيعون 

حالة جهاد«. 
ثالثة  بعد  أنه  إلى  الصحيفة  وأشارت 
تحالف  بدأ  المكالمة،  هذه  من  أسابيع 
بريطانيا،  ذلك  في  بما  الغربية،  الدول 
وأضافت  ليبيا،  على  جوية  غارات  بشن 
القذافي  تحذيرات  أن  »يبدو  الصحيفة: 
به،  اإلطاحة  فبعد  محلها،  في  كانت 
زالت  وما  ليبيا  في  األوضاع  تدهورت 
غارقة في حرب أهلية. الكثير من األراضي 
اإلسالميون  المتطرفون  عليها  يسيطر 
والكثير  »داعش«،  بتنظيم.  المرتبطون 
في  فرنسا،  إلى  أرسلوا  اإلرهابيين  من 

نوفمبر/ تشرين الثاني، قاموا بالهجمات اإلرهابية التي ارتكبت في باريس«. 
وبعد سقوط نظام معمر القذافي، انقسمت الجماعة الليبية المقاتلة على نفسها، 
إذ كون عبد الحكيم بلحاج حزب الوطن الذي لم يفز بأي مقعد في المؤتمر. وكونت 
مجموعة أخرى من الجماعة حزب األمة الوسط، بقيادة سامي الساعدي الذي حصل 
على مقعد واحد، شغله عبد الوهاب القايد شقيق أبو يحيى الليبي. كونت الجماعات 
ولم  السباعي،  علي  قاده  اإلفتاء،  دار  من  المقرب  والمعاصرة  األصالة  حزب  السلفية 
في  عدة  بكتائب  المقاتلة  الجماعة  مجموعات  بعض  ارتبطت  فيما  تمثيل.  بأي  يفز 

طرابلس وبنغازي. 
اإلسالمية  الجماعات  وظهرت  لإلرهاب،  آمن  مالذ  إلى   2011 منذ  ليبيا  وتحولت   
المتشددة، التي اتضح تهديدها المستمر في سبتمبر 2012 عندما هاجم جهاديون، 
بعضهم ينتمي لتنظيم أنصار الشريعة، المجمع الدبلوماسي األمريكي في بنغازي، 
وقتلوا كريستفور ستيفينز، السفير األمريكي في ليبيا، وثالثة من زمالءه. كما تمكن 
الليبي، والسيطرة على  التابعة للجيش  المتشددون من السطو على مخازن السالح 

مدن بأكملها وفرضوا على السكان قوانينهم ورؤيتهم المتطرفة. 
برلسكوني في  السابق، سيلفيو  اإليطالي  الوزراء  رئيس  وقال   ،2018 أكتوبر  وفي 
مقابلة مع صحيفة األهرام المصرية اليومية، إن الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر 
تصريحات  وفي  الليبية.  الوحدة  على  الحفاظ  على  القادر  الوحيد  هو  كان  القذافي 
في  السلطة  في  اإلسالميين  إن وصول  يرلسكوني،  أكد  اإليطالية،  الصحافة  لوكالة 

ليبيا سيكون بمثابة »كارثة« لمنطقة البحر األبيض المتوسط. 
ويؤكد العديد من المراقبين أن هدف الجماعات اإلسالمية خاصة المسلحة منها، 
دينية  شعارات  مستغلة  معين،  فكر  لفرض  السالح  بقوة  السلطة  إلي  الوصول  كان 
تبني مقوالتها ألنها  لسهولة استنباطها 
نظاما  تحوي  وال  واضحة  وغير  مبهمة 
أهواء  أمام  مفتوحا  الباب  يترك  محددا 
التحاف  يعكسه  ما  الكبيرة. وهو  قياداتها 
الليبية  اإلسالمية  والجماعة  اإلخوان  بين 
المقاتلة ومجموعات مقاتلة إسالمية أخرى 
مع الناتو إلسقاط النظام، رغم أن شعارهم 

دائما هو محاربة المصالح الغربية.

الجماعة  انقسمت  القذافي،  معمر  نظام  سقوط  بعد 
الليبية المقاتلة على نفسها، إذ كون عبد الحكيم بلحاج 

حزب الوطن الذي لم يفز بأي مقعد في المؤتمر.
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شريف الزيتوني

كثيرون في العالم وحتى في منطقتنا العربية ال يستحضرون من 
الصعبة.  النهاية  لحظات  إال  القذافي  معّمر  الليبي  العقيد  سيرة 
المشهد  ذلك  هي  إليهم  بالنسبة  األذهان  في  الراسخة  الصورة 
دوليا وهي  المدعومة  العصابات  لمجموعة من  البائس  الوحشي 
تنّكل بروح بشرية إلى حين قتلها دون مراعاة ألي رادع قيمي أو 
أخالقي. لكن الباحث في تاريخ الزعيم الليبي يعرف أنه غيور على 
الواقع العربي بطريقة خلقت له الكثير من األعداء وجعلته شخصا 
الصورة  عن  تخليه  بسبب  الحرج  في  الكثيرين  وأوقعت  استثناء 
أقنعة  بال  دائما  خطاباته  فكانت  المجامل  القائد  عن  التقليدية 

وموجهة مباشرة إلى هدفها.

مراحل الحلم وفشل التجربة
القذافي والوحدة العربية

منذ صعوده إلى 
السلطة عبر ثورة على 

الملكية في سبتمبر 
1969 بقيت شخصية 

العقيد الليبي معّمر 
القذافي مثار جدل 

بين خصومه ومؤيديه، 
بسبب األفكار التي 

جاء بها والتي اختلف 
حولها كثيرون بسبب 

جرأتها وخروجها عن 
السائد العربي.
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منذ صعوده إلى السلطة عبر ثورة على الملكية في سبتمبر 1969 بقيت 
ومؤيديه،  خصومه  بين  جدل  مثار  القذافي  معّمر  الليبي  العقيد  شخصية 
اختلف حولها كثيرون بسبب جرأتها وخروجها  والتي  بها  التي جاء  األفكار  بسبب 
عن السائد العربي. الرجل يعتبر استثناء في سيرة الزعماء العرب في مرحلة ما بعد 
»االستقالل«. صعد حامال معه أحالما ومشاريع كثيرة لم تسعفه الظروف لتحقيقها 
كان  الذي  العربية  الوحدة  حلم  رأسها  وعلى  ومتشابك،  معّقد  عالمي  وضع  في 
لهذه  الحل  أنه  يرى  الناصر،  عبد  جمال  العربي  الزعيم  بفكر  تأثرا  األول  هاجسه 
اللحظة  إلى  وبقي  لقوتها.  وبانية  متحدة  خارجية  قوى  مواجهة  في  المجزأة  األمة 
األخيرة من حياته يوجه خطاباته نحو ذلك الحلم الذي أصبح بعيدا اليوم أكثر من 

أي وقت مضى.
في الذكرى السنوية األولى لنجاح ثورة الفاتح من سبتمبر، كانت مدينة بنغازي 
على موعد مع مهرجان ضخم حضره عدد من الزعماء العرب من بينهم الرئيس 
العربي بكل ما  القومي  الفكر  للواء  رافعا  الذي يعتبر  الناصر  المصري جمال عبد 
يحمله من تحرر من كل قوى الهيمنة الخارجية وبمشروع اقتصادي اشتراكي يرى في 
العدل المجتمعي أساسا لبناء أي دولة قوية. كما كان مؤمنا إيمانا قاطعا أن الوحدة 

العربية هي الوضع الطبيعي الذي يجب 
أن تكون عليها دولنا المشتتة لمواجهة 
أي خطر خارجي، وهذا ما آمن به العقيد 

القذافي في مرحلة الحقة.
مطّول  بشكل  خطب  الذي  القذافي 
بحماسة  مستعينا  المهرجان،  ذلك  في 
الحاضرين،  من  نفسي  وبدافع  الشباب 
بالتجربة  تأثره  مباشر  بشكل  أعلن 
المصري  الزعيم  حيا  حيث  الناصرية 
السند  ستكون  بالده  أن  معتبرا 
مشروعها  في  الناصرية  لمصر  األول 
تعتبر  الذي  واالقتصادي  السياسي 

الوحدة عصبه الرئيسي.
الخطاب  ذلك  في  الناصر  عبد  جمال 
سبتمبر  من  الفاتح  لثورة  تأييده  أعلن 
القائد  بأن  يشعر  وهو  ليبيا  يترك  وأنه 
»معمر القذافي هو األمين على القومية 
وعلى  العربية  الثورة  وعلى  العربية 
آخر  تلك  كانت  وربما  العربية«.  الوحدة 
المصري  الرئيس  مشروع  في  رسالة 
ذلك  بعد  قليلة  أياما  الحياة  غادر  الذي 
منها  حقق  لطموحات  حامال  الخطاب 
الخارجي  الضغط  مواجهة  في  الكثير 

والرجعية العربية.
وفي إطار استعادة المحاولة الوحدوية 
الزعيم  بدأها  التي  وسوريا  مصر  بين 
القذافي  كان  الستينات،  في  المصري 
جديد  من  للوحدة  الداعين  بين  من 
خالل  من  وسوريا  ومصر  ليبيا  بين 
 1971 أبريل  في  ليبيا  في  اتفاق  توقيع 
يقضي  طرابلس،  ميثاق  عنوان  تحت 
العربية،  الجمهوريات  اتحاد  بتأسيس 
 ،1972 وقد تم إعالنه رسميا في يناير 

معّمر  الليبي  الزعيم  تاريخ  في  الباحث 
الواقع  على  غيور  أنه  جديدا  يعرف  القذافي 
العربي بطريقة خلقت له الكثير من األعداء 
الكثيرين  وأوقعت  استثناء  شخصا  وجعلته 
في الحرج بسبب تخليه عن الصورة التقليدية 
عن القائد المجامل فكانت خطاباته دائما بال 

أقنعة وموجهة مباشرة إلى هدفها.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=554575084577699&id=524063170962224&_rdr
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اتفاقا غير ملزم ولم يلق تجاوبا كبيرا في الجانب المصري، على اعتبار  لكنه بقي 
أن القيادة السياسية المصرية بعد وفاة عبدالناصر كانت تستعد لترميم نفسها 
المشروع  أنها جاءت على نقيض  إلى  باإلضافة   ،1973 التحرير في  لخوض حرب 
بين  جامع  لتوجه  ومنساقة  له  معادية  أنها  بعدها  السنوات  أثبتت  بل  الناصري، 
الغربية في عالقة بالقضايا  الخيارات  العربية واالنخراط في  المهادنة مع الرجعية 
المصيرية العربية، وهو ما جعل العالقة بين القذافي والسادات متذبذبة لم تعدها 
إلى طبيعتها إال حرب أكتوبر التي كانت لليبيا مساهمة فيها، لكن في كل الحاالت 

سقط مشروع الوحدة في تلك الفترة وسط تعمق تدريجي للخالفات العربية.
وعلى الرغم من فشل المحاولة األولى في توحيد الجمهوريات العربية، فإن سعي 
العقيد معمر القذافي لم يتوقف لتكوين نواة أخرى تكون منطلقا لمشروع وحدوي 
جديد، وكانت وجهته غربا من خالل توقيع اتفاق جربة الشهير مع الرئيس التونسي 
الحبيب بورقيبة. ففي يناير 1974، التقت القيادتان جنوب تونس وتم االتفاق على 
تأسيس الجمهورية العربية اإلسالمية، يكون بورقيبة رئيسها والعقيد الليبي نائبا 

على  المصادقة  تتم  أن  مقرراً  و«كان  له 
االتفاق بعد إقامة استفتاء في البلدين، 
في الدستور  ورود نص  أمام عدم  لكن 
عام تم  إجراء استفتاء  التونسي حول 
إبطال  وقع  النهاية  في  لكن  تأجيله، 
من  عدد  قبل  من  رفضه  بعد  االتفاق 
رأسهم  وعلى  التونسيين  السياسيين 
وعدول  نويرة،  األول الهادي  الوزير 
ضغط  عن  أنباء  وسط  عنه«.  بورقيبة 
من  وأساسا  تونس  على  خارجي 
االتفاق  عن  التراجع  أجل  من  فرنسا 
من  للقذافي  المعروف  الموقف  بسبب 
التوجهات الغربية في المنطقة العربية.

قد  تونس  مع  الوحدة  فشل  وكان 

من  الفاتح  ثورة  لنجاح  األولى  السنوية  الذكرى  في 
مهرجان  مع  موعد  على  بنغازي  مدينة  كانت  سبتمبر، 
ضخم حضره عدد من الزعماء العرب من بينهم الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر الذي يعتبر رافعا للواء الفكر 
القومي العربي بكل ما يحمله من تحرر من كل قوى 
يرى  اشتراكي  اقتصادي  وبمشروع  الخارجية  الهيمنة 

في العدل المجتمعي أساسا لبناء أي دولة قوية.
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تسبب في توتر العالقات بين الزعيمين الليبي والتونسي فقدت بعدها الثقة بين 
الجانبين، بل إن التطورات التي حصلت في والية قفصة جنوب تونس العام 1980، 
اتهمت فيها ليبيا مباشرة، وذهبت فيها التأويالت إلى محاولة لالنقالب على الرئيس 
التي  الشخصيات  من  للعديد  اعتقاالت  حملة  أعقبتها  بورقيبة،  الحبيب  التونسي 

اتهمت وقتها بأنها تنفذ مشروعا انقالبيا بدعم من القيادة الليبية.
الواقع  ظل  في  وحدة  نواة  على  البحث  عن  الليبي  العقيد  محاوالت  تتوقف  ولم 
العربي الصعب، لكن كلها لم يكتب لها النجاح، حيث كان هناك اتفاق مع سوريا في 
سبتمبر 1980، »بإقامة وحدة اندماجية بينهما، تتكون بمقتضاها دولة واحدة لها 
التجربة انتهت دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب  البلدين، ولكن  سيادة على 
التراجع«. ثم االتفاق مع المغرب في أغسطس 1984، تحت مسمى االتحاد العربي 
اإلفريقي بقي بدوره يدور في حلقة مفرغة، إلى حين تأسيس اتحاد المغرب العربي 
بين دوله الخمس سنة 1989، لكنه بدوره لم يكن في مستوى االنتظارات في ظل 

الخالفات بين بعض دوله.
لتوجهها  صراحة  المعلنة  العربية  القيادات  أحد  القذافي  معمر  العقيد  يعتبر 
القومي الساعي إلى توحيد جسم عربي 
التحديات  مواجهة  على  قادرا  يكون 
لكنها  المنطقة،  تعانيها  التي  الكثيرة 
بالفشل  جميعها  انتهت  محاوالت 
باإلضافة  الكثيرين،  خصومها  بسبب 
من  بالتأكيد  قصورا  هناك  أن  إلى 
مهندسيها الذين لم يدرسوها بشكل 
أسس  على  مرتكزة  منها  يجعل  جيد 
ثابتة، وهو ما جعل العقيد القذافي في 
إفريقيا  نحو  السياسية  مسيرته  نصف 
التي بدورها أفضل حاال من وضعيتها 

العربية.

يعتبر العقيد معمر القذافي أحد القيادات العربية المعلنة 
صراحة لتوجهها القومي الساعي إلى توحيد جسم عربي 
يكون قادرا على مواجهة التحديات الكثيرة التي تعانيها 
المنطقة، لكنها محاوالت انتهت جميعها بالفشل بسبب 
خصومها الكثيرين، باإلضافة إلى أن هناك قصورا بالتأكيد 

من مهندسيها الذين لم يدرسوها بشكل جيد.
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أحمد نظيف

كان العالم ينتظر موقف القذافي من األحداث التي انطلقت مساء 17 
فبراير 2٠11. أخيراً تكلم العقيد. في خطابه الشهير ليلة 22 فبراير، 
قدم القذافي للعالم ولليبيين قراءته لما يحدث. تحدث عن مؤامرة 
ضد البالد وعن وجود جماعات دينية متطرفة تريد االستحواذ على 
ليبيا. وكأنه يرى في زجاجة المستقبل، أسهب بتفصيل، عما ينتظر 
مدينة درنة قائاًل، إنها ستتحول إلى إمارة إسالمية يقودها أمير ملتح 
يطلب من الناس البيعة والجزية ويأمر النساء بالمكوث في بيوتهن. 
لكن القذافي كان في واد والعالم والليبيون في واد ثان. تلقف العالم 
على  مركزة  السمجة  التعاليق  كانت  ساخراَ.  الرؤيوي  العقيد  خطاب 
ينتبه  لم  أحداَ  لكن  الطريفة،  الليبية  العامية  وكلماته  الرثة  مالبسه 
العربية  اإلعالم  وسائل  تبثه  بما  مدفوعين  قدمه.  الذي  للتحليل 
ونظيرتها الغربية في واشنطن وباريس، انخرط ليبيون كثيرون في 

تمكين الجماعات اإلرهابية من بالدهم.

إسقاط القذافي وتحويل
ليبيا إلى »دولة فاشلة«

»الجهاد على الطريقة األطلسية«:

القذافي في قلب 
األحداث كأنه يرى في 

زجاجة المستقبل، 
أسهب بتفصيل، عما 

ينتظر مدينة درنة قائاًل، 
إنها ستتحول إلى إمارة 

إسالمية يقودها أمير 
ملتح يطلب من الناس 

البيعة والجزية ويأمر 
النساء بالمكوث في 

بيوتهن.
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ُسحب الثورة الحاجبة

الجهادي واضحًا وجليًا في المشهد  المكون اإلسالمي  اليوم األول لألحداث ظهر  منذ 
الليبي، لكن سحب »الثورة« حجبت الصورة الحقيقية عن أعين الناس والكاميرات، بالرغم 
من أن األخيرة كانت تغظ الطرف بوعي عن كل ذلك. فخالل الحرب وقبل سقوط العاصمة 
»كتيبة عبيدة بن  إرهابية إسالمية تسمى  المتمردين عمدت جماعة  أيدي  طرابلس في 
الجراح« إلى تصفية عبد الفتاح يونس، أحد قادة ثورة سبتمبر 1969 مع معمر القذافي، 
والذي انشق عنه بعد فبراير 2011، هي الجماعة ذاتها التي هاجمت مقر السفارة األمريكية 
في بنغازي في سبتمبر 2012 وقتلت السفير األمريكي »كريستوفر ستيفنز«، السفير نفسه 
الذي كان يسلح هذه الجماعات قبل عام واحد إلسقاط نظام العقيد القذافي. لكأنه مكر 

التاريخ الذي ال يرحم.
وتدعم  صفوفها  تنظم  للقاعدة  الموالية  الجهادية  الجماعات  كانت  األثناء  هذه  في 
وتفتح  الخارج  من  البواخر  عبر  والقادم  الليبي  الجيش  من  المنهوب  بالسالح  مخازنها 
الدول  وبقية  ليبيا  من  المستقبل«  »مجاهدي  الستقبال  مكان  كل  في  التدريب  مراكز 
جانب  إلى  سورية  في  للقتال  عناصرها  من  الكثير  أرسلت  فيما  تونس.  وخاصة  المجاورة 
المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس، بشار األسد. لعل أبرزهم عميد بلدية طرابلس 
الحالي، مهدي الحارثي، الذي كان يقود ميليشيا عسكرية تحت اسم »كتيبة ثوار طرابلس« 
الحكيم  عبد  الوطن  حزب  لرئيس  موالية 
في  العسكري  العمل  انطالقة  ومع  بالحاج. 
الساحة السورية، سافر الحاراتي إلى سورية 
لتشكيل مجموعة جهادية ضد النظام تحت 
المجموعة  هذه  وتتهم  األمة«،  »جيش  اسم 
جيش  معسكرات  ضد  جرائم  بتنفيذ 
التابع  سورية،  في  الفلسطيني  التحرير 

لمنظمة التحرير الفلسطينية.
العام  في  الحرب  خالل  الحارثي  كان 
2011 يقود فرقة عسكرية خاصة حاصرت 

الجهادي  اإلسالمي  المكون  ظهر  لألحداث  األول  اليوم  منذ 
واضحًا وجليًا في المشهد الليبي، لكن سحب »الثورة« حجبت 
من  بالرغم  والكاميرات،  الناس  أعين  عن  الحقيقية  الصورة 

أن األخيرة كانت تغظ الطرف بوعي عن كل ذلك.
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طرابلس  في  ريكسوس  فندق 
ووفقًا   .2011 أغسطس  في 
فولتير  شبكة  نشرتها  إعالمية،  لتقارير 
ترافقه مجموعة من  كانت  فقد  الفرنسية، 
مصدر  ووفق  الفرنسيين.  المستشارين 
تكليف  تّم  المستوى  رفيع  أجنبي  عسكري 
األطلسي  شمال  حلف  قبل  من  الحاراتي 
الليبيين  القادة  بأسر  تقضي  بمهمة 
الفندق  في  سري  جناح  في  المتواجدين 
الكونغرس  في  السابق  النائب  وباغتيال 
كينغ  لوثر  مارتن  ومساعد  األميركي 
الجنسية  الحاراتي  ويحمل  فانتروي.  والتر 
إيرلندية.  سيدة  من  ومتزوج  األيرلندية 
ووفق ما أّكده رئيس الوزراء السابق خوسيه 
مطلوبًا  الحاراتي  مهدي  زال  ما  أزنار  ماريا 
هجمات  في  توّرطه  بسبب  إسبانيا  في 

مدريد في 11 مارس 2004.

الفيلم األمريكي نفسه

جديداً.  ليس  أنفسهم،  الليبيين  بأيدي  اليوم،  وحتى   2011 منذ  ليبيا  في  حدث  ما 
واسعة  ساحات  إلى  و«الشريرة«  المعادية  الدول  من  عدد  لتحويل  األمريكي  المشروع 
للفوضى، من خالل تقسيمها وتشتيتها وإيقاع شروخ حادة في بنيتها االجتماعية، متواصل 
وتشيلي  ويوغسالفيا  بفيتنام  مروراً  للعراق  وصواًل  الخمسينات  في  الكورية  الحرب  منذ 
بعيداً عن كل  وما يجري في سوريا، ليس  بما سيحدث.  العليم  والله وحده  وأفغانستان، 

هذا.
واإلسالمية  العربية  المنطقة  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  مشاريع  أن  الالفت  لكن 
تنفذ دائمًا بأدوات بآإسالموية«. في كل التجارب، وليس بعضها، كانت البندقية الجهادية 
لسياساتها  المعادية  الدول  وتفكيك  لتقسيم  االمبريالية  تعتمدها  التي  الوسائل  إحدى 
ترفض  التي  الدول  حتى  بل  العالم،  في  مشروعها  تمدد  على  خطراً  تشكل  التي  تلك  أو 
السير طوعًا في الركب االستعماري. ينسحب ذلك على الدول العربية أو تلك التي تسكنها 
مجتمعات مسلمة، أو حتى أقليات، كمعطى موضوعي يتم التالعب به وتطويعه »طائفيًا« و 
التاريخية أن كل الساحات التي حضر فيها  التجربة  »عرقيًا« و »مذهبيًا«. إذ تكشف دروس 
الجهاديون منذ ثمانينات القرن الماضي حتى اليوم كانت مستهدفة بمشاريع التقسيم 

األمريكية أو مناطق لخوض معارك أمريكية بالوكالة.
نهاية العام 1979، دخلت القوات السوفياتية إلى أفغانستان، لتلتقط اإلدارة األمريكية 

»اإللحاد«  بين  صراع  إلى  وتحوله  الحدث 
األول،  عدوها  استنزاف  إطار  في  و»اإليمان« 
على  باالعتماد  لتهزمه  السوفياتي  االتحاد 
فيتنام  في  هزمها  مثلما  »المجاهدين« 
انطلقت   1980 العام  في  »الثوار«.  ببنادق 
المشروع  تنفيذ  في  المتحدة  الواليات 
سياسًا  بدعمه  عربية  دواًل  أقنعت  أن  بعد 

وإعالميًا وماليًا.
انتهت مرحلة »الجهاد األفغاني« المدعوم 
مقطع  بوطن  عربيًا  والممول  أمريكيًا 
األوصال وحرب أهلية. لم يعد هناك متسع 
من الوقت، فقد بدأت الماكينة االستعمارية 

الالفت أن مشاريع الواليات المتحدة األمريكية في المنطقة 
العربية واإلسالمية تنفذ دائمًا بأدوات بآإسالموية«. في كل 
إحدى  الجهادية  البندقية  كانت  بعضها،  وليس  التجارب، 
وتفكيك  لتقسيم  االمبريالية  تعتمدها  التي  الوسائل 
خطرًا  تشكل  التي  تلك  أو  لسياساتها  المعادية  الدول 

على تمدد مشروعها في العالم.
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معاديًا  كان  طالما  آخر  بلد  تفتيت  في 
لقوى  ومساندا  األمريكية  للسياسات 
الحلف  قرر  واالقتصادي.  الوطني  التحرر 
األمريكية  اإلدارة  خلفه  ومن  األطلسي 
تقسيم يوغسالفيا إلى دويالت صغيرة على 
أساس عرقي وطائفي. تقسيم كانت ثمنه 
حرب قذرة دعمتها واشنطن ومولها العرب 
الرثة،  الشعوب  جانب  إلى  وقودها  وكان 
الجهاديون الذين زحفوا من كل فج عميق 
تحت عناوين عاطفية براقة من نوع »نصرة 

اإلسالم« والتصدي »للزحف الصليبي«.
في العام 2003، احتلت القوات األمريكية 
الكاذبة  الذرائع  قدمت  أن  بعد  العراق، 
ألسلحة  حسين  صدام  نظام  امتالك  حول 
األمريكي  الوجود  وطيلة  الشامل.  الدمار 
شهده  ما  ذروة  البلد  شهد  العراق،  في 
خلف  طائفي،  استقطاب  من  تاريخه  في 
زرع  الواحد.  الوطن  أبناء  بين  دامية  مجازر 
االحتالل، بشكل مباشر أو غير مباشر تحت 
ذرائع المقاومة تنظيمًا جهاديًا دمويا أصبح اليوم يسمى »داعش« بعد أن مر بمراحل 
في  أفرز  الجهادي  العنف  وهذا  الطائفي.  الكراهية  خطاب  من  كلها  تغذت  تطور 
مواجهته خطابًا طائفيًا ال يقل كراهية وتأسست عليه ميليشيات ال تقل عنه دموية، 
لتدخل البالد في »حرب الطوائف« والتقسيم على أرض الواقع بين كرد وسنة وشيعة، 
وليحقق االحتالل أحد األهداف التي جاء من أجلها إلى المنطقة عبر بنادق الجهاديين 

التي تدثرت بشعار المقاومة.
في ليبيا حصل السيناريو نفسه، إذ عملت ذات األنظمة التوسعية الغربية بنشاط 
كبير على استصدار قرار من مجلس األمن، لتدخل حلف شمال األطلسي في البالد، 
بدعوى »إنقاذ الشعب الليبي من الطاغية القذافي« لتمكن حلفاءها الجهاديين من 
وطرابلس  برقة  بين  أقاليم  ثالثة  إلى  ليبيا  لتقسيم  والتمهيد  والتمدد  السلطة 
الرقيعي  الواحد تلو األخر، فبدأت بسليم  وفزان. ثم ما لبثت أن بدأت تصطادهم 
)أبو أنس الليبي( ثم ثنت بأبي ختالة، المتهم بقتل السفير الليبي في بنغازي، وقائمة 

المطلوبين من »ثوار الحرية والكرامة« مازالت مفتوحة على سفيان بن قمو وغيره.
ويؤكد ذلك ما تم تسريبه في ماي 2015 من الرسائل اإللكترونية لوزير الخارجية 
المخابرات  بها  تقوم  مساع  إلى  الرسائل  إحدى  تشير  إذ  كلينتون،  هيالري  السابقة 
بداية  الليبي  الشرق  في  المتشددة  الجماعات  دعمت  )التي  والبريطانية  الفرنسية 
ورد  فقد  شرقًا.  مستقل  سياسي  كيان  وإقامة  ليبيا  لتقسيم   )2011 فيفري   17 من 
مارس  من  الثامن  بتاريخ  رسالة  في  حرفيا 
العامة  المديرية  من  »موظفين  أن   2012
والمخابرات  الفرنسية  الخارجي  لألمن 
عملوا   »SIS--MI-6« البريطانية  السرية 
إلى   2012 جانفي  منتصف  بين  الفترة  في 
مع  العالقات  توطيد  على   2012 مارس 
ليبيا،  شرق  في  واجتماعية  قبلية  قيادات 
منطقة  إقامة  على  لتشجيعهم  محاولة  في 
بتوجيه  برقة  إقليم  في  إدارًيا  شبه مستقلة 
ورئيس  ساركوزي  الفرنسي  الرئيس  من 
ونقلت  كاميرون،  ديفيد  البريطاني  الوزراء 
المخابرات  أن  مطلعة  مصادر  عن  الرسالة 

على  كبير  بنشاط  الغربية  التوسعية  األنظمة  عملت 
شمال  حلف  لتدخل  ــن،  األم مجلس  من  قــرار  استصدار 
من  الليبي  الشعب  »إنقاذ  بدعوى  البالد،  في  األطلسي 
من  الجهاديين  حلفاءها  ولتمكن  القذافي«  الطاغية 
السلطة والتمدد والتمهيد لتقسيم ليبيا إلى ثالثة أقاليم.
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حوار - حسين مفتاح

معمر  الليبي  الزعيم  لرحيل  السابعة  الذكرى  األيام  هذه  تمر 
القذافي ومرافقيه يوم 2٠ أكتوبر سنة 2٠11 بمدينة سرت، التي 
المسلحة  والمجموعات  الليبية  القوات  بين  مواجهة  آخر  شهدت 
األخير  اليوم  تفاصيل  على  وللوقوف  الناتو.  حلف  من  المدعومة 
التقت  القذافي  معمر  للراحل  وتحركات  مواجهات  من  سبقه  وما 
القذافي،  مرافقي  من  الناجين  بأحد  اإلخبارية«  إفريقيا  »بوابة 
لقربه منه  بالنظر  أقالمه  آخر  أحد  بمثابة  البعض  يعتبره  والذي 
ومساهمته في ترتيب تحركاته وتأمين تواصله مع وسائل اإلعالم 
بعد  معهم  التواصل  استمر  ممن  وغيرهم  القتال  محاور  وقادة 
االنتقال من العاصمة طرابلس إلى سرت، وهو الذي قاد آخر سيارة 

استقلها القذافي قبل تعرضها للقصف قبيل وفاته بساعات.

األحداث بتفاصيلها
مـن روايـة أحـد مـرافقيـه

اليوم األخير للقذافي..

المجموعة التي 
بقيت بعد انحسار 

المعارك في الحي 
رقم 2 كانت متنوعة 

بشكل حقيقي حيث 
أنها تمثل كل مناطق 

ومعظم قبائل ليبيا، 
إضافة إلى أن العنصر 

النسائي أيضا كان 
متواجدا معنا.
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كان اللقاء مع فرج علي، الذي نجى من الموت عدة مرات بأعجوبة، وهو الذي تعرض 
لالعتقال وتم اإلفراج عنه بعد قضاء ست سنوات من السجن. 

هل كانت لديك في السابق عالقة خاصة
بالراحل معمر القذافي؟

لم تكن لي مع الشهيد أي عالقة خاصة إال االجتماعية، ولكن منذ يوم 24 أغسطس 
2011 وهو موعد وصوله إلى مدينة سرت بعد خروجه من مدينة طرابلس يوم 23.

أكتوبر   20 يوم  إلى  القائد  مرافقة  شرف  لي  كان  سرت  مدينة  إلى  وصوله  منذ 
يوم  فوجئت  “حسن”  األول  الشهيد  أخي  في  العزاء  نستقبل  كنا  أننا  أذكر   .2011
أثنان من شباب سرية  ويرافقه  الهنشيري  عزالدين  الشهيد  اغسطس بحضور   24
الحراسة، كانوا يبحثون عن شقيقي األكبر الشهيد إبراهيم علي، الذي كان سبقهم 
الظهر  وعند  سرت،  إلى  الوصول  في 
دعيت إلى إحدى الشقق في مدينة سرت 
ألجد القائد وبعض مرافقيه، وهنا أؤكد 
أن القائد لم يبت أي ليلة خارج سرت منذ 
أول  ومنذ  أخرى«  رويات  »بخالف  وصوله 
القائد،  تواجد  أماكن  بتأمين  كلفت  لقاء 
والحمد لله تشرفت بأن توضع فّي هذه 
من  تمكنا  أننا  الله  وأحمد  الغالية،  الثقة 
تأمين تنقالتنا وتحركاتنا على الرغم من 
كل الجهود والمحاوالت التي كانت تقوم 
بها أجهزة استخبارات عالمية ومنظومات 
تتم  فلم  األرض،  على  و«عمالؤه«  الناتو 

كانت  التي  والمحاوالت  الجهود  كل  من  الرغم  على 
الناتو  ومنظومات  عالمية  استخبارات  أجهزة  بها  تقوم 
إال  القائد  تواجد  معرفة  تتم  لم  األرض،  على  و«عمالؤه« 
عندما قرر الخروج لفك الحصار على مدينة سرت يوم 20 

أكتوبر.
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عندما  إال  القائد  تواجد  معرفة 
على  الحصار  لفك  الخروج  قرر 

مدينة سرت يوم 20 أكتوبر.

كيف كانت الحياة 
اليومية؟ وكيف تم 

التعاطي مع األحداث؟

كان  القائد  برفقة  تواجدنا  فترة  طيلة 
طبيعي  بشكل  حياته  يعيش  متماسك 
حتى  يتأثر  ال  وكان  الحدود،  أبعد  إلى 
أثناء عمليات القصف سواء كان من قبل 
المدفعية،  طريق  عن  أو  الناتو،  طيران 
العمارات  في  تواجدنا  خالل  أنه  وأذكر 
العمارة  نفس  في  شقق  عدة  تعرضت 
المباشر،  للضرب  بها  نتواجد  كنا  التي 
بل أنه في إحدى المرات تم ضرب إحدى 
يتأثر،  ال  كان  وهو  الشقة،  بنفس  الغرف 
النوافذ  فتح  هو  به  يوصي  كان  ما  وكل  
أن  يحرص  وكان  الصدمة،  تأثير  لتقليل 

يخرج لالطالع على ظروف المدينة والمناطق المجاورة لها، حيث خرج عدة مرات إلى 
أنه كان يفضل  إلى  المناطق، إضافة  الخمسين وجارف وبوهادي وغيرها من  مناطق 
في  النهار  ساعات  لقضاء  دائم  بشكل  يحرص  وكان  المفتوحة،  األماكن  إلى  الخروج 
المزارع، وأذكر أنه يوم 15 سبتمبر وهو أول يوم تمت فيه مهاجمة مدينة سرت كنا 
بإحدى المزارع في الوقت الذي تمكنت المجموعات المسلحة من الوصول إلى منطقة 
بن همال وعلى الرغم من أننا كنا في مرمى النيران إال أنه لم يكترث وأصر على البقاء 

في مكانه حتى تمكنا فيما بعد باالنتقال إلى المدينة.

كيف كان القذافي يتعامل مع المواجهات؟

وينصحنا  هادئة  وتساؤالته  عادي  غير  بهدؤ  يتميز  المواجهات  فترة  طيلة  كان 
بعض النصائح لتحركاتنا والتعامل مع أي استهداف محتمل، بل العكس كان هو 
الرغم  وعلى  جانبه،  إلى  ونحن  بالخوف  نشعر  نكن  ولم  مرافقيه  لكل  ثقة  مصدر 
من محاولته الخروج لخطوط المواجهة كنا نتحايل عليه بعدة أعذار وهدفنا كان 
بالله يحرص  المعتصم  الشهيد  المباشرة، وكان  للمواجهة  الوصول  حمايته من 

على عدم خروجه.

وماذا عن التواصل
مع وسائل اإلعالم؟

عدد  بتسجيل  يقوم  القائد  كان  نعم 
يتم  صوتية  مقاطع  في  الرسائل  من 
بعض  تتناقلها  وقد  الرأي  قناة  في  بثها 
اإلذاعة  على  عالوة  األخرى،  القنوات 
الرسائل  هذه  بث  في  واستمر  المحلية، 
حتى تاريخ 25 سبتمبر وهو التاريخ الذي 

عادي  غير  بهدوء  يتميز  المواجهات  فترة  طيلة  كان 
لتحركاتنا  النصائح  بعض  وينصحنا  هادئة  وتساؤالته 
والتعامل مع أي استهداف محتمل، بل العكس كان 
هو مصدر ثقة لكل مرافقيه ولم نكن نشعر بالخوف 

ونحن إلى جانبه.
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المعلومات  بشبكة  االتصال  فيه  فقدنا 
سقوط  بعد  وذلك  “انترنت”  الدولية 
ميناء سرت البحري في أيدي المجموعات 
يقتصر  عملنا  أصبح  وبعدها  المسلحة، 
على ما يمكن إيصاله باالتصال بالهاتف 
يقم  لم  القائد  أن  إال  الثريا،  وبهاتف 
أؤكد  وهنا  بالهاتف،  مباشرة  باالتصال 
الثريا  هاتف  أو  الهاتف  يستخدم  لم  أنه 
على اإلطالق، وإن كان استخدم االتصال 
في الشبكة المحلية داخل سرت في فترة 

البداية.

ماذا تتذكر من
المواقف التي كانت 

تمثل خطرا على حياته؟

طبيعي  بشكل  الفترة  تلك  في  حياته  يعيش  أن  إصراره  في  يتمثل  كان  خطر  أكبر 
على الرغم من الظروف الصعبة، وأذكر عندما كنا في حي الفاتح المعروف بالشعبية 
الجديدة في سرت، وكان فترة الضحى يخرج من البيت وهو بهيأته المعروفة وبمالبسة 
المعتادة، وباعتبار أن المكان مكشوف كنا نحاول إقناعه بإرتداء مالبس مختلفة، فكان 
يرفض بشكل قاطع، ولم يسمح نهائيا بفتح المجال لمحاولة الحديث معه بالعمل على 
التنكر كأحتراز أمني، أقصد أنه طيلة الفترة وحتى اليوم األخير كان محافظ على هيأته 
التي يعرف بها وحتى المالبس هي نفس المالبس التي طالما كان يرتديها، واعتقد 
أنه كان له مغزى معين، حتى أنه اختار الخروج ودخول المواجهة بنفس الهيئة، وعندما 
عرض عليه ارتداء الخوذة لوقاية الرأس رفض وأصر على إرتداء العمامة التي عادة ما 

تميزه عن غيره.
وخالل تنقالتنا من مكان لمكان كان الخطر محدق بنا من كل جانب، وكانت العديد 
بين  ومن  بالقصف،  مباشر  بشكل  تستهدف  فيها  للبقاء  اختيرت  التي  المواقع  من 
العمارة،  أمام نفس  النعاس، كان  الهادي  العميد  أنه عندما أستشهد  أذكر  المواقف 
القذائف  إحدى  ضربت  حيث  بها  نتواجد  التي  الشقة  قصف  تم  المرات  إحدى  وفي 
جزء من الشقة التي كان القائد يتواجد بها، وقبل خروجنا بيوم واحد يوم 19 أكتوبر 
أستشهد سليمان الشيباني »حارس خاص« برصاصة قناص أمام القائد مباشرة حيث 

كان بجواره في نفس المكان التزيد المسافة بينهما عن 5 خطوات.

ماذا عن مكونات المجموعة
التي بقيت إلى آخر يوم؟.

انحسار  بعد  بقيت  التي  المجموعة 
متنوعة  كانت   2 رقم  الحي  في  المعارك 
بشكل حقيقي حيث أنها تمثل كل مناطق 
ومعظم قبائل ليبيا، إضافة إلى أن العنصر 
النسائي أيضا كان متواجدا معنا، فكانت 
قليلة،  وعائالت  النساء  من  مجموعة  معنا 
جانب  إلى  يقاتلن  كن  البنات  أن  وأذكر 
وحتى  حافز،  أكبر  يمثلن  وكن  الشباب، 
20 شاركن في المواجهة المباشرة،  يوم 
وبعد استنفاد الذخيرة وخسارة المعركة 
كنا حريصين على حمايتهن، وهنا أود أن 

الشباب  وسط  نفسه  ووجد  السيارات  من  ترجلنا  عندما 
يقوم  أن  مسعود  حمد  الحاج  من  طلب  المقاتلين 
:«فزاعة  أخذ يردده يقول فيه  »بالمهاجاة« ولقنه بمقطع 
ثالثين مية ضنا وطن ما هم لقايط.. جو كيف جمر القلية 

وين صار في الوطن عايط«.
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المسلحة وكان رجال كبيرا في السن قام  المجموعات  أشهد بأن أحد عناصر 
بتوفير حماية خاصة لمجموعة النساء ومكنهن من الخروج بأمان حتى وصلن 

إلى إحدى المناطق »أعتقد جارف أو بوهادي«.

كيف تم اتخاذ القرار بالخروج؟

قاطع،  بشكل  يرفض  أنه  إال  المدينة  من  القائد  إخراج  مرات  عدة  في  نحاول  كنا 
يرفض  كان  أنه  إال  مكان،  أي  إلى  خروجه  تأمين  بإمكاننا  كان  أنه  من  الرغم  على 
لدينا  يعد  لم  ألنه  الحصار  لفك  القرار  كان   20 يوم  ولكن  سرت،  من  الخروج  فكرة 
ما يكفي من الذخائر واألسلحة للمقاومة، وكانت الخطة أن نقوم بالخروج لالستيالء 
على األسلحة والذخائر أو الوصول إلى مخازن السالح في المنطقة الصحراوية جنوب 
مدينة سرت، والوجهة كانت باتجاه منطقة جارف، وكان اختيارنا لمحور محدد للخروج 
الزعفران  منطقة  إلى  الوصول  من  تمكنا  وبالفعل  ضعف،  نقطة  يمثل  ألنه  باتجاهه 
وبالقرب من مصنع األعالف دون مقاومة تذكر، وكنا نتقدم والعدو ينسحب، إلى أن 
قاصمة  الضربات  وكانت  الزعفران،  جزيرة  عند  الموكب  واستهدف  الطيران  تدخل 
وفككت ما تبقى من قوتنا، وتعرضت السيارة التي كان يستقلها أفراد الحراسة لضربة 
مباشرة وهي كانت خلف سيارة القائد مباشرة، ما تسبب في تعطل السيارة والتي كان 

وفي  عجاج،  عبدالعزيز  الشهيد  يقودها 
المعتصم  الشهيد  تعرض  األثناء  هذه 
بالله إلصابة ألنه كان بجوار سيارة القائد 
إلى  القائد  انتقل  القصف، وبعدها  لحظة 
يرافقه  وكان  أقودها  كنت  التي  السيارة 
ومنصور  الهنشيري،  عزالدين  الشهيد 
توليت  وأنا  مسعود،  حمد  والحاج  ضو، 
إلى  االنتقال  محاولتنا  وعند  القيادة، 
الوطيس  حامية  المواجهة  كانت  الجنوب 
كل  ومن  شديدة  النيران  وكثافة 
االتجاهات، وفي هذه األثناء قام الطيران 
بتنفيذ ضربة ثانية دمرت عدد كبير من 

المباشرة  المواجهة  وبدأت  الجميع  فترجل  الثانية،  السيارة  تعطل  إلى  وأدى  عرباتنا، 
وحياهم  الشباب  أمام  فيها  يظهر  التي  األولى  المرة  وكانت  القائد،  فيها  شارك  وقد 
ورفع من معنوياتهم وأذكر أنه قال: “الشهادة يا شباب.. الشهادة يا شباب«، واستمرت 
المواجهة من الساعة 8:30 إلى قرابة الساعة 12 ظهرا، ولم يبقى أي من المجموعة 
لم يتعرض لإلصابة، وفي تلك األثناء ألتحق الشهيد أبوبكر يونس بالقائد، ومعهم 
من  المرتفع  بالجانب  األمطار  مياه  بعبارة  يحتمون  كانوا  الذين  األخيرة  المجموعة 
أبناءه  أحد  من  الدفاع«  »وزير  يونس  بوبكر  باستشهاد  القائد  علم  وعندما  الطريق، 

قال »هنيئا له«.

البعض يعتبرك بمثابة آخر قلم بقي مع الراحل 
فماذا تقول لمن كانوا بالقرب منه ولكنهم 

اختفوا في لحظة المواجهة؟.

عن  الكثيرين  فيها  تخلى  التي  الحرجه  التاريخة  المرحلة  هذه  فى  بالقائد  عالقتي 
القيادة كانت أكبر وأوثق من وظيفة القلم والسكرتارية، أما المسؤولين الذين كانوا 
بجانب القائد وقت الرخاء ثم اختفوا وقت الحسم والمواجهة بأي حجة فمن كلف بمهمة 
عليه اتمامها وعرض نتائجها وليس التحجج بها لتغطية تخاذله وكلنا نعلم أن القائد 
فى كل كلماته التي بتث عبر االذاعات يحرض على القيام بالواجب والدفاع عن الوطن،  

الشباب  وسط  نفسه  ووجد  السيارات  من  ترجلنا  عندما 
يقوم  أن  مسعود  حمد  الحاج  من  طلب  المقاتلين 
:«فزاعة  أخذ يردده يقول فيه  »بالمهاجاة« ولقنه بمقطع 
ثالثين مية ضنا وطن ما هم لقايط.. جو كيف جمر القلية 

وين صار في الوطن عايط«.
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ولكنهم  بالخروج  سرت  داخل  معه  تواجدو  الذين  المسؤولين  بعض  من  طلب  وقد 

رفضوا الخروج وقام كٌل منهم بواجبه.

ما هي آخر كلمة سمعتها منه مباشرة؟

ومن  مرافقيه،  في  وكان يشجع  عالية  كانت  معنوياته  ولكن  الكالم  قليل  كان  القائد 
بين آخر العبارات التي سمعتها منه مباشرة هي عبارة »الشهادة يا شباب” وقبلها أذكر 
عندما ترجلنا من السيارات ووجد نفسه وسط الشباب المقاتلين طلب من الحاج حمد 
مسعود أن يقوم »بالمهاجاة« )غناء حماسي باللهجة الشعبية الليبية( ولقن الحاج حمد 
بمقطع أخذ يردده يقول فيه :” فزاعة ثالثين مية ضنا وطن ما هم لقايط.. جو كيف جمر 
القلية وين صار في الوطن عايط«... الموقف كان ملحمة حقيقية ونحن اليوم نفتخر إننا 
كنا ضمن تلك المجموعة التي ضمت كل 
مكونات ليبيا دون استثناء، فكل من اتخذ 
تمكن  الملحمة  هذه  في  المشاركة  قرار 
الشهيد  موقف  دليل  وخير  الوصول  من 
أبوبكر يونس جابر الرجل السبعيني الذي 
جاء من الجفرة إلى سرت في الوقت الذي 
كان بمكنه االتحاه إلى أي مكان آمن، وهو 
يتحجج  من  كل  أمام  الطريق  قطع  بذلك 

بعدم قدرة من الوصول إلى سرت.

بماذا خرجت
من هذه التجربة؟

رجل  القذافي  معمر  أن  من  تأكدت 
ليبيا  تاريخ  في  يتكرر  لن  استثنائي 
قيادي  كونه  جانب  إلى  فهو  المنظور، 
“كرامات”  صاحب  كان  فكر،  وصاحب 
ومتدين محافظ على الصالة في أوقاتها 
ويحرص على صيام يومي األثنين والخميس باسمرار، ويوم 20 باعتباره يوم خميس 
األيام  في  بالفطر  للمقاتلين  تعليمات  أعطى  أنه  من  الرغم  على  فهو  صائما،  كان 

األخيرة من شهر رمضان إال أنه كان محافظ على الصيام.

هل ترك الراحل وصية؟.

الكتابة بشكل  أنا لم يكن لي علم بأنه ترك وصية، ولكنه بالفعل كان يواضب على 
مستمر ويقوم بتسجيالت مسموعة ولكنه عادة ما يكون بمفرده عندما يقوم بالتسجيل، 
وعلمت فيما بعد أنه ترك وصية مسجلة تم نشر جزء قصير منها واعتقد أن التسجيل 
وحاولوا  المسلحة  المجموعات  عناصر  عليه  وتحصل  الخروج،  ليلة  تسجيله  وتم  طويل 
بيعه بمقابل مالي كبير والمقطع الذي تم تسريبه هو الذي تم بثه عبر القنوات المرئية، 
المكتوبة  للوصية  وبالنسبة  السيارة،  في  بقيت  وتسجيالته  رسائله  كل  أن  واعتقد 

والمتداولة لم يكن لي بها علم مسبق واستبعد أن تكون من كتابة القائد.

كلمة أخيرة..

والتحية  الحق،  وقف في صف  لكل من  وهنيئا  الذي صمد،  العظيم  الليبي  لشعبنا  هنيئا 
أيضا لم امتلك الشجاعة في التراجع عن الخطأ، نحن خسرنا معركة وخسرنا شخصية فذة 
مثل معمر القذافي، ولكننا نفتخر بأننا كنا على صواب، وأدعو الله أن يجمعنا بهم في الجنة.

يعيش  متماسك  كان  القائد  برفقة  تواجدنا  فترة  طيلة 
حياته بشكل طبيعي إلى أبعد الحدود، وكان ال يتأثر حتى 
أثناء عمليات القصف سواء كان من قبل طيران الناتو، أو 
عن طريق المدفعية، وأذكر أنه خالل تواجدنا في العمارات 
نتواجد  كنا  التي  العمارة  نفس  في  شقق  عدة  تعرضت 
ضرب  تم  المرات  إحدى  في  أنه  بل  المباشر،  للضرب  بها 
إحدى الغرف بنفس الشقة، وهو كان ال يتأثر، وكل  ما كان 

يوصي به هو فتح النوافذ لتقليل تأثير الصدمة.



21 الخميس  11  اكتوبر 2018             العدد: 49 50نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

محمد بالطيب 

الساحلّية  سرت  مدينة  أرياف  من  بدوّية  لعائلة  طفل 
أبوه محمد عبد السالم  المفتوحة على الصحراء الشاسعة، 
القّذافي )أبو منيار(، الذي توفي في العام 1985، وأّمه عائشة 
في  القّذافي  معمر  ولد  حيث   ،1978 العام  في  توفيت  التي 
العام 1942، وكبر في تلك الصحراء، أين درس القرآن ككل 
وظل  حياته  طيلة  بقيمها  متأثرا  بقي  التي  البادية،  أطفال 
التي كان ينقلها  مسكونا بها يقود بالده من وسط خيمته 
معه إلى كل العواصم، والتي نصبها حيث في باريس عاصمة 
والرؤساء،  الملوك  يستقبل  كان  وتحتها  األوروبي،  التنوير 

وظّل بدوًيا من الوالدة إلى الممات .

من الصحراء إلى السلطة 
معمر  القذافي

في فزان بدأ الوعي 
السياسي للشاب 

معّمر القّذافي 
يتشّكل عبر إذاعة 

القاهرة وخطابات 
جمال عبد الناصر الذي 

كان الزّعيم العربي 
األّول في تلك الفترة، 

والملهم الكبير 
للجماهير العربية 
بمقوالت التحرير 

والوحدة والعروبة، ربّما 
هما شيئان بقيا لألبد 

مع معّمر القّذافي، 
الصحراء ووعيه 

الناصري القومي.



22 الخميس  11  اكتوبر 2018             العدد: 49 50نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية
االبتدائية في سرت،  المدرسة  إلى  القّذافي  معّمر  الّطفل  التسع سنوات، دخل  في عمر 
ليتنقل بعدها من العام 1956 إلى العام 1961 انتقل للدراسة في سبها جنوب البالد، وتعتبر 
سبها من أحد االمتدادات الجغرافية كذلك لقبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها، وهي قبيلة 
والماشية، وفي  اإلبل  بدوية صغير تمتد في سرت وجنوبا حتى سبها، تعيش على تربية 
تلك الفترة، في فزان بدأ الوعي السياسي للشاب معّمر القّذافي يتشّكل عبر إذاعة القاهرة 
الناصر  عبد  جمال  وخطابات 
األّول  العربي  الّزعيم  كان  الذي 
الكبير  والملهم  الفترة،  تلك  في 
بمقوالت  العربية  للجماهير 
والعروبة،  والوحدة  التحرير 
مع  لألبد  بقيا  شيئان  هما  رّبما 
ووعيه  الصحراء  القّذافي،  معّمر 

الناصري القومي.
دولة  حل  مع   1961 العام  في 
وسوريا،  مصر  بين  الوحدة 
القّذافي  معّمر  الطالب  قاد 
رافًعا  سبها  مدينة  في  مظاهرة 
الذي  الّناصر  عبد  جمال  صوًرا 
لقب  بسنوات  ذلك  بعد  يمنحه 
ومرددا  العربية«،  القومية  »أمين 
شعارات تنادي بالوحدة وتشجب 

قرار االنفصال.
ذلك  بعد  القّذافي  انتقل 
الساحلّية  مصراتة  مدينة  إلى 
البالد،  غربي  شمال  والصناعّية، 
مدينة  خاصة،  بطباع  مدينة 
والتنوع  والصناعيين  التّجار 
ويهود  عرب  والثقافي،  االثني 
المتوّسط  على  وانفتاح  وأتراك 
من خالل التبادل التجاري، وحراك 
مهم،  وطالبي  وسياسي  ثقافي 
وهناك تحديدا تعّلم اإلنجليزّية 
خالياه  تشكيل  وبدأ  واإليطالية 
»الثورّية« األولى وبدأ يسير على 

درب مشروعه السياسي .
ذلك  بعد  القّذافي  انتقل 
 1963 العام  في  بنغازي  الى 
العسكرّية،  باألكاديمّية  ليلتحق 
الضباط  بنموذج  مأخوذا  كان 
المصريين الذين سيطروا على 
إلى  الملكّية  وحولوا  السلطة 
مواقفهم  عن  وعبروا  جمهورّية 
ودخلوا  والوحدوّية  القومية 
األكثر  العربي  )القطر  بمصر 
سياسي  عصر  الى  وقّوة(  تأثيرا 

جديد .
وفي بنغازي، ومن داخل أسوار 
معّمر  بدأ  العسكرّية،  الكلّية 
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القّذافي تشكيل تنظيم »الضباط الوحدويين األحرار«، تماما كما في مصر وبدأ في 
توزيع المناشير والكتب التي تتحّدث عن ثورة يوليو في مصر وبدأت النواة الصلبة 
الثوري  بالمد  كذلك  هم  المسحورين  العسكريين  الطلبة  من  ثّلة  عبر  تتشّكل  للمشروع 

العربي والقومي وبنموذج جمال عبد الناصر.
بعد حصوله على الشهادة من الكلية العسكرّية في العام 1965، أرسل في دورة تدريبية 
1966 كضابط في اإلرسال ويبدأ  العام  المتحدة، ليعود منها في  البرطانية  المملكة  إلى 
لما  والتحضير  السياسّية  دعوته  لبث  باألساس  خصصها  التي  العسكرّية  المهنية  حياته 

سيسمى الحقا بـ«ثورة الفاتح من سبتمبر« .
العالم  كان  الستينات  سنوات  طيلة 
كان  »الناصرّية«،  وقع  على  يعيش  العربي 
األبرز  السياسي  الّنجم  الّناصر  عبد  جمال 
كبيرة  ومشاريع  جذابة  بكاريزما  واألكبر، 
العربية  الشعوب  طموحات  تشبع  وأحالم 
عقود  من  معظمها،  وفي  لتوها،  الخارجة 
طويلة من اإلستعمار، كانت خطابات جمال 
من  العربية  الشعوب  كل  تهز  الناصر  عبد 
الشعب  فيهم  بمن  الخليج،  إلى  المحيط 
بنظام  حينها  محكوما  كان  الذي  الليبي، 

ملكي دستوري.
السنوات  تلك  طيلة  القّذافي  معّمر  كان 
بـ«الثورة«  للقيام  العسكريين  رفاقه  يجّهز 
عسكري  انقالب  المصري،  النموذج  على 

ينهي الملكّية ويعلن قيام الجمهورّية.
12 مارس  للثورة في  األّول  الموعد  حّدد 
ألسباب  ألغي  لكن   ،1969 العام  من 
الضباط  كبار  كان  فقد  أيًضا،  »مصرّية« 
جعل  ما  كلثوم  ألم  حفال  يحضرون  ليلتها 
صعبا  عليهم  والقبض  االنقالب  عملية 
 1 للعملّية  آخر  موعد  تحديد  فتم  للغاية، 

سبتمبر 1969 .
ألّن  سبتمبر  من  الفاتح  موعد  إختيار  تم 
بأّن  تقول  الضباط  لدى  كانت  معلومات 

شهر  من  الثاني  في  الرضا  عهده  ولي  لصالح  للعرش  تنازله  إلعالن  يستعد  كان  الملك 
سبتمبر .

الخارج  الملك في  وبينما   ،1969 1 سبتمبر عام  و  31 أغسطس  بين  الفاصلة  ليلة  وفي 
لمتابعة عالجه السنوي ، سيطر الضباط في طرابلس وبنغازي على المواقع اإلستراتيجية، 
وحوالي الساعة الثانية صباحا، تم اعتقال ولي العهد، مع كبار المسؤولين الحكوميين وكبار 
الضباط. لم تحدث عمليات كبيرة لتبادل النار، وتمت عملية االستيالء على السلطة بدون 

إراقة دماء وال مقاومة.
 عند الفجر، استقل معمر القذافي سيارة جيب محملة باألسلحة نحو إذاعة بنغازي، حيث 
قرأ »البيان رقم 1« للثورة معلنا إسقاط النظام الملكي وإعالن ليبيا دولة جمهورّية، ونهاية 

حقبة كاملة من التاريخ السياسي للبالد وبداية حقبة أخرى .
ولقناعاته  البدوية  لقيمه  حامال  القّذافي  معّمر  سار  الّسلطة  إلى  الصحراء  من  وهكذا، 
فّزان  صحراء  في  كانه،  الذي  الصغير  الطفل  حلم  وحّقق  الوحدوّية،  والعروبية  القومية 
الشاسعة وهو يستمع في الليالي الباردة لخطب زعيمه الملهم جمال عبد الّناصر، حمل معه 
دائري  بشكل  التاريخ  لينتهي  الحكم،  من   42 طيلة  الزماه  الذين  السياسي  ووعيه  بداوته 
ويعود إلى سرت مّرة أخرى، إلى الصحراء لينتهي مقتوال، في حرب ال يبدو أنها قد انتهت 

بعد.

بدأ  العسكريّة،  الكليّة  أسوار  داخل  ومن  بنغازي،  في 
الوحدويين  »الضباط  تنظيم  تشكيل  القّذافي  معّمر 
المناشير  توزيع  في  وبدأ  مصر  في  كما  تماما  األحرار«، 
والكتب التي تتحّدث عن ثورة يوليو في مصر وبدأت 
الطلبة  من  ثلّة  عبر  تتشّكل  للمشروع  الصلبة  النواة 

العسكريين.

عام  سبتمبر   1 و  أغسطس   31 بين  الفاصلة  ليلة  في 
1969، وبينما الملك في الخارج لمتابعة عالجه السنوي، 
المواقع  على  وبنغازي  طرابلس  في  الضباط  سيطر 
تم  صباحا،  الثانية  الساعة  وحوالي  اإلستراتيجية، 
اعتقال ولي العهد، مع كبار المسؤولين الحكوميين 

وكبار الضباط.
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رامي التلغ

يعتبر الزعيم الراحل معّمر القذافي متفّردا في جوانب مختلفة 
حيث بدأ حياته السياسية مبكرا إذ تولى الحكم في سن السابعة و 
العشرين و كانت له رؤية غير تقليدية في تسيير الدولة. ولم تكن 
سياسة العقيد الّراحل تجاه الدول الغربية مستقرة حيث شهدت 
بالهدوء  اتسمت  وأخرى  والصراع  التوتر  فيها  تصاعد  فترات 
والبراغماتية إال أنها لم تكن أبدا عالقة وئام لذلك بارك و شارك 

الغرب في إسقاطه منذ 7 سنوات. 

مـــن المـــد والجــــزر
إلى اإلطاحة

القذافي والغرب...

لم تكن سياسة 
العقيد الرّاحل تجاه 

الدول الغربية مستقرة 
حيث شهدت فترات 

تصاعد فيها التوتر 
والصراع وأخرى 

اتسمت بالهدوء 
والبراغماتية إال أنها لم 

تكن أبدا عالقة وئام 
لذلك بارك و شارك 

الغرب في إسقاطه 
قبل 7 سنوات.
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حكمه  من  الثاني  العقد  خالل 
القذافي  معمر  الراحل  العقيد  اختار 
نشاطه  إليها  يمتد  كي  الدولية  الساحة 
الثمانينات  سنوات  خالل  فدعم  الحركي، 
الجماعات المتمردة في أماكن عديدة ربما 
أشهرها في أوروبا حيث قدم دعما للجيش 
الحمراء  واأللوية  االيرلندي  الجمهوري 
ضربته  لكن  ماينهوف.  بادر  ومجموعة 
الكبرى كان في تفجير ملهى ليلي في ألمانيا 
عسكريون  يرتاده   1986 عام  الغربية 
للرئيس  مبررا  قدم  تفجير  أمريكيون.. 
بضربه  يقوم  كي  ريجان  رونالد  األمريكي 
نجا  القذافي  لكن  العام.  عسكريا في نفس 
عام  في  ثم  منزله،  استهدف  صاروخ  من 

واتهم  االسكتلندية،  لوكيربي  بلدة  فوق  وسقطت  أمريكية  ركاب  طائرة  تفجير  تم   1988
السياسة  في  التدريجي  التغيير  حادثة  كانت  لكنها  أنكر،  لكنه  التفجير  وراء  بأنه  القذافي 

الراديكالية للعقيد.
الليبي  القرار  اتخاذ  حتى   )1986( ليبيا  على  األمريكية  الهجمة  من  الممتدة  الفترة  في 
بتسليم المتهمين بتفجير الطائرة األمريكية بان أم 103 في إبريل )1999(، عانى الشعب 
الليبي من ليل طويل من المحاكمات واألوقات الصعبة . وشّددت الواليات المتحدة على ليبيا 

بفرض حزمة من العقوبات الثنائية بعد 1986.
عناصر  من  عنصرين  بحق  اتهامات  بتوجيه  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  وقامت 
االستخبارات الليبية، بعد ذلك، أصدرت الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إعالنًا يقضي 
قام مجلس  القرار،  لهذا  ليبيا  تمتثل  لم  . وعندما  العدالة  إلى  الليبيين  المتهمين  بتسليم 
األمن الدولي باستصدار مسودة قرار في )1992(، فرضت عقوبات على ليبيا، حيث جمدت 
األصول الليبية في الخارج، وتم حظر استيراد بعض مبيعات المعدات النفطية، وشددت على 

قرار إنهاء العالقات الجوية التجارية.
هذه العقوبات  فرضت عليه ومطالبات بتسليم ضابطين في جهاز استخباراته، لكنه رفض 
الجنوب أفريقي نلسون مانديال ومعه دعم سعودي  الزعيم  وتصاعدت الضغوط، ليتدخل 
الضابطين في اسكتلندا  الوساطة بمحاكمة  أشرف عليه األمير بندر بن سلطان.. تنتهي 
باتفاق  انتهت  لكنها  هناك،  بالسجن  عقوبة  أمضى  الذي  المقرحي  الباسط  عبد  وبإدانة 
على إعادته الى ليبيا، وهو ما أثار جدال في الغرب. ويرى مراقبون أنه بعد عام )1998( قام 
القذافي بتغييرات أساسية في اتجاه وأساليب السياسة الخارجية، حيث تحّرك إلنهاء العزلة 

الدبلوماسية والتجارية، ورّكز بشكل مبدئي على القارة اإلفريقية.
كما طّور عالقاته الموجودة مع االتحاد األوروبي والدول األوروبية الرئيسة، وطّور عالقات 
لوكربي  قضية  أعقبت  التي  الحاسمة،  الليبية  والمبادرة   . أخرى  وأمكنة  آسيا  في  جديدة 
ورفع العقوبات األوروبية،كانت قراراً ليبيًا بالتخلي عن األسلحة غير التقليدية وكل األنظمة 

المرتبطة بها، وبالقيام بذلك، مّهد القذافي 
ودبلوماسية  تجارية  عالقات  إلقامة  الطريق 

كاملة مع الواليات المتحدة.
في  مؤخرا  طرحت  مّتصل،  غير  إطار  وفي 
الدوائر القضائية الفرنسية مرة أخرى عالقة 
األسبق  الفرنسي  بالرئيس  الراحل  الزعيم 
من  فترة  بعد  أنه  حيث  ساركوزي  نيكوال 
باريس  بين  الوئام  حقبة  تأسست  الصراع 
عالقات  وظهرت  القذافي،  معمر  ونظام 
شخصية بين الرجلين منها جاءت االتهامات 
لساركوزي بتلقي هدايا من القذافي ومبالغ 

في الفترة الممتدة من الهجمة األمريكية على ليبيا 
المتهمين  بتسليم  الليبي  القرار  اتخاذ  حتى   )1986(
بتفجير الطائرة األمريكية بان أم 103 في إبريل )1999(، 
عانى الشعب الليبي من ليل طويل من المحاكمات 

واألوقات الصعبة.
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مالية لتمويل حملته االنتخابية عامي 2006 و2007 بلغت نحو خمسين مليون يورو.
أكد المترجم الشخصي للرئيس الراحل معمر القذافي مفتاح ميسوري في حديث إلذاعة 
التقى  أنه  إلى  التمويل هذه، مشيرا  أنه كان شاهدا على قضية  إي(  )آر أف  الدولية  فرنسا 
جاك  حكومة  في  للداخلية  وزيرا  آنذاك  وكان  طرابلس  زار  عندما   2005 عام  ساركوزي 
2006 عندما أخبر ساركوزي القذافي أنه ينوي  شيراك، وأن اتفاق التمويل بدأ نهاية عام 

الترشح للرئاسة، وهو ما أّيده وباركه العقيد الراحل، على حد قوله.
وقال ميسوري إنه رأى وثيقة االتفاق -التي اعتبرها ساركوزي مزورة- على مكتب القذافي، 
عهد  في  المحاسبين  كبير  لدى  محفوظ  الفرنسي(  الطرف  من  )إيصال  الدليل  أن  كما 

القذافي الموجود في سجن مدينة الزاوية.
سماهم  من  بسحق  متعهدا  إليه،  الموجهة  االتهامات  التحقيقات  في  ساركوزي  ونفى 
»عصابة القذافي القتلة«، لكن  رجل األعمال اللبناني األصل زياد تقي الدين الذي  اعتراف في 
التحقيقات  بلعب دور الوسيط بين نظام القذافي وساركوزي وحزبه الجمهوري آنذاك،أكد 
مجددا لموقع »فرنس أنفو« أنه التقى ساركوزي في شقته بمبنى وزارة الداخلية عندما كان 
وزيرا، قائال إنه سّلمه حقيبة فوضعها جانبا، ولم يرغب في عّد األموال. كما أكد أنه التقاه 

مرة في ليبيا، ومرة أخرى بحضور كلود غيون، وأن هناك شهود عيان حضروا اللقاءين.
كان  التي  الصفقات  على  القذافي  انقالب  أن  إلى  والعالمية  الفرنسية  الصحافة  وتشير 
إليه  أبرمها مع ساركوزي خالل زيارته لباريس أدت إلى اإلصرار على إسقاطه، وهو ما أشار 
سيلفيو  األسبق  اإليطالي  الوزراء  رئيس 
عالقات  لبالده  كانت  الذي  برلسكوني 
اقتصادية كبيرة في ليبيا، كما نشرت صحف 
باريس  نفتها  معلومات  وإيطالية  أميركية 
الحقا  القذافي  مقتل  في  فرنسي  دور  عن 

)عام 2011(.
بعنوان  كتاب  تناول  السياق  نفس  في 
الحرب  من  عاما   42 القذافي:  »الهدف 
الخفية ضد قائد الجماهيرية الليبية العربية 
الجدلية  العقيد  عالقات   »1969-2011

يرى مراقبون أنه بعد عام )1998( قام القذافي بتغييرات 
حيث  الخارجية،  السياسة  وأساليب  اتجاه  في  أساسية 
بشكل  ورّكز  والتجارية،  الدبلوماسية  العزلة  إلنهاء  تحرّك 

مبدئي على القارة اإلفريقية.
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بالغرب، للكاتب والباحث الكندي من أصل كونغولي »باتريك مبيكو« وبتقديم للديبلوماسي 
الفرنسي السابق »ميشال ريمبود«.

»مبيكو« ومن خالل تناول سابق لبوابة إفريقيا اإلخبارية لكتابه، أشار إلى أن الزعيم معّمر 
قيامه  لحظة  من  بدأت  بل   ،2011 في  تبدأ  لم  ضده  والحرب  للغرب  مزعجا  كان  القذافي 
كانت  التي   ،1967 حرب  إلى  الكاتب  يعود  حيث   ،1969 سبتمبر  من  الفاتح  في  بالثورة 
القواعد األمريكية جزءا منها في عملية إسناد لإلسرائليين، األمر الذي جعل القذافي يضع 
الهيمنة  تفكيك  في  الشروع  جانب  إلى  القواعد  تلك  إلغاء  بالثورة  قيامه  بعد  أولوياته  في 
الغربية على النفط الليبي والمؤسسات البنكية وجعلها تحت السيطرة الوطنية الليبية، وهي 
خطوات جعلت مستشار األمن القومي األمريكي هنري كيسنجر يجتمع بعدد من المسؤولين 
األمريكيين الكبار في تلك الفترة للنظر في الخطوات التي اتخذها القذافي ولتبدأ منذ تلك 

اللحظة الحرب الخفية بينه وبين القوى الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية.
الكتاب عاد إلى حرب الغرب ضد القذافي بعديد تفاصيلها مشيرا إلى التنسيق األمريكي 
واإلسرائيلي بهدف زعزعة االستقرار في ليبيا عبر العقوبات االقتصادية أو تلفيق التهم حول 
بعض العمليات التي وقعت في العالم سنوات السبعينات والثمانينات وإلصاقها بالقذافي 
رغم أن التحقيقات لم تصل إلى نتيجة تؤّكد تورطه فيها. كما أشار الكاتب إلى الدور الذي 
الداخل  اختراقه من  العقيد حيث فشل في  الموساد اإلسرائيلي في مشروع محاربة  يلعبه 
فكان يقوم بعملية شيطنة وتصوير القذافي على أنه شخصية مزعجة ويقوم بأشياء تبعث 

في  اإلسرائيليون  نجح  وقد  السخرية  على 
نظرا  الغرب  في  خاصة  كبير  بشكل  ذلك 

لالشتراك في عملية الشيطنة.
إلى  كتابه  في  مبيكو  باتريك  وخلص 
تجميع معطيات تتيح للقارئ فك رموز عالقة 
كما  الغربية،  بالقوى  القذافي  معّمر  العقيد 
 ،2011 معرفة حقيقة ما وقع في ليبيا العام 
لحظة  إلى  األولى  األحداث  لحظات  من 
عن  اللثام  تميط  التي  بالنظام  اإلطاحة 

النوايا الغربية الخفية.

الزعيم معّمر  أن  باتريك مبيكو إلى  الكندي  الكاتب  أشار 
في  تبدأ  لم  ضده  والحرب  للغرب  مزعجا  كان  القذافي 
من  الفاتح  في  بالثورة  قيامه  لحظة  من  بدأت  بل   ،2011

سبتمبر 1969.
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تونس الحبيب األسود

الراحل معمر  الليبي  الزعيم  الذي دفن فيه  المكان  ال يزال لغز 
أبوبكر  الدفاع  ووزير  القذافي  بالله  المعتصم  ونجله  القذافي 
يونس جابر يثير فضول أغلبية الليبيين وخاصة من أنصار النظام 
 ، الثالث  الشخصيت  رفاة  بتسليمهم  نادوا  طالما  الذين  السابق 
تعرفها  قد  مصالحة  أية  شروط  من  أساسيا  شرطا  ذلك  وإعتبار 

البالد 
يوم  أعلن  الليبي  االنتقالي  الوطني  بالمجلس  مصدر  وكان  
2٥ أكتوبر 2٠11  أن المجلس دفن الزعيم  الليبي الراحل معمر 

القذافي في مكان مجهول في الصحراء فجر  ذلك اليوم. 
ونقل عن الناطق العسكري باسم المجلس العسكري لمصراتة 
غير  قبور  في  ستدفن  الثالثة  الجثامين  أن  المال  بيت  إبراهيم 
معلمة تحسبا الكتشافها والعبث بها. وقال مسؤول من المجلس 
المحلي لمصراتة إن بعض الناس كانوا يريدون دفنه في »مقبرة 
الغزاة« بالمدينة، في إشارة إلى مكان قرب البحر حيث دفن مئات 

من مقاتلي الكتائب.

أين قبر القذافي ؟

اللغز الذي ال يزال يثير فضول الليبيين منذ ٧ سنوات 

كان رئيس المجلس 
االنتقالي مصطفى 
عبد الجليل أعلن من 
جهته أنه بصدد اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة 
لتنفيذ فتوى رئيس 

المجلس األعلى 
لإلفتاء الشيخ الصادق 

الغرياني بدفن 
القذافي من قبل

أهله فقط.
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بعض  أن  إلى  المسؤول  وأشار 
جثته  تسليم  يريدون  الناس 
المطالب.  بعض  لنا  »لكن  قبيلته،  إلى 
الناس خطفوا وقتلوا بواسطة  كثير من 
الثمانينيات.  منذ  سرت  في  أشخاص 
طلبنا منهم إعادة تلك الجثث، ومنذ ذلك 

الحين لزموا الصمت«.
في  مسؤولون  قال  سابق  وقت  وفي 
تجري  مفاوضات  إن  االنتقالي  المجلس 
من  قدموا  القذاذفة  لقبيلة  ممثلين  مع 
العقيد  دفن  وكيفية  مكان  بشأن  سرت 
الراحل وابنه المعتصم. لكنهم أوضحوا 
أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القبيلة 
في  تقرر  اللذين  الجثمانين  لتسليم 
سري  مكان  في  دفنهما  المطاف  نهاية 

بالصحراء.
االنتقالي  المجلس  رئيس  وكان 
جهته  من  أعلن  الجليل  عبد  مصطفى 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  بصدد  أنه 
األعلى  المجلس  رئيس  فتوى  لتنفيذ 

لإلفتاء الشيخ الصادق الغرياني بدفن القذافي من قبل أهله فقط.
الشيخ  القذافي والمعتصم وجابر من قبل  ، تم تغسيل جثامين  أكتوبر   25 وليلة 
خالد تنتوش الذي كان معتقال في مصراتة ، ومعه نجال أبوبكر يونس جابر ، ثم تمت 
الصالة على الجثامين بإمامة الشيخ المحمد المدني الشويرف الذي كان بدوره في 
قبضة الميلشيات ، وقال تنتوش أنه الحظ أنه الحظ أن الجثث تعرضت الى التشريح 

لكن دون ظهور عالمات تمثيل بها ، 
ونقلت وسائل إعالم آنذاك عن مصادر من مصراتة  أنه تم إعداد الجثث الثالث 
المجلس  إلى حضور ممثل عن  إضافة  لها  فوتوغرافية  وأخذ صور  بتكفينها جيدا، 
االنتقالي من العاصمة طرابلس وآخر من المجلس المحلي لمصراتة وشخص آخر 

من جهة أمنية عسكرية بمصراتة.
الجنازة  الذين حضروا  المسؤولين  العهد من  أنه تم أخذ  المتحدث  وأضاف ذات 
بعدم  الكريم  والقرآن  المصحف  على  وأقسموا  القذافي،  مكان  عن  الكشف  بعدم 

الكشف عن هذا السر، ألنه قد يهدد استقرار ليبيا في حال الكشف عن المكان.
وحسب ذات المسؤول خالل حديثه، فإن ثالث سيارات رباعية الدفع قامت بالتحرك 
التي ظلت  التوانسة  الليل، إنطالقا من ثالجة الخضر والفواكه بسوق  عند منتصف 
فيها جثث العقيد معمر القذافي ونجله المعتصم ووزير الدفاع أبو بكر يونس، حيث 
أخذوا هذه الجثث الثالث في توابيت مجموعة في سيارة واحدة، وخالل كل الطريق 

السيارتين  السيارة  هذه  توسطت 
األخريين.

 ، الدفن  لعملية  الموالي  األسبوع  وفي 
تايمز«  »صنداي  صحيفة  مراسلة   اقالت 
أن  كولفين  ماري  مصراتة  مدينة  في 
القذافي أقسم على  »كل من حضر دفن 
القرآن بعدم كشف مكانه حتى ال يتحول 
ال  حتى  أو  أنصاره  قبل  من  مزار  إلى 
ُيَدّنس من قبل أعدائه«، وكشفت أن أحد 
من  مرحلة  في  فّكر  الميدانيين  القادة 
المراحل بعصب عينيها ونقلها إلى القبر 

نقلت وسائل إعالم آنذاك عن مصادر من مصراتة  أنه تم 
إعداد الجثث الثالث بتكفينها جيدا، وأخذ صور فوتوغرافية 
من  االنتقالي  المجلس  عن  ممثل  حضور  إلى  إضافة  لها 
لمصراتة  المحلي  المجلس  من  وآخر  طرابلس  العاصمة 

وشخص آخر من جهة أمنية عسكرية بمصراتة.
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لكنه نكث بوعده. »رّبما في غضون سنة 

عندما يكون قد تحول إلى عظام«.
وخلصت المراسلة بناء على »مؤشرات 
جنوب  في  يقع  القبر  أّن  إلى  كافية 
مزروعة  صحراوية  منطقة  في  مصراتة 
تمتد  التي  حمادة«  تسمى  بشجيرات 
حيث  المربعة  األمتار  مئات  مدى  على 

قاتل الثواُر أنصاَر القذافي.
المجلس  حكومة  رئيس  وروى 
اإلنتقالي محمود جبريل أنه ذهب لرؤية 
جثة القذافي والحظ أنها كانت  مصابة 
وأخرى  الرأس  في  واحدة  برصاصتين 
خدوش  وجود  يالحظ  ولم   الصدر  في 
أو رضوض. و كان على اتصال بالطبيب 

الذي تولى تشريح الجثة.
المجلس  إلى  ذهب   أنه  جبريل  وتابع 
أن  رأيه   ،وكان  مصراتة  في  المحلي 
حراسة  تحت  قبر  في  القذافي  يدفن  
مشددة. وأنه أعطى  مثاًل أن قبر ستالين 
قد  القبر  إن  قالوا   أخرين  لكن  موجود، 

يتحول مزاراً ألنصاره ،وقد انتصر رأي اآلخرين.
وفي سبتمبر 2016 زعمت صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية  أن قادة مصراته 
أبقوا مكان القبر سريًا، خوفًا من أن ينتهك المقاتلون حرمته، أو أن يجعل مناصرو 

القذافي من القبر ضريحًا، ويحّولوه لما يشبه األماكن المقدسة.
وكشفت الصحيفة أن القذافي دفن بحضور ثمانية رجال فقط، أقسم جميعهم أن 

يبقوا األمر سراً.
وأضافت الصحيفة أنه في أكتوبر 2011 قتل »القذافي« وابنه »معتصم« في سرت 
طالبت  وقد  مصراته،  في  ثكناتهم  إلى  جثتيهما  مصراته  مقاتلو  وأحضر  الليبية، 

الحشود برؤيتهما.
 وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت أراد المجلس العسكري المحلي للمدينة أن يجري 

طبيب شرعي فحصًا للجثث للتأكد من هويات القتلى.
»أنور صوان« الذي دفن القذافي حيث أشار بدوره  إلى أنه   والتقت الصحيفة مع 
المنزل  أكسبت  بدورها  والتي  الفحوصات،  إلجراء  به  الخاص  العائلة  بيت  عرض 
احترامًا،قائال :»احترم الناس بيتي، ولم يكن يجرؤ أحد على اختراق حرمة بيت شخص 
آخر«، وفي اليوم التالي تم نقل الجثث إلى سوق محلية، حيث تم عرضها في خزانة 

تبريد لمدة ثالثة أيام.
وأوضحت الصحيفة أن الليلة األولى للجثتين كانت في بيت »أنور«، ما منح المنزل 
شرفًا ثوريًا عظيمًا في ليبيا، فيما تحّول هذا المنزل اآلن الى محطة لشحن األسلحة 

التي تخدم  الميلشيات  في ليبيا، 
الصحفي  أعّده  الذي  التقرير،  وقال 
التي  الغرفة  إن  راغافان«،  »سودرسان 
احتوت جثتّي القذافي وابنه تمتلئ اليوم 
اختفت  كما  الغبار،  يعلوها  بصناديق 

الثالجة التي كان وضع فيها الجثتين.
»القذافي«  قتل  من  ساعات  وبعد 
مقاتلو  حمل  المعتصم،  ونجله  و 
كغنيمة  وابنه  القذافي  جثة  مصراته 
الحرب بعد  التي مزقتها  إلى مدينتهم 

في  كانت  للجثتين  األولى  الليلة  أن  الصحيفة  أوضحت 
ليبيا،  في  عظيمًا  ثوريًا  شرفًا  المنزل  منح  ما  »أنور«،  بيت 
األسلحة  لشحن  محطة  الى  اآلن  المنزل  هذا  تحّول  فيما 

التي تخدم  الميلشيات  في ليبيا، 
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سقوط »القذافي«.

النقال  الهاتف  أن  إلى  وأشارت 
يحتفظ  بـ»صوان«  الخاص 
من  النصية  الرسائل  من  بالعديد 
باالنتقام  يتوّعدونه  لـ»القذافي«  موالين 
تهدد  حادة  عبارات  تحمل  كما  والقتل، 
قام  أنه  يعتقدون  إنهم  حيث  حياته، 
بدور هام في مقتل »القذافي« وابنه، كما 
أنه يعرف المكان السري الذي ٌدفن فيه 
القذافي، وشارك ويشارك تقريبًا في كل 
ليبيا،  في  وتحدث  حدثت  التي  المعارك 
قبل  أعمال  كرجل  يعمل  كان  أنه  مع 

اندالع الثورة الليبية.
جنازة  حضر  عسكري  مصدر  وكان   
المعتصم  وابنه  القذافي  معمر  العقيد 
ووزير دفاعه أبو بكر يونس  قال أن جثث 
المعنيين دفنت في الساعات األولى من 
 2011 أكتوبر   25 الثالثاء   يوم  صباح 

بحضور شخصيات معتقلة في سجون سرية بمدينة مصراتة  من بينها منصور ضو 
وأحمد أبراهيم ،  من أجل الشهادة على دفن جثة العقيد معمر القذافي ومرافقيه.

وعن تفاصيل أخرى حول عملية دفن جثمان معمر القذافي ، فقد أكد المتحدث 
التوقف  بضرورة  اإلثنين،  يوم  ظهيرة  منتصف  جاءت  تعليمات  في  تمثل  األمر  أن 
الليبية من  المدن  الوافدين من مختلف  أمام اآلالف من  المعنيين  عن عرض جثث 
أجل إلقاء النظرة األخيرة لها، وبعدها تم إعداد الجثث الثالث بتكفينها جيدا، وأخذ 
صور فوتوغرافية لها إضافة إلى حضور ممثل عن المجلس االنتقالي من العاصمة 
طرابلس وآخر من المجلس المحلي لمصراتة وشخص آخر من جهة أمنية عسكرية 

بمصراتة.
وأضاف أنه تم أخذ العهد من المسؤولين الذين حضروا الجنازة بعدم الكشف عن 
مكان دفن القذافي، وأقسموا على المصحف والقرآن الكريم بعدم الكشف عن هذا 

السر، ألنه قد يهدد استقرار ليبيا في حال الكشف عن المكان
الدفع  رباعية  سيارات  ثالث  إن  وتابع: 
الليل،  منتصف  عند  بالتحرك  قامت 
والفواكه  الخضر  ثالجة  من  إنطالقا 
« التي ظلت فيها جثث  »التوانسة  بسوق 
المعتصم  ونجله  القذافي  معمر  العقيد 
ووزير الدفاع أبو بكر يونس، حيث أخذوا 
هذه الجثث الثالث في توابيت مجموعة 
الطريق  كامل  وخالل  واحدة،  سيارة  في 
السيارتين  السيارة  هذه  توسطت 

األخريين.
»اقتصرت  العسكري  المسؤول  وقال 
السيارات التي نقلت جثث القذافي ومن 
بالمجلس  ومسؤول  شخص  على  معه 
المحلي  بالمجلس  ومسؤول  االنتقالي 
وثالثة  حراس  وثالثة  لمصراتة، 
طرابلس  من  استقدامهم  تم  سائقين 
ال  حتى  جيدا،  المنطقة  معرفتهم  لعدم 
يستطيعوا أن يهتدوا إلى المنطقة التي 
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تدفن فيها الجثث، وال تنبش قبورهم«.

الشروق  لصحيفة  حديث  في  وأضاف 
منصور  أعين   على  »وضعت  الجزائرية 
قماش  قطع  إبراهيم  وأحمد  ضوء 
فيه  يدفن  مكان  أي  رؤية  لحجب  سوداء 
صناديق  في  كانوا  أنهم  كما  القذافي، 
خوفا  ومقيدين  السيارات  في  خلفية 
تحدث  قد  فرار  لعملية  تخطيطهما  من 
للسيارات  األمامية  اإلنارة  أن  إلى  إضافة 
كانت متوقفة إلحترازات أمنية وكذا من 

أجل الحيلولة لالهتداء لمكان الدفن«.
كانت  »أنها  قال  الدفن،  مكان  وحول 
ساعتين  بحوالي  مصراتة  عن  تبعد 
ونصف على الطريق المعبد، ثم اتجهنا 
حيث  جارف،  وادي  صحراء  منطقة  إلى 
ثم  كلم،   150 حوالي  السيارات  سارت 
بها  وسرنا  األكتاف  على  الجثث  حملنا 
الحرس  قام  وبعدها  معتبرة،  مسافة 
القذافي  نظام  من  الشهود  أعين  على  الغطاء  نزع  ثم  ما،  نوعا  عميقة  حفرة  بحفر 
على  وضعوا  كما  حقا،  دفنت  الجثث  أن  على  للداللة  إبراهيم  وأحمد  الضو  منصور 
الجثث في الحفرة مادة كيميائية أعتقد أنها تمنع من انتشار الرائحة أو خروجها من 

الحفرة إلى األرض حتى ال تنبشها الكالب وال يهتدي إليها أحد في الخالء«
التراب جيدا مع األرض، حتى ال يظهر  المعنيون بتسوية  : بعدها قام  واستطرد 
أن األرض حفرت قبل ساعات أو أيام، وهذا كله من أجل الوقوف في وجه من يريد 

الوصول إلى قبر القذافي وانتشال جثته والتمثيل بها في الطرقات والشوارع.
انتشار  من  تمنع  أنها  أعتقد  كيميائية  مادة  الحفرة  في  الجثث  على  وضعوا  كما   
إليها  الرائحة أو خروجها من الحفرة إلى األرض حتى ال تنبشها الكالب وال يهتدي 

أحد في الخالء
التراب جيدا مع األرض، حتى ال يظهر أن األرض  المعنيون بتسوية  وبعدها قام 
حفرت قبل ساعات أو أيام، وهذا كله من أجل الوقوف في وجه من يريد الوصول إلى 
قبر القذافي وانتشال جثته والتمثيل بها 

في الطرقات والشوارع.
اإلنتقالي   المجلس  مفتي  وكان 
قبل  فتوى  أصدر  قد  الغرياني   الصادق 
دمه  وإراقة  القذافي  بتكفير  األحداث 
كما  موته،  حال  في  عليه  الصالة  وعدم 
مجهول  مكان  في  دفنه  بضرورة  أفتى 
له  تذكاريا  نصبا  أو  مزارا  يتخذ  ال  حتى 
من طرف محبيه ومريديه، كما ال يمكن 

للثوار الحاقدين من الوصول اليه.
والى حد اليوم ، ورغم مرور سبع سنوات 
المعتصم   ونجله  القذافي  قبر  يزال  ال   ،
ورفيق دربه أبوبكر يونس جابر مجهوال ، 
بينما ال تزال أصوات عدة تنادي بضرورة 
الكشف عنه ألسرته وقبيلته ، فقد يساهم 
 ، ذلك في تهدئة النفوس وطمر األحقاد 
فالرجل له أنصار  ال يمكن تجاهل دورهم 

في أي مشروع مستقبلي لفائدة البالد ، 
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