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  رسائل المحروق لم تصل إلى القذافي
  عمر الكدي

  
  

تم العثور على أوراق سعید السیفاو المحروق، والتي أطلق من محاسن الصدف أن 
الراحل كتبھا في آخر  ، ومن خالل سیاقھا یبدو أن"الكتاب األسود"سم إعلیھا أحدھم 

، وكان ینوي أن یبعث بھذه األوراق الظلمالتي وسمھا العذاب والوحدة و أیام حیاتھ
إلى العقید القذافي، ولكنني أرجح أن األوراق التي تجاوزت تسعین صفحة، لم تصل 

نستنتج أن المحروق لم ینھ ھذه  92إلى القذافي، ومن خالل الصفحة األخیرة رقم 
أن ھذه  الرسالة الطویلة، بینما كان یكتب عن عالقتھ برابطة األدباء والكتاب، ویبدو

 األوراق ظلت بین أوراقھ التي تركھا وراءه، وبعد كل ھذه السنوات عثر علیھا وھا
  .ھي من حسن الحظ بین أیدي القراء ولیس بین یدي القذافي وحده

  
ثمة معلومات كثیرة في ھذه األوراق عن حیاة المحروق، وعن ما یؤمن بھ، 

اناتھ منذ أن دھستھ سیارة وبمسیرتھ ككاتب وبمن تأثر، وأیضا معلومات مھمة عن مع
، نتج عن الحادث كسر في العمود 1979یقودھا رجل تونسي، في فبرایر عام 

وھو في الثالثة والثالثین من عمره، باإلضافة إلى ما تعرض لھ الفقري، جعلھ مقعدا 
على أیدي المخبرین واللجان الثوریة، وكبار المسئولین أمثال عبد هللا السنوسي، 

یري، وأشخاص آخرون حولوا حیاتھ إلى جحیم، ووصل بھم األمر عزالدین الھنش
لعقلیة لمدة عام إلى خطف أطفالھ، والزج بزوجتھ في مستشفى األمراض النفسیة وا

، بالرغم من "رابطة المغرب اإلسالمي"النتماء إلى تنظیم یسمى كامل، كما أتھم با
  .أنھ سبق لھم اتھامھ بالشیوعیة

  
ھذه األوراق، أحیانا یصل إلى الصراخ الحاد من شدة ثمة الكثیر من البوح في 

المعاناة، وأحیانا یتحول إلى مرافعة قویة دفاعا عن األمازیغیة، التي یمیزھا عن 
، وفي ھذه األوراق یعترف المحروق بأن ال عالقة تربطھ "األباضیة"، و"الجبالیة"

ى القذافي، أو أنھ كان باإلسالم، وھو ما یؤكد أنھ لم یكن ینوي إرسال ھذه األوراق إل
  .ینوي نشرھا، بالرغم من أنھ كان یخاطب العقید القذافي من أول األوراق إلى آخرھا

  
ومما لفت انتباھي في ھذه األوراق أن المحروق یعترف أنھ ال یعرف جادو التي 
ینتسب لھا، وأنھ عاش طوال حیاتھ في طرابلس، لذلك ال یبدو المحروق متطرفا 

یعالج ھذه القضیة، وھو أكثر حكمة ووعیا من ھؤالء الذین  واستئصالیا عندما
وفي إحدى الصفحات یقول . یطلبون من العرب في لیبیا العودة إلى جزیرتھم

الھویة ال تبنیھا األساطیر وال ھرطقات المرتزقة وال قمع المخبرین وال "المحروق 
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لنظر لألغراض الرصاص وال أسماك القرش، الھویة تبنیھا الحكمة والمعرفة دون ا
أما من الناحیة العرقیة فال یوجد ھنا بربر على حدة . الزائلة وتفاھات المتملقین

وعرب على حدة أخرى، إنھ تصور ال أساس لھ، اللیبیون كلھم بربر بالوطن تعرب 
أونسي البربریة ألسباب دینیة في األساس لبعضھم، أما البعض اآلخر فال یزال یتكلم 

  ".ل إما بالتضاریس أو بوعي نسبي ضئیلالبربریة ألسباب تتص
  

إن من یقول اللغة العربیة سم فھو عنصري "وفي صفحة أخرى یقول المحروق 
نازي فاشي وأن من یقول البربریة صھیونیة وسم وعمالة لالستعمار إنما ھو 

  عنصري نازي فاشي
مسحة بل إن كلمة عربي التي تعني حضارة عظمى وتسامحا جعلتم منھا دما مراقا وم

والوحدة العربیة التي لم تكن تتناقض مع الثقافات التي ... تمسحون فیھا أیادي القتلة
  ".رذریعة الستئصال الجذوتتعایش معھا جعلتم منھا 

  
ومن خالل ھذه األوراق نكتشف أن المحروق مفكر علماني انكب على دراسة تراثھ 

أكثر من خشیتھ " المیةالدروشة اإلس"، وأنھ یخشى مما یسمیھ باألمازیغي والعربي
من القومیة العربیة في شكلھا العنصري، ویبشر المحروق بانتصار العلمانیة، وفصل 
الدین عن الدولة في نھایة المطاف، وأن ما حدث مع المسیحیة في أوروبا سیحدث مع 

والیوم الذي ستنتصر فیھ الالئكیة أو العلمانیة آت ال ریب فیھ، إنھ " اإلسالم أیضا 
  ".الذي تسود فیھ الدیمقراطیة لتعطي ما لمكة لمكة وما للبشر للبشرالیوم 

  
بالرغم من أن المحروق یتھم النظام باستھدافھ في الحادث الذي تعرض لھ، إال أنھ 
غیر واثق من ذلك، نظرا ألن السائق الذي دھسھ تونسي، وأن الشارع كان مظلما، 

بعد أن  قادمة من االتجاه اآلخر وأن السیارة التي دھستھ أمام صیدلیھ النجمة كانت
، وھو ما یستبعد فرضیة تخطى المحروق الرصیف الذي یفصل الشارع المزدوج

لسیارة عندما وقع المالحقة والمطاردة، كما أن أحمد إبراھیم الفقیھ كان معھ في ا
أن یكون في األمر مؤامرة، وقد كان في إمكان أن كتب مستبعدا  الحادث، وسبق للفقیھ

ام أن یصفیھ بكل بساطة كما فعل مع المئات غیره، ولكن ما حدث بعد الحادث النظ
  .ھو مجرد عذاب مبرمج لرجل مقعد ووحید

  
في ھذه األوراق یتھم المحروق الروائي إبراھیم الكوني بالعمالة للقذافي، وأنھ من 

ح لكي ال تصب –عن االستالب التاریخي "، عندما ألح علیھ كتابة مقالھ "أھل البیت"
 كان في صحیفة األسبوع السیاسي التي". العروبة احتكارا مشرقیا أو شعوبیة جدیدة

، وكان القذافي یلجأ إلى مثل ھذه الحیل لیعرف یرأس تحریرھا عبد الرحمن شلقم
أفكار من یعتبرھم معادین لھ، ویبدو أنھ وقع االختیار على الكوني لیقوم بھذه المھمة 

األحوال فإن األوراق تبین سذاجة المحروق، الذي  بسبب أصولھ الطارقیة، وفي كل
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لم یفھم طبیعة النظام مبكرا، بالرغم من وعیھ الحاد وثقافتھ الرفیعة، وحتى بعد أن 
العودة إلى لیبیا دھستھ السیارة ورحل إلى المانیا للعالج، لم یفكر في اللجوء، وإنما 

  .تھمة االنتماء إلى تنظیم محظور لیثبت براءتھ من
  

ة ھذه األوراق باإلضافة إلى المعلومات التي بھا، ھي في جمع األمازیغ والعرب أھمی
لینضج حول مثقف لیبي متمیز كتب بالعربیة وفكر باألمازیغیة وفي األمازیغیة، 

، والذي یؤكد أن اللغتین العربیة واألمازیغیة تؤثران في المشتركة ھویتنا اللیبیة
أن ھذا الكالم ال یمكنھ أن یعني أن اللغة "ق یقول المحرو. بعضھما أكثر مما نعتقد

البربریة بعیدة عن العربیة كبعد االنجلیزیة أو االیطالیة مثال، كال، إن علماء اللغة في 
جمیع أنحاء األرض متفقون على تصنیف العربیة والبربریة تحت عائلة لغویة تسمى 

أساطیر التوراة في  عائلة اللغات الحامیة السامیة، وحیث أن حام وسام أسطورة من
أي   Afrasian languages  : سفر التكوین فإن العلماء یستعملون اآلن تعبیر

. اللغات اإلفریقیة األسیویة، ھناك خصائص تجمع ھذه اللغات ال یتسع لھا كتاب واحد
  ".أما الخرافات المحاولة أن ترد البربریة لھجة عربیة فھذه ال تصدقھا

  
، والذي شجعھ "األول ھعلمم"لكاتب الذي تأثر بھ ویعتبره اكما یعترف المحروق بأن 

والتعمق في دراستھا ھو الشیخ الطاھر الزاوي، وھو " البربریة"على معرفة ھویتھ 
 .أفضل رد على االستئصالیین من الطرفین
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  سیفاو المحروقسعید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جیلموقع 
2009 
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  سعید سیفاو المحروق: من المواطن
  عمارة أبو جناح - غوط الشعال

  4الدور الثاني شقة رقم 
  طرابلس 830570 ھاتف

  
  

  العقید معمر القذافي: إلى سیادة
  قائد ثورة الفاتح من سبتمبر

  طرابلس
 

  
ق بما تحتویھ من تعطیل كافة القوانین وحر 1973منذ إعالنكم للنقاط الخمس في 

وال في  -رغم أنھ لم یوجد أي حزبیین في ذلك الوقت  –المكتبات و تصفیة الحزبیة 
منذ ذلك الحین آثرت االنزواء و االنقطاع عن الكتابة التي  -العھد الملكي السابق

، نظرا ألنني كنت أدرك أنني لقمة سائغة اجتماعیا، حیث أنني یتیم 1962بدأتھا منذ 
القة لي بأي أقارب ال من جھة األب و ال من جھة األم وال ع 1960من جھة األم منذ 

حیث أنني ال أكاد أعرفھا . 1946منذ میالدي بجادو في رأسي  وال عالقة لي بمسقط
التي " ندوة الفكر الثوري"على اإلطالق إال بما أقرأه في الكتب، فإذا أضفنا إلى ذلك 

ري، ألن الشعوبیة لم أي تصفیة كل كاتب برب" الشعوبیة"أثیرت فیھا في تصفیة 
تعرفھا لیبیا كمصطلح تاریخي یدل على اتجاه سیاسي في أي عصر منذ العصور 
العربیة، ألن الشعوبیة حركة فارسیة محضة، لكن في تلك الندوة أثیرت ألول مرة في 
تاریخ المغرب رغم أنھ ال یوجد ھنا أي فارسي، و ألن الحركات السیاسیة في ھذا 

على رفض اإلسالم جملة وتفصیال باعتباره دین  – زالت المغرب كانت تقوم وال
قومي عربي خاص بالعرب وحدھم، لكن حیث أن اإلسالم فرض بطریقة أو 

حین یقولون  -ومنھم أنا -ظننتم وظن سیادة بوزید دوردة أن بعض البربر  بأخرى
ریة رغم أنني عاِر من ھذا اإلسالم ألنني اكتفیت بالبرب -باإلسالم كغطاء للبربریة

لقد كنت ذا میول ثقافیة بربریة محضة، مرة واحدة ولألبد، تحت أي ظرف . الالئكیة
  . من الظروف، وسوف أتوسع في ھذه المسألة فیما بعد

المھم منذ ذلك اإلعالن ومنذ تلك الندوة واألسباب السالفة لم أكتب حرفا وال   
  .جالست أحدا تقریبا إال ما تملیھ مقتضیات العمل أو الترفیھ

لكن في یوم من أیام أواخر أغسطس التقیت في فندق الشاطئ شخصا كنت   
أظنھ مجرد كاتب، ھذا عالوة على أنھ یشكو لي دائما من مطاردة المباحث لھ ألنھ 

إبراھیم الكوني، الذي یدعى في أوائل : یقیم في روسیا، ھذا الشخص ھو سیادة
تھ بقولھ لي أن عبد الرحمن السبعینات شعوبي ھو اآلخر ألنھ طارقي، فوجئت بسیاد

من ھو عبد الرحمن ؟ سألتھ، وما ھو الموضوع؟ . یریدني أن أكتب في الموضوع
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عبد الرحمن شلقم، قلت لھ ال أعرف شخصا بھذا اإلسم، ثم ماھو : إنھ: قال 
  .الموضوع؟ قال إنھ موضوع المغرب و المشرق في صحیفة األسبوع السیاسي

ھذا موضوع وكالم . وضوع سیادة شلقمرحت أبحث عن الصحیفة وقرأت م  
ھذا . ال یمكن أن یُكتب في بلد مثل لیبیا بحسن نیة وال یجرؤ على كتابتھ رئیس تحریر

  .فخ
في اللیلة التالیة التقیت بسیادة الكوني فأعاد علي طلب الكتابة حول الخرافة   

ض من أي كالم منزل من فوق لجس نب inspered article التي أدركت فورا أنھا
ھو یفرق بین مشرق الوطن العربي ومغربھ، من ھو الوحدوي العربي ومن ھو 
الصھیوني البربري، من ھو یسیر مع خط الثورة الناصریة، ومن ھو یسیر مع خط 

  .بورقیبة واالستعمار
ألنني بربري فأنا مغربي ، ھذه مسألة یعرفھا الكوني، ولكن كیف عرفھا   

ا من أھل البیت و الدار، في حین أنني مجرد موظف شلقم الذي ال أعرفھ وھما كالھم
  قانون في شركة الواحة؟ كیف تذكرت المخابرات إسمي ؟ ولماذا؟

قلت للكوني سأكتب قصة في الموضوع، فكرر لي اإللحاح و كأنھا مسألة   
طبعا كما قلت یا سیادة العقیدة، منذ الوھلة األولى أدركت أن كالم شلقم لیس . تھمة

كنت مخطئا فبا صححوني، إنھا تعلیمات منكم، شخصیا ال أحتاج  بكالمھ، إذا
إدارة ظھورنا إلى المشرق "لمعرفتھا لمن یقول لي ذلك، فھذا التطرف في الكالم مثل 

ھذا جس وفخ، لكن السبب الحقیقي في إحجامي " الخ...و االتجاه إلى ثقافة المغرب
السبب الحقیقي و الرئیسي ھو  عن الكتابة ال یكمن في خوفي من الوقوع في الفخ،

اقتناعي أن المسألة مجرد فقاعة، ذلك ألن كلمة المغرب أو المغرب العربي و الوحدة 
المغربیة كانت على الدوام ومنذ العھد الملكي الماضي وحتى عھد الثورة المضارع 

لكي : "إن ما حفزني على الكتابة في الموضوع بمقال تحت عنوانین. مجرد أكل ھواء
، لیس إلحاح الكوني ولكن عدداً "تصبح العروبة احتكارا مشرقیا أو شعوبیة جدیدةال 

أي على سیادتكم، ولیس أیضا " رئیس التحریر"یحتوي على عدد من الردود على 
زید دورده، ولكن ماكتبھ شخص أعرفھ جیدا ال ) أبو أو أبي(الرد الرئیسي لسیادة 

قالي الذي اقتصرت فیھ على تناول مقال أحب أن أسمي إسمھ، تماما مثلما فعلت في م
سیادة أبي زید و تجاھلت الشخص المعني، بسبب أن ھذا الشخص كان في أوائل 

كان یراسلني وھو في بنغازي باللغة البربریة، وبعد أن انتھت  الستینات ولدافع ما
مباشرة  69- 9-1مصلحتھ من بعد لم یعد یراسلني ولم تعد لي بھ عالقة ما، ثم قبیل 

ثم  !.. "تعالى....... تعالى یا : كان یردد بسذاجة، حلمھ في أن الملك قال لھ في المنام 
  .الخ...درجة، وأصبح ثوریا عربیا قومیا 180اكتشفت أنھ قد دار

لكي ال تصبح العروبة  -عن االستالب التاریخي  (*:لكن بعد ظھور مقالي المذكور 
ئت بأن أحدا لم یرد علي في العدد التالي، بل فوج )إحتكاراً مشرقیاً أو شعوبیة جدیدة 

وھذا یعني أن الموضوع لم " اآلن فھمنا ما ترید: "ظھر عنوان في الصفحة األولى
و كما قلت سابقا فمنذ حملة النقاط الخمس على حرق المكتبات . یعد مطروحا للنقاش
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دب و سجن حزبیین وھمیین، لم تعد لي أیة عالقة بأي صحیفة و اعتبرت أن األ
كنت 1972*والثقافة یسیران في اتجاه لیس مني ولست منھ، خصوصا وأنني في عام 

وكنت أكتب في نفس الوقت في صحیفة اسمھا شركة الواحة النفطیة، *موظفا في 
، وفي أحد أیام ذلك العام الذي كان سابقا لحملة التطھیر لم تعجب مقالتي أحد "الیوم"

بشیر ھوادي و : فعرضھا على سیادة - ر إسمھال أحب أن أذك. موظفي تلك اإلدارة
، وأنني ال "تنظیر للشیوعیة"استدعیا أحد مسؤولي الجریدة لیلفتا انتباھھ بأن مقاالتي 

  .یحق لي أن أشتغل في اإلدارة المذكورة وأن أكتب في صحف أخرى في نفس الوقت
ابعة والعشرین كانت العقوبة في ذلك الوقت أن أحلت على التقاعد، وأنا لم أتجاوز الر

عاما من عمري بدعوى أنني شیوعي، وفي نفس الوقت ألنھ ال یجوز لي ممارسة 
  .عملین، رغم أن عملي ككاتب لم أكن أتقاضى عنھ درھما واحدا

و " األسبوع الثقافي"لكن عالقتي الجدیدة بمؤسسة الصحافة وبصحیفتي   
لقم، أوھمتني بأن التي یرأس تحریرھا سیادة عبد الرحمن ش" األسبوع السیاسي"

الطقس قد تغیر، وفي إحدى األمسیات كنت في مبنى الصحافة فأخبرني أحد 
الموظفین بأن القیادة اتصلت بالمؤسسة سائلة عمن یوجد من الكتاب؟ وأن اإلجابة 
كانت بأن سیادتكم على وشك المجئ للمؤسسة وأنھ علي االنتظار وعدم مغادرة 

  .المؤسسة
لقاء، لقد كان یضم سیادتكم وسیادة مجموعة من آمل أن تتذكروا ذلك ال  

سیادة محمد بلقاسم الزوي وسیادة إبراھیم بجاد وسیادة : األشخاص ذكورا وإناث 
سعاد : فوزیة شالبي وبنتا أخرى ال أدري إن كانت ما زالت تتمتع بالسیادة أم ال 

أنني أول فأجبت نعم، و" محاریق جادو"ولقد سألتني سیادتكم إن كنت من . الوحیدي
من استخدم ھذا اللقب، كما أنھ ال عالقة لي بجادو وال بمحاریقھا، ثم سألتموني 

ھل أنت ممن یقولون بأن البربر عرب أم أنني أتبع : "لم یكن مفاجئا  السؤال الذي
وحیث أنني قصیر العمر ولم " نظریات االستعمار الذي یقول أن البربر أوروبیین؟

وروبا أو البحر األحمر، وحیث أن اھتمامي األساسي منذ أشاھد البربر وھم یعبرون أ
باللغة والثقافة البربریة فأجبتكم بجواب لم أكذب فیھ على نفسي وال علیكم،  1962

" إن نسبة كبیرة جدا من القاموس العربي دخل جمیع اللھجات البربریة: "قلت لكم 
یدعى  م عن مسكینولم أفاجأ أیضا بمعرفتكم ببعض معارفي من الكتاب مثل سؤالك

قلت ھذه بسیطة لیس فیھا " .. أنھ ال یكتب إال وھو مخمور"الجیالني طریبشان، و
سیاسة، لكن حین سألتم عن سیادة إبراھیم الكوني إن كان ال یزال شیوعیا وأنھ یكتب 

، لم یغب عني كون أن ھذا تحقیق معي أیضا فتبرعت "المجتمع التارقي"عن 
الطوارق ألنھ عاش في الصحراء ولم یعش في مدینة یكتب عن "باإلجابة بأنھ 

وأعترف اآلن أنني كنت مغفال، إذ لم أكن أدري أن سیادة الكوني من أھل " طرابلس
قبل أن یدخل الدار من  71و  70الدار، ألن معرفتي بسیادتھ كانت في عام 

كم التي لقد كنت مغفال بالفعل في سیادة الكوني وال أزال أذكر آخر كلمات...أبوابھا
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على كل حال كل واحد یعرف كیف یدافع عن : "لي حین قلتم لي  وجھتموھا
  .! "مصلحتھ

أنا الموظف الصغیر في إحدى الشركات أقف في نفس القامة  ! یا أرباب السماوات
معكم، وسیادتكم تملكون األرض والسماء، ھناك إذن مصالح متعارضة، ھناك تصفیة 

   ! حسابات
  : سبقا بعد ذلك اللقاء بأسابیع حدث لي ألول مرة في حیاتي ما یأتي لقد حسمتم األمر م

بعد أن انتھى الحوار المفتعل حول لیبیا كجزء من المغرب فوجئت  .1
بالشخص إیاه الذي كان یكاتبني بالبربریة، والذي أصبح سنوسیا یحلم 

، فوجئت بھذا الشخص یكتب ضدي 1969-9- 1بالملك ثم لف فجأة بعد 
لكنني أدركت أیضا أنھ تولى كتابة ھذه المقالة نیابة ولیس ). قوادة(مقالة 

، حیث أن ھذا الشخص "اضربھ بیده: "أصالة، فقط عمال بالقول المأثور
". الجبالي اللي مشى باھي: "، خیر مني أنا"جبالى باھي: "محسوب على

إلیماني بأن من " ھل یصبح العقید مواطنا مضطھدا؟"فكتبت ردا بعنوان 
 .صا البد أن یعاني االضطھاد، فھل صدقت أم كذبت؟یضطھد شخ

خرجت من منزلي لیال في سیارة  1978بعدئذ بوقت وجیز وأظنھ في شتاء  .2
متجھا إلى قریة السراج حیث یسكن  -وھذا ھو الخطأ -یقودھا شخص آخر

وأمام منزل ھذا الشرطي . زمیل لي في كلیة الحقوق، ثم أصبح شرطي
ب صاحب السیارة لینادي الشخص المقصود، بقیت في السیارة في حین ذھ

، تتقدم "بیجو"لمحت من طرف عیني سیارة  -وكنت ملتحفا ببرنس–لكنني 
ثم تأخرت مختفیة عن نظري، ھذه إذن مالحقة، أسرعت أنادي السائق 
لیرجع للسیارة ألن ھناك مطاردة، أشرت علیھ أن یبحث عن البیجو في 

سیارة، فاشرت على صاحب السیارة األزقة لكن األرض كانت قد ابتلعت ال
أن نعود من نفس الطریق التي أتینا منھا ألن المالحقة مستمرة، في خالل 
الطریق نظرت خلفي فلم أشاھد ضوء السیارة، لكنني كنت متأكدا من 

، ھنا لمحت القمر یسطع Screenالمتابعة أدرت في اتجاھي المرآة العاكسة 
ا، لكن السائق األحمق بدل أن یقف من زجاج سیارة تسیر بدون ضوء خلفن

أو یناور للقبض على السیارة المجھولة المالحقة تصرف بحماقة وداس 
على البنزین مما أعطى ال شك انطباعا بالھروب من المطاردة، كان الخطأ 
في أنني لم أخرج بسیارتي، ألنني لو فعلت ذلك، فأنا متأكد أن األمر سیكون 

أحد في البیجو بطاقة ھویة مباحثیة أو  محسوما خاصة إذا لم یخرج لي
 .مخابرتیة

لقد أصبحت أكثر یقینا أنھ ال مغرب وال مشرق وال بطیخ إنھا مناورة   
  .مفخخة، الشیطان وحده أعلم بعواقبھا

ھذه المطاردات المخابرتیة لم أكن عرضة لھا في حیاتي قط، رغم أنني  .3
، كنت أدرك 1962نذ بدأت الكتابة وبدأ تكوین وعیي الثقافي والسیاسي م
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منذ العھد الملكي السابق أن أفضل السبل لتفادي أفخاخ الوقوع في قبضة 
التھم الملفقة ھو البقاء في دائرة الضوء أمام سمع وبصر السلطات الحاكمة 

المباحث، لھذا السبب فإن أوقات فراغي كنت أقضیھا طوال : الحقیقیة 
ھا جمیع األجھزة األمنیة التي السبعینات في فندق الشاطئ، ھذه حقیقة تعرف

، أي بعد فترة من 1978ازدھرت بعد ثورتكم المجیدة، وھكذا ففي ربیع 
المطاردة السابقة في قریة السراج، كنت ساھرا في إحدى اللیالي في فندق 
الشاطئ مع جماعة من الكتاب أو ممن كنت أظن أنھم فعال كتابا، وكان 

في الثانیة والنصف لیال انفض السھر، بینھم سیادة إبراھیم الكوني إیاه، و
وكان علي كما ھي عادتي أن أوصل سیادة الكوني إلى منزلھ الكائن أمام 

حین وصلت إلى . السجن المركزي بالضبط، ولم أكن أرى في ذلك بأسا
باب عمارة سیادة الكوني ودعتھ وشرعت في إشغال اإلشارة الضوئیة یمینا 

 . الشمال حیث ال أزال أقیملالتجاه غربا إلى منزلي في غوط 
ما أن اختفى سیادة الكوني في عمارتھ حتى قابلتني في قبالة الزقاق سیارة 
فولكس فاجن بیضاء حاولت أن أشق طریقي ، لكن السیارة الفولكس وقفت لي 
بالمرصاد وترجل منھا شخص أخذ یكیل لي الشتائم ویلوح بمسدس في یده، لم 

تابعة للمخابرات ألن عھدي بالمخابرات  یخطر لي ھذه المرة أن السیارة
یراقبون بشكل سري وال یشھرون السالح علنا في وجھ الشعب، كنت أظن أن 
المسألة مجرد مخمورین وقفوا في طریقي، وھكذا حاولت أن أشق طریقي 
متفادیا إصابة الشخص الذي ترجل على قدمیھ ممسكا بالسالح، وبالفعل تمكنت 

إلى االنضباط العسكري أمام سجن الحصان األسود من المرور بالكاد متجھا 
. حیث قلت لھم أن مخمورین وقفوا لي بالمرصاد، وأنا في طریقي إلى منزلي

لكن السیارة الفولكس فوجئت بھا ال تلوذ بالفرار بل تتجھ صوبي أمام رجال 
االنضباط حیث ترجل منھا الشخص الذي ال یزال ممسكا بمسدسھ أمام مسمع 

.. اس السجن، وقال لي ببساطة أنھ رآني ألف حول السجن مرتینومرآى من حر
قلت لھ أنني قادم من فندق . المخابرات ال زالت ورائي إذن منذ حادثة السراج

الشاطئ، لكن ھذا كان خطأ ألنھ كان یجب علي أن أستعمل سكیني وأن أذبح 
ي فلم فتشت عن سكیني الذي اعتدت أن أحملھ منذ طفولت ربھ قبل أن یذبحني،

أجده، وھذا ھو ما أدى بھذه الحشرة ألن یجعلني أقسم بالطالق فأقسمت ما دام 
أنت جبالي والجبالیة ال : في ذلك حل، فكیف رد علي ھذا الوغد العنصري؟ قال 

ھذه ھي كارثة ذلك الیوم األسود الذي نكبت فیھ بالد ... یقسمون بالطالق
قرنا من الذل واإلبادة الجسدیة المغرب باالستعمار اإلسالمي، إن أربعة عشر 

فقلت لھذا الوغد ما دمت لم أستطع أن أرد علیھ  .واللغویة والدینیة لم تنتھ بعد
. ردا بربریا حقیقیا بأنني أوصلت شخصا إلى منزلھ وأنا في طریقي إلى شقتي

فقال لي إذھب وأحضره معك، قلت لھ خذ إذن مفتاح السیارة، قال ال دعھ معك، 
لم یخرج معي إلخوانھ من المخابرات إال بالكاد  یادة الكوني الذيأسرعت إلى س
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لم أكن أعلم أن الكوني على عالقة بأمثال  -وقال لھم أنھ سیكلم سید قذاف الدم 
ھنا أدخلوني إلى السجن بعد أن أخذوا أوراق السیارة والبطاقة  –ھؤالء اآللھة 

 .الشخصیة وقالوا لسیادة الكوني إذھب ونم في منزلك
نودي علي بعد أن قضیت اللیل في زنزانة مع  -حوالي العاشرة -في الصباح  

م أعرفھ من قبل، بصحبة أحد رجال ل حشاش مصري، وأقتدوني إلى مكان
سیادة عبد هللا : األمن وأدخلوني إلى شخص لم أكن أعرف أو أسمع باسمھ 

أن  اكلكن إی ،وقل ثورة واال مش ثورةخذ أوراقك، : السنوسي الذي قال لي 
   .تقترب من منشآتنا العسكریة

المسألة إذن ھي جبالي ومش جبالي، رغم أنني مش جبالي لكن بربري   
أما .. فقط، أنا لست حتى مسلما بربریا، أنا بربري فقط ، البربریة ھي دیانتي 

  .فالبربري ال یمكنھ أن یكون إال ثوریا.. الثوري 
الطوارئ أي في نفس شھر  أنا أول من كتب عن ثورتكم بعد انقضاء فترة

في جریدة المیدان، وفي " ثورة ولیس انقالبا"مقالة بعنوان  1969سبتمبر 
وأنا أعرف أنھا جریدة كانت في طریقھا لالختفاء أو  –جریدة المیدان نفسھا 

في نفس الجریدة كتبت في األیام األولى لثورتكم المجیدة مقالة بعنوان  -التدمیر
: وأشرت فیھا صراحة متسائال " وجاءت مرحلة التقییمانتھت مرحلة التأیید "
  ".إذا كان أساس القومیة العربیة الجنس فماذا نفعل بالبربر في لیبیا؟"

ھل ھناك شخص أوضح مني في مسألة البربریة في ھذه الجماھیریة   
  العظمى؟

الخ، مثل ... لكن یبدو أن االستخبارات والمخابرات والمباحث والمباحثات  
تماما مثل هللا تمھل لكن ال تھمل، القضیة برمتھا لیست حوارا، من یملك . ..هللا 

السجن وسیارات المداھمة والقوة واالفتراء ال یضیع وقتھ في الحوار، إنھ عصر 
  .التصفیة جسدیا ومعنویا

بقیة البربریة التي سلمت من نیران اإلسالم القدیم ال بد من إحراقھا في جحیم 
ید، إذ أنني في الیوم التالي عدت إلى فندق الشاطئ حیث اإلسالم العربي الجد

وجدت جلیساً قدیما وضابطا معروفا في المخابرات ورویت لھ قصتي فإذا بھ 
وھو انني جبالي وسبق أن ھرب من السجن جبالي آخر وھو : یعطیني سببا آخر

محمد الرحیبي، ولقد : ھذا الضابط ھو المعروف باسم. إبن الشیخ علي معمر
وما عالقتي بالشیخ علي معمر وأوالده، ھؤالء مسلمون أو إسالمیون : ءلت تسا

أما أنا فما عالقتي باإلسالم بالمرة؟ واإلخوان المسلمون ھم أول دعاة  أباضیة،
القومیة العربیة، ولیس صحیحا أنھم أممیون وھذا ھو سبب حساسیتي البالغة من 

فما عالقتي باألساطیر  حین اعتنقت الداروینیة، 1965اإلسالم منذ عام 
اإلسالمیة العربیة التي تقول أن هللا خلق آدم كامال ثم خلق من ضلعھ زوجتھ 
حواء وأن كائنا خرافیا إسمھ الشیطان غرر بھما فأكال تفاحة محرمة حیث 

ھذه األساطیر وأمثالھا المأخوذة من ...غضب هللا وأخرجھما من الجنة
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وجیا السامیة األقدم عھدا من التوراة أجد سفرالتكوین أو المتوارثة في المیثول
  .استحالة مطلقة في اإلیمان بھا، قد تفید للتسلیة، أما أن تكون علما فال

إن ما كتبتھ جھارا نھارا في إحدى صحف الدولة بعد طلب الجھات المعنیة   
ھو السبب في كل ما حصل من مالحقات، ثم أن ھناك المئات من ھو الجبالیة 

في مختلف األوقات أمام السجن ولم یعاملوا ھذه المعاملة وأنا یمرون یومیا و
شخصیا مررت من قبل مئات المرات من ھناك، ولم یحدث لي ما حدث ھذه 

كل واحد یعرف كیف یدافع عن "الحقیقي یا سیادة القائد ھو  المرة، إن السبب
  .في لقائي بكم الوحید بعد استدراجي للكتابة في الموضوع إیاه" مصلحتھ

قل ثورة واال " عبد هللا السنوسي لي بأن : بعد إنذار سیادة ضابط المخابرات .4
أصبحت أخشى من  "مش ثورة، لكن إیاك أن تقترب من منشآتنا العسكریة

تلفیق أي شيء ضدي في أي مكان فطرابلس كلھا منشآت عسكریة، فندق 
ال  الشاطئ نفسھ منشأة لالستخبارات والمباحث وغیرھا من األسماء التي

التي بدأت بمقالة من " اللجان الثوریة "أعرفھا، واألدھى من كل ذلك أن 
" .. تنادت جھة كذا وشكلت لجنة" شلقم في شكل تناِد عفوي، مثل : سیادة

مجموعة من األفاقیین لیست تنادیا وال عفویا وال بریئا وال ثوریا، 
للتصفیة والغلمان والطالب الفاشلین والقوادین، ثم تحولوا إلى لجان 

اآلن أصبحوا ثرویین وأصحاب مالیین، حان األوان أن یعودوا إلى (
 ).ریاض األطفال وإال فإن الكارثة آتیة ولو بعد عشرات السنین

إن المباحث واالستخبارات أجھزة موجودة حتى في الدول الدیمقراطیة، وھذه لم 
تقاریرھا في أكن أخشاھا إطالقا ألنني لم أمارس عمال سریا باإلضافة إلى أن 

الستینات وأوائل السبعینات جزء من واجبھا، ورجل المباحث قد یطمح إلى رتبة 
من شاویش إلى بكباشي كما كانوا یسمون بالتركیة التي ال أعرف معناھا، ومن 
رائد إلى مقدم بالعربیة األشد غموضا، كیف یكون المقدم أعلى من الرائد مثال؟ 

من الجمیع وھي كلمة ال تقل غموضا، ھذه  وما معنى أن یكون العقید أعلى
مسألة لغویة ال تھمني ھنا، ما یھمني ھو أن األجھزة الرسمیة المنظمة یمكن 
تحملھا على مضض ألن طموحھا ضئیل، لكن الكارثة أن یتحول الشعب بأكملھ 

رابطة الكتاب واألدباء ھل ھي فعال كذلك، ھذه (إلى مخبرین في شكل ثوریین، 
دین أكثر بشاعة منھ في معاملتھ لي وأنا ربع آدمي من كلمات جھاز من القوا

العمیل الذي أوقفني أمام منزل سیادة الكوني وأنا آدمي كامل لم أصفى جسدیا 
بعد، وھل ھناك أكثر بشاعة من جھاز القضاء في التستر على محاولتین لقتلي 

مارس  لقد كتبت مذكرة بذلك واتصلت في ؟1986وعام  1983نھائیا في عام 
إبراھیم بجاد، لتسلیمھا لكم لكنھ أشار علي بالذھاب إلى سیادة : بسیادة 1988

عزالدین الھنشیري، ھذه المذكرة تربو على مائة صفحة : أخرى تدعى
ومستندات ألخذ حقوقي من الفاعلین فإذا بي أكتشف أن القاضي ھو الخصم، 
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فاشي في  أي نظاملكنني لم أكن أتصور أن تصل إلى الحد الذي لم یصل إلیھ 
  .العالم

أصبحت أفكر في الھجرة نھائیا لكن إلى أین؟ وفي  1978وھكذا وفي خریف 
نھایة السنة فوجئت بأنني مطلوب للتجنید اإلجباري أو ما یقال عنھ بالتدریب 
العسكري اإللزامي وھذا یعني أنني سأكون في قلب المنشآت العسكریة، وتفادیا 

حین : بالمناسبة (( كریة، عمال بتھدید ھذا السنوسي، لالقتراب من المنشآت العس
كنت أمارس الثورة علنا في القاھرة لم یكن ھذا السنوسي یجرؤ على نطق ھذه 

، اجتمعنا نحن الطلبة اللیبیین في نادي وكنت أخطب 1967الكلمة، في أعقاب 
لي في الجمع منددا بذلك العھد في مناسبة أصبحت منسیة اآلن، وفي الیوم التا

كان إسمي في قائمة من الطلبة الذین أوقفت عنھم المنحة الدراسیة، وقال لي 
خلیفة المنتصر، أنھ ستقطع عني المنحة : المستشار السیاسي للسفارة سیادة

الدراسیة إذا لم أوقع على نموذج جاھز بالوالء للملك ألنھ كما أدعى كان مختفیا 
ع في مكتبھ، لكنني فضلت في زي بواب العمارة، ثم لوح لي بمسدس موضو

قطع المنحة عن التوقیع وعدت إلى لیبیا والتحقت بكلیة الحقوق وتركت دراسة 
الطب في القاھرة، في ذلك الحین أین كان السنوسي أو غیره بل إنني أتحدى أي 

إزاء ذلك )).ضابط أو جندي قام بمثل ما قمت بھ، راجعوا ملفات المباحث
  .سكرات بانتدابي لمؤسسة الصحافةالوضع فضلت االبتعاد عن المع

. قیل لي أنني في غیبوبة لمدة شھرین تقریبا 1979وفي یوم من أیام بدایة عام 
، في بولونیا "ریتسولي: "وحین تساءلت أین أنا؟ قیل لي أنني في مستشفى

وأنني ربع حي مشلول ألن سیارة دھستني أثناء عودتي من عملي لیال  بایطالیا،
لم أعلم . جمة في طریقي إلى شقتي التي ال زلت أقطنھا حتى اآلنأمام صیدلیة الن

أحمد إبراھیم الفقیھ، بعد : بمكان الحادث وسببھ إال عن طریق شخص یقال لھ
عدة شھور حین كلمني ھاتفیا حیث قال إننا كنا معا عائدین من مؤسسة الصحافة 

الفاصل في وتذكرت دواء البني لكن سیارة داھمتني بعد أن اجتازت الرصیف 
  .الطریق المزدوج

أما بقیة الزوار فقالوا إنھ من عمل المخابرات، وسواء كان من عمل   
المخابرات أو غیرھا فلقد تم اللعب، كسر في العمود الفقري وكسر في الرأس 
وكسر في ذراع الید الیسرى بل ھو تھشیم لم یتم تجبیره إال بمعدن یصل بین 

لفخذ الیسري ولقد تم معالجة بعض األضرار الذراع والكتف وتھشیم آخر في ا
الجسدیة، أما العمود الفقري فلم تجرى علیھ عملیة وإنما أحلت إلى مركز تأھیل 
بأمر المكتب الصحي في حین أن إصابة العمود الفقري ال تحتمل االنتظار أكثر 
من شھر، وقد حاولت المستحیل من أجل االتصال بھذا المكتب ولم تجر لي 

بیزا، إال بعد قرابة عام وكانت النتیجة أن لیس ھناك قطع عضوي : فيالعملیة 
في النخاع الشوكي، لكن بفوات الوقت، أصبح ھناك قطع وظیفي عالوة على 
المضاعفات واآلالم المبرحة التي ال زلت أعاني منھا حتى ھذه اللحظة، وحیث 
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-21ھمتي في أن العالج لم یفدني في إیطالیا وقد بقیت طریح الفراش منذ مدا
، حاولت تجریب حظي في یوغسالفیا، لكنني منذ الیوم األول قررت  02-1979

العودة إلى طرابلس حیث لم أبق في إحدى مستشفیات بلغراد إال بعض األیام 
یولیوز  11كما تفید شھادة مستشفى  * 1980في أبریل وعدت إلى طرابلس 

حمد البشتى، رئیس قسم أ: لقطاع النفط الذي أقمت فیھ بفضل جھود الدكتور
الطب في شركة الواحة حیث كان مقررا أن أبقى ھناك لمدة أسبوع فقط لكنني 

محمد بلقاسم : وھنا یجب أن أعترف بجمیل األخ* 1981بقیت فیھ حتى بدایة 
  .الزوي، الذي سھل لي اإلقامة

وبسبب أن زوجتي منعوھا من ،  1960وبسبب غیاب والدتي عن الحیاة منذ 
بیتي بحجة أو بأخرى، ھنا أحسست أن عدوا أشنع أصبح لي بالمرصاد  نقلي إلى

شماتة أقرب األقارب خاصة وأنني ال أخ وال أخت وال شقیقا أو شقیقة، ھذه : 
  .الموت: كانت تامة  تمنیت لو أن المداھمة الشماتة سببت لي من الكوارث ما

قبض علیھ،  حزب البربر قد" في المستشفى المذكور سمعت أن شیئا إسمھ  
قلت أن ھذا شئ طبیعي في بلد تعد فیھ الحزبیة جریمة، ولم یخطر في بالي 
إطالقا أن یكون إسمي مدرجا في ھذا الحزب، كما استغربت أن یكون ھناك 
حزب بھذه الصفة، أنا لم أولد في السوید أو سویسرا والذي أعرفھ منذ نمو 

أو غیرھم من اللیبیین  أن الجبالیة والزواریة 1962ھویتي البربریة عام 
موزعین بین میول بعثیة أو قومیة أو ناصریة، لكن لم یوجد إطالقا حتى ساعة 

فئة أو طبقة ذات منزع بربري، أما أنا فكما سبق القول  79-2-21مداھمتي في 
فقد كان موقفي مدونا بخط یدي في جریدة المیدان، كنت قلقا على انقراض اللغة 

د كتبت عشرات المقاالت في ھذا اإلتجاه، وإذا لم أكن أنا البربریة وال أزال، ولق
 البربري فمن ھو البربري إذن؟

 
  سیادة العقید 

في المستشفى المذكور فوجئت أنكم زرتم جادو وألقیتم فیھ خطابا عن البربر وقد 
ھتفت لكم جماھیر جادو طویال بأنھا عربیة تعیش وعربیة تموت وأنھا عربیة 

ھا، لكن ما أذھلني ھو حدیثكم عن واحد شاعر إسمھ سعید بأعلى صوت، ھنیئا ل
عقل یقول أنھ فینیقي وأنھ یكتب بالحروف الالتینیة، لكن ما دخل شعبان في 

الفینیقیة لغة انقرضت من بالدھا فینیقیا منذ أن احتل اآلشوریین لبنان  رمضان،
ینیقیین حیث لجأ الفینیقیون إلینا في شمال إفریقیا وحین ھزم الرومان الف

انقرضت اللغة الفینیقیة في بالد تامازغا أو المغرب، ھذا یعني أن الفینیقیة 
عام في حین أن لغة تامازیغت أو البربریة بقیت حیة إلى  2000انقرضت منذ 

یومنا ھذا وناطقوھا یعدون بالمالیین ثم أصبح لھا كتابھا وھم یعدون في ھذه 
الضعیف المسمى سعید المحروق الساعة بالمئات وأنا أحد ھؤالء، فشخصي 

لست سعید عقل، أنا لم أدع إلى كتابة اللھجة اللیبیة رغم علمي أنھا تحتوي على 
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اآلالف من التعابیر والمفردات وحتى قواعد اللغة البربریة، وما یقال عند مقارنة 
 الفینیقیة بالبربریة یقال عند المقارنة بین الفرعونیة والبربریة، في كلتا الحالتین

مقارنة ال معقولة إنھا كالمقارنة بین الموت والحیاة، اللغة الفرعونیة أو المصریة 
القدیمة لغة انقرضت قبل دخول العرب المسلمین إلى مصر، لقد وجد العرب 
أمامھم اللغة البونیة أما الفرعونیة فھذه انقرضت قبل ذلك بزمن طوال ولم یبق 

قد تمثل عظمة الحضارة المصریة في من الفرعونیة سوى الحجارة الھامدة التي 
أما اآلن فلم نسمع بحجر یتكلم، وحتى جھود علماء المصریات . العصور المنسیة

في قراءة وفك شفرة اللغة الھیروغلیفیة لم تسفر سوى عن قراءة كتابة غیر 
منطوقة إذ أنھ لو وجدت في مصر قریة واحدة تتكلم المصریة القدیمة كما قلت 

ود معمري، لحلت ھذه اللغة المصریة محل العربیة في طرفة مول: مرة للكاتب
  .عین
ثم من قال أن البربریة حكرا على جبل نفوسة أو ھذه الجزر الناطقة   

بالبربریة ھنا وھناك؟ أن لیبیا، ولیبیا لیست ھذه المحصورة بین الحدود التي 
ن غربا أقامھا االیطالیون واالنجلیز شرقا أو التي أقامھا الترك والفرنسیو

وجنوبا، لیبیا التاریخیة الممتدة من غرب وادي النیل في واحة الفرافرة 
ومستواھا شرقا حتى أقصى جزیرة من جزر الكناري في تین آریف غربا، ومن 

شمال  IZNAGENالضفة الجنوبیة للبحر المتوسط شماال حتى زناكة أو 
من السودان السینغال وشمال بوكینا فاسو ، وجنوب مالي والنیجر وقسم 

ھذه األرض التي ھي ثالثة أرباع القارة اإلفریقیة ھي موطن اللغة ...جنوبا
البربریة وثقافتھا، وھي أرض واسعة األفق مساحة ورحابة صدر وتسامحا مع 

  فما ھي مسألة حزب البربر ھذا وما سره؟. جمیع الثقافات اإلنسانیة
وآلما، ثم أن مسألة ضجیجا  لم تشغلني الضجة ھذه إلن جسدي نفسھ مآلن  

كل األحزاب بعیدة عني وإن كنت أشك أنھا تقترب مني رغم أنفي، ولكن مادام 
یونیو  11األمر ال یعنیني فلم أھتم بالضجة كثیرا خاصة وأنني نزیل مستشفى 

محمد بالقاسم الزوي، الذي ھو نفسھ اتصل : النفط وبمعرفة مسؤول مثل لقطاع
إلى ألمانیا الغربیة كما تدل * 1981عام إیفادي  باللجنة الطبیة لإلیفاد وتقرر

  .على ذلك األوراق المرفقة الرسمیة
بعد وصولي إلى ألمانیا جاءتني مكالمة تفید أنني متھم في قضیة البربر  .5

ھذه، وأن إسمي في قائمة المتھمین المسجونین منذ حوالي سنة، ولقد قررت 
تب الشعبي في بون أن أعود فورا إلى طرابلس فاتصلت بموظف في المك

عبد الباسط البركي، وھو من رجال األمن وأعرفھ جیدا فقال إنھ یعلم : إسمھ
بذلك منذ وجودي في طرابلس، واستغربت كیف أن أحدا من رجال األمن 
أثناء إقامتي في المستشفى المذكور لم یأتیني حتى یتسنى لي مواجھة التھمة 

داعي للرجوع، ثم ألححت مرة  التي ال أعرفھا لكن الرجل المذكور قال ال
أخرى فقال أن العنایة الطبیة التي أتلقاھا في ألمانیا لن أجد نصفھا في 
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طرابلس، لكن بعد أن وجدت العالج عبارة عن تأھیل اتصلت ببعض 
عبد الباسط : األصدقاء على أن أعالج في لینینغراد وفعال أخبرني السید

وأخرى " لینینغراد"قلي إلى البركي، أن برقیة وصلت من طرابلس لیتم ن
، وقال لي إنھ على اتصال مستمر بالمكتب الشعبي بموسكو "موسكو"إلى 

في برقیة  1981وأن الرد سیأتي قریبا، لكن الرد لم یأت إال في أواخر عام 
وقد كان ھذا شیئا غامضا  1983حددت موعدا ھو خالل شھر فبرایر 
دة عام وشھرین آخرین دون عالج بالنسبة لي إذ علي االنتظار في ألمانیا لم

وطلبت شخصیا من المكتب الشعبي في ألمانیا إلرجاعي إلى طرابلس 
واالنتظار بدال من البقاء بعیدا عن أطفالي وزوجتي وھكذا رجعت إلى 

حیث بقیت طریح الفراش منتظرا شیئین، أوال * 1981أواخر طرابلس في 
وثانیا انتظار موعد اإلیفاد أن أقدم للمحاكمة حتى أعرف التھم الموجھة لي 

  .إلى موسكو
-02-21ما أثار سخطي ھو أنني أصبحت بعیدا عن كل حیاة منذ مداھمتي في 

فكیف یزج باسمي في قضیة كل ما أعرف عنھا أن المتھمین فیھا أدعوا  1979
؟ ومادام إسمي مدرجا منذ ذلك التاریخ فلماذا لم یأتیني أحد 1980االعتقال عام 
وإیداعي في السجن خاصة وأن األمر بالنسبة لي ال یختلف سواء  ما الستدعائي

كنت في المستشفى أو في إحدى السجون المزدھرة بالنزالء أو في إحدى المقابر 
  . العامرة

  .؟1979-02-21ھل الزج باسمي في حزب البربر ھو تبریر لمداھمتي في 
صدقاء إلى في أوان الموعد المقرر لي للحضور إلى موسكو أرسلت أحد األ  

فوجد برقیة جاءت من المكتب الشعبي  1983مكتب اللجان الطبیة في فبرایر 
في موسكو تفید بأنھ علي الحضور في یونیو من نفس العام لكن حین علم 

فتطلب  -كانوا یظنون أنني الزلت في ألمانیا - المكتب الصحي بوجودي في لیبیا
وھي أن المریض العائد ال بد لھ األمر تفویضا مالیا جدیدا عمال بقاعدة غریبة 

من تفویض جدید وھكذا فإن أمین الصحة یبدو أنھ حفظ الملف، فتولى أمر 
عمر الحامدي، لكن أثناء : إیفادي رئیس جمعیة الصداقة اللیبیة المسؤول السید

طلبت بالھاتف محامیا كنت قد 1983عام  مدة االنتظار وبالذات في إحدى أیام
إقامتي  أثناء 1980دنیة ضد شركة لیبیا للتأمین عام وكلتھ في الدعوى الم

عبدالرحمن الجنزوري، الذي : یونیو للنفط، ھذا المحامي ھو 11بمستشفى 
بادرت بسؤالھ عن حكایة البربریة وقضیتھا فقال لي أنني متھم غیابیا مع شخص 

أنني في حزب : یحیى عمرو، أما بالنسبة لي فقال، والعھدة علیھ ھي : آخر ھو
حسین آیت أحمد، أنني عضو في األكادیمیة البربریة في فرنسا، أنني عنصري، 

، أني ألفت 1979أنني أنظر للبربریة، أنني تناولت طعام الغذاء في زوارة عام 
وھناك تھم ....قاموسا في اللغة البربریة، أنني سمیت إبني وإبنتي أسماء بربریة

  .ي في قلب طرابلسأخرى ال أتذكرھا ألنھا لم توجھ لي رغم حضور
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ألیست ھذه تھم تبریریة لعملیة المداھمة التي أعقبت المالحقة إثر كتابتي   
  .ذلك المقال الذي طـُلب مني كتابتھ وبعد مقابلتكم لي؟

إنني أعرف كل شيء عن آیت أحمد رغم أنني لم أعرفھ شخصیا قط،   
فیھا، لقد رغم أنني لست عضوا " األكادیمیة البربریة"وأعرف كل شئ عن ھذه 

فات كل شيء األن، لكن ھذا لیس نفیا لحمایة المتھمین، ربما یعرف آیت أحمد 
أعراب وھو المسؤول عن ھذه األكادیمیة لیتبادال الشتائم  وبالسعود محمد

كالعادة، لماذا األن ؟ المخابرات اللیبیة إن كانت ھي التي وجھت لي ھذه التھم 
لماذا؟ لن أقول لماذا، یكفي أن أقول أن . فھي أغبى وأجھل مخابرات في الدنیا

آیت أحمد انتھى كبربري قبل میالدي شخصیا ھذا قبائلي فقط، ولقد أدت تھمة 
انتمائي لحزب آیت أحمد أن أعرف ھویة ھذا الشخص على التدقیق، ھذا شخص 
معقد من حربھ مع رفیقھ بن بلھ، ولم یدرج البربریة في برنامجھ وبرنامج حزبھ 

ھمتي، لقد أدرج المطالبة باألمازیغیة كلغة رسمیة بعد مداھمتي، إال بعد مدا
التھمة ربما توجھ إلى آیت أحمد متأثرا بما أكتب علنا في صحفكم ولیس لي، لقد 

  السنة الماضیة فلماذا لم تسألوه؟ سمعت أنھ زاركم في
ا فلم تكن لي حاجة ألیة أكادیمیة بربریة ألنني أن" األكادیمیة البربریة"أما   

تكلمتم عنھا وقلتم أن  1985أبریل  18شخصیا أكادیمیة بربریة، لكنكم في 
فرنسا ھي التي أقامت ھذه األكادیمیة، ونیابة عن المسكین بالسعود محمد أعراب 

  .سأدافع ھنا عنھ ولیس عني
محمد : ھذه األكادیمیة علمت عنھا عن طریق مقالة ألحد رفاق بن بلھ ھو

ودع السجن بعد انقالب بومدین وھذه المقالة قرأتھا حربي، صدیق بن بلھ الذي أ
راد أن یحصل على ، ألن محمد آعراب أ1978في " جون إفریك"ھنا في مجلة 

 أغنیاء القبائل وكان ھذا القبائلي عمیل المخابرات الجزائریة دعم مادي من أحد
والفرنسیة في آن واحد وحینما ھدده آعراب بالسعود بمسدس، كان أحد عمالء 
المخابرات الفرنسیة بالمرصاد وتم القبض على محمد أعراب بالسعود وانتھى 
كل شيء، ولقد كان شیئا مدھشا من سیادتكم أن تذھبوا إلى جادو لتحاضروا 
على عمالة البربر لفرنسا في حین أن المخابرات الفرنسیة ھي التي دمرت 

تسول صاحب األكادیمیة البربریة المزعومة التي كانت تعیش على ال
  .والمتبرعین من العمال الجزائریین

من ھو العنصري؟ بربري كتب ما یعتقد وتختمون : فیما یخص العنصریة   
، وأنتم تملكون "مصلحتھ كل واحد یدافع عن: "حدیثكم معھ بالوعید والتھدید 

مالحقة، مداھمة ، تصفیة، ثم آیت أحمد : لیبیا وما فیھا ثم تزیدون الخیر خیرین 
  . یة البربریة ثم ماذا؟ الطریق مآلىواألكادیم

  .لیتني كنت منظرا للبربریة، ھذا شرف ال أستحقھ: فیما یخص التنظیر للبربریة
لم یبق سوى إتھامي بالبربریة في ممارسة الجنس  !؟..فیما یخص تسمیة أبنائي

  ! مع زوجتي



األسودلكتاب ا  

 

 
17  www.jeel-libya.net 

  .ھذه االتھامات إن كانت صحیحة فھي قبیحة
ھ؟ لیتني كنت حاضراً للمحاكمة، ھناك الكثیر ھذه التھم ألیست ھي السخف بعین

  .مما ال یحتملھ الحبر وال األوراق وال األعصاب
  أما عن غذاء زواره فما ھو بازین أم كسكس؟ 

لكن المھم ماذا قلت في ذلك الغداء؟ البربریة؟ ھذا ال شك فیھ ولكن ایة بربریة؟ 
لیمت اآلالف من إن ما یھمني ھو اللغة البربریة وخوفي علیھا من الموت، ف

وأنا اآلن ربع . الجبالیة و الزواریة، إال البربریة ھذه دونھا حبل الورید وأكثر
آدمي أیھا الذین تھموني بالعنصریة ومع ذلك لم ترحموني حیا وال میتا فلماذا لم 

  تجھزوا على الربع الباقي؟ ماذا تنتظرون؟؟
لعھدة علیھ ألنني لم ھذه التھم نقلھا لي المحامي عبد الرحمن الجنزوري وا  

 11في مستشفى  1980أستلم شیئا مكتوبا، لكن ھذا المحامي الذي وكلتھ عام 
یونیو لقطاع النفط في قضیة التعویض لم یعلمني أن المحاماة الخاصة قد ألغیت 
وقامت المحاماة الشعبیة وھذا یعني أن وكالتھ أصبحت ال غیة ولم أعلم بذلك، 

دینار ولقد استلم مني صكا بذلك  5000مبلغ  وبعد صدور الحكم استلم مني
المبلغ خالل شھر أبریل، ولم یرني الحكم حیث أن المحاماة الشعبیة ھي التي 
تولت قضیتي وال أعلم من أین أستلم التقاریر الطبیة التي لم یسلم أحدھا من 
التزویر، ألن الضمان االجتماعي زور لي التقریر الطبي الذي اعتـُمد علیھ في 

حكم، وھكذا فإن المحامي استلم مني ربع التعویض رغم محاوالتي الودیة ولقد ال
علمت أنھ أودع السجن بعد استالم المبلغ ولم تكن لي وسیلة الستئناف الحكم ضد 

المحامي  مرفق طیھ الحكم وصورة من مبلغ التعویض بخط(لیبیا للتأمین 
ي الذي صدر في المذكور والتقریر الطبي الصادر من الضمان االجتماع

  ).غیابي
سافرت بعد انتظار خمس سنوات إلى موسكو وكنت  1986-11- 17في  .6

أنتظر أن أنقل إلى لینینغراد لكن أسكنوني وزوجتي في مستشفى، وكان 
عمر الحامدي، كما قلت باعتباره رئیسا لجمعیة : ذلك بمعرفة السید

لیة بسبب یوما لتجري عم 21الصداقة، بقیت أنتظر في المستشفى قرابة 
، وما أن عاد حتى أمر بإخراج )إسمھ یوماشف(غیاب الدكتور المختص 

كافة المرضى من المستشفى بما فیھم أنا وقد اتصلت بالمكتب الشعبي، لكن 
المرضى أقنعوني بالبقاء ألن األفضل أن أقدم ھدیة للدكتور لیجري العملیة 

سوفیتي في رأیي ھو قلت ھذه رشوة قالوا ال یھم، وھذا النمط من السلوك ال
سبب زوال الدولة، ذلك ألن األطباء كانوا قد قرروا أن تجري لي العملیة 

وحین جاء رئیسھم قال أن سبع سنوات مرت على ) تسمى فك الضغط(
الحادث، إذن لماذا استدعیتموني؟ وحین قصصت قصتي مع أحد المرضى 

یة ألنھ قدم قال أنھ ھو اآلخر أصیب منذ سبع سنوات لكن أجرین لھ العمل
  ! للطبیب ھدیة
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من یأخذ رشوة في أعمال الطب لن یفعل شیئا، وفي : لكن ھذا المنطق لم یقنعني
جاءتني ممثلة جمعیة الصداقة وھي روسیة وقالت أن السفارة  1986- 21-12

  .تطلب مني العودة إلى لیبیا
أي أنني لم أبق في االتحاد السوفیتي سوى شھر  1986-12- 23فعدت في 

ن أو ثالثة وھنا یبدأ فصل آخر من فصول المسلسل الذي لن ینتھي، ففي ویومی
حوالي التاسعة لیال طرق باب شقتي أحد  28/01/1987یوم األربعاء 

األشخاص، حیث فتحت زوجتي الباب ودخل حیث وجدني مسجى على بطني 
في السریر، كنت أظنھ كاتبا جاءني من رابطة الكتاب، حیث اعتدت على 

كثیر منھم، قلت لھ من األستاذ؟ قال ال أنا في ما كان یسمى المباحث استقبال ال
قلت ولكن أنا  ! خیر؟ ما األمر؟ قال ظنناك ھربت: واآلن اللجان الثوریة قلت 

موفد من طرف جھة رسمیة خرجت یوم كذا ودخلت یوم كذا وھذا بعلم الجھات 
  .افقتھاعمر الحامدي، قبل ذلك أخبر المباحث وأخذ مو: األمنیة ألن

ألنھ لم یبرز " زائر المساء"بعد أن اطمأن الشخص الذي أصبحت أسمیھ   
ودعني، لكن لم تمض مدة حتى إذا بزائر آخر ھو   لي بطاقة ھویتھ أو تعریفھ

زائر منتصف النھار إسمھ كما ھو مكتوب في بطاقة تعریفھ التي طلبتھا منھ ھذه 
قسم طرابلس، دخل على  -امةالمباحث الع -سالم محمد عون: المرة رئیس عرفاء

  غرفتي وأنا مسجى على السریر
  خیر، ما األمر؟: قلت لھ  
سألني عن إسمي ثم قلت لھ ھل أنتم صحیح تراقبونني خارج العمارة وأن  

رئیس المباحث حذر ابن أحد األشخاص أن یقترب من بیتي ألنني ذھبت لرابطة 
  ؟1985مرتین في شھر رمضان 

  صحیح،: قال
  تم تعرفون كل شيء فلماذا دھستموني وماذا تریدون؟قلت إذن أن

، })1979-02-21(أي محضر تحقیق المداھمة {أنظر محضر التحقیق: قال
" جادو"وماذا عن خطف زوجتي وأبنائي القاصرین والفرار بھما إلى الجبل في 

  بالذات؟" جادو"وبمساعدة المباحث في 
  وكیف أعدت زوجتك؟: قال 

  كما تعرفون،" قرقارش"ین في مستشفى المجان: قلت من
فتظاھر أنھ ال یعرف شیئا، بعد أن كان یقول المباحث تراقبني في قبري ھذا، 

  : وقال لي أكتب للعقید في ھذا الموضوع وھو یعرف كما یقول الشاعر البربري 
Rebbi di tmurt  
 cek deg-genni !   

  هللا على األرض: أي 
   ! وأنت في السماء 
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لك سألني عن األسماء التي استعملھا قلت لھ في السابق اسم واحد األغرب من ذ
فقد غیرت اسمي األوسط وھو ال  1983-11- 2ھو الذي تعرفونھ أما بعد 

  .أستعملھ مطلقا، ثم طلب مني رقم ھاتفي ورقم بطاقتي الشخصیة
وذھب بعد أن أعطیتھ رقم القضیة التي أصبح فیھا المجني  توه نشوفوا،: وقال

نیا وھي أغرب قضیة یمكن أن تحدث في أي بلد مھما فسد فیھا القضاء علیھ جا
إنھا القضیة التي حاولت األجھزة األمنیة والقضائیة أن تمحوھا لكن لن أسكت 

  ...الكتاب/عنھا بعد أن تصلكم ھذه الرسالة
إلى مكاتب حقوق اإلنسان، ...حتى لو أدى بي األمر إلى إیصالھا إلى خارج لیبیا

ة الكبرى لحقوق اإلنسان تعنى بإنسان واحد ھو سیادة القائد أما ما ألن الوثیق
  .عداه فحشرات

إنني مستعد على كتابة كتاب في أسبوع لكنني ال أقوى بل أكره أمثال ھذه   
المذكرات الشاكیة الباكیة عالوة على أنھا تتناول بالضرورة أسماء أشخاص مما 

ي یستعملھا خصومي، لو كنت كما یشعرني بأنني أمارس نفس أعمال القوادة الت
كنت قبل تصفیتي لكنت قد علقت ھؤالء األوباش بنفسي من خصاھم لكن ما 

  الحیلة اآلن؟
ذلك ألن الكارثة استغلھا كل من ھب ودب سواء إعاقتي أو تھمة البربریة، إذ 

 حیث جرى إخفاء محاضر الشرطة التي أخذتھا عني الشرطة 1985أنني منذ 
ثم منذ محاولة مركز الشرطة  85، 83ط الشعال في عن مركز شرطة غو

المذكور إخفاء أو إعدام شكوى ضد شخصیین اقتحما بیتي بالقوة في فبرایر 
وحاولت االتصال بمركز الشرطة المجاور بالكاد، ثم جاءت الشرطة بعد  1985

موسى أبو عائشة، منذ ذلك التاریخ وأنا : معجزة وأخذت أقوالي بمعرفة النقیب
إبراھیم : ثم اتصلت ھاتفیا بالسید 1988كتابة مذكرة لم أكملھا إال عام  أحاول

عزالدین الھنشري، ولم أكن أسمع بھذا االسم، وقد : بجاد، فقال لي إذھب إلى
ذھبت إلیھ  8/2/1988استغربت ما دخل الھندسة في األمن والقضاء، وفي 

، ثم حاولت ألن قضیتي جزئت ثم أجلت) إلى أجھزة األمن(بشكوى عنوانھا 
جمیع ھذه األجھزة التغاضي عنھا بسبب أن الفاعلین أنفسھم مخبرون لكنني 

الجربي، الذي بدل أن  الالفي: وجدت إلھا أو ملكا أحالني على نقیب یدعى
یستدعي المشكو ضدھم أصبح یحقق معي وحین وجد ھو اآلخرأن القضاء نفسھ 

لى أكثر من الثالثین، أصبح عتم على القضیة، وبأن آخر موعد لوضع الحیثیات إ
یھدد أوالدي القصر بأن أي شخص یقول أنھ قریبي ویأخذ أوالدي من الشارع ال 

  یعتبر مدان؟
: وماذا عن الشركاء المقتحمین وإعدام المحضر المكتوب بمعرفة نقیب یدعى

  موسى األشخم، في محاولة القتل؟
لمحضر ھو محضر وما الفرق بین شرطي وشرطي المھم أن ا إنھ مباحث،: قال

  ....مركز غوط الشعال
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لم أعرف كیف وجدت  1979-02-21وتدور الدائرة في حلقة مفرغة، في   
نفسي في ایطالیا، فأحاول أن أقول ربما كانت صدفة ألنني ال أومن بالقضاء لكن 

: جمیع اآلخرین یقولون أنھ شغل المخابرات، المحضر الموجود عندي فیھ إسم
موالید تونس، لكنني لم أر ھذا الشخص مطلقا حتى بعد  الكیالني الھمامي، من

، والى ھذه الساعة لكن امتداد المداھمات إلى طفلي 1980عودتي في 
للمجانین، ثم " قرقارش"القاصرین، وإلى زوجتي والتستر على ذلك بمستشفى 

زیارات الزوار لیل نھار وإخفاء كل ھذه الجرائم بأیدي المباحث وخصوصا 
العقید كرموس والتواتي والجلیدي، إذ أنھ بعد : والمدعویین "جادو"مباحث 

وبعد االتصاالت الھاتفیة بمركز الشرطة المذكور  1985إعدام محضر فبرایر 
: بنقیب یدعى 1985-10-26وبعد أن یئست من متابعة األمر فوجئت في السبت 

عال، عبد هللا الجلیدي، الذي سأل زوجتي إن كنا اتصلنا بمركز شرطة غوط الش
ألنني كنت أرسلھا لمتابعة وتذكیر المركز فإذا بھذا النقیب یكتب  نعم،: فقالت

سیناریو أعد سلفا بینھ وبین الفاعلین، بعد أن أجرى إخطار الشھود على 
النكران، وبعد إعدام المحضر الذي ُكـتـِب في الیوم التالي للجریمة من أحد أیام 

ازما أن المداھمة ھي الحل النھائي لفھم بعد كل ھذا أكاد أكون ج.  1985فبرایر 
  .ثم یستمر المسلسل ! "كل واحد یعرف كیف یدافع عن مصلحتھ: "كلمتكم

جاءني رجل أعرفھ  1988بعد إطالق سراح بعض المساجین في مارس   
في المخابرات فقلت الحمد  ربما یحیلونني للمحاكمة لكي أقول آخر كلماتي في 

  ...یات والتبربرحزب البربر ھذا والبربر
سألتھ  1988-3-3 فإذا بي أمام رجل كان سجینا ھو اآلخر وأطلق سراحھ في

  عن ماھیة حزب البربر ھذا ؟
قال إن منشورا ظھر بھذا االسم ) رابطة المغرب اإلسالمي(ال إن اسمھ : قال

  .وكل من قرأه ولم یبلغ علیھ یعتبر من ھذه الرابطة
  یا سیدي قائد الثورة العظیمة  

ما عالقتي باإلسالم أصال؟ ثم إن كان ھناك منشورا فأنا لم أسمع ال بھذا المنشور 
طریح المستشفیات  1979- 2-21فأنا أوال منذ  1989وال بھذه الرابطة إلى عام 

  ال أزور وال أزار ثم من ھو صاحب فكرة ھذه الرابطة یا سیادة العقید؟
  ومن ھو زعیمھا؟. أنتم تعرفون أكثر مما أعرف

بصماتكم التحتاج إلى خبیر، إن لم أكن مخطئا وأعتقد أنني لست مخطئا،  إن  
في صحیفة ) بقلم رئیس التحریر(إن رابطتكم ھذه شبیھة بالمقالة الموقعة باسم 

األسبوع السیاسي عن المغرب وعن مشرقھ وعن النقاش المفتعل الذي ختمتموه 
  .. "اآلن عرفنا ما ترید"في العدد التالي لمقالتي بكلمة 

  .ھذه الرابطة رابطتكم... إنھا مقالتكم تماما 
منذ النقاط الخمس كان یجب . لم أكن مخطئا حین اقتنعت أن الحوار فخ تحتھ فخ

علي أن أغادر البالد لكنني أعترف أنني مغفل وغفلتي ھذه أدت بي إلى أن 
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یتسلق كتفي كل من أراد الوصول إلیكم أو كل من یعرف أن كارثتي ھي من 
لسلطات العلیا إلى أن أحاصر حتى في أبنائي ومصدر رزقي وأدى بي كل فعل ا

  ذلك إلى كتابة الشكاوي وفي كل مرة أجد أن القاضي ھو عین الخصم،
ھذه المرة أتمنى أال أجد فیكم خصما في حین أخاطبكم قاضیا وحكما أما إذا 

 أعتقد وجدتم في مجرد كوني بربریا أستحق كل االضطھاد حیا أو میتا، فأنا ال
في األولیاء حتى أوكل لكم ولیا وإیماني با تعرفونھ، نحن الذین خلقنا هللا ثم 
قتلناه، أحیانا أعتقد فیما أسمیھ بالقوانین العلیا التي تحكم الكون، لكن ھذه عبارة 
غامضة، في أغلب األحیان أنا أومن بالعبث والالمعنى، سیطرة الشر تفقدني 

  .الثقة في كل شيء
عتقدون أن كل من ھو جبالى فھو ال بد أن یكون مسلما ویستغل اإلسالم إنكم ت

لیقول أنا مسلم ولست عربیا، ھناك فرق بین البربري والجبالي، أنا لست جبالیا 
  أنا بربري فقط إیماني باإلسالم اوھي من خیط العنكبوت،

م دیانة ثقافة عربیة من الثقافات العربیة، وأنا مثلكم أعتقد أن اإلسال اإلسالم
أنزلت للعرب وللعرب فقط، أما انتشار اإلسالم في غیر العرب فھذه سیاسة 
أملتھا ظروف توسع الدولة العربیة، وأنا ال أشاطر الیوم أي حزب من األحزاب 

  .البربریة في الجزائر الرأي في أن اإلسالم دیانة حیادیة
یكون حزب  حزب آیت أحمد مثال خوفا من نقمة أتباع اإلسالمیین أوشك أن

  .دراویش
سعید سعدي، ألشاطره الرأي في أن البربریة بعد من أبعاد الشخصیة 
الجزائریة، العروبة ھي البعد أما البربریة فھي القاعدة التي تتفرع منھا أبعاد 

الخ، أما الدین ...الھویة المغربیة مثل العروبة والزنوجة والمتوسطیة والحداثة
  ودیة فھذا إرث تاریخي،سواء إسالمیا أو مسیحیة أو یھ

جزر الكناري الذي (مولود معمري، وأنطونیو كوبیللو : دینیاً ال فرق عندي بین
ألبیر میمي، الكاتب البربري الیھودي وھذا تعرفونھ في : ، وبین)تعرفونھ جیدا
  .1974ندوة باریس 

نفسیا كنت وال أزال أن أواجھ بقمعي بسبب كوني بربریا بل كنت أنا الذي   
من ألمانیا للمواجھة، لكن زج اسمي في رابطة وھمیة  1981أن أعود في طلبت 

فھذه ال أعتقد أنھا من شغل المخابرات اعتقادا ) رابطة المغرب اإلسالمي(
جازما كما ال أعتقد بشكل مطلق أنھا من تلفیق المباحث، إذ منذ ندوة الفكر 

: الناس، إنھا الثوري بدأ العداء للبربریة بشكل مقنع في كلمة ال یفھمھا
،وال أدري من أوحى بھذه التعویذة السحریة ؟ ھل أنتم أوحیتم بھا "الشعوبیة"

إلى سیادة أبوزید دوردة باعتبار أنكم درستم بعض السنوات في قسم التاریخ أم 
أن سیادتھ أوحى بھا إلیكم، ھذه مسألة ال تھم، لكن ال شك أنكم تأثرتم كثیرا 

الفرق اإلسالمیة في الشمال ( Alfred Bellد بل ألفری: بكتاب لكاتب فرنسي ھو
الذي تصور أن ھناك إسالمان، إسالم عربي ھو اإلسالم السني، ) اإلفریقي
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وإسالم بربري ھو إسالم الخوارج، منذ ذلك الوقت بدأ كل شخص ینحدر من 
جبل نفوسة ویملك قلما ال یردد ما یسمع من اإلذاعات مرئیة ومسموعة تدور 

  شعوبي،: أو حول اسمھ دائرة حمراء أمامھ 
في حین أن ھذه كلمة تاریخیة محصورة في الشرق ألن اإلسالم حین انتشر بین 

أي عبید، فطالبوا بالمسائلة مع أسیادھم العرب، " موالى"الفرس أصبح الفرس 
ومن الطبیعي أنھ لیس من السھولة أن یتنازل المالك عن رقبة مملوكة مجانا 

س وعي سیاسي یرمي إلى التوفیق بین الھویة الفارسیة واإلسالم فانتشر بین الفر
الشعوبیة، ألن الفرس احتكموا : ھذه الحركة أطلق علیھا في المشرق اسم. معا

، ظنا "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا: "إلى القرآن نفسھ في آیة تقول بالمساواة
قبائل أكبر من الشعوب منھم أن اإلسالم ال یفرق بین الشعوب ولم یدركوا أن ال

  .وأن الشعوب أو الشـُعب أجزاء من القبائل وال أظنكم تختلفون معي في ھذا
أو عبیدا ھم " موالى"فاألمر یختلف لقد كان البربر ) المغرب(أما في تامازغا 

اآلخرون لكنھم لم یقولوا أن اإلسالم دین تسویة كما قال الفرس ولم تكن 
م، بل كانت سافرة وھذا ھو ما أدي بالبربر إلي مقاومتھم مغطاة بقناع اإلسال

ترك االسالم أكثر من اثنتي عشر مرة، لقد وقع الفرس في معركة فاصلة واحدة 
في كل شبر كانت ھناك قادسیة  أما في تامازغا فكم من قادسیة؟... ھي القادسیة

 تولم ینتشر اإلسالم ھنا إلى أن تبناه البربر أنفسھم في وقت متأخر حین قام
الدولة المرابطیة وقضى یوسف ابن تاشفین على آخر معاقل البربر في 

  .برغواطة
علي معمر، : ھؤالء الذین كانوا یدعون إلى االعتراف باألباضیة مثل  

من : وغیره لم یكونوا ذوي میول بربریة إطالقا لكنكم وضعتم قانونا جاھزا
ة ویستخدم اإلسالم قناعا یدعو إلى إحیاء التراث األباضي إنما یدعو إلى البربری

لبربریتھ، وھكذا فإن أول حملة تطھیریة استھدفت األباضیة أكثر من أي شيء 
آخر في خطاب النقاط الخمس ثم امتدت لتشمل حتى من لیس بینھ وبین اإلسالم 

  :إال الصالة على النبي
كل جبالى حتى لو كان ذي میول ماركسیة فھو متھم حتى تثبت براءتھ، ولیس لھ 

وسیلة إلثبات البراءة إال االنخراط في االستخبارات أو المخبرین أو سلك  من
القوادین وھم اآلن مزدھرون، وبفضل قوادتھم أصبحوا من ذوي المالیین وأنتم 

  .تعرفونھم أكثر مما أعرف
یبدو أن مسألة البربریة تشغل رأسكم الكریم أكثر من مشاكلكم األخرى حتى أنكم 

كنتم تخاطبون الجماھیر التي ال  1985أبریل 18یخ ، بتار"جادو"في خطاب 
حتى ذلك : "یھمھا من أین تشرق أو تغرب الشمس، كنت أستمع إلیكم تقولون

  :الرجل الذي كان یدعو لتحریر الكناري قال لي في الجزائر
we are Hemyarits نحن حمیریون، وأن سكان الكناري یتكلمون نفس : أي

أنطیو كوبیللو، الذي :  یا سیادة القائد، أنتم تقصدوناللھجة التي تتكلمونھا، كال
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تعرفون أنھ أصبح معاقا مثلي ألن االستخبارات االسبانیة ھاجمتھ بطعنھ في 
  . 1978عموده الفقري عام 

سأقابل : "زرتھ في مكتبھ في الجزائر وقال لي 1974في الواقع إنني في 
ألن كل سكان (النجلیزیة الكولونیل القذافي وسأطلب منھ مساعدتي قلت لھ با

  :قلت لھ ) الكناري نسوا البربریة بعد االحتالل االسباني
« Take care, don’t talk to him about Berbers, he’s an anti-
Berber, if you need a help from him tel him that you are 

Hemyarits ». 
وضة على یوثانت في كال سوف أقول لھ الواقع ألن قضیتنا معر: لكنھ رد علي
  .األمم المتحدة

إنھ اآلن ال یزال حیا یموت موتا بطیئا وأنا أعلم أنكم على عالقة بھ فاسألوه ألنھ 
، وقد سألتھ فقال إنھ قال لكم كل شيء، كان ھذا  1977جاء إلیكم ھنا في بدایة 

سعید القشاط، الذي ظلمھ الجبالیة كثیرا حین نشرت لھ وزارة : بمعیة السید
  : عالم والثقافة كتابا یحتوي على معلقات في الجبالیة اإل
  "مكتوب في الجرنال بصیغة والي؟ عمر كش ریت جبالى؟" 
 "مملوك بن مملوك طول حیاتو البربري باریك من تخدیمھ"و
 

وھذا كلھ كالم صحیح ومصدق علیھ سواء في العھد الملكي الماضي أو العھد 
  .المضارع

لكن معجب بشكل ال مثیل لھ بإبراز الحقیقة، من  ! "العنصري" یقة أنا الحق  
یقول أن البربري مملوك بن مملوك إلى أبد الدھر لم یـُزّور التاریخ، ھذه حقیقة 

  ثالثة آالف سنة من العبودیة والذل والتصفیة ألیست حقیقة؟
  .یقة في شيء، فلیس من الحق)معارك الدفاع عن الجبل المغربي : ( أما في كتابة

، "جادو"من ھم الذین أدخلوا الترك إلى جبل نفوسة؟ ودمروا مخزن حبوب 
حینما ضربھ الترك بالمدفع ألن الجبالیة كانوا كالھنود الحمر، لم یعرفوا المدفع 
بعد كانوا یظنونھ كالمنجنیق فالذوا بالفرار إلى داخل القصر، فسالت دماؤھم 

  .كالوادي مختلطة بالزیت
ع الطلیان أن یدخلوا جبل نفوسة الذي امتنع عن توقیع الھدنة مع كیف استطا

  الطلیان حتى ھزموا في األصابعة؟ 
  : لقد كتبت منذ خمس عشرة سنة قصیدة بالبربریة عن ذلك

   تاریخنا
   أعادوا كتابتھ

   نزعو عنھ الحقیقة
  وكتبوه بالدخان

  ثل رؤوسنام

Amazry nnegh 
Ulesn as tira 
Kkesn as tidet 
Urin-t s taba 
Am ixfawen nnegh 
Gum ten d ighemba 
Ay imedyazen 
Adlet tameghra! 
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  جعلوھا كأحجار األثافي
  فیا أیھا الشعراء

 ! ابدأو حفلة العرس
  
 
  سیادة قائد الثورة 

لقد تعودت أن أسمع منكم كلما اشتكى لكم شخص ما أو جاءتكم تقاریر عن   
أنا درت الثورة، "عدم الرضى عن شيء، تعودت أن أسمع منكم جوابا واحدا 

بشكواي ھذه تعلمون أنني ما نقدرش ندیر  ! "اللي مش عاجبھ إیدیر على ثورة
ثورة حتى على ذبابة، إن ھناك جرائم وغبنا ظل یطاردني حتى وأنا على أبواب 
المقبرة أو البحر وأنا ال أخاف ال من القبر وال من البحر، ھؤالء الذین سالت 

وھؤالء الذین رمیتم بھم ألسماك القرش دماؤھم طوال عقدین من الزمن، 
ولكن ھؤالء الذین تسلقوا عبر  را مني ولست خیرا منھم، كلنا لیبیون،لیسوا خی

حبر قلمي وعبر تقاریرھم في البشر، ھؤالء یجب أن تبحثوا عن حل لي معھم 
  وھؤالء یستعصون على اإلحصاء، من یستطیع أن یحصي النجوم؟ 

وكما قلت فإن المخبرین سواء من ارتدوا رداء الثورة بعد أن كانوا ثیرانا   
وأصبحوا لجانا ثوریة ثائرة مثیرة وھم كان األجدر بھم أن یعودوا إلى دور 

  .الحضانة أو دور رعایة الطفولة
أو سواء من المخبرین الذین یبحثون في تقاریرھم عن قوت یومھم وھؤالء إما 
أن یخرجوا علنا ویمارسوا مھنة القوادة كعمل في وضح النھار ولیس كعمل 

یعا، ھؤالء جمیعھم ھم الذین ال یفرقون بین التھمة سري أسرة بالمواطنین جم
األكادیمیة  وإال فما عالقة.. الموجھة لي بین األبیض واألسود المھم اإلساءة 

آیت أحمد، نفسھ ما عالقتھ : ، بل)رابطة المغرب اإلسالمي:(البربریة بـ
آلن باألكادیمیة البربریة؟ وما عالقتي بھؤالء جمیعا؟ إنھم جمیعھم موجودون ا

في الجزائر فلماذا ال تسألونھم؟ ولماذا ال تسألوني مادمتم تریدون إلحاقي 
بالحزبیة أحببت أم كرھت؟ في حیاتي كلھا لم أجلس إلى خمسة أشخاص لمدة 

  . ساعة ما عدا تلك التي وجدت فیھا نفسي أمامكم بغتة
بربریتي لكن المعضلة ھي في تصور الجزائریین سببا للمسألة البربریة في حین أن 

  .إنما ھي ذات منبت لیبي محض
 فھي إسم تاریخي لھذه القارة اإلفریقیة أو لثالثة" لیبیا"إسم مدینة أما " الجزائر"

  .أرباعھا
وفي لیبیا نجد "أمازیغ"وحدھا نجد قراءة صحیحة إلسم حاكم إسمھ " برقة"في 

  ،"مةجر"حضارة بربریة غیر متأثرة بأي حضارة أوربیة أو فینیقیة ھي حضارة 
أما فیما یخص اھتمامي باللغة والتاریخ البربریین فالفضل فیھ یرجع للشیخ الطاھر 

بعد أن أتممت قراءة كتب األطفال، ذھبت إلى  1962أحمد الزاوي، ذلك أنني عام 
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كتب الكبار في المركز الثقافي العربي المصري، كنت أبحث عن معنى كلمة لیبیا ھذه 
تاریخ الفتح العربي في : ( سار والعكس فعثرت على كتابھالتي تقرأ من الیمین إلى الی

، كان الكتاب وقتھا أكبر من حجمي ومن رأسي، ولقد أثار اھتمامي كلمة لم )لیبیا 
أسلموا ثم " لواتھ"في  ، واستغربت كیف أنھم"البربر"أسمعھا قط في حیاتي ھي 

أوالدھم وبعث فرض علیھم عمرو بن العاص الجزیة وكانوا فقراء فخطف بناتھم و
بھم إلى دار الخلیفة أي عمر ابن الخطاب أعدل حاكم في العالم، ثم استغربت كیف أن 

، وأمسك بملكھا فقطع یدیھ "ودان"بسر ابن أرطأة، سار إلى أرض : قائدا عربیا إسمھ
  ،"ودان"ورجلیھ وجرجره أمام قومھ في 

جبال في " قربأم ال"ھذه إال حین وصل الحدیث إلى " البربر"لم أفھم كلمة 
، ھنا عرفت أنني المعنى "نانا تاال"یقال لھا بالبربریة : ، وكتب في الھامش"نفوسھ"

أو " مازغ"ألنني لم أسمع من قبل في طرابلس وال في الجبل ھذه الكلمة، أعرف ... 
خامس وخوامس : "ولكن في الشوارع واللھجة العربیة المتداولة كنت أسمع" أمازیغ"

  ،"أو جبالى أو عقاب جبالى
اللیبیین جمیعھم بربر ال فرق إال أن وما أن أتممت قراءة الكتاب حتى فھمت أن 

القسم األكبر نسي البربریة بفعل اإلسالم والبقیة احتفظت بھا فال فرق عرقیا أو 
   .قومیا

الطاھر الزاوي، كاتب عمیل : أیكون المغفور لھ 1962ھذه ھي البدایة في 
  لالستعمار؟

  طالي؟ أم أن أصلھ فرنسي أو إی
ھذا شخص قال الحقیقة، وھو الذي فتح أمامي طریق مواصلة البحث تاریخیا ولغویا 
حتى اضطررت إلى دراسة لغات جنوب الجزیرة العربیة وأسطورة حمیر وافریقش 
وجالوت وطالوت وغیرھا من األساطیر، بل إنني في سبیل معرفة أصول اللغات 

یطالیة فیما بعد، وكنت أعتبر اإلسالم اضطررت إلى تعلم االنجلیزیة والفرنسیة واال
، ألنني كنت "األحیاء:رغم ذلك فوق الجمیع حتى درست الداروینیة في مادة 

متخصصا في القسم العلمي، ھناك أدركت أن ما عرب لیبیا والمغرب ھو اإلسالم 
: إذ أن أستاذي األول ھو الشیخ.. وكانت آخر صالة وآخر صیام. باي باي: فقلت لھ
سالمة موسى، منھ فھمت تفاصیل : الزاوي، أما األستاذ الثاني فھو المرحوم الطاھر

نظریة داروین وسالمة موسى مسیحي قبطي وال أزال أفضل كتابات المسیحیین 
  .العرب عن غیرھم في الشعر والنثر وتأسفت كثیرا النقراض المسیحیین من لیبیا

كن المسلم، وھو ما حصل المسیحي ال یحفر لك الحفر إنھ یحاورك ال یداھمك، ل
معي، بدأ الفخ ثم اإلنذار ثم المالحقة ثم التصفیة وبعد التصفیة یبدأ الدوس 

وفي، حتى أصبحت سجینا مشلوال في ..وفي .. باإلقدام في الرزق وفي أوالدي
الدور الثاني في شقة، ال أبارحھا، على أنني أقنع وأرضى بكل شيء على أال 

أو  Dauntien aduladanغابرییل ماركیز : أكون من ھؤالء الذین یصفھم
، من كتبة التقاریر في عباد هللا لمجرد الحصول على شيء "المتملقون البواسل"
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زائل أو ھؤالء الذین ھم في الحقیقة یملكون مؤھال حقیقیا واحدا وھو تردید 
كالمكم لمجرد إرضائكم لكي یشار إلیھم بكل بنان في العلن أما في الخفاء فیشار 
إلیكم بالبنان األوسط، إن ھؤالء یمثلون جھات رسمیة ویمثلون أفرادا وھؤالء ال 
یھمني أمرھم إال في الضرر الجسدي والمادي والمعنوي وكل ھذا الضرر ھو 
ناتج عن ھویتي البربریة وعن معرفة سیادتكم وسیادات أجھزة األمن إنكم 

في متناول كل ، ومشجب البربریة أصبح Anti-Berbersمعادون للبربریة 
شخص أراد تصفیة حسابھ معي اعتقادا من ھؤالء أنني قد ترھبني ھذه التھمة، 
وأبادر ال ألكرر بنفسي وبخط یدي أنني كاتب بربري، لیس أصال ودما إن من 
یقول باألصل والدم إنما ھو نازي عنصري، إن بربریتي ھي ھذه اللغة والثقافة 

دون باستمرار على أن القومیة العربیة ھي البربریة، لكنكم یا سیادة العقید تؤك
الدم العربي، إن ھذه القومیة العربیة القائمة على أساس شرقي ھي لون من ألوان 

ھل أنتم فعال تؤمنون : ھتلر، األلمانیة النازیة، ولكنني قبل ذلك أسألكم : قومیة
 بالقومیة العربیة؟ بعد تجربة اثني وعشرین عاما من وصولكم إلى الحكم ال

 : یخالجني شك في أنكم ال تؤمنون بھذه القومیة العربیة وسأعطي لذلك مثالین 
 

  سلیمان الباروني: أوال 
في بدایة ھذا القرن ال أعرف قبل أو بعد الغزو االیطالي، صدر كتاب یحمل   

ال أعرف أیضا من ألفھ ھل سلیمان الباروني " تاریخ الساللة البارونیة"عنوان 
المھم ھو أن ھذا الكتاب یرجع نسب سلیمان الباروني إلى جد  أم أحد أقاربھ، لكن

عربي، والمدھش أن سلیمان الباروني أثناء عملھ السیاسي كان یراسل 
الشخصیات األجنبیة إیطالیة وغیر إیطالیة بأرفاق ھذا الكتاب مع رسائلھ معلقا 

وستجدون فیھ أن عائلتي استوطنت ھذه األرض منذ أكثر من ألف " : بقولھ
   ! "..سنة

أول ما ظھر كان في المشرق " القومیة العربیة"وكما ھو معلوم فإن تعبیر 
وبالذات في بالد الشام وكان حملة لواء القومیة العربیة ھم مثقفو األقلیات الدینیة 
وخاصة الموارنة المسیحیون والدروز والعلویون، وجاء منھم إلي ھنا رسل 

رحلة إلى المغرب : ( احب كتابأمین الریحاني، ص: ومبشرون من أمثال
شكیب : ، وھو مسیحي ماروني، وشخصیة درزیة كبیرة ھو األمیر)األقصى 

آرسالن، ھذا األخیر كان مناضال كبیرا ضد الترك جاء إلي ھنا مع غیره 
ضد ) التي لم تكن لیبیا ( للتبشیر بالعروبة وكانت لھ أیاد بیضاء على لیبیا 

ان المغرب لكنھ عاد إلى المشرق وكتب مقالة شاكیة الطلیان، وانتقل إلى كافة بلد
المغرب ال یفرق بین العربي والمسلم وأن ال : باكیة عن المغرب فحواھا أن

  .جدوى من المغرب ألنھ إسالمي أكثر مما ھو عربي
أمیرالبیان العربي، لم أقرأھا لكن : مقالة شكیب أرسالن وھو الملقب بـ  

ھ، وھذا الرد لیس مقالة بل كتاب كتبھ الباروني قرأت ردا لسلیمان الباروني علی
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، وھذه ھي المفاجأة والحقیقة التي غابت )الرد على شكیب أرسالن : ( بعنوان
عن الجمیع، ذلك أن الباروني في ھذا الكتاب لم یكن أكثر بالغة عربیا من أمیر 
البیان العربي فحسب، فھذه مسألة أخرى لكن المدھش أن یجد القارئ أن 

: روني ولیس غیره من كافة مثقفي المغرب ھو الذي تصدى لتفنیذ آراءالبا
شكیب أرسالن، المشكك في عروبة المغرب ومن یقرأ كتاب الباروني ال یجد 

زكى األرسوزي، أو غیرھما من رواد : ساطع الحصري أو: فرقا بینھ وبین
  .القومیة العربیة

، سواء عند "ماسعقاب جبالي خ"رغم كل ذلك فال زال الباروني مجرد   
" إمارة بربریة"الطلیان أو عند اللیبیین الناطقین بالعربیة، فھو یسعى إلى إقامة 

كما نجد في كتاب غراتسیاني ألنھ لم یقبل الھدنة معھم إسوة ببقیة اللیبیین، 
والتقف بعض الكتاب اللیبیین عبارة غراتسیاني فرددوھا، ثم تفتقت قریحة 

  الشعراء
  ! ؟..مكتوب في الجرنال بصحیغة والى ! ؟..عمركش ریت جبالي

  مملوك بن مملوك طول حیاتو البربري باریك من تخدیمھ: أو
ھذا یعني أن الباروني حتى لو اقتلع الكعبة وأتى بھا على كتفیھ لیضعھا في 

الملكي بنغازي أو طرابلس فھو ال یزال بربري مملوك طول حیاتو، ففي العھد 
زعیمة الباروني، أن تنشر وثائق والدھا فوجدت من العنت : السابق حاولت ابنتھ

ما اضطرھا أن تنشر صورة الملك وتلعق أحذیة وزارة الثقافة لكي تسمح 
بظھور جزئین من ھذه الوثائق التي تھم تاریخ لیبیا قبل والدھا، وفي العھد 

عالم على نشر الجزء الحالي قبل وفاتھا كنت شاھدا على رفض وزیر اإل
، في أحد فنادق 1972الثالث، كان ذلك في لقاء سیادتكم بالكتاب ألول مرة عام 

بنغازي، شاھدت رفض سیادة وزیر اإلعالم نشر ھذه الوثائق وھي تستجدیھ، 
وشاھدتكم في نفس اللقاءات تقابلون كالمھا وھي تمتدح الثورة بكل ازدراء 

وسألتني  الباروني حتى تقابلنا في المصعد،الشيء الذي جعلني أتجاھل زعیمة 
  ؟"ھل أنت سعید المحروق: "بالبربریة 

نعم، ولكن لماذا تدعین ھؤالء یزدونك رغم استجدائك؟ : لم تكن تعرفني فأجبتھا
  أعطیني كتاب أبیك وسأنشره في بیروت

  ربما ضاع في المطبعة: فقالت 
  .لم التق بھا بعدئذ حتى سمعت خبر وفاتھا

: تؤمنون فعال بالقومیة العربیة یا سیادة العقید لكنتم جعلتم كتاب لو كنتم  
، ھو بدایة الوعي القومي العربي لكنكم مثل كثیر من )الرد على شكیب أرسالن(

إباضي، جبالي، بربري، كلمات مترادفة : الناطقین بالعربیة تعتبرون كلمات
افة سواء اإلیطالیة الخ، والدلیل أن مواقف وزارات الثق...خامس، مملوك: تعني

أو الملكیة اللیبیة أو عھدكم مواقف ال فرق بینھا، ثم تتھموني بالعنصریة ألنني 
تكلمت بوضوح عن الحقیقة، وعن حقیقتي على األقل وھو أنني كاتب بربري، 
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، "بربري أو عقاب جبالي : " جریاً على العادة بأنني لكن بدال من أن تتھمونني
، )رابطة المغرب اإلسالمي: (التى أطلقتم علیھا إسم أقحمتم إسمي في رابطتكم
، التي أطلقھا الطلیان على نوایا )اإلمارة البربریة : ( ھذه الرابطة شبیھة إما بـ

الباروني ورددھا فیما بعد الناطقون بالعربیة حتى أصبح الباروني مدانا في 
ل قلما من كل شخص یحم: جمیع األزمنة حیا و میتا، إذ أن ھناك قناعة مسبقة

ذلك الجبل فھو بربري شعوبي وغد، حتى لو امتد نسبھ إلى قحطان أو عدنان أو 
 :یعرب وھاكم المثال الثاني 

   
  حالة علي معمر وعمرو النامي: ثانیا
كنت قد كتبت مقالة في صحیفة  1973قبیل إعالنكم النقاط الخمس في   

لى أحد شعراء األرض األسبوع الثقافي ال أحتفظ بھا لكنني أذكر أنھا تدور ع
سمیح القاسم الذي سار تحت العلم اإلسرائیلي بصفتھ شیوعیا : المحتلة وھو

كتاب وأحزاب المشرق طائفیون : وأذكر أنني قلت في تلك المقالة ما معناه أن
الطائفیة ھي  أكثر مما یعلنون فال شیوعتھم شیوعیة وال إسالمھم بإسالم،

  األصل،
سجن المتھمین بصفتھم حزبیین فوجئت بكم  بعد حرق المكتبات وبعد(( 

تخطبون في إحدى كلیات بنغازي ترددون نفس الكالم حرفیا تقریبا، بعدئذ 
أدركت أن األغلبیة العظمى من السجناء من أصول جبالیة وبالذات مجموعة 
كانت ترمي إلى إحیاء األباضیة باعتباره مذھبا إسالمیا فإذا بھم سجنوا ألنھم 

  " )).بربر"
على معمر، وعمرو النامي، إذا كانا من جبل نفوسة مولداً، : لمرحومانا  

فھما لیسا بربریین، المسألة البربریة ال تعنیھم ال ھم وال آخرین غیر مشھورین 
ممن یرمون إلى االعتراف باألباضیة كمذھب إسالمي، ھؤالء الذین طالبوكم 

  :تي بعد اإلطاحة بالملكیة السابقة علنا عقدتھم تكمن في اآل
وھي كلمة غیر معروفة شعبیا وإنما یعبر عنھا بكلمة خوارج أو ( األباضیة  -

، ھذه األباضیة مطعون فیھا من األغلبیة المالكیة بأنھم خوارج غیر )یھود
علي معمر، أوال أن یقول إنھم : مسلمین، ھذا االنطباع الشعبي أراد المرحوم

اك من البربر من حارب مسلمون وأن األباضیة ال تعني البربر، ألن ھن
، الذین ھاجموا مسجد "وفجومة"األباضیة عند بدایة دخول اإلسالم مثل بربر 

  .الخ...القیروان وربطوا فیھ خیولھم
عمر النامي، الذي أطلتم في الحدیث عنھ في مناسبات ال : أما المرحوم  

: تحصى فھذا كان یبحث عما یسمى في لغة الریاضیات بالقاسم المشترك األعلى
لم تكن تشغلھ ھو اآلخر، المسألة البربریة كان یرید أن " مودرن"كان إخوانیا 

یقول دعونا من األباضیة ومن المالكیة نحن جمیعا مسلمون ولكي یؤكد ذلك 
أبو طاھر إسماعیل الجیطالي، وحقق أحد أجزاء : اختار شخصیة نفوسیة وھو
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ما كتب الجیطالي من وقناطر الخیرات ھذا ھو أسھل " قناطر الخیرات"كتابھ 
حیث الفھم أما من ناحیة التصنیف فالجیطالي لم یذكر في كتابھ ھذا لفظة 
األباضیة قط، لقد كان مشغوال بمناقشة أبي حامد الغزالي والغزالي ھذا سني 

  .أشعري عربي من أصل فارسي
: إنني ھنا لم أھتم سوى بھذین المرحومین ألنھما ذھبا ضحیة تصور مسبق  

ما وأمثالھما یتحدثان عن األباضیة واإلسالمیة فھما بربریان یغطیان ما داما ھ
أنفسھما باإلسالم، وھذا تصور مسبق وغیر حقیقي إنھما یقوالن أن اإلسالم 

ما قبلھ وأن اللغة العربیة ھي لغة الدین والدنیا واإلسالم دین ) أي یلغى(یجّب 
عروف أن اإلسالمیین في ودنیا وغیرھما من مبادئ األصولیین اإلسالمیین، والم

جمیع أنحاء المغرب أباضیین ومالكیین من أشد التیارات الفكریة والسیاسیة 
جیلي من . عداء للمسألة البربریة، وھذا یعني أنني أیضا أشد الناس عداء لھؤالء

 :الكتاب البربر نقول بالبربریة
Win k-ibeddlen s yibiw, beddel – it s yilem  

  .، كما ھو مترجم للعربیة اللیبیة))الفول بدلھ بقشوره من یبدلك ب: (( أي
غیر أنني أستدرك بأن تلك الجماعة التي تمت تصفیتھا جسدیا ھي التي یمكن أن 
تعبر عما یسمى بعروبة جبل نفوسة، لو أن مشروعھم لم یقمع ال أستطعتم أن 

ي قریة تدركوا إنھ في ھذا الجبل أقیمت أول جامعة للعلوم وباللغة العربیة وف
: خرج رجل إسمھ" طرمیسھ"أو " إیطرمیسن"أصبحت اآلن نسیا منسیا، من 

أبو موسى عیسى الطرمیسي، وأقام ھذه الجامعة التي أخرجت من علماء العربیة 
في مختلف علوم عصرھم قبل تأسیس األزھر أو القیروان، لو كانت ھناك رغبة 

بة الجبل، ال ھذه للبحث عن الحقیقة، فإن ھؤالء الذین یؤكدون على عرو
العصابة الجاھلة التي تتاجر بالعروبة لسحق اللغة البربریة التي تستعصي على 

  .الموت والفناء
بھذین المثالین أخلص إلى أنكم ال تؤمنون بالقومیة العربیة كما یؤمن بھا   

جمال عبد الناصر، لو أن عبد الناصر ال زال حیا وسمع بھذه التصفیات ضد 
  .لي معمر أو عمرو النامي، لتبرأ منكم على الفورع: أناس من طراز

في العید العشرین لوصول سیادتكم إلى سدة قیادة الثورة قلتم إن الثورة ستبدأ في 
العشرین سنة القادمة وھذا قول صحیح ومؤكد، إنھا الثورة في سبیل الدیمقراطیة 

یرھا وحریة إبداء الرأي ال حریة الموزعین الفردیین وأصحاب المصارف وغ
ھي ثورة آتیة إن لم تقوموا بھا أنتم فستقوم بھا من توافھ الدنیا واآلخرة، و

  .أجیال اللیبیین مھما طال الدھر
على أن ھذا الكالم ال یمكنھ أن یعني أن اللغة البربریة بعیدة عن العربیة   

كبعد االنجلیزیة أو االیطالیة مثال، كال، إن علماء اللغة في جمیع أنحاء األرض 
فقون على تصنیف العربیة والبربریة تحت عائلة لغویة تسمى عائلة اللغات مت

الحامیة السامیة، وحیث أن حام وسام أسطورة من أساطیر التوراة في سفر 
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أي اللغات  Afrasian languages : التكوین فإن العلماء یستعملون اآلن تعبیر
  . یتسع لھا كتاب واحداإلفریقیة األسیویة، ھناك خصائص تجمع ھذه اللغات ال 

أما الخرافات المحاولة أن ترد البربریة لھجة عربیة فھذه ال تصدقھا حتى 
  : العجائز 

   ! السید فاو، نسبة لجزیرة الفاو في العراق: إسم أصلھ لیس فاو أي) سیفاو(
  :أكتفي بھذه األضحوكة فقط 

ولكي یتحول أفعال متعدیة وأفعال الزمة،  في البربریة كما في اللغات ھناك
في بدایة الفعل " س"الفصل الالزم إلى فعل متعد فإنھ یتعدى بإضافة حرف 

  .الالزم
فعل الزم من أفعال العادة الذي یجوز أن یتحول إلى صفة  ifawأو " إیفاوي"

فإسم، ھذه الكلمة تعني أنار وتعني ضوءا أیضا، ولكي یتعدى ھذا الفعل یصبح 
و أنر شیئا آخر لكن لكي یصبح إسم علم مثل أي أشعل أ Sifaw:في حالة األمر

فإنھ یأخذ شكل فعل ماض، لكن في اللغات الحامیة السامیة ال  الخ،...علي وعمر
عادة فیصبح الفعل یبدأ كما في العربیة في صنیفة  یعبر الفعل عن زمن وإنما عن

وھنا كنت أسمع عجائز جادو إذا أردن أن " یسیفاو" ISSIFAWالمضارع 
  .أي أنر المسجد Sifaw tamzgidaسجدا فیقلنیضیئن م

الھویة ال تبنیھا األساطیر وال ھرطقات المرتزقة وال قمع المخبرین وال   
الرصاص وال أسماك القرش، الھویة تبنیھا الحكمة والمعرفة دون النظر 

أما من الناحیة العرقیة فال یوجد ھنا . لألغراض الزائلة وتفاھات المتملقین
وعرب على حدة أخرى، إنھ تصور ال أساس لھ، اللیبیون كلھم بربر على حدة 

بربر بالوطن تعرب أونسي البربریة ألسباب دینیة في األساس لبعضھم، أما 
البعض اآلخر فال یزال یتكلم البربریة ألسباب تتصل إما بالتضاریس أو بوعي 

ھا ، لكن الخطر المحدق بالبربریة لیس القومیات العربیة في شكلنسبي ضئیل
العنصري المطروح، الخطر المحدق یكمن في الدروشة اإلسالمیة إذا انتصرت، 
ذلك ألن اإلسالم نفسھ كما تشاھدون أنفسكم للعرب فقط والعرب عندي ھم سكان 
الجزیرة العربیة، إذ لو أنھ نزل للبشر كافة في كل القارات لما وجدنا في القرآن 

، "إنا أنزلناه حكما عربیا " ،"أخرى مثل  إنا أنزلناه قرآنا عربیا وآیة: " آیة مثل
تعني ھؤالء الناس الذین یفھمون اللغة العربیة، أما من ال یتكلم " الناس"وكلمة 

إنھ أعجمي سواء كان فارسیا أو رومیا أو " الناس"اللغة العربیة فلیس من 
بربریا، ومع ذلك فإن الخطورة عندي لیس في عروبة القرآن فال شك أن في 

بعض القیم الرفیعة رغم تشریعھ للعبودیة واعتبار غیر العرب  اإلسالم
، إنما الخطر في محوه للغات الشعوب واألقوام األخرى وھذا ھو جھنم "موالى"

  : والموت بعینھ
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ال بد من إعادة النظر في القرآن نفسھ ألن اإلنسان ھو الذي یخلق الدین ولیس الدین 
یقترب من إنسانیة المسیحیة التي ھي  على اإلسالم أن. ھو الذي یخلق اإلنسان

  . األخرى كانت حكرا للیھود لكن الحضارة الھیلینیة طورتھا ونفخت فیھا من روحھا
على إنني إذ أعبر عن موقفي المناھض لإلسالمیین، فإنني في الوقت نفسھ   

تجدني ال أشاطركم القول في التشنیع ومحاولة تكریھ الناس فیھم، اإلخوان 
م العمود الفقري لكافة الجماعات اإلسالمیة التي أطلق علیھا المسلمون وھ
ھذا التیار منذ الستینات كنت أقرأ عنھ، " األصولیون اإلسالمیون"الغرب إسم 

بل أنني قرأت كافة أدبیاتھ، وھو تیار لیس كما كانت تصفھ أجھزة إعالم عبد 
م االتجاه أو الناصر عدو للقومیة العربیة، بالعكس كما قلت إذ أن اإلخوان ھ

الحزب السیاسي الوحید الذي دعا للقومیة العربیة قبل عبد الناصر، وسید قطب 
سید قطب زاده، ال أعرف إن كان أصلھ ھندیا حقا كما تقولون : الذي تسمونھ

ولكنني أثناء تكوین وعیي الفكري كنت قد قرأت كل ما كتبھ منذ أن كان شاعرا 
العدالة االجتماعیة في اإلسالم : ( الذي سماه عباس العقاد، حتى كتابھ:وتلمیذا لـ

، حیث كفره العقاد متھما إیاه بالشیوعیة في نھایة الثالثینات ثم محاولتھ )
سید قطب : وھذه الكتابات تبرأ منھا استرضاء العقاد بأن مدح أتفھ شعر كتبھ،

مارون عبود، وبوجھ : لكن تجدون أصداءھا في كتب الناقد اللبناني 1952عام 
معالم "محمد قطب، كتابا إال وقرأتھ حتى آخر كتاب لھ : عام ما كتب سید وأخوه

ولقد أعجبت بھ إعجابا ال حد لھ وھو یواجھ قرار حكم اإلعدام " في الطریق
  .علیھ
إن العقدة األساسیة في فكر اإلخوان وكافة اإلسالمیین اآلخرین سواء في   

الخمیني، في : ، في الھند أو عندأبي األعلى المودودي: البالد العربیة أو عند
  .إیران ھي في أننا لم نصل بعد إلى الثورة الفرنسیة

اإلسالمیون یعتقدون أن اإلسالم یختلف عن المسیحیة في كون اإلسالم دین 
ودولة، في حین أن المسیحیة دین فقط وھذا ھو مكمن الخطأ، المسیحیة ھي 

أوربا الغربیة كلھا كانت تعتقد أن  األخرى كانت قبل الثورة الفرنسیة دینا ودولة،
اللغة الالتینیة لغة مقدسة ألنھا ھي اللغة األوربیة األولى التي ترجم إلیھا 

  .اإلنجیل
حكم رجل الدین كان ال حكم لسواه سواء في المأكل أو الملبس أو الحدیث، لكن 
الثورة الفرنسیة ھي التي وضعت البابا في مكانھ المناسب وفصلت الدین عن 

لدولة وقامت الدولة الدیمقراطیة العلمانیة الحدیثة السائدة اآلن في العالم ا
اإلسالم بدوره دین فقط ولیس دولة، والشریعة اإلسالمیة ال تتجاوز . المسیحي

كتابا واحدا ھو القرآن الذي كان ثورة في الثقافة العربیة ونقل اللغة العربیة من 
والیوم الذي ستنتصر فیھ ب، طورھا الشفوي إلى طورھا المدون المكتو

الالئكیة أو العلمانیة آت ال ریب فیھ، إنھ الیوم الذي تسود فیھ الدیمقراطیة 
  .لتعطي ما لمكة لمكة وما للبشر للبشر
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خالد محمد خالد، وھو أبو العلمانیة في العالم اإلسالمي، كرس كل : إن كاتبا مثل
یا فھو مؤمن شدید اإلیمان حیاتھ لقضیة الدیمقراطیة رغم أنھ لیس غربیا الئك

رد علیھ " من ھنا نبدأ"لكن لألسف حینما كتب أول كتبھ في بدایة الخمسینات 
محمد الغزالي، وھذا كان : وھو" من ھنا نعلم"إسالمي انتھازي بكتاب عنوانھ 

قبل اصطدام عبد الناصر باإلخوان، حیث وصف الدیمقراطیة بالكفر، ھذا 
إلى ناصري وتنكر لما كتبھ  1954قلب فیما بعد محمد الغزالي، ان: االنتھازي

حیث كان عضوا في جماعة اإلخوان المسلمین وھكذا تم إجھاض الدیمقراطیة 
  .في مصر

إنني أسوق كل ما تقدم لتصحیح تصور یخلط بین البربریة واألباضیة   
واإلسالم، ھؤالء األباضیون اإلسالمیون ال عالقة لھم بالبربریة كما أنني 

عالقة لي باألباضیة واإلسالمیة والطائفیة الجبالیة، إال بالصالة على  بربري ال
وإال بتصوركم المسبق الذي یخلطني بالبازیین والفجل والمھلبیة في  ! النبي

  ".رابطة المغرب اإلسالمي"قصعة واحدة تسمونھا 
  : ألجل كل ذلك الرجاء إعادة النظر في األمور التالیة وبالخط األحمر   

عمل من أعمال المخابرات تتویجا  1979-2- 21تي بالسیارة یوم إن مداھم  -  أ
بقلم رئیس التحریر في : (لكتابتي حوارا بدأتموه لیس باسمكم بل باسم

، وكان حواري في نفس ) 271في عددھا " األسبوع السیاسي"صحیفة
وأحیل إلى ما سبق .  1977سبتمبر 16بتاریخ ) 275(الصحیفة في عددھا 

لكتاب، بأنني أحسست فورا أن الحوار لیس حوارا بل فخا ا/في ھذه المذكرة
إبراھیم الكوني، الذي تبین لي فیما بعد أنھ مجرد : ولم أكتب رغم إلحاحات

مخبر في ھیئة كاتب، والدلیل ھو سعیكم لمقابلتي حیث أنھیتم المقابلة بجملة 
، ومنذ ذلك الحین )كل واحد یعرف كیف یدافع عن مصلحتھ : ( تھدیدیة

ست ألول مرة في حیاتي أنني تحت الرقابة ما من مرة، سواء في قریة أحس
إبراھیم الكوني، حیث أودعت السجن بسبب : السراج أو عند بوابة نفس

كما قال عمیل المخابرات وھو یلقي علي القبض، وحین " أنني جبالي"
أطلق سراحي إلى حین كانت معرفة شخص كنت أظن أنھ مجرد مِسؤول 

قل ثورة وإال : "عبد هللا السنوسي، الذي قال لي: برات وھوصغیر في المخا
، ورغم محاوالت "مش ثورة لكن إیاك أن تقترب من منشآتنا العسكریة

 اجتنابي الوقوف أو االقتراب بحكم الضرورة من أي مكان عسكري كما
سبق أن شرحت، فإذا بي أداھم بالسیارة وكنت أنا آخر من یعلم بأن السیارة 

 854رقم (عن طریق محضر الشرطة المرفق  1979-2-21ي داھمتني ف
والمحضر نفسھ یعبر عن مطاردة ) وحدة مرور حي األندلس -1979/

ولیس حادثا عادیا إذ لم تصدمني في طریقھا فقط بل طاردتني للطریق 
الثانیة وأنا في اتجاھي لصیدلیة النجمة لشراء دواء مستعجل البني، كما أن 

، )حسن الكیالني أحمد الھمامي: (اضح في المحضرالجاني نفسھ وإسمھ و
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لم أره على اإلطالق كما أن شرطة المرور نفسھا لم تأخذ أقوالي على 
اإلطالق وكذلك فعلت النیابة وحتى إن كنت غائبا عن الوعي فإن بإمكان 
الشرطة أن تأخذ أقوالي عندما رجعت كما سبق أن قلت من العالج بالخارج 

لقطاع النفط، وحتى المحضر نفسھ لم  یونیو 11فى حیث بقیت نزیل مستش
فتح  -كما یثبت المحضر المرفق نفسھ –یفتح فور حصول المداھمة وإنما 

بعد حصول الحادث في المستشفى ، بعض الناس یقولون بأن الحادث لیس 
 :صدفة أو قدرا ولكن

 Hit and rum  .. أي إضرب واھرب، والأدري إن كان إسم الجاني إسم
أقول ظني ولیس یقیني ألنني  –إن ما یزید في قوة ظني  قي أم ھو وھمي؟حقی

ما یزید في قوة ظني بأن الحادث  –في لحظة المداھمة كنت میتا أو شبھ میت 
إنما ھو تصفیة ما تال ذلك من أحداث، إذ أنني رجعت من العالج قاصدا مصحة 

تاریخ یریة إلى وبقیت في الجماھ 1980- 7-10یونیو لقطاع النفط بتاریخ  11
مرفق طیھ شھادة المصحة المذكورة وشھادات مكتب اللجان الطبیة ( 1982

، كل ھذه المدة قضیتھا في مستشفى رسمي ولم )والمكتب الشعبي في ألمانیا 
لكنني لم أعلم ) حزب البربر(أسمع بأن إسمي أدرج في حزب قیل لي إنھ 

حیث سمعت أول مرة  1989بالضبط إال بعد خروج السجناء بعام أي في عام 
  ).رابطة المغرب اإلسالمي: (بما تسمونھ بـ

إنني أتساءل دائما ھل إدراج إسمي في رابطتكم ھذه تبریر لتصفیتي جسدیا   
  نتیجة كتابتي؟

لم أجلس إلى أكثر من ثالثة أشخاص سوى وجودي فجأة معكم بصحبة : إنني أكرر
عائلیة لم یسبق في حیاتي التي مساعدیكم األربعة أو الخمسة، حتى من الناحیة ال

وعیت فیھا الدنیا أن جلست لخمس دقائق ألكثر من شخص أو إثنین، فما ھو مبرر 
  .1979- 2-21إدراج إسمي في جھة وھمیة ؟ ألنني اُعتبر في عداد الموتى منذ 

عبد هللا : إذا كانت التصفیة منكم فأنا ال أخاصم اآللھة، وإذا كانت من سیادة  
منكم وإلیكم، أما إذا كانت من اللجان الثوریة التي ظھرت جھارا السنوسي فھذا 

نھارا في مدن كل القارات تغتال اللیبیین باسم الثورة فالرجاء إعادة ھؤالء 
إلى أمثال ھؤالء الذین " الثوریة"األوالد إلى دور الرعایة والتقویم ألن نسبة 

یق التقاریر، یمكن أن نموا منذ بدایة السبعینات نموا طحلبیا أو فطریا عن طر
تعني عندھم أي شيء ما عدا الثورة، وفي النھایة فال یوجد في لیبیا من یمارس 
على الثوریة اللھم إال عن طریق التصفیة، حین كنت أمارس الثورة كان ھؤالء 
سنوسیین وال یزالون فما یشبھ اللیلة بالبارحة ھكذا یقال بالعربیة لكن اللغة 

  . أداة للتبریر ال للتعبیر وتلك مسألة أخرىالعربیة نفسھا أصبحت 
ما أطلبھ ھو إعادة محاكمتي في ھذه القضیة التي رفعت غیابیا وصدرت 

 .حكماًغیابیا في حین أنني حاضر ھنا في لیبیا
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األمر الثاني فإنني أناشدكم إذا كانت مسألة التصفیة منكم لیتكم فعلتموھا   - ب
فلیتكم ولیتھم فعلوھا كاملة أیضا،  كاملة وإذا كانت من المباحث والمخابرات

ولكن بصفتي كاتبا بربریا ال بالصفة التبریریة في الرابطة المسماة 
 1962بالمغرب اإلسالمي لمجرد كتابتي مقالة أو مقاالت علنیة منذ عام 

، ذلك ألن 1977ولیس تلك المقالة التي قرأتموھا في الحوار المفتعل عام 
اقا فإن كل األیدي امتدت إلي بحجة أنكم بعد تصفیتي سواء عمدا أم اتف

ومخابراتكم وراء ھذه التصفیة، الجمیع أصبحوا متفقون على التصفیة 
الربع المتبقي من جسدي ویبدو أن ھناك حكما لم یعلن بحرماني من حقوقي 
المدنیة وھذا الحكم الیشملني وحدي فقط بل یمتد إلى طفلي القاصرین 

فیھ ألنني كما سبق أن قلت كتبت فیھ مائة  وزوجتي ، ھذا األمر لن أتوسع
لكن كما  1988صفحة ونیف كنت أنوي أن أبعث بھا إلیكم في أوائل عام 

إبراھیم بجاد، أشار : سبق أن قلت حینما اتصلت بأحد مساعدیكم وھو سیادة
عزالدین الھنشري، فإذا بي أكتشف : علي أن أسلمھا إلى سیادة أخرى وھو

حقوق المدنیة فقط بل ومن حق التقاضي أیضا، إن أنني لست محروما من ال
أتوا إلي في زي أقارب  1983-11-2الفاعلین، المخبرون األوائل في 

وارتكبوا ما ارتكبوه وھم في اطمئنان كامل ألنكم أنتم الذین صفیتموني 
 1985جسدیا ثم إذا بمخبرین آخرین كرروا نفس الجنایات في أوائل 

غوط الشعال المجاور ثم جاءت التغطیة  بتغطیة كاملة من مركز شرطة
 1988منكم شخصیا أو على األقل بمعرفة أقرب مساعدیكم في فبرایر

والدلیل أن الفاعلین كفئوا بأن عین مخطط العملیة قاضیا في المحكمة العلیا، 
أما  واآلخر مدیرا ألحد المصاریف رغم أنھ ال یملك شھادة إعدادیة

وضحاھا أثریاء إذ أن أحدھم توسل لي أن  اآلخرون فقد أصبحوا بین لیلة
ثم نكر ذلك، وعاد إلي في  1982أقرضھ ألفي دینار وفعلت وكان ھذا في 

لیصفي ما تبقى من جسدي وكل ھذا بتغطیة كاملة من أجھزة األمن  1985
، أو من مركز الشرطة المجاور لي "جادو"المختلفة سواء من المباحث في 

عبد القادر الحصبان، وشخص : ق یدعىبواسطة شخصین ھما ضابط تحقی
بوذیب، لكن في كل مرة أجد  علي: آخر وھو مدیر المركز ویدعى المقدم

أن القاضي ھو عین الخصم وكانت ثالثة األثافي بأن صدر تھدید لي في 
عزالدین الھنشري نفسھ الذي أحلتموني علیھ : حالة إعادة الشكوى من سیادة

  .دإبراھیم بجا: عن طریق مساعدكم
إن إسرائیل وجنوب إفریقیا متھمتان بأنھما دولتان تنتھجان التمییز   

الخ، لكن ما حصل لي وألبنائي من خطف ....العنصري، وامتھان حرمة اإلنسان
ثم تنقلي قرابة عام ونصف في المستشفیات واستخدام أبنائي القصر كرھائن 

ذه الجرائم وكل طیلة المدة، ثم استخدام مركز قرقارش كوسیلة لمحو معالم ھ
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ذلك بمعرفة جھات األمن العلیا فإنني متأكد أن إسرائیل تستحیي أن تفعل ما 
  .فعلتموه بي حتى بعد تصفیتي 

، وھذه جملة یمكن إثباتھا بضبط أوراق القضیة إن القضاء نفسھ قضاء فاسد 
غوط الشعال نیابة المدینة التي تم إبطالھا عن طریق إجراء  287/1985رقم 

وھو تفویت المدة التي یلزم القانون أن یصدر القاضي فیھا الحكم لكي تحایلي 
تصبح القضیة كأن لم تكن حتى بعد أن تم في مركز غوط الشعال والنیابة العامة 
بتصویر المجني علیھ ھو الجاني ثم بضم المحضر المفقود الذي تم بمعرفة 

محضر  موسى أبو عائشة، ثم بضم المحضر الذي ھو عبارة عن: النقیب
عبد هللا : سیناریو بین الفاعلین ومركز شرطة غوط الشعال بمعرفة النقیب

بعد أن تم إخفاء المحضر األول الذي كتب مباشرة  26/10/85الجبلي، بتاریخ 
موسى أبوعائشة، وبعد أن یئست : بمعرفة 1985ثاني یوم االقتحام في فبرایر 

الجلیدي، ھذا ھو نفس : ھل وال أدري. من متابعتھ، وبعد أن تم تخویف الشھود
الكتاب الذي /أم قریبھ؟ وفي النھایة أرجو ضم المذكرة" جادو"رئیس مباحث 

إبراھیم ابجاد، ھذه المذكرة : سلمتھ إلى عز الدین الھنشري عمال بقول مساعدكم
لیس لدي صورة منھا كما أنھا مصحوبة بوثائق عدة وال أستبعد بعد ما سمعتھ 

خذ مذكرتك وأنھ ال : لدین الھنشري، الذي قال ليعزا: من نقیب ھو مساعد
یوجد جرم جنائي، قال ذلك شفویا ولم یرد علي بجواب تحریري، ال أستبعد أن 
تكون المذكرة قد تم إتالفھا ونظرا للفساد القضائي ال أستبعد أن تكون أوراق 
 القضیة نفسھا قد أتلفت واعتبارھا كأن لم تكن، ذلك ألن القاضي في كل مراحل

ھذه المأساة ھو عین الخصم وإذا لم یكن األمر كذلك فھل ھناك من یملك الجرأة 
  .على النظر في ھذه القضیة وضم أوراقھا؟

نفس السؤال أوجھھ لرابطتكم المغربیة اإلسالمیة ھل یملك أحد الجرأة على   
إعادة النظر باتھامي على أن أكون حاضرا ألفھم على األقل من أنشأ ھذه 

كیف تم إدراج إسمي غیابیا في حین أنني حاضر ھنا في طرابلس؟ الرابطة؟ و
-2- 21ھذا االتھام الذي ھو في اعتقادي تبریر لمداھمتي وتصفیتي جسدیا في 

، إنني لم أذكر فیما سبق سوى أشخاص یمثلون جھات رسمیة وكنت  1979
شف أعتقد أن ھذه الجھات قضائیة أو أمنیة مسؤولة عن أمن المجتمع فإذا بي أكت

عزالدین الھنشیري، كنت : خطأ كبیر في تسلیمي مذكرتي للمسمى المھندس
أعتقد أنھ مسؤوال عن عدل طرابلس كما ھو في الظاھر وكنت أعتقد أنھ یمثل 

ما دخل شعبان في رمضان أي : قضاء فإذا بي نادم على ما فعلت من ناحیتین 
 مجرد شرطي، وأعتقدما عالقة الھندسیة بالقضاء؟ ومن ناحیة أخرى قیل لي أنھ 

أنھ في ھذه الجماعات التي مازالت كتابة التقاریر في عباد هللا باسم الثوریة 
كما تسمون تصفیة اللیبیین سواء في الداخل أو " األعمال الفدائیة"وربما مارس 

إبراھیم بجاد، أنكم غیر : في الخارج، إال أن خطائي ھذا كان نتیجة قول السید
س المذكور ھو المسؤول عن قضیتي، لكن بعد إطالقكم مسؤولین وأنھ المھند
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سراح المساجین ومسحكم المسؤولیة في المباحث واللجان الثوریة ثم عودتكم 
 180بعد ذلك مدح اللجان الثوریة ثم إلقاء المسؤولیة علیھا ثم بعد ھذا الدوران 

لنبي، اخط من الیسار إلى الیمین ومن الیمین إلى الیسار لم یبق إال الصالة على ا
إلیكم شخصیا ھذه المذكرة التي أوشكت أن تكون كتابا وفي ذھني أن أجد فیكم 

 99-2-21القاضي الذي ھو عین الخصم كما جرت العادة معي منذ مداھمتي في 
الذي أدى بي إلى  1977بل منذ المالحقات التي تلت كتابتي الحوار المذكور في 

  .سلسلة ھذه المآسي
أن مداھمتي عمدیة  -قبل قناعتي أنا - ناعة جمیع الجھاتق: األمر الثالث ) ج

صادرة من األجھزة السریة، ووصلت إلى جمیع الجھات بما فیھا الضمان 
االجتماعي وما نتج عن تقاریرھا الطبیة المزورة من إضرار بي في التعویض 
في الدعوى المدنیة وفي عدم اعتبار إصابتي مرضا عادیا ولیست بإصابة عمل 

  :في تغطیة كل ذلك باألجھزة األمنیة على النحو التالي  -كالعادة -ستعانة ثم اال
فأعطاني أحد األشخاص تقریرین  1982فبرایر  28رجعت من ألمانیا یوم   

طبیین من الضمان االجتماعي صدرا في غیابي أثناء وجودي في ألمانیا وھذا 
لجان الطبیة إجراء مخالف لقانون الضمان االجتماعي إذ أن العرض على ال

النھائیة یأتي بعد انتھاء العالج ویكون العرض بحضور المریض ولیس غیابیا، 
غیابیا في حین أنني غائب  1980إذ تم اتھامي في : وھذه ھي المفارقة بعینھا 

  .في ألمانیا
وأنا  20/12/1981سیف النصر محمد في . د: صدر التقریر األول بتوقیع  

قریر الثاني الموقع من طرف أمین سراللجنة الطبیة لم أزل في ألمانیا، أما الت
أي بعد وصولي إلى لیبیا بعشرة أیام  1982- 3-10للمنطقة الرابعة، قد صدر في 

ولم أحضر شخصیا على اإلطالق أیة لجنة طبیة، وھذا التقریر األخیر صدر 
حین كنت في ألمانیا كما تثبت ذلك  20/12/81بناء على العرض السابق في 

، وكما تدل تأشیرة 25/2/1982المكتب الشعبي في بون المؤرخة في شھادة 
إن ما أضر بي ضررا شدیدا . دخولي لیبیا في جواز سفري الذي ال یزال عندي

: ھو التشخیص المغلوط في القرار المشار إلیھ الموقع من طرف أمین سراللجنة
 شلل نصفي مع: "(( علي محمد الزھوني، حیث جاء في التشخیص عبارة

، وبعد اتصالي بعد سنوات ھاتفیا أجابني ))التمكن من السیطرة على البول 
ولكن في الواقع لم یكن ) صححناھا: (الشخص المذكور على احتجاجي بعبارة

كما ھو واضح من التقریر ) عدم(ھناك أي تصحیح وإنما تزویر بإضافة كلمة 
لجأ المسؤول عنھ إذ لم یكفي أنھ صدر في غیابي ف 10/3/82المرفق المؤرخ في 

 إلى تزویره وأنا لست متأكدا
ما إذا كانت اللجنة الطبیة العامة للمنطقة الرابعة مسؤولة عنھ كلھا أم أن  

وھو عي محمد الترھوني فقط، الشسخص المذكور  
: والسبب   
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: بتوقیع 20/3/1981أنھ صدر في غیابي ھو والتقریر األول الصادر في  :أوال 
، وأنا أحاول اإلتصال 19/1/88وثانیا ألنني منذ بدایة . سیف النصر محمد . د

بالجھات المسؤولة أكثرمن مرة كما ھو واضح في صورة إحدى رسائلي التي 
حینئذ لم أستطع أن  12/3/1988تركتھا في مقر الجھة المسؤولة والمؤرخة في 

أقابل أي مسؤول معترضا فیھا على تشخیصي المغلوط الذي أضر بي في 
صورة الرسالة (لمدنیة، خاصة وأنني لم أحضر شخصیا أیة لجنة طبیة الدعوى ا

، وبدال من اتخاذ إجراء بصورة قانونیة بعد ھذا االعتراض أو على األقل )مرفقة
حسن : بشخص یقال لھ 11/10/1988بصورة إنسانیة إذا بي أفاجأ لیال بتاریخ 

فتھ في ألمانیا وكنت أظنھ مجرد زائر عادي ألنني سبق أن عر سلیمان زمیت،
أثناء عالجي وجاءني من قبل أكثر من مرة لكنھ في ھذه اللیلة كان بصحبة 
شخص آخر وكان معي ضیفا فطلبا منھ أن یخرج ألنھما یریداني بصورة 
شخصیة فإذا بھذا الشخص الذي ظننتھ جاء لمجرد زیارة ودیة كان ھائجاً من 

آمنت أن الشعب اللیبي كلھ  رسالتي المذكورة ولم أعلم سبب الھیاج، وھنا فقط
تقریبا أصبح إما مخبرا، أو یستعمل ھذه الوسائل حتى في الشكوى من تقریر 

جاءني أحد األصدقاء الذي بعثتھ للضمان لالستفسار  20/10/1988طبي إذ أنھ 
عن تظلمي بنفس الرسالة التي مسحت بالحبر األبیض وكتب علیھا بعد محو 

، ورغم أن ھذه الرسالة موجھة إلى "الطبیة العامةإلى اللجنة : "المالحظة عبارة
وھذا بناء على توصیة أحد موظفي الضمان (سنیة، وسلمت لھا : دكتورة تسمى

، إال أن الشخص الذي احضر لي رسالتي وجدھا عند نفس )علي المفتي: ویدعى
ال : علي محمد الزھوني ؟ وعند استفساره عمن كتب ھذه العبارة قال: سیادة
  ! أعلم

: كن عند مراجعتي لھذا الخط وخط آخر مكتوب بید نفس زائر المساء المذكورل
   ! حسن سلیمان زمیت، وجدتھ واحدا

علي محمد الترھوني، أراد أن یتخلص من المسؤولیة فترك : ھذا یعني أن سیادة
زائر المساء یتولى حتى رد الشكوى إلي بصورة یظن أنھ تصرف بمھارة، تماما 

، "عدم"ر األول في التقریر الطبي الذي أضیف إلیھ كلمة كما فعل مع التزوی
وھذا ما یجعل لدي شكا قویا في أن الشخص المذكور موظفا في جھاز ما، وإال 

إن كل ما أعرفھ عنھ أنھ جندي في القوات المسلحة  فما عالقتھ بالضمان أصال؟
م فھل ھذا الشخص المذكور ھو فعال مجرد جندي؟ أم عضو في لجنة ثوریة أ

مباحث؟ وھل الضمان االجتماعي أمانة إنسانیة تعنى بشؤون المرضى أم أنھ ھو 
عبد هللا السنوسي، حین أوصلت إلى : اآلخر منشأة عسكریة عمال بقول سیادة

إبراھیم الكوني؟ الذي ظننتھ مجرد كاتب فإذا : منزلھ أحد أصدقائكم وھو سیادة
  .بھ شيء آخر

  : ثالثة من الكوارث أسفرت عن ھذا األمر الثالث أو المجموعة ال  
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أضر بي  10/3/82إن التقریر الطبي المذكور المرفق المؤرخ في  :أوال 
الصادر حكمھا (إضرارا بالغا في الدعوى المدنیة ضد شركة لیبیا للتأمین 

فقد جاء في حیثیات الحكم نص التشخیص المزور )  25/1/1984المرفق في 
والمعروف أن التقریر المذكور ) لى البولشلل نصفي مع التمكن من السیطرة ع(

صادر عن جھة رسمیة وھذا ما أدى بي إلى استالم مبلغ زھید، إذ أنني ال 
، ال أعرف 1980أعرف من سلم المحامي الذي وكلتھ في الدعوى المدنیة عام 

من سلمھ وال كیف استلم ھذه التقاریر؟ إذ لیس معقوال أن أسلم في دعوى 
  .ة تضر بيالتعویض تقاریر مزور

كما ھو واضح من النص القضائي المرفق  –أن الدعوى المدنیة أقیمت : ثانیا 
، وفي ھذا التاریخ كانت المحاماة الخاصة قد ألغیت وقامت 26/6/83بتاریخ 

بدال عنھا إدارة المحاماة الشعبیة التي تولت أمر قضیتي، ولم أعلم بھذا األمر إال 
: ق الحكم الذي لم یسلمھ لي المحاميإذ كنت أبحث عن منطو 1989في عام 

عبد الرحمن الجنزوري، وقت صدور الحكم حیث وجدت أن إدارة المحاماة 
الشعبیة ھي التي تولت الدفاع، لكن المحامي المذكور جاءني في المستشفى في 

وكلتھ  1980واستلم مني خمسة آالف دینارا ألنني في عام  1984شھر أبریل 
وآخذ خمسة آالف وھكذا وقعت على التوكیل الذي ال وقال سأطلب خمسین ألفا 

أي أنھ استلم أكثر من  1989أملك نسخة منھ، ثم سلمتھ المبلغ المذكور في أبریل 
ربع مبلغ التعویض ألن مبلغ التعویض كما ھو ثابت في صورة اإلیداع من 

دینار، ثم اكتشفت حین أردت أن استخلص  19.800طرف المحامي المذكور 
راق من المحكمة أن المحامي لم یدفع حتى رسوم القضیة، وجاءني بعض األو

تھدید من موظف مسؤول في المحكمة بأنني إذا لم أدفع الرسوم سیحجز على 
  ! ممتلكاتي

  .12/12/1990كان ھذا في  ! كیف آخذ المبلغ وھرب؟
وإنني أرجو أخذ حقي من الضمان االجتماعي ومن اللجنة الطبیة بتقریرھا   

عبد الرحمن : دینار، الذي استلمھ المحامي) 5000(، وكذا مبلغ المزورین
الجنزوري، والذي ھو أكثر من ربع التعویض ولیس بأتعاب محام، ویمكن أن 
تنطبق علیھ أكثر من مادة في القانون الجنائي، بإرجاع المبلغ خاصة وأنني 

أبدا لكن لم أجده ھاتفیا في بیتھ  1991و 1990حاولت المستحیل خالل عامي 
ووجدتھ مرة وتنصل مني بكل الطرق، وحاولت معھ عدة طرق ودیة مع 
أصدقاء یعرفونھ وأخیرا رفض حتى محامون آخرون إقامة دعوى علیھ باعتبار 

ولي الحق في التسجیل  1972أنھ زمیل مھنة وحیث أنني أنا اآلخر محام منذ 
لجھات وربما حتى ا(  مرة أخرى لكن عجزي إضافة إلى التسیب اإلداري

، حال كل ذلك من تسجیلي محامیا رغم )األمنیة، ھذه مسألة ال أستطیع إثباتھا 
مرفق طیھ جمیع أوراق التسجیل (أن لي الحق في الترافع أمام المحكمة العلیا 

  ).في المحاماة
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توصیة  أما ثالثة األثافي التي تجعلني أصل إلى حد الیقین في أن ھناك :ثانیا 
أمام جمیع الجھات الرسمیة وكأنھا كلھا منشآت ضدي للوقوف في وجھي 
عبد هللا السنوسي، قبل مداھمتي فھي أنني بعد : عسكریة على حد قول سیادة

كنت أحسب أنكم سوف لن تحاربونني حتى في  1979-2-21وقوعي أرضا في 
صفیت جسدیا وأنا راجع من عملي في الطریق المعتاد وكنت  رزقي إذ أنني

بأن الضمان االجتماعي عامل إصابتي على أنھا  1991أظن إلى حد مارس 
إصابة عمل ألن جھة العمل األصلیة وھي شركة الواحة للنفط اعترفت وكتبت 
رسالة بذلك إلى مدیر الضمان االجتماعي كما أن الجھة التي انتدبت للعمل فیھا 

عبد هللا : في ذلك الوقت ھروبا من المنشآت العسكریة عمال بقول سیادة
سي، ھي األخرى كتبت رسالة تفید أن إصابتي إصابة عمل، لكن في أوائل السنو

بعد أن فشلت في الحصول على مسكن أرضي وحیث أنني لیس لدي  1991 عام
المبلغ الكافي لشراء منزل أرضي في طرابلس فرأیت االنتقال إلى بلدیة الزاویة 

ى بلدیة عسى أجد فیھا منزل رخیص الثمن، فطلبت نقل ملفي الضماني إل
الزاویة لكنني لم أتحصل على منزل بعد اشتعال أسعار العقارات نتیجة لعودة 
التجارة في أكثر صورھا بشاعة واستغالال عن طریق ثورة لغویة باستعمالكم 

وھذه ال شك من إبداعاتكم ألن أحدا لم یطالب بعودة التجارة ) موزع فرد(كلمة 
لس لكنني في مارس عدت إلى سواء سرا أو جھرا وعدت إلى شقتي في طراب

النقاط الخمس ورأیت ملفي الضماني بعد أن قلت لھم أن إصابتي إصابة عمل 
فأراني أحد الموظفین ورقة تسویة الوضع حیث وجدت أن الضمان االجتماعي 
في طرابلس عاملني على أن إصابتي مرض عادي، ولقد بقي ملفي ھناك بعد أن 

یة ومحضر الشرطة حتى نھایة شھر طـُلب مني األوراق الالزمة الرسم
وتعللوا ھناك بأن اللجان الثوریة لم تكتب رسالة  1991أغسطس 

أرجعت  1991فما عالقة اللجان الثوریة ؟؟؟ وفي أغسطس  بالخصوص؟؟؟
علي : ملفي مرة أخرى إلى طرابلس وھنا قیل لي أن مستشارا قانونیا إسمھ

التي  % 15ا، وحتى نسبة الـ القذافي، قال ال فرق بین إصابة العمل وغیرھ
والتي ھي مقابل خدمة شخص  %10زیدت في الزاویة إلى الـ 

وقال سیادتھ أنھ لن یعطیني  % 5علي القذافي فقط : ،اعتبرھا سیادة)معاون(آخر
  .ألن نص القانون شيء وحالتي شيء آخر % 15سوى 
 إنني أرفق لكم رسائل جھات العمل وحتى اعتراف الضمان االجتماعي  

درجة، ویعاملون  180نفسھ بأن إصابتي إصابة عمل قبل أن یلغوھا اآلخرون 
ھل ھناك : إصابتي على أنھا غیر إصابة عمل والرجاء البت في ھذا الموضوع 

أم أن الضمان االجتماعي جھة یجب أال . توصیة ضدي حتى لدى حفار القبور؟
  أقترب منھا ألنھا من منشآتكم العسكریة؟

و مشاركتي في حوار أصبح عرضة للمالحقات ثم القبض علي ألمجرد كتابتي أ
إبراھیم الكوني، لبیتھ بجوار سجن الحصان : لمجرد أوصلت أحد عمالئكم وھو
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 تداھمونني ثم تخترعون رابطة المغرب اإلسالمي لتزجوا بي فیھا ثم.. األسود 
لى ال یرضیكم كل ذلك فیمتد االضطھاد إلى إبني القاصرین وزوجتي وتغطون ع

كل ذلك ثم تحاربونني حتى في معاشي ألصبح أتقاضى نصف مرتبي مضافا 
مثابة إلبادة اللغة البربریة؟ لو تعلمون " جادو:"دینارا ثم تتخذون من  40إلیھ 

الحقیقة بأنني بربري من طرابلس وال أعرف جادو وال یعرفني أحد من جادو 
  . سماعا سوى

في طرابلس  1962تي نمت في ھل ستدمرون طرابلس إذا علمتم أن بربری
  ولیس في جادو وال أي مكان آخر فھل ستدمرون طرابلس؟

وإذا علمتم أن الشیخ الطاھر الزاوي ھو أستاذي الذي فتح عیني فھل ستخرجون 
رفاتھ وتلقون بھ في البحر؟ ثم إذا كان الضمان االجتماعي من منشآتكم 

  .تم أال أغادرھاالعسكریة فما ھذه المداھمات ھنا في شقتي التي كتب
  .ھل حدث مثل ھذا في إسرائیل؟

 وفي العادة أن أحجار األثافي(وھذه رابعة األثافي مع الضمان االجتماعي : ثالثا 
فال  المعاقین مركز جنزور لتأھیللكن أن تمتد األیدي ضدي حتى إلى ) ثالثة

  أجد لھذا تفسیرا ؟
لخضراء بعد السطو حین اضطررت إلى اللجوء إلى مستشفى ا 1984منذ عام 

فوزي جالل، لكان قد قضي علي جوعا : على أبنائي ولوال وجود صدیق إسمھ
في شقتي وھذه ھي القضیة التي اشترك فیھا المخبرون ومركز شرطة غول 
الشعال والتي انقلب فیھا المجني علیھم إلى جناة والجناة إلى مجني علیھم وكانت 

تحدث فیھا بأكثر مما كتبت في المذكرة مكافآتھم المناصب والتي ال یسعني أن أ
عزالدین الھنشري، بناء على إشارة : التي سلمتھا إلى أمین عدل طرابلس سیادة

إبراھیم بجاد وھي كما سبق أن قلت تزید علي مائة صفحة كما یراجع : سیادة
  .األمر الثاني من ھذه المذكرة

بعد ) 57570(وھذا ثابت من ملفي في مستشفى الخضراء رقم (ففي أبریل   
أن طالت إقامتي في مستشفى الخضراء الذي لجأت إلیھ بمعونة الصدیق 

عبد : وقد اتصل الدكتور رئیس قسم المسالك البولیة 3/11/1983المذكور في 
نوى الھمالي، لكن سیادتھ : الوھاب القبرون، بمدیر مركز جنزور للتأھیل سیادة

أن النزالء ال یسمح لھم عمل المستحیل إلخراجي من المركز تارة بدعوى 
الزروق رجب،؟ وتارة أخرى بتكلیف األطباء البولندیین : باإلقامة إال بأمر سیادة

العالم إذ أنھم مستعدون  الذین فھمت منھم ألول مرة لماذا انھارت الشیوعیة في
 لكتابة أي تقریر طالما أن األمر صادر من رئیسھم فكلفھم بكتابة تقریر

Failure in bath riels  أي لدي ھبوط في كل الكلیتین سأحال إلى مستشفى
: تاجوراء للكلى الصناعیة لكن الطبیب في تاجوراء حین رأى ملفي محال على

عبد الوھاب القبرون، قال أن ھذا أكبر طبي في المسالك البولیة ومن المستحیل 
قد أن أخرج من عنده بھذا التشخیص وھكذا أعادوني إلى مستشفى الخضراء، ول
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نورى الھمالي، حلف بالطالق أال أبقى في : سمعت من أحد الزوار أن سیادة
عبد الرحمن : المركز وھذه الحالة ال تفسیر لھا سوى قول المحامي السالف الذكر

بأن رجال التحقیق معھ سألوه عن ) 1984وكان قد سجن في مایو (الجنزوري، 
  ! عالقتھ بسعید المحروق

  .من جھات عدیدة على ھناك توصیة أخرىیبدو أن 
لبث اإلشاعات حتى یتفادى إرجاع  أو أن المحامي المذكور وجد فرصتھ  

المبلغ الذي تحایل على حیازتھ بدون وجھ حق، أو ربما یكون األمر صحیحا 
  .ألنني لم أسمع شیئا بأذني، ولكن حتماً ھناك شیئاً ما ال علم لي بھ

ة أیام، وكنت مستعدا لكل ما یأمر مدة ال تتجاوز عشر 1984لقد أقمت في أبریل 
نورى الھمالي، أمرني بعدم الخروج من الحجرة فوجدني صبورا ال : بھ سیادة

أخرج على اإلطالق، ولو أن الطبیب في مستشفى تاجوراء للكلي الصناعیة 
الھمالي، فكان من الممكن أن تجرى لي عملیة استئصال : صدق تقریر سیادة

تدوم في العادة أكثر من عشرة أیام، وعند رجوعي للكلى وزرع كلي صناعیة ال 
لمستشفى الخضراء سمعت عنھ من أكاذیب یستحیي الشیطان منھا فمثال قال 

أنني بقیت في مركز الشرطة ) السید عمر الحامدي بالتحدید(لبعض المسؤولین 
عبد الرحمن الجنزوري، استلم مني صكا بالمبلغ : ثالثة شھور، وكان المحامي

في ذلك المركز أي في شھر أبریل وربما كانت الكلمة الوحیدة الصادقة المذكور 
وال أجد " إن الھمالي ھذا یكرھني  بدون أن یعرفني: "التي قالھا لي المحامي

سببا لكل ذلك سوى توصیة ما صدرت للمركز المذكور بعدم قبولي ألسباب ال 
، 1979- 2-21فیتي في أعلمھا تماما مثلما ال أعلم بالكیفیة التي تمت بھا تص

الھمالي، لمجرد التواء في رجلھ نام في مركزه أكثر من : والعجیب أن سیادة
سید قذاف الدم، الذي أصبح المركز جزءا من بیتھ فال تعلیق : سنة، أما سیادة

  علیھ، كیف لي أن أتكلم عن اآللھة؟ وما وجھ المقارنة؟
  .الدم األزرق فوق الجمیع

نع نفسي بأن أمثال ھذه التجارب قد تكون مجرد لقد حاولت كثیرا أن أق  
تصرفات شخصیة إذ ما فائدة الدولة في أن تقھر شخصا قھرتھ جسدیا، لكنني 

ألنني خالل سبعة أشھر حاولت أن أعود للمركز المذكور  وجدت نفسي واھما
للعالج الطبیعي فإذا بي أجد الدخول لھذا المركز الذي ھو مجرد طریق إلى 

من الجنة الموصوفة في القرآن حیث دخلت برسالة من مسؤول  القبر، أصعب
یوما للحصول على تقاریر طبیة فإذا بي  15إبراھیم قویدر، لمجرد البقاء : إسمھ

أمام مسؤولین في المركز ال یحملون حتى الشھادة الثانویة، ولم یتركوني إلجراء 
ثاء وخرجت الثال 29/7/1987الفحوصات الطبیة حیث دخلت األربعاء 

الیومي من طرف مسؤول  وفي خالل ھذه المدة كان اإلستدعاء 18/8/1987
محمد الحداد، یطلب مني الخروج، وبعض التقاریر كتبت كالعادة بدون : إسمھ

أجریت عملیة في تونس على  1989وفي عام . فحص فندمت على دخولي
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لمشي العمود الفقري حیث أشار علي الطبیب وھو أستاذ في العظام بضرورة ا
أحمد دیاب، وسبق لھ أن زار مركز جنزور فلم أدخل : والعالج باستمرار وإسمھ

المركز إال بمعجزة أخرى وإذا بي أكتشف أن ھذا المركز یجوز أن یكون مركز 
عبد هللا السنوسي، ولكن لیس : شرطة أو منشأة عسكریة على حد قول سیادة

ذھبت للجنة إسمھا  20/6/89بمركز للتأھیل أو العالج الطبیعي ففي الثالثاء 
لجنة القبول وإذا بھا لجنة لو كنت في الظروف العادیة أجد عیبا حتى في 

سالم زرتي، وأقول مراھق ألنني : الجلوس أمامھا یرأسھا شاب مراھق إسمھ
سالم زرتي، : لكن سیادة. أعرفھ حین أقمت في مستشفى الخضراء وكان متدربا

حینما كنت متدربا وكأن اإلنسان یولد طبیبا  لم تعجبھ كلمتي حین قلت لھ رأیتك
من بطن أمھ، ما یحز في نفسي أن أجدني أمام طفل حینما كنت أنا أدرس الطب 

لم یدخل الصف األول االبتدائي، أما لجنة القبول فال بد  1966في القاھرة عام 
أن تكون خلیطا من معلمین أو بولیس أو ما شابھ ذلك، ورأیت من الحكمة أن 

فإذا بي أمام شخص  27/6/89المركز رغم كل ما فیھ، فدخلت الثالثاء  أدخل
أنني أتعھد بالخروج  أقول رمضان؟ یطلب مني أن أكتب تعھدا بخط یدي: یسمى

عندما یقال لي أخرج من المركزفكتبت تعھدا كنت أظن الموظف المسؤول 
رمضان،  :، فإذا بالموظف سیادة)صورة التعھد مرفقة(سیمزقھ بمجرد قراءتھ 

یكتب كما ھو واضح في صورة التعھد بأن المركز سیسلمني لمركز الشرطة إذ 
، ھممت أن )إقرؤوا التعھد وأقرؤوا ما كتبھ سیادة رمضان(ما نعت في الخروج 

أجد عالجا لكن كل  أبارح المركز على الفور لكنني صبرت على مضض عسى
ومن ھو سیادة رمضان؟  رمضان، لم یقرر لك المشي: یوم یقولون لي أن سیادة

المركز أسبوعا  إذا حذفنا أیام العطالت التي خرجت فیھا للبیت فال أكاد أقمت في
ولم أعد حیث أرسلت على نفسي  20/7/89إذ أنني خرجت من المركز یوم 

صورة التعھد بكلمة إلى مدیر المركز تحت مالحظة سیادة رمضان أقول أنني 
لحقیقة أنني خرجت ألن ضغط الدم عندي خرجت ألنني لم أجد عالجا، وفي ا

: وألنني قبل أن أخرج قلت لسیادة 175ألول مرة في المركز المذكور إلى  ارتفع
لماذا ذكر إحالتي لمركز الشرطة : سالم زرتي، الذي اكتشفت أنھ مسؤول القسم،

  وأنتم كلكم بولیس؟
و خروجي وبالفعل رغم أنني خرجت على الفور فإذا بي أستلم ورقة خروج تعز

 ؟؟ لقد أصبح الكذب 3/8/89النتھاء المدة المقررة لي وأرخت الورقة في "
كان شفویا فقط، والغریب أنني عدت ألخذ دواء ومعدات طبیة  مدونا بعد أن

الستعمالھا في شقتي حتى أترك السریر لشخص آخر، وأترك المركز ألنھ یجوز 
مركز جنزور یقولون لي أن أن یكون غطاء للمباحث فإذا بأصحاب السیادة في 

  الدواء والمعدات الطبیة للنزالء فقط ؟
إنني أتقاضى نصف مرتبي الذي كنت أتقاضاه وھذا ال یكفیني حتى في قوتي 
الیومي فما بالك بالمعدات الطبیة الخاصة بالمعاقین والتي أحتاج إلیھا كل یوم، 
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معاقین مقیمین  ثم أن ھذه المعدات غیر موجودة للبیع، وحین سألت سبب وجود
لمدة عام وعامین قیل لي أن وراءھم ضباط، وأنا ورائي مخابرات یا سیادة 

  .العقید العظیم
كل واحد یعرف كیف یدافع عن مصلحتھ، أنت نفذت تھدیدك : حینما قلت لي  

ولكن لم أكن أظنھ یصل إلى ھذا الحد، إنني أعرف أن الحوار لم یكن حوارا 
دم على كتابة ما كتبت لكن الحوار المقابل أصبح وإنما ھو شرك وفخ قبل أن أق

مالحقة ثم سجنا ثم مداھمة ثم اختالق رابطة أو حزب وزج إسمي فیھ لمجرد 
  .كتابة ما كتبت

 ھذه القضیة كتبت فیھا مئات" تامازغا"إن قضیة وحدة المغرب أو كما أسمیھ 
حتاج إلى المقاالت قبل أن تصل فخامتكم إلى السلطة وھویتي البربریة ال ت

إذا لم أكن واضحا في ھویتي البربریة : نصف شرك أو فخ ألنني أكرر دائما
  فمن الواضح إذن؟

  .لكن الحرب إلى ھذا الحد من كل جھة شيء لم یحدث في أي بلد
لمجرد أن شخصا كتب علنا بأنھ یؤمن بھذا وال یؤمن بذاك أو یحب أكل 

إنني أكتب إلى سیادتك  الكسكس وال یحب البازین أو أنھ قصیر ولیس طویل،
ھذه المظالم وأعرف سلفا أنني سأجد فیك خصما لكن ھذا ال یھم ، المھم أن 
أسجل أن ھذه األلعاب لم تستغفلني وأنا مستعد لكل شيء لقد تحملت وتحملت 
عائلتي الصغیرة في سبیل اللغة البربریة المقدسة كل ھذا الموت والعذاب 

  . تسقطوا على ما تشعرون بھواإلھانات والتفرقة والعنصریة فال
إن من یقول اللغة العربیة سم فھو عنصري نازي فاشي وأن من یقول البربریة 
صھیونیة وسم وعمالة لالستعمار إنما ھو عنصري نازي فاشي وانظر إلى أي 
مدى امتدت أیادیكم حتى أصبح جواز سفري أو بطاقتي الشخصیة أو جنسیتي 

شيء، فلیس لي حق الحیاة ولیس لي حق  اللیبیة مجرد كلمات ال تدل على
التقاضي ولیس لي حق رؤیة الشمس على مدى الحیاة ماذا تركت لي یا سیادة 

  القائد؟
ھبوا وأضرموا ... لم یبق سوى أن تأخذوا جنسیتكم اللیبیة وتسقطوھا علنا 

النیران في الساحة الخضراء وارموا بجثتي فال أخشى نیرانكم وال أخشى 
لسعداء ھم الموتى، إن كلمة لیبي أصبحت لعنة وسـُبھ وعارا بل إن أحقادكم ألن ا

كلمة عربي التي تعني حضارة عظمى وتسامحا جعلتم منھا دما مراقا وممسحة 
والوحدة العربیة التي لم تكن تتناقض مع الثقافات ... تمسحون فیھا أیادي القتلة

قد ظننت بعد التي تتعایش معھا جعلتم منھا ذریعة الستئصال الجذور، ول
تصفیتي جسدیا بأن أمري انتھى بأشر مما انتھى إلیھ الذین صفیتموھم كلیةً في 
الداخل والخارج، فإذا بكم تسلطون الدنیا كلھا علي، حتى في الجرائم الجنائیة 

  التي وقعت ضدي وضد زوجتي وابني القاصرین،
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اعتدتم أن  ، كما"أنا قائد ثورة فقط ولست رئیسا أوملكا : " وال تقولوا لي
تتنصلوا من المسؤولیة ألن مسؤولیة القائد أكبر من مسؤولیة الرئیس أو الملك 
فالرئیس دستوریا مسؤول عن وزرائھ والملك دستوریا یملك وال یحكم أما أنتم 
فحتى صیغة الخبر في صحیفة ما ال ینشر إال بعد إذنكم، فإذا قلتم أنھا تجاوزات 

ولوا فأنتم قائد للجان الثوریة وأنتم الذین كونتم شخصیة كما اعتاد الرؤساء أن یق
ھذه اللجان وأطلقتم یدھا في كل شيء ثم أنكم مسؤولون عن أجھزة األمن كلھا 
ألنكم أنتم الذین تعینون المسؤولین وجمیع األسماء ال بد أن تمر علیكم قبل ما 

رة اإلیرانیة ولقد قلتم بأنكم المسؤولون عن قیام الثو. تسمونھ بالتصعید والتنزیل
وأن الخمیني كان یأتمر بأمركم فكیف ببلد صغیر مثل لیبیا ھذه التي ال یتجاوز 

ویعرف أقاربھ وحتى  عدد سكانھا الثالثة مالیین؟ كل شخص یعرف اآلخر
في ھذا األمر الرابع  أسراره في قبیلة صغیرة مثل لیبیا، وھذا ما سوف أشیر إلیھ

 : التالي 
 

اتحاد الكتاب واألدباء، وبدایة الخطأ كان خطائي أنا ولیس إنھ :  األمر الرابع
خطأ شخص آخر إذ سمحت بالتسجیل فیھ في أواخر السبعینات قبل مداھمتي 

كلمة غربیة مترجمة عن االنجلیزیة " كاتب"وأقول إنھ خطائي ألن كلمة 
writer  أو عن الفرنسیةécrivain  وھي ال تعني كتب یكتب فقط بل تعني
باش كاتب التي : في لیبیا ذات طابع تركي " كاتب"قضیة ، لكن كلمة رسالة و

تعني موظفا في حكومة أو مخبرا أو مترجما وفي أحسن األحوال تعني سكرتیرا 
وكل ھذه المعاني ال عالقة لھا بالمفھوم الحدیث لكلمة كاتب، وفي أثناء وجودي 

یاع إسمي مدعوا یونیو لقطاع النفط سمعت من المذ 11في مستشفى  1980عام 
لالجتماع وھذا شيء غریب رغم أن كل إنسان یعرف أنني طریح الفراش عالوة 

حزب "على أنھ ربما في ذلك الوقت كنت متھما كما عرفت اآلن بما سمعت أنھ 
وفي ذلك " رابطة المغرب اإلسالمي"الرسمي  ثم إذ بھذا الحزب إسمھ" البربر

واقترحتم بتغییر اإلسم إلى " االتحاد"سمعت أنكم اعترضتم على إسم  االجتماع
تعجبكم " رابطة"األمر الذي یبدو أن كلمة " رابطة الكتاب واألدباء والفنانین"

كثیرا سواء في تسمیة الحزب أو في تسمیة ھیئة المخبرین والمتسلقین الذین 
  .یدعون كتابا أو أدباء

ألنھا إذا بعثت برقیة ألمین ھذه الرابطة أن یشطب إسمي  1983وفي عام   
كانت رابطة كتاب حقا لكانت قد تولت أمر إیفادي في الموعد المحدد وھو 

بناء على  28/2/82ألنني كما سبق أن قلت رجعت من ألمانیا في  1983مارس 
وذلك بعد مراسالت  1983برقیة من موسكو تفید موعدا محددا لي في مارس 

بطة لم تحرك ساكنا، وفي بین المكتبین الشعبیین في بون وموسكو لكن ھذه الرا
عینتم أمینا أو رئیسا لھذه الرابطة وفوجئت بسیل من الوجوه التي ال  1985عام 

وأعضاء في ھذه الرابطة، وفي " كتاب"أعرفھا تأتیني إلى بیتي بدعوى أنھم 
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فوجئت بدعوة لي من ھذه الرابطة ألنھا تقیم أمسیات أدبیة  85شھر رمضان 
ألمسیة شعریة ألقیت فیھا قصائد فإذا بأمین الرابطة  فذھبت مرتین، المرة األولى

الشعرفي لیبیا وفي األمسیة الثانیة  یطریھا ویطریني وأوشك أن یجعل مني إلھ
" كاتب"التي حضرتھا وكانت قراءة لقصص قصیرة وكانت قصتي تدور حول 

كان في العھد الملكي السابق یكتب عن محاسن النظام السنوسي ولیبیا السنوسیة 
   .أصبح ثوریا 1969- 9-1وبعد 

 
 


