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(2013" )قناة غريان الحرة" وأعيد نشرها في "الناسنشرت في صحيفة "

المولد والنشأة والدراسة االبتدائية

االسم : علي محّمد البشير حّمودة القرطاجّي، حّمودة هو لقب عائلتي واسٌم لجّدي السابع، أما

)القراطاجيّة( فهي إحدى لحمات - بيوتات - قبيلة يّدر الستة وإليها تنتمي عّدة عائالت منها عائلتي،

نسبة إلى مدينة قرطاجنّة جنوب شرق األندلس نزحت منها أصول العائلة عند محنة المسلمين في

األندلس وذلك حسب الرواية المتواترة لدى عائالت القراطجية، وهناك رواية أخرى: نسبة إلى الجّد

.)قرطاج باشا( أحد كبار الضباط في بداية العهد العثماني في ليبيا

/ أيلول28هجري الموافق 1382/ربيع اآلخر/29بمدينة مصراتة ووسط قرية يّدر ولدت ليلة الجمعة 

 ميالدّي، لعائلة متوسطة الحال، كانت هذه المنطقة هادئة وادعة و ال تزال المظاهر1962سبتمبر/

الطبيعية ظاهرة تحيط بالمنازل والبيوت، األرض الزراعية جوار بيوتنا وال نحتاج لشيء اسمه خروج



للنزهة فالنخيل والزيتون والربيع والحيوانات األليفة والتراب النظيف الذي لم تلوثه ملوثات اليوم كان

هو ميدان حركتنا ومسرح لعبنا، وكانت بيوت الجيران متالصقة متقاربة وأبوابها مفتوحة وحتى إن

أغلقت لياًل فهو مجّرد إشعار بأن الباب مغلق فقد كان األمان سائداً وال وجود لهذه األسوار العالية

.واألبواب الحديدية التي جعلت البيوت كالمعسكرات

كنا نلعب بين البيوت تحت عيون األهل، وكان كبار القرية والجيران كآبائنا يكلفوننا ويأمروننا وينهوننا 

وكنا ندخل أي بيت نشاء من بيوت الجيران خالل األوقات التي ال تتعارض وخصوصيات البيوت، أذكر

أّن الهدوء كان سائداً و ال شيء يكدر صفو حياتنا من ضجيج زمننا هذا والسيارات كانت قليلة كبيرة أو

صغيرة وحين تمّر إحداها نخرج لرؤيتها، كانت فصول السنة مواسم ولكل موسم نشاط وحركة تميزه

موسم النخيل والزيتون والمحاصيل الزراعية المختلفة من شعير وفول وما تحتاجه من تنقية وتحريك

تربة فكان األطفال يساعدون الكبار فيما يستطيعون ويطيقون القيام به مع دروس نظرية وعملية

لالستعداد مستقبال للقيام بذلك، وأذكر أن بعض األعمال تتّم وسط اجتماع للجيران كدرس المحاصيل

حيث تجهز القاعة )قاعة الدرس( وتكدس أغمار الحصيد ثم تقرن الدواب )الحمير( لتدرس )تدوس

. مراراً( تلك الماّدة المحصودة عّدة ساعات حتى ينفصل الحب عن العصف والتبن وهكذا

كانت الحياة - حتى مع التعب البدني- هادئة ومريحة وال مكان للضغوط النفسية وحرب األعصاب التي

نخوضها اليوم. كان والدي يشتغل بالتجارة وكان محّل عمله فزان بمدينة سبها تحديداً وكان يسافر ويبقى

هناك بضعة أشهر فنشتاق لرؤيته، كان حريصاً على إطعامنا لقمة الحالل التي ال تشوبها شائبة وكنا نقيم

في بيت مع جّدي وجدتي في بيت عربي التصميم نرى فيه السماء والشمس وحركة الظالل والفصول ولم

م1967تكن الكهرباء وصلت إلينا ثم وصلتنا سنة   .

م - أخذني والدي معه إلى مدينة سبها التي كنت أسمع عنها1968 فيص –حين بلغت السادسة من عمري  صيف 

( وكنت أسأل عن سبها403وأردد اسمها دون أّي تصور لها، انطلقنا عقب صالة الفجر في سيارة بيجو )

في كل لحظة: كم بقي؟ وطالت الرحلة إلى قبيل المغرب، وفي الطريق رأيت عالماً ومعالم ال تزال عالقة



بذهني رأيت الصحراء وسراب الماء والجبال الحمراء والسوداء، وبعد وصولنا واستقبالنا من تجار

مصراتة المجاورين لنا أقمنا بمحل يتبع دكان أبي بمنطقة وسط سبها تعرف باسم )اقعيّد( كان الحّر

شديداً ال عهد لي بمثله، وكانت الوجوه غريبة ألوان مختلفة وألسنة ترطن بلغة ال أعرفها، وبقيت هناك

قرابة ثالثة أشهر وهكذا منذ تلك السنة صرت أذهب إلى سبها كل عطلة صيفية مع والدي أو عّمي شريك

م1975والدي، إلى أن ترك الوالد التجارة سنة  . 

م بدأت رحلتي مع الدراسة وتم تسجيلي بمدرسة يّدر الشرقية فقد كان في يّدر1968في أيلول سبتمبر سنة 

م ضمن مساعدات1955- ذلك الوقت- مدرستان ابتدائيتان األولى مدرسة يّدر الغربية أسست سنة 

 فيص –النقطة الرابعة األمريكية  حسب علمي- وهي التي بجوار خزان المياه اآلن، أما المدرسة األخرى

فاسمها مدرسة يّدر الشرقية باعتبار الموضع وهكذا كانت التسميات طبيعية ومناسبة، كان مدير

 فيص –المدرسة األستاذ الفاضل مصطفى قرواش  ذكره اهلل بخير ومتعه بالعافية- وكان للدراسة والمدرسة

معنى وقيمة وتقاليد لها آثارها في التربية واإلعداد، كانت الدراسة تبدأ مع بداية سبتمبر فدخلت المدرسة

م وهي آخر1968/1969أنا ومن هم في طوري وسنّي، وكانت أول سنة لي في الدراسة العام الدراسي 

سنة في عهد دولة االستقالل المملكة الليبية، وحين كنا نستعد للسنة الثانية وقع االنقالب العسكري سنة

م1969

معهد القويري الديني

م تحصلت على الشهادة االبتدائية فألحقني والدي بمعهد القويري الديني الذي كان مجاورا1974ًوفي سنة 

لجامع القويري ثّم نقل المعهد إلى مقّر جديد على بداية طريق الجزيرة خلف فندق قوز التيك، وكانت

النقلة كبيرة فقد صار المكان بعيداً وفي حاجة لوسيلة ركوب وهي الدراجة وكنت أرى المدينة كل يوم ولم

أكن أراها إال نادراً، وصار لي أصدقاء وزمالء من أنحاء مختلفة من مصراتة بعد أن كنت ال أعرف غير

أبناء قبيلتي وال أختلط إال بجيراني، ووجدت نفسي أمام مشائخ وعلماء مشهورين بين الناس وهم علماء

أجالء مثل الشيخ محّمد قّريو والشيخ مفتاح اللبيدي والشيخ محمد الكبير والشيخ أحمد أبو مزيريق



والشيخ محّمد عيبلو وغيرهم من األفاضل ، والدروس العلمية صارت دسمة وبطريقة تختلف عما عهدته

في سابق دراستي إال أني استطعت تجاوز الصعوبات وغدوت سعيداً بتلك الدراسة التي أفادتني الكثير

والفضل هلل أوال ثّم ألولئك األساتذة الكبار وللمنهج العلمي الذي سار عليه المعهد في المواد الشرعية

واللغوية بالذات، وأرجو أن يعود المعهد لسابق عهده يحمل اسم مؤّسسه الرجل الخيّر الحاج عبداهلل

 .القويري رحمه اهلل وأن تراعى فيه تقاليد العلم والعلماء

م أننا ُدعينا للخروج إلى مظاهرة تأييدا1976ًمن األحداث التي أذكرها في ثاني سنة لي بالمعهد سنة 

النتفاضة وحركة طالبية في مدينة بنغازي ولم أكن أستوعب ما يحدث بشكل جيّد إال أنني أتذكر طالباً

بالمعهد محمد القذافي قدورة قال : لقد خرج الطلبة في بنغازي ومّزقوا صور القذافي، وخرجنا والتقينا

ببقية طالب المدرسة الثانوية والمدارس األخرى وانطلقنا عبر شارع بنغازي بجوار الحامية العسكرية

ثم أخذنا طريقنا بين الحامية ومدرسة مصراتة الجنوبية وازداد عدد الطالب وعندها حلقت فوق رؤوسنا

طائرات الكلية الجوية وال أدري ألي غرض كان ذلك، ثم واصلنا طريقنا أمام معهد ابن غلبون للمعلمين

ووصلنا إلى شارع طرابلس حيث اتجهنا إلى وسط المدينة، وعند مبنى المحافظة )محافظة مصراتة(

رأيت أفراد الشرطة العسكرية يحيطون بمبنى المحافظة ورأيت أعداداً كبيرة من قوة البوليس وبالقرب

من مبنى المحافظة ووسط شارع طرابلس قرأ بشير عبد السالم الشريف برقية موجهة إلى ما كان يسمى

في ذلك الوقت بمجلس قيادة الثورة، ال أذكر ما جاء فيها حرفياً لكنها كانت تضامناً مع انتفاضة الطلبة

في بنغازي، ثم تطور األمر مع الشرطة وجاءت سيارة شاحنة )بدفورد( رصاصية اللون تابعة للشرطة

مملوءة بعصي وهراوات غليظة أخذوا يوزعونها على أفراد البوليس الذين انهالوا علينا ضرباً بتلك

.العصي مع إطالق نار متقطع في الهواء وتّم تفريق المظاهرة

خطوط التماس مع السياسة واألفكار

م1978- 1977ه الموافق 1398 - 1397أنهيت المرحلة اإلعدادية ودخلت المرحلة الثانوية بالمعهد سنة 

 فيص –في هذه السنة جاء إلى المعهد الشيخ الفاضل أحمد أبومزيريق  رحمه اهلل رحمة واسعة- والذي كان



مجيئه نقطة مهمة في تاريخ حياتي. الشيخ أبومزيريق هو أحد خريجي أول دفعة بمعهد القويري الديني ثم

بعد ذلك هو خريج كلية أصول الّدين بالجامعة اإلسالمية بالبيضاء وقد تولى تدريسنا التفسير والحديث

وشرح األلفية في النحو ولم تكن الحصة معه تقليدية بل كان فيها الحوار والنقاش والتناول ألموٍر فكرية

مهّمة وكان الشيخ حوارياً منفتحاً مهتماً يُحّس بذلك الفراغ الذي كنا نعانيه وكان يجيب ويثير نقاطاً

تجعلنا ننتبه ألمور ال تكاد تخطر لنا على بال لو سرنا على ذلك الدأب التقليدي في طلب العلم وتوطدت

عالقتنا به فقد كان عالما جليال وكان في ذات الوقت متواضعا ال نشعر معه بتكلّف أو معاناة في

.التعامل

كنا نذهب إليه في البيت لنستكمل المعلومة والنقاش وكان يثق بنا و ينبهنا إلى خطورة القذافي وأنه 

 فيص –ملحد وعميل أمريكي يؤدي ويلعب دورا مرسوماً له وأن أمريكا  في ذلك الوقت- ال تزال تريد القذافي،

كانت وبقيت بعض األمور نستغرب فيها رأي الشيخ وربما نختلف فيها معه لكنها أمور محدودة وفرعيات

لم تكن لتفسد ما بيننا وبينه من موّدة ومحبة وإجالل وتقدير رحمه اهلل رحمة واسعة وأحسن إليه، وفي

العام التالي وجدت نفسي أترشح وأدخل اتحاد الطلبة وأصبحت على رأس النقابة بالمعهد وعضواَ في

النقابة على مستوى مدينة مصراتة، وحضرت مؤتمر اتحاد طلبة ليبيا العام الذي عقد في سبها في تلك

.السنة

ودخلت في دّوامة وحالة من القلق والتناقض ومحاولة التوفيق بين حالتين ال يمكن لهما أن تجتمعا في 

قلب واحد؛ فمن ناحية كنت متأثراً بشعارات القومية وبشخصية جمال عبد الناصر وبما يرفعه القذافي

من شعارات الوحدة العربية وتحرير فلسطين وقومية المعركة تحقيق العدالة االجتماعية )االشتراكية(

وفي نفس الوقت كنت ال أستطيع فهم أو قبول أو تجاوز ما بدأ القذافي يقوم به ويمهّد له داخل البالد، من

تسلّط وعنف وسلب ألموال الناس، وكنت أحياناً أجد التبرير بأّن تبني القضايا الكبرى مثل قضية

فلسطين والوحدة العربية ومواجهة قوى االستعمار والهيمنة األجنبية تهون معه بعض المظالم والمغارم

فهي ضريبة ال بّد منها وكنت و زمالء لي نعيش هذه الحالة من المعارضة والموافقة والتبرير والتغليب

ألمور على أخرى والتي لم تكن في الحقيقة والواقع تعني إال السذاجة الفكرية التي ربما يبررها صغر



السّن و قلّة التجربة وكذلك اإلعالم المضلّل الذي كان يعزف على وتر العواطف والشعور الداخلي ويملك

آلة كبيرة وإمكانات أكبر واستعملت الشعارات المؤثرة واألناشيد التي كتبها المخدوعون والخّداعون

. واستفاد القذافي من تراث عبد الناصر اإلعالمي بينما كانت األهداف غير ذلك

وأذكر أنّني بدأُت أتحّسس طريقي وأحاول فهم ما يدور حولي وبدأت أقف على شواهد صارخة ال يمكن

لعاقل أن يتجاوزها، وتوالت المواقف؛ فقد بدأ القذافي يتجرأ على قضايا دينية ثابتة ال اختالف عليها

مثل الجرأة على السنّة النبوية الشريفة والتحدث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم بطريقة تثير االشمئزاز

واالستنكار ويصم الفقه والشريعة بالتخلّف ويصف الثقافة والتراث اإلسالمّي بثقافة األساطير والكتب

 فيص – فيص –الصفراء وقام بتغيير التاريخ الهجرّي وجعل من الوفاة  وفاة النبي صلى اهلل عليه وسلم  تاريخاً

جديداً، وبدأُت أحتك وعن قرب ببعض رموز وعبدة القذافي، ففي إحدى مؤتمرات االتحاد العام لطلبة

م وكان على رأس هذا االتحاد في ذلك الوقت أحمد إبراهيم القذافي، وكنت قد1980ليبيا في فبراير 

أعددُت وزمالئي من أعضاء النقابات الطالبية بالمعاهد الدينية على مستوى ليبيا أعددنا ورقة نطالب

من خاللها بفتح مكتب للمعاهد الدينية باتحاد طلبة ليبيا العام وتطوير بعض أمورها ووقفت ألطرح تلك

الورقة وقبل أن أكملها إذا بالمدعو أحمد إبراهيم يقول لي في عجرفة وصلف: "هل تعرف ما هي غلطة

عبد الناصر؟ - واستمر قائال- غلطة عبد الناصر أنه لم يذهب إلى األزهر ويقطع رؤوس من فيه !! ونحن

.لن نكرر هذه الغلطة" ووصلْت الرسالة، وأدركُت أنني أمام مجرم مكانه قفص االتهام

وهناك موقف آخر كان الفيصل الذي حسم الموقف عندي فقد كنا في مهرجان رياضي على مستوى 

/11المعاهد الدينية أقيم بمعهد القويري الديني بمصراتة وفي إحدى أيام المهرجان وكان يوم الجمعة 

م جاءني السيد مختار السوسي - رحمه اهلل- أمين مكتبة المعهد ليقول لي: هل سمعت1980نيسان أبريل 

الخبر؟ فقلت ماذا حدث؟ قال لي متألماً : لقد قتل محّمد مصطفى رمضان منذ قليل وهو خارٌج من صالة

الجمعة بالمركز اإلسالمي بلندن، فنزل الخبر علّي نزول الصاعقة، وفجعُت بذلك الرجل الذي عرفته من

خالل صوته المتميز وبرامجه بإذاعة لندن، ثّم عرفُت عنه الكثير عقب خروجي من البالد، وحدثت

سلسلة اغتياالت على أيدي المجرمين أعضاء اللجان الثورية... عندها كرهُت القذافي وكّل ما يمّتُ إليه



بِصلة، وعرفُت أنّه طاغية سفاٌح ليست له غاية إال االستفراد بالسلطة وقتل وسحق كل من يعارضه وما

.شعاراته التي يرفعها إال لجر وتوظيف البله والسذج

كانت األجواء في بداية الثمانينيات من القرن الماضي شديدة على البالد فقد انكشف مخطط الطاغية

الذي لم يكن له هدف سوى بناء مجده الشخصي على حساب وأنقاض كّل شيء في ليبيا، وصار خطابه

خطاب التهديد والوعيد واالستخفاف بالناس القيم، وبدأ يحشد األتباع من الرعاع الذين كان يطلب منهم

إلغاء عقولهم وقلوبهم وأن يعطوه الوالء التامّ حتى في قتل آهاليهم وذويهم، والذين أفسد بهم الحياة

االجتماعية والدراسية وكانت الهتافات والشعارات في ذات السياق الهتاف لشخص القذافي لدرجة

التأليه، واتسع نطاق الكره له وألعوانه بين عقالء الناس وخيارهم، ومن مآسي تلك الفترة حرب القذافي

على الشعب التشادي من أجل مجده الشخصي، وكانت المأساة فقتل وفقد وأسر آالف الليبيين، وكنا نلتقي

كشباب أغلبنا في نهاية عقده الثاني فكنا نتحدث عما نواجهه ونعيشه من المآسي ونبحث عن المخرج

ونتسمع أخبار تلك المحاوالت التي كانت تحدث في تلك الفترة وتستهدف إسقاط القذافي وكنا معجبين

.بتلك المحاوالت وكنا نتوقع زواله أو قتله في أي لحظة

 الجامعة وانسداد األفق

م نلُت الشهادة الثانوية من المعهد وتّم توجيهي إلى كلية التربية بالبيضاء، وقد1980ه الموافق 1400سنة 

سعدُت بوجودي في البيضاء مع أنها بعيدة عن مصراتة لكنها بعيدة أيضاً عن أجواء وضجيج القذافي، وفي

.كلية التربية بالبيضاء كانت الدراسة هادئة وال وجود لمظاهر ودعاية القذافي إال في مظاهر ال تكاد تُذكر

في مدينة البيضاء وجدت الكثيرين من أبناء مصراتة المقيمين بها سواءٌ كانوا تجاراً وأساتذة جامعات

وكذلك وجدت مجموعة من شباب مصراتة الذين جاءوا للدراسة والتدريس بالمعهد الديني بالبيضاء

 فيص –وبكليتي التربية والزراعة، كان هناك الشيخ الجليل الدكتور صالح الطالب - رحمه اهلل  أحد أعالم

وعلماء مصراتة وليبيا عموماً والذي تلقانا بكرمه ولطفه وبشاشته وكان يدعونا كثيراً لبيته لتناول طعامه

وسماع نصحه وتوجيهه وكانت غصته بسبب عهد الطاغية ال تخفى، وكان كثير الحديث عن الجامعة



اإلسمرية بالبيضاء ومشائخها وتاريخها، وكذلك الشيخ مختار الزرقاني الذي كان أستاذاً بكلية التربية،

وكان هناك مجموعة من مدرسي القرآن الكريم منهم: بلقاسم مليطان رحمه اهلل )أحد شهداء مذبحة

م( وكنت أعرفه من قبل و سالم ياسين الماني رحمه اهلل )أحد الشهداء بمعركة العمارة1996بوسليم 

م( و : عبد اهلل قرقد وبشير هّروس وعبد اهلل َمْعلم والطيّب الماني و غيرهم1984بطرابلس في مايو  .

دخلُت في البداية قسم التاريخ إال أنني انتقلت إلى قسم الفلسفة واالجتماع الذي كانوا يسمونه بناء على

تدّخل القذافي وأوامره )قسم التفسير واالجتماع( ألنه كان يتدخل في كل شيء ويرى أن التعريب الصحيح

لكلمة فلسفة هو تفسير. وكان لي اهتمام بحفظ القرآن الكريم رغبة وإحساساً بأهمية هذا األمر فشرعت

في هذا األمر متوكال على اهلل تعالى فكنت أذهب لمدرسة الفاروق بوسط البيضاء كل يوم تقريباً فأكتب

وأُسمع ما حفظته وتيسر لي األمر، وكنت أتابع دراستي أيضاً، كذلك وبحكم أجواء البيضاء المتحّررة نوعاً

ما من قبضة القذافي وجدنا متسعاً لممارسة ومناقشة بعض األفكار التي بدأت تظهر وهي في أغلبها

امتداد أو صدًى لما يحدث في المنطقة، وكنا نتبادل أشرطة خطب الشيخ عبدالحميد كشك، فقد كان

يشّدنا إليه أسلوبه وفصاحته وتناوله لقضايا حساسة تهّم أفكارنا وتساؤالتنا، وفي البيضاء كان هناك

خطيبان مصريان، أحدهما هادئ ورصين هو الشيخ زيد بجامع بالل، والثاني أقرب إلى اإلثارة

والتحريك منه إلى األفكار والتوجيه هو الشيخ أبوالفتوح عيسوي، بزاوية محمد بن علي السنوسي

.بالبيضاء

تمكنت من السكن في إحدى خلوات الزاوية بالبيضاء مما أتاح لي فرصة أفضل من القسم الداخلي

.للجامعة، الهدوء ومجاورة المسجد، إال أّن ذلك لم يحل بيني وبين التواصل مع زمالء الدراسة

كنا في ظّل ذلك التعتيم الرهيب والتسلط السياسّي للقذافي وعناصره نبحث عن شيٍء لم نتبيّن معالمه

بعد، كنا متدينين )ثقافة وانتماء( وكان للدراسة بالمعهد الديني دورها الكبير في طبيعة هذا التدين فمع

 فيص –النزعة إلى السلف  الذي ميزنا بين أقراننا - كنا نرى أهمية الفقه والمذاهب الفقهية وأهمية التراث

الفقهّي، ولم نتأثر بأفكار غالة الظاهرية وغيرهم ممن كنا نفّر بفطرتنا من أسلوب تفكيرهم وطريقة

تدينهم، لقد كانوا نتاجا طبيعيا لمرحلة التعتيم واإلرهاب الفكري الذي مارسه القذافي وأمثاله من حكّام



المنطقة، تأثرت إلى حّد ما بأفكار البنّا وسيّد قطب واإلخوان المسلمين، وإن بقيت لي تحفظات

وتساؤالت، تأثرت أيضاً تأثراً عميقاً بأفكار ومنهجية وأسلوب الشيخ العالمة الداعية الكبير محّمد

الغزالي، الذي كان يصدر عن فهم غزير لحقائق ومعالم اإلسالم وكان يحسن مخاطبة الجيل ببالغته

وروعة أسلوبه هذا الَعلم الذي ظلمه من ال يحسن الفهم عنه وظنوا به الظنون التي ال تجوز في حق مسلم،

.ورموه بما هو منه براء واستكثروا عليه ما وسع قبله كثيراً من علماء وفقهاء اإلسالم

م وفي تلك السنة حدثت تطورات لم تخطر لنا على بال، ففي1982واستمرت دراستي الجامعية إلى سنة 

م فوجئنا بحافالت قادمة من مدينة بنغازي، تقّل مجموعات كبيرة من عناصر اللجان1982 أبريل 11يوم 

الثورية على رأسها رموز معروفة : علي أبو جازية وهدى بن عامر وغيرهم يدخلون إلى مقر الجامعة

ويحشرون الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بمبنى المكتبة المركزية واعتدوا بالضرب والشتائم والعبارات

 فيص –النابية على بعض أعضاء هيئة التدريس والطالب وقد تعّرض الطالب  في ذلك الوقت- حسن األمين

للضرب المبّرح أمام الطلبة وصّرح علي أبوجازية : سيكون اليوم شالل دم، واعتقل بعض الطلبة وطردوا

من الدراسة، وتّم اتخاذ قرار جائر بنقل الكلية إلى بنغازي وعندها وقعت اضطرابات بمدينة البيضاء

شارك فيها طلبة الدارس الثانوية، واستمرت األحداث ثالثة أيام حيث كانت إذاعات القذافي تعلن : ال

تزال القوى الثورية تقوم بتصفية اليمين الرجعي بمدينة البيضاء. لقد قرروا نقل كلية التربية للبيضاء بحجة

أنها خارج الدائرة الثورية وال يمكن السكوت على ذلك، وأجريت امتحانات نهاية الفصل الثاني ودخلت

.االمتحان إال أنني كنت قد عقد العزم على ترك الدراسة ومغادرة البالد

مغادرة الوطن وااللتحاق بالمعارضة

لم يكن قرار مغادرة البالد قراراً سهاًل - في اتخاذه وتنفيذه- لشاب في مثل سني، فذلك يعني مفارقة

األهل والوطن الحبيب والدخول في مجهول ال يعلمه إال اهلل، والسفر إلى الخارج في ذلك الوقت يكاد

يكون إحدى المستحيالت، بسبب القيود واإلجراءات، والقبضة األمنية التي كانت لها اليد الُطولى في كل

شيء، ولكنا توكلنا على اهلل، وقررنا أنا وأخي سالم ياسين الماني أن نغادر البالد، واغتنمنا فرصة الحّج



م ، وجمعُت ما وفرته من نقود وبالكاد غطى ثمن التذكرة وما يأخذه المطّوف وبقي1982هـ - 1402سنة 

شيء قليل للمصروف، وفي ذلك العام وألول مّرة أقلعت بنا الطائرة من مطار مصراتة )الكلية الجوية( وال

 فيص –أنسى تلك اللحظات األخيرة فقد قالت لي جدتي  أمّ أبي- : "ال أظنني سأراك ثانية" وكأنها تعلم ما

قررتُه ولم أبلغ به أحداً، وكانت لحظات صعبة على النفس كادت تجعلني أتراجع عن رأيي، حين ودعت

والدتي وإخوتي الذين كانوا صغاراً وأخذني الوالد بالسيارة مع بعض األقارب فجر ذلك اليوم منتصف

م إلى مستودع المواصالت بشارع بنغازي، وحين وّدعني والدي قال لي كلمة1982شهر سبتمبر سنة 

واحدة: "كن رجاًل" ومن هناك إلى المطار وعلى سلم الطائرة كان أفراد األمن بالمرصاد أين البطاقة

أين الـ... وتفّرس بعضهم في وجهي مستغرباً الحّج من مثلي، ولكني أخيراً صعدت إلى الطائرة وجلست

على أحد كراسيها، وداهمني شعور بالفرحة الممزوجة بالحزن العميق والغصة والحسرة، وتراءت لي

صور الماضي الذي تحمله ذاكرتي والمستقبل الذي أتخيله دون مقدمات، وأقلعت الطائرة وأقلعت أنا

بطائرتي الخاصة أجوب اآلفاق وأستشرف المستقبل وأكفكف دموع األسى واللوعة، لقد كان قرار الهجرة

كبيراً وخطيراً، ولكن البّد مما ليس منه بّد، وكان معنا في تلك الرحلة -موافقة - أخي وصديقي العزيز

بلقاسم مليطان رحمه اهلل )أحد شهداء مذبحة أبي سليم فيما بعد( وكانت معه أمه التي انتقلت إلى رحمة

اهلل في تلك الحجة، ووصلنا أرض الحجاز ودخلنا مكة فجراً، فصلينا الصبح وأدينا طواف القدوم ودخلنا

في مناسك الحج، وفي إحدى الليالي التقيت شخصين، عرفتهما فيما بعد، أحدهما فايز جبريل واآلخر

يوسف المجريسي، تحدثا إلي قليال ثم التقينا ثانية، وذكرا لي أنهما ينتميان للجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا،

على ما أذكر-  فيص –وقدما لي بعض المطبوعات، ثم تواعدنا مّرة أخرى وذهبت معهما إلى فندق الحرم 

وهناك كان في انتظاري أحمد حواس رحمه اهلل الذي رأيته يومها ألول مّرة وكنت قد سمعت عنه في

األخبار أنه قد استقال من منصبه كقائم باألعمال في السفارة الليبية بغويانا وأحسست أني أعرف هذا

الرجل منذ زمن بعيد، تلقاني ببشر وترحاب وابتسامة ال تفارقه إال في ساعات الجّد تحدثنا وسألني عن

البالد وعن األوضاع وعن سبب خروجي وعن إمكاناتي التي أستطيع تقديمها للجبهة فأخبرته أنني لم أعد

أستطيع البقاء في البالد وأن األجواء أصبحت خانقة والدراسة في ظل عسف وبطش أحمد إبراهيم



وأشكاله هي مأساة ال توصف وأنني أرغب مواصلة دراستي ورغبتي وأخي سالم الماني أن ندرس بمكة أو

المدينة، وأننا نسعى في هذا الصدد إال أن األمور غير واضحة وامتد بنا اللقاء، وفي األثناء دخل الدكتور

محمد يوسف المقريف، ورأيت كذلك االستاذ علي عبد اهلل الضراط واألستاذ علي أبو زعكوك و وجدي

األمير وبعضاً من مناضلي الجبهة الذين حضروا في ذلك الموسم بغرض الحج واالتصال بالليبيين وعرض

أفكار وبرنامج عمل الجبهة، وقد شعرت بعد أيام أنني تحت مراقبة عناصر أمن القذافي الذين انتشروا

بين الحجيج الليبيين يرصدون ويتابعون ويتناقلون وينقلون ما يسمعون، وعندها أشعرتُهم بأنني سأعود

للبالد وأبحث عن بعض األشياء ألعود بها ومع ذلك ظلّوا يراقبونني، وقبل الذهاب إلى المدينة عقب

انقضاء مناسك الحج، التقيت أحمد حواس مّرة أخرى، فسألني عن إمكانية العودة والرجوع إلى ليبيا

لخدمة القضية من الداخل، فقلُت له: أنا اآلن تحت المراقبة وقد شعروا باتصالي بكم نتيجة للوشاية من

بعض الرفاق، فإذا رجعُت فالمصير معروف، وليس لنا إال البحث عن حّل آخر، وأخبرتُه أننا التقينا

الشيخ عبد العزيز بن باز وأنه بعثنا إلى رئيس جامعة أم القرى، لكننا لم نحصل منه على رّد إيجابي،

فضال عن أننا ال نحمل جوازات سفر إنما هي وثائق الحج فقط، وعندها قال لي إياك أن تبقى هنا

فسيظنون أنكما من عناصر أمن القذافي وسيكون مصيركما كآل زعطوط الذين أعيدا إلى ليبيا عقب

موسم الحج العام الماضي، وأعطاني رقم تلفون السيد مصطفى الرجباني في جّدة ألتصل به ولترتيب

.إجراءات السفر إلى السودان، عقب ذلك ذهبنا إلى المدينة المنورة

وفي المسجد النبوّي التقيت أخوين مسلمين من جزر القُُمر كانا يدرسان معي بمعهد القويرّي الدينّي 

بمصراتة، محمد عبد العزيز وعلي مداهومي واللذان انتقال معي إلى مقّر إقامتنا بالمدينة، فتحدثنا طويال،

وفي أثناء الحديث ذكرا لي أنه بإمكاننا أن ندرس بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، وأن على رأس

هذه الجامعة رجاًل يحب طلبة العلم ويساعدهم على دخول الجامعة، هو الدكتور عبد اهلل العبيد، فسألتهما

وكيف يمكن لقاؤه ؟ قاال: ما عليك إال أن تصلي الظهر بمسجد الجامعة وستجده هناك، وفعاًل صليت

الظهر هناك، ودالني على الرجل فانتظرته خارج المصلى وحين خرج بادرته وسلمت عليه فرد التحية

وسألني عن أمري فقدمنا له طلباً نشرح فيه ظروفنا ورغبتنا في إتمام الدراسة أنا وأخي سالم الماني،



فقرأ الرجل الورقة، وأخرج قلمه ودّون عليها مالحظة تقول: "إلى عمادة شئون الطلبة للقبول" فشكرته

وودعته، إال أننا وبعد دراسة األمور قررنا تأجيل هذا األمر والسفر إلى السودان، فاتصلت بالدكتور

.مصطفى الرجباني المقيم بجدة، والذي رتب لنا إجراءات السفر وحجز لنا إلى الخرطوم

: من الحجاز إلى السودان

م وكان وقت وصولنا لياًل وقد استقبلنا1982غادرنا مطار جّدة إلى الخرطوم وذلك منتصف شهر أكتوبر 

في المطار بعض أعضاء الجبهة وانتقلنا إلى أحد بيوت الضيافة التي خصصتها الحكومة السودانية للجبهة

 فيص –بشارع الجمهورية بالخرطوم، وهناك وجدت معظم وأهّم قيادات الجبهة  في ذلك الوقت- الذين

حضروا اجتماعاً للمكتب الدائم، الدكتور محمد المقريف األمين العام للجبهة ونائبه السيد غيث عبد

المجيد سيف النصر وأحمد حواس المفّوض العسكري، وإبراهيم صهد المفّوض السياسي وعلي أبو

زعكوك المفّوض اإلعالمي وفايز جبريل الذي كان على رأس اتحاد طلبة ليبيا المعارض، والعميد

مصطفى القويري و محمود الناكوع، وعاشور الشامس وغيرهم من أعضاء ومناضلي الجبهة، وكان البيت

أشبه شيء بخلية النحل، حركة دائبة ونشاط موصول يستوي فيه الليل والنهار، وعلى الفور التحقت

، وكان على رأسصوت الشعب الليبي صوت الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيابإذاعة الجبهة التي كانت تسمى: 

، فرحب بي وعرض علي طريقة وخريطة أحمد سعيدالعمل اإلذاعي أخ فاضل من مدينة جادو اسمه

البرامج كانت أدواته بسيطة مسجل وأشرطة كاسيت وحجرة متواضعة لم تكن مجهزة كقاعة تسجيل

)أستوديو( فقلت : سبحان اهلل هذه األدوات البسيطة المتواضعة تقض مضجع الطاغية وتجعله يبحث عن

.أغلى وسائل التشويش ليحول بين الشعب الليبي وسماع الحقيقة

لقد كان لهذه اإلذاعة دور هام في إذكاء روح المقاومة لسلطة الطاغية وكسر لحاجز التعتيم اإلعالمي 

الذي بذل القذافي أقصى جهده لتكريسه حتى يتسنى له االستفراد بالساحة في ظل تغييب الحقائق ليكذب

ويزيف التاريخ والواقع، لقد أزعجت تلك اإلذاعة المتواضعة القذافي وظهر ذلك واضحا في كلماته عنها

ومن خالل التشويش ثم أوامره لقاذفات السالح الجوي بقصف إذاعة أم درمان إلسكات صوت الجبهة



ولم يفلح، فعملت باإلذاعة كاتبا ومحررا ومذيعاً، ثم تطور وضع اإلذاعة حين انتقلنا لبيت آخر بحي

الصافية بالخرطوم وصارت لنا قاعة تسجيل وبعض األجهزة التي تساعد على التسجيل واإلخراج

 .والتنفيذ المالئم للماّدة اإلعالمية

أول زيارة إلى القاهرة

م توجهت إلى القاهرة رفقة االستاذ علي عبداهلل الضراط وكان اليوم يوم جمعة وعند1983في أبريل 

وصولنا للمطار تم احتجازي من قبل األمن المصري وأحسسُت أنهم ظنوا أنني فلسطيني أحمل جواز

سفر سوداني مزّور وقد أخذت إلى أحد المكاتب ألجلس منتظراً لحوالي ساعتين، إال أن هناك اتصاالت

حدثت فأطلق سراحي، وعموما كانت أساليب تعامل الحكومة المصرية مع الجبهة في ذلك الوقت تنم عن

عدم ارتياح ال تخلو من مضايقة السيما لبعض الشخصيات مثل ما حدث مع أحمد حواس وقد بدأ القذافي

م يمهد لعودة عالقته بالحكومة المصرية وكانت زيارة المدعو أحمد قذاف الدم السرية إلى1983في سنة 

مصر لشعوره بخطر مصر، ثم أطلق سراحي، وكانت هذه أول مرة أرى فيها القاهرة، وكان أول ليبي أراه

يوسف شاكير الذي كان رئيسا لمكتب الجبهة في مصر وكانت شخصيته مثيرة لقلقي وانزعاجي نظراً

في  فيص –لسلوكه وعباراته وال أعتقد -كما يظن البعض- أنه كان جاسوسا للقذافي وما كان منه بعد ذلك هو 

 فيص –تقديري  رّدة فعل خصوصا بعد سحب رئاسة مكتب الجبهة بمصر منه واختيار السيد عبدالرزاق

أبوحجر، وقد أقمت عند الدكتور صالح الحاراتي بشقته في مصر الجديدة وهو أحد أعضاء مكتب الجبهة

بالقاهرة وكان على صلة خاصة بعبد المنعم الهوني )الرجل اللغز( وليس هذا طعنا في شخصية الحاراتي

م وقد قُتل في حادث سيارة في1969ولكن ألّن صالح هذا شقيق لمحمد الحاراتي أحد ضباط االنقالب 

أول السبعينيات ويظن البعض أنه كان عماًل مدبّراً ، كما تعرفُت على عّدة شخصيات هم أعضاء في

الجبهة أو متعاطفون معها وعلى صلة بها، عبد الرزاق أبوحجر الذي تولى عقب تحرير طرابلس رئاسة

المجلس المحلي بها، وتعرفت على الدكتور المهدي بيت المال و يوسف خربيش وعبد الحميد بن حليم

)أحد أثرياء درنة وشقيق رئيس الوزراء مصطفى بن حليم( وعبد اهلل الدحرة ومحمد ونيس الرعيض

 مايو من13وجمال محمود السباعي وعلي أبوخضير وغيرهم وتنقلت ما بين القاهرة واإلسكندرية، وفي 



تلك السنة توفي السيد إدريس السنوسي ملك ليبيا - رحمه اهلل - والذي ُدفن بالبقيع بعد رفض القذافي أن

 . يُدفن في الجغبوب

وأذكر أّن عددا كبيراً من الليبيين اجتمعوا في مقر إقامة الملك بالدقي في جّو اجتماعي له دالالته وشعور

رحمه اهلل- كنت  فيص –مشترك ال يخفى، وقد رأيت عّدة شخصيات ليبية في العزاء الذي أقيم بمقر إقامة الملك 

 .. ثم عدتعمر الشلحي وعبداهلل عابد وعبدالحميد البكوش ومصطفى محمد البركيأسمع عنها من بعيد : 

إلى الخرطوم، فوجدت مجموعة من الشباب قد جاؤا وانضموا إلى الجبهة، كانوا طلبة ضمن بعثة

 أسامة شلوف وعارف دخيل ومصطفى أبوعسكرية )فيما يعرف بالتصنيع الحربي( ومن هؤالء الشباب

 ومع هؤالء جاءغرارة وأحمد الكاديكي ومصطفى الخفيفي وسعد األثرم وشكري السنكي وعبدالسالم مرسي

 الذي كان يدرس بألمانيا وعلى صلة وثيقة بهؤالء الشباب وهو الذي ضمهم لصفوف الجبهة،سالم الحاسي

وكان على صلة وثيقة بهم، وقد ظهر هؤالء الشباب في مؤتمر صحفي عبر تلفزيون السودان رفقة علي

أبوزعكوك يعلنون مفاصلتهم للطاغية القذافي وانضمامهم للجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا، ولم يلبثوا إال قليال

حتى التحقوا بمعسكر تدريب الجبهة الذي كان بمنطقة جبل أولياء العسكرية وتحديدا بمعسكر "جبل

م تقريبا، ليشكلوا بذلك نواة )قوات اإلنقاذ( الذراع العسكرية1983منذرة" وكان ذلك في أغسطس 

للجبهة، وكان الفدائي البطل أحمد حواس على رأس هذا العمل بصفته المفوض والقائد للجناح العسكري،

وكنت على صلة وثيقة ودائمة وخاصة بهؤالء الفدائيين وإلى هؤالء انضم عّدة شباب ليبيين من مناطق

مختلفة في ليبيا جاؤا من مصر وأوروبا وكنت على صلة واتصال بالمعسكر وبالشباب مع انشغالي بالعمل

اإلعالمي من خالل اإلذاعة، وقد تلقى الشباب تدريبا أولياً ثم انخرطوا في دورة تدريبية متقّدمة على

أيدي معلمين من القوات الخاصة السودانية وعلى رأس هؤالء المعلمين ضابطان من ضباط القوات

الرائد عبد المنعم فودة والنقيب تاج السّر عبد اهللالسودانية الخاصة هما :  .

وهنا أريد أن أقول شيئاً للتاريخ وليعلمه القراء األعزاء هو أّن عالقة الجبهة بالسودان - وقد وقفت على 

 فيص –مظاهر ذلك  كانت عالقة أخوية خالية من كل تكلف وتعقيد ولم يكن القوم يتدخلون في أي عمل نقوم

به سواء في الجانب السياسّي أو العسكرّي أو اإلعالمّي، إال ما كان يتطلب التنسيق ويتعلق بسيادة البلد،



ولم أشعر في يوم ما بما هو إمالء أو توجيه أو فوقية متعالية كما هي عند بعض األنظمة المجاورة، في

السودان قضيت أياماً ال تنسى وعشت تجربة لها بالغ األثر في تفكيري ونظرتي لألمور والقضايا الفكرية

والسياسية، وقد كانت البالد تعيش ظروفاً صعبة وال تزال فحرب االنفصال التي أشعلها القذافي في

جنوب السودان بدعمه الالمحدود للعقيد جون قارنق ومخططاته إلسقاط النميري كانت عوامل استنزاف

وإنهاك للسودان، ومع كل هذا يلمس اإلنسان أن شعب السودان شعب مثقف بشكل عام، و أغلب الناس

.لهم توجهات فكرية وانتماءات سياسية وحزبية، وهم ذووا اهتمام بالشأن السياسي في كل مكان

كان الحدث األبرز في تلك األيام حدث الثورة اإليرانية الذي هز المنطقة بكاملها وألقى بظالله على

المشهد السياسي عموماً ، وقد خرجت من ليبيا المغلقة إعالميا وسياسياً والمغيبة بأبشع وطرق التغييب،

فقد كانت الصحافة العربية والدولية ممنوعة والقنوات اإلعالمية محدودة وغير متاحة للكّل، أما في

السودان فقد وجد الساحة مختلفة تماماً وصرت أطالع وأقرأ وأتابع وأسأل وأتواصل مع كل ما أمكنني

الوصول إليه، وكانت نافذتي عبر الحركة اإلسالمية التي كان على رأسها الدكتور حسن عبداهلل الترابي

هذا الرجل تأثرت كثيراً بفكره السياسي وطرحه اإلسالمي ومشروعه الحضاري ووجدت عنده شخصياً

اإلجابة الشافية عن كل التساؤالت التي تشغلنا كشباب، وأكثر شيء شّدني إلى هذا الرجل لغته الراقية

وخطابه المتميز الذي حاولت تقليده بداية ثم أصبحت أصدر فيه عن فكرة واضحة، كنت على صلة بهذا

الرجل وال أزال أحمل له احتراما وتقديراً وإعجاباً، إال أّن هناك بعض التساؤالت عما آل إليه خطابه

في اآلونة األخيرة وأخذ عليه حتى من قبل تالميذه وأبناء حركته، ولكنني أصّر على أنه رجل ليس من

السهل الحكم عليه فهو ابن ثقافته وبيئته، أذكر السيد إبراهيم السنوسي والدكتور التيجاني أبوجديري

رحمه اهلل والصادق بخيت )المستشار الصحفي لعمر البشير( وأذكر أخي الفاضل جمال أحمد الذي كان

يأتينا دائما لنخرج إلى جامعة الخرطوم وتحديداً إلى ساحة النشاط بالجامعة، والتي كانت ميداناً للكتابة

والنقاش وطرح األفكار والمناظرات السياسية، كما زرت عدة أماكن تاريخية ال سيما في أم درمان مهد

الحركة المهدية وكنت حريصاً على حضور الندوات والمحاضرات الفكرية، وكان األلم يعتصرني وأنا



أوازن بين تلك الحال وبين ما يجري في ليبيا المغلقة المقفلة بأسوار الطاغية وأعوانه السفهاء الذين

.كانوا يزّورون كل شيء، ويكذبون على أنفسهم قبل كذبهم على من سواهم

كنت أحيانا أمتعض من بعض الالفتات التي ترفع في الخرطوم وال أزال أذكر إحداها )يسقط السفاح

نميري( فأقول نعم قد يكون الرجل حاكماً فردياً دكتاتورياً ومن حق الناس أن تقول رأيها فيه دون

مجاملة ولكن سؤالي: إن كان نميري سفاحاً فهل يستطيع أحد أن يعلق هذه الالفتة ثم تبقى ألراها مراراً

.وتكراراً ؟ ولكن أهل مكة أدرى بشعابها

لقد وقف هذا الرجل إلى جانبنا ولم يقبل كافة عروض القذافي المغرية ولم يخش تهديداته المؤذية وبقى

.على موقفه هذا إلى آخر لحظة

 معسكر منذرة واالستعداد للعمل العسكري

في معسكر منذرة جمعتني أيام لم ولن أنساها ما حييت، بثلّة من شباب ليبيا الشرفاء الذين انضموا إلى

الجبهة وإلى العمل العسكرّي الذي تكتنفه المخاطر في كافة مراحله وفي زمن كان فيه توزيع وقراءة

المنشورات عمال بطولياً يكلّف األرواح، و كان القذافي في أوج طغيانه وجبروته ينذر ويتوّعد ويرسل

مرتزقته القتلة وكانت له عالقته باالتحاد السوفييتي إمبراطورية اإللحاد والشر ويستفيد من ظروف

الحرب الباردة وله عالقاته المشبوهة بكل المنظمات اإلرهابية اإلجرامية من القتلة والسفاحين

والمافيا وما شاكلها في أوروبا وأمريكا الالتينية وببعض تجار القضية الفلسطينية - حاش الشرفاء

.المناضلين - وكان يدفع األموال بال عّد وال قيد خدمة لمآربه وأحالمه المجنونة

 فيص –جاء هؤالء الشباب الذين تركوا ملذات الحياة وكل مباهجها في الغرب  وكانت في متناول أيديهم -

جاؤا ليتدربوا على السالح ويحملوا هّم الوطن ويبدؤوا مسيرة األلف ميل بتلك الخطوة التي كان يعّدها

.البعض في ذلك الزمن ضرباً من الهوس والجنون

، أحد المعسكرات التابعة للقوات الخاّصة السودانية وُسمي بهذا االسم نسبة إلى جبل صغيرمعسكر منذرة

اسمه جبل منذرة، وهذا الجبيل يشبه جبل )أُُحد( وقد ُخصص هذا المعسكر للجبهة به مسجد ُشيّد من



الطين الخالص وسقفه خشب وإلى جواره بعض حجرات لتخزين السالح ولوازم المعسكر، وهناك ميدان

التدريب العنيف، ثم مجموعة خيام واحدة لقيادة المعسكر وعليها الراية القتالية للجبهة وفي هذه الخيمة

كانت تقدم الدروس العسكرية وأساليب الحرب الفدائية التي كان يلقيها أحمد حواس شخصياً )كما في

.الصورة الشهيد أحمد حواس وإلى جواره الراية( وكذلك المدربون السودانيون

وعند سفح الجبل ميدان الرماية )يسميه السودانيون: الذروة( حيث كانت تتم الرماية بمختلف أنواع

.األسلحة الخفيفة والمتوسطة وكذلك التدريبات على استعمال العبوات الناسفة

كانت العالقة التي تربط هؤالء الفدائيين قّمة في األخّوة والموّدة والصفاء، وكان التطلع إلى دخول البالد

وُحّب الشهادة واالستعداد للتضحية شيئا واضحاً على وجوه الجميع وال يحتاج إلى اختبار، وواجهت قيادة

الجبهة مشكلة عندما منع بعض الفدائيين من دخول ليبيا نظراً لظروفهم وإمكاناتهم البدنية لكنهم أصّروا

على الدخول ليكونوا مع إخوانهم، وال تزال بين ناظري مشاهد هؤالء اإلخوة وهم يمارسون التدريبات

.العسكرية ويرددون األناشيد والتكبيرات وكانت حماستهم شديدة لما هم بصدده

 بدفعة تدريبية مع مجموعة جديدة من الشبابعماد الحصايريم التحقُت وكذلك 1984 يناير سنة 14وفي 

عدا بعض العناصر- في حماستها25حوالي   فيص – متدرباً إال أّن المجموعة كانت مختلفة عن األولى 

،واستعدادها بل منهم من جاء ليحصل على جواز سفر وما إلى ذلك، فمجموعة )بدر( كانت نموذجاً فريداً

عودة مجموعة بدر إلى الوطن

وفي هذه األثناء بدأت عملية اإلعداد الفعلي لدخول الفدائيين إلى ليبيا وانتقل شباب الدفعة السابقة 

)مجموعة بدر( من معسكر منذرة إلى أحد البيوت المخصصة بأحد أحياء الخرطوم، حيث أعدت خطط

 عبدالدخول وطبعت الهويات الالزمة من بطاقات وغيرها والتي كان يشرف على إعدادها الدكتور

، وهو عمل دقيق ومهم جداً للفدائيين، وأذكر أنني وبرفقة علي عبد اهلل ودعنا أولالغني بن صوفية

 رحمه اهلل الذي سافر إلى اليونان التي كانت مكانالشهيد المهدي لياسالفدائيين بمطار الخرطوم 

دراسته ليعود إلى ليبيا عودة عادية، وكذلك كان، أما بقية المجموعة فبدؤوا السفر إلى تونس، شخصان



 )قتل على يد قتلة مستأجرينعلي أبوزيد الرجباني الشهيدأو ثالثة في كل مّرة، وفي تونس كان هناك 

بلندن أوائل التسعينيات( وهو مدير عمل الجبهة بتونس؛ وكان يرتب عملية الدخول عن طريق البحر

والبر، بواسطة المهربين الذين يعرفون مسالك الحدود، فدخل الشباب على هيئة مجموعات صغيرة

 سالم الحاسي )شحات( ومجديم1984واحدة تلو األخرى، خالل الفترة ما بين يناير إلى أواسط أبريل 

الشويهدي )طرابلس( وصالح المؤدب)درنة( وأسامة شلوف )طرابلس( وسالم الماني )مصراتة( وسالم

القاللي )طرابلس( وجمال السباعي )مصراتة( ومحمد هاشم )إجدابيا( وعبدالناصر الدحرة )مصراتة(

ويحيى علي معمر)الجبل الغربي( وكمال الشامي ومحمد ونيس الرعيض)بنغازي(، وأخيراً عارف دخيل

وكان قائد المجموعة المكلّف هو البطل الشهيدالبرعصي )بنغازي( ومصطفى الجالي أبوغرارة )درنة( 

مجدي الشويهدي، وبعد الدخول بدأت المجموعة المكلفة باالتصال بعناصر الجبهة أو المتعاونين في

الداخل تتنقل داخل ليبيا لتكمل بقية المهمة، والتنسيق مع عناصر الجبهة في الداخل وترتيب أماكن

اإليواء وتجميع األسلحة وتوزيع الفدائيين على المناطق لتنفيذ الخطة، وهنا اصطدم الشباب بواقع يصعب

وصفه أو تذليله، كانت اإلمكانات محدودة جداً والترتيبات أصاًل لم تكن في مستوى العمل، ومعظم

التخطيط كان قائماً على الوعود التي تراجع بعض أصحابها عنها، وللحقيقة والتاريخ لقد صارح بها أحمد

احواس الشباب قبل دخولهم وكأنه كان يحّس بشيء ما وهو رجل تقّي يخاف اهلل حيث قال للشباب: "قد

تذهبون إلى شخص وعدني بالمساعدة ثم يتنكر لذلك فمن ال يريد الدخول فال يدخل من اآلن" فقبل

الشباب هذه الصراحة ولم يتراجع أحٌد منهم إال واحد فقط هو نجيمي التومي

الخطة العسكرية

وقد كانت الخطة العسكرية للجبهة، القيام بعمليات فدائية تستهدف تصفية قائمة تضّم اثنين وثالثين ،

عنصراً من أعوان القذافي ممن اشتهروا بالدموية والعنف، وكذلك تدمير ونسف بعض المقار التي لها

داللتها ومزيتها وخطورتها، على أن يتوزع العمل على رقعة ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، وكانت مراحل

 فيص –العمل العسكري - حسب التصور  ثالثة مراحل: مرحلة االختبار ثم مرحلة المواجهة ثم مرحلة

االنقضاض والحسم، ولكن التخطيط الفعلي لم يعط هذه المراحل حقها كما أّن الظروف كانت أكبر من



الجميع والقبضة األمنية شديدة وحالة الخوف والتوجس والتردد عند الناس ال حدود لها والتجارب

محدودة، ولست هنا في موضع اإلدانة أو التشهير بل هو حديث عن النفس والتجربة الذاتية والتقييم

الموضوعي الصادق لما حدث وألقدم الحقيقة والتجربة كما كانت في الواقع ليقرأها جيل اليوم والغد

ولتضاف إلى رصيد وكم التجارب والتضحيات التي قدمها شعبنا في مواجهة الطاغية، وفي نظري كان

األولى أن يدخل عنصران فقط ليتأكدا ويضعا البنية الالزمة قبل دخول الفدائيين، ال أن يُزج بالمجموعة

كلها، ولم يجد الشباب إال مقراً واحداً في طرابلس بقيت فيه المجموعة بكاملها ونتيجة اإلحباط رأت

المجموعة أن تتجاوز مخطط الجبهة وتضع خطة بديلة هي القيام بعملية فدائية تستهدف القذافي شخصياً،

أثناء افتتاحه لمركز الدراسات التاريخية، بناء على المعلومات المؤكدة المتوفرة لدى المجموعة ووضعت

لذلك خطة محكمة، إال أّن أحمد حواس رفض ذلك وأصّر على السير حسب الخطة األولى وهنا حدث

خالف بين الشباب، وعزل مجدي الشويهدي عن القيادة بعد إصراره على االلتزام بالخطة وقد وصل

األمر إلى قيام الشباب بحبس الشهيد مجدي ومنعه من الحركة إال أنه أفلت وخرج، فعينوا سالم ياسين

الماني )الشيخ عمر( قائداً للمجموعة وشكّل هذا الخالف نقطة وعالمة خطيرة لدى القائد أحمد حواس،

بحكم صلتي القوية معه ومع المجموعة- بما حدث وقال لي وبالحرف  فيص –وعند مجيئه إلى الخرطوم أبلغني 

"يبدو أنني وضعت الشباب أمام مشكلة أكبر منهم، وعلّي أن أتحمل مسئوليتي أو أنال الشهادةالواحد: "

وحينها شعرُت بخطورة الموقف وخطورة ما يعنيه أحمد بقوله، ثم قال لي: "سأدخل وستكون معي فما

رأيك؟" فقلت له : لقد عاهدتك ولن أتردد فيما تأمرني به من الدخول وغيره، لكّن دخولك أنت هو أمٌر ال

أوافقك عليه وقد يترتب عليه ما يحبط المخطط بكامله، لكنه كان مصّرا على الدخول، وقال لي جهْز

ربما يكون طريفاً- وما كنت أريد ذكره  فيص –نفسك وعندما تأتيك اإلشارة غادر إلى تونس، و سأذكر شيئاً 

حتى ال يفهم في غير سياق ذكره ، قبل أن يفاتحني أحمد رحمه اهلل بالمعضلة وبما عزم عليه وقبلها بأيام

قليلة رأيت في المنام كأّن أحمد يدعوني إلى غرفة القيادة بالمعسكر، فدخلت ووجدته قد ركب على

مسطبة عالية ويمد يده إلى صندوق عاٍل ويستخرج منه رطباً طيباً ويأكله وقال لي : مّد يدك وكُْل، فمددُت

يدي إلى الصندوق ألتناول التمر فلدغتني عقرب خرجت من ذلك الصندوق، واختفى أحمد من المشهد،



ولم أعد أراه لكنني كنت أسمعه يحذرني ويقول لي: ال تترك العقرب، ال تترك العقرب. فأمسكت إصبعي

اللديغ وطاردت تلك العقرب في كافة أرجاء المعسكر وكلما كدت أقتلها كانت تختبئ في شيء يمنعها مني

واستمرت المطاردة طويال حتى كدت أسقط من اإلعياء وألم السم، وفي آخر لحظة لم تجد العقرب إال

جذر حطب وحينها أدركتها ودهستها بقدمي حتى نضحني شيء خرج منها، فعجبت لهذه الرؤيا وحين كلمني

.أحمد -رحمه اهلل- وفاتحني باألمر أحسست بشيء ما قد يقع لكنني أبقيتها في نفسي

م وحضر مظاهرة1984سافر أحمد حواس إلى لندن وكان ذلك في نهاية األسبوع األول من نيسان أبريل 

نظمتها المعارضة الليبية في لندن استنكاراً لجريمة نكراء للقذافي حين شنق اثنين من السجناء الليبيين

، األول من جماعة الشيخ الشهيد محمد البشتي الذي قتلته اللجانرشيد كعبار ومحمد مهذب حفافهما 

 فهو من بقية أعضاء حزب التحرير، وتّم إطالق النار محمد مهذب حفافم، أما1981الثورية في نوفمبر 

على المتظاهرين من مبنى سفارة القذافي وسقط عدة جرحى وماتت شرطية إنجليزية نتيجة إصابتها، وقد

كان لهذا الحادث أصداء واسعة النطاق ومما أسجله هنا وعقب دخولي السجن وبعد سنين التقيت

 فيص –المناضل البطل أحمد الثلثي  رحمه اهلل- الذي أخذه الحرس من قاطعنا فجر السبت يوم مذبحة أبوسليم

ليقتل ـ لقد ذكر لي أنه كان في سيارة اإلسعاف مع بعض الجرحى ومنهم الشرطية التي قالت للمجموعة:

.نحن متأسفون ألننا لم نستطع حمايتكم

إلى الوطن عبر الدروب والمغامرة

بعد أن تلقيت اإلشارة من أحمد سافرت إلى تونس وفي طريقي مررُت بالقاهرة وبقيت فيها يومين من

م، ووصلت العاصمة التونسية في ساعة متأخرة من الليل ونقلني التاكسي إلى فندق1984أواخر أبريل 

قديم اسمه نُزل تيرزا وعقب وصولي اتصلت من الفندق بالسيد علي أبوزيد -رحمه اهلل- الذي جاءني

صباحاً ونقلني إلى فندق آخر اسمه : نزل فرنسا بنهج الحبيب تامر، وقد أمضيت فيه بقية المّدة إلى أن

 مايو وصل أحمد حواس إلى تونس ونزل بفندق السفير، ألنه كان يحمل3 أو 2غادرته إلى ليبيا، ويوم 

جواز سفر دبلوماسي والتقيته مساء ذلك اليوم هو وعلي أبوزيد وتناولنا طعام العشاء معا في أحد مطاعم



العاصمة وتحدثنا بخصوص كيفية الدخول، فذكر علي أبوزيد أن الدخول عن طريق ترتيب اإلخوة في

الداخل يحتاج إلى عّدة أيام، نظراً لبعض األحداث التي حصلت ومنها حرق المحكمة في زوارة على خلفية

نزاع بين أهل زوارة والجميل أّما الدخول عن طريق المهربين فممكن وخالل يومين فقط، وكان رأيي

انتظار ترتيب اإلخوة في الداخل فهو أقل خطراً من التعامل مع من ال نثق بهم كثيراً وال تربطنا بهم صلة،

لكّن أحمد أصّر على ضرورة الدخول بأسرع وقت وعن طريق المهربين، ألّن األمر ال يحتمل التأخير، وفي

اليوم التالي وكان الجمعة صلينا الجمعة بمسجد اسمه مسجد السالم والعجيب أّن الخطيب كان حديثه

 فيص –عن الجهاد والبذل والتضحية، ثّم أخذنا علي أبوزيد لبيته حيث تناولنا طعام الغداء، وقال لي أحمد 

 فيص –ليعطيني فكرة عن عالقته بعلي بوزيد  لقد كنت وعلي في أسرة واحدة منذ عشرين سنة، يعني أيام كانا

في جماعة اإلخوان خالل منتصف الخمسينيات ثم خرجنا في جولة بمنطقة سيدي بوسعيد وعدنا مساء

 مايو، فجاءني علي أبوزيد في الفندق بسيارته ومعه أحمد حواس5وقد اتفقنا على السفر صباح السبت 

وركبت معهما وانطلقنا إلى محطة القطارات الرئيسة بتونس وهناك ودعنا علي رحمه اهلل الوداع األخير

الذي لم يكن بعده لقاء وركبنا القطار الذي كان متوجها إلى مدينة قابس، جلسنا على كرسيين متجاورين

وعند التاسعة صباحاً انطلق القطار بعد أن امتألت عرباته بالركاب واألمتعة، وعبر النافذة كنت أتابع

ما نمّر به من مناظر ومناطق مختلفة وكان الناس من حولنا يتحدثون في شئون صغيرة تهمهم وال تهمنا

 فيص –وعن أمور قريبة هي في متناول أيديهم، أما نحن  وهذه سنة الحياة- فكان لنا شأن آخر، ونستعد لرحلة

ال يزال جزء من مراحلها في منطقة آمنة إلى حّد ما، لكّن العّد التنازلي للتماس مع المغامرة والمخاطرة

قد بدأ فعال، وال بّد مما ليس منه بّد، وللحقيقة والتاريخ كنا ومع كل ما نستقبله من خطر ونوّدعه من أمان

كنا في طمأنينة وسكينة لها سّرها عجيب، وكان أحمد -رحمه اهلل- كما لو كان في حالته العادية، بشوشاً

متفائاًل مؤمناً مطمئناً راكناً إلى قول اهلل تعالى " قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا " هذه هي المّرة الثانية

م وكان يوم عرفة1983هـ 1403واألخيرة التي أسافر فيها معه، أما األولى فكانت في موسم الحج عام 

علي زيدان و د/ سليمانفي تلك السنة قد وافق الجمعة و كان معنا في تلك الحّجة من أعضاء الجبهة : 

، وعند نفرة الحجيج مع غروب شمس ذلك اليومعبداهلل و محمد سعد معزب ويونس جويلي وأنور المقريف



بحثُت عن أحمد الذي افتقدناه في تلك اللحظات فوجدته تحت شجرة في صعيد عرفات وقد اغرورقت

عيناه بدموعه ولسانه يردد : "اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك"

كان هذا هو دعاؤه، وقد عرفته عن قرب في تلك الرحلة وكان من نعم اهلل عليه طمأنينة قلبه وسكينة

نفسه وهدوء أعصابه مهما توتر الموقف من حوله، كما أنه يملك أمر نومه في أية لحظة يشاء، بل إنه

 ..أحياناً يتكئ على ساعده ويقول لي : أيقظني بعد خمس دقائق

وفي القطار كان ينام من حين آلخر أما أنا فال أذكر أنني نمت ولو قلياًل، ومع الواحدة ظهراً نزلنا في

قابس، وتناولنا طعام الغداء في أحد المطاعم، وصلينا الظهر والعصر جمع تقديم ثم ركبنا حافلة عتيقة قد

أكل الدهر عليها وشرب، لتنطلق بنا إلى مدينة )مدنين( كان الجميع في تلك الحافلة يعرفون بعضهم وكنا

نحن الوحيدين الغريبين ترمقنا األنظار ولربما ظنوا أننا سيّاح، كانت الحافلة العتيقة ال تكاد تنطلق حتى

تقف لراكب يريد أن يصعد أو آخر يريد أن ينزل، والركاب يسأل بعضهم بعضاً عن حاله ووجهته وسبب

خروجه، كانوا أناساً بسطاء على الفطرة وكانت المشاهد مضحكة أحياناً، وغريبة أحياناً أخرى، وهي

إحدى الصور الحياتية البسيطة التي بدأت تختفي بتدرج نظراً لتبدل وتغيّر أحوال الناس ووسائل حياتهم،

ومن طريف ما رأيت وما زلت أذكره أّن إحدى الراكبات كانت تحمل قفّة بها بعض األشياء منها قنينة

زجاج وقد وضعتها قرب باب الحافلة الخلفي، وحين نزل أحد الركاب وكان رجاًل طاعناً في السّن

فتعثرت قدمه بتلك القفّة عند نزوله فانكفأت القنينة وانسكب ما فيها، وإذا بالمرأة تطلق لسانها ساخطة

داعية عليه: "اهلل يجعل لحمه افتاريش بّزع الكيف امتاع الشايب يا نهاري لحرف" يبدو أّن الزجاجة

.كانت تحتوي على خمر مسكرة جلبته إلى زوجها

بعد العصر بقليل وصلنا إلى مدنين وعلى الفور ركبنا سيارة أجرة لتقلنا إلى مدينة بن ِقْردان الحدودية

التي وصلنا إليها قبيل المغرب وهناك التقينا بـ )عمر( كبير المهربين حيث كان تحت إمرته األدالء

( ركبنا وانطلقنا404الذين كان يشرف على توزيعهم وأدوارهم وينادونه يا )َعْرفي( وفي سيارته )البيجو 

 أحد الفدائيين والذي تأخرت عملية دخوله فكان القدر أنعماد الحصايريإلى فندق صغير كان يقيم فيه 

( شاب في بدايةالمبروك الالفيندخل معاً، وركب معنا الدليل الذي سيشق بنا طريق الدخول )



العشرينيات من عمره قال - فيما بعد- إنه يرجع إلى أصول ليبية، وانطلقت بنا سيارة عمر إلى الحدود

شرقاً ثّم توقف عند مرتفع اسمه )ظْهرة الُخّص( -على ما أذكر- ونزلنا كلنا ثم قال عمر: هنا نهاية التراب

التونسي وأشار بيده إلى خط الرحلة ُموصياً الدليل ببعض الوصايا، وغادر المكان بسرعة البرق، هناك

.صلينا المغرب والعشاء جمع تقديم وانطلقنا حين بدأ الليل يرخي سدوله على األفق

عبور السبخة

بدأنا سيرنا وسط سبخة كانت بها األلغام والبالوعات الخطرة وكانت بوابة رأس جدير على شمالنا

 كم في تقديري، وكانت هناك سيارة دورية )ليبية( تتحرك وتطلق كشافاتها فكنا نكمن4 أو 3مسافة 

ونكف عن كل حركة، ثم ننطلق من جديد ثم توقفنا وأكلنا بعض ما حملناه من تمر وحليب ثم صرنا نسير

في أخاديد متوازية من التربة شبه المتحركة، وكانت األرضية متعبة، وكان كل منا يحمل حقيبة على

كتفه، وبدأ اإلعياء يلحق بأحمد -رحمه اهلل - واشتد األلم بإحدى رجليه فكان يجلس قليال ليرتاح إال أّن

الدليل - المبروك- كان يزعجه ذلك وأحمد يدعو للتحرك فوراً، مشيراً إلى خطورة التباطؤ حتى إنه في

إحدى المرات هدد بتركنا فقال له أحمد: مع السالمة، واستمر سيرنا إلى ما قبل الفجر بقليل، وعندها

وصلنا نقطة قرب زلطن وعلى أحد جوانب الطريق الساحلي كان هناك منخفض جلسنا فيه ننتظر سيارة

( خرجنا120ستأتي وتعطي إشارة ضوئية فنخرج إليها، ولم نلبث كثيراً حتى جاءت السيارة )داتسون 

وركبنا وانطلقت بنا السيارة إلى بلدة الجميل، وأنزلنا الرجل في بيته ثم دخل لينام أما نحن فصلينا الفجر

واتكأنا قلياًل وضعت مسدسي تحت رأسي وأغفيت قليال وإذا بي أرى إبراهيم صهد في نومي ليقول لي

وبلهجة صارمة: "اقتل، اقتل، اقتل" وبعد قليل دخل صاحب البيت والذي عرفت فيما بعد أن اسمه

( ومعه طعام إفطار وسرعان ما ركبنا سيارته وانطلقنا إلى مدينة زوارة، وحين دخولناالمبروك ضياف)

.لزوارة نزل الدليل التونسي )المبروك الالفي( وذهب لشأنه

و كان أحمد حواس -رحمه اهلل- له موعد مع الشيخ محمد سعيد الشيباني وخالد علي يحيى بمنطقة

الجمرك بزوارة ولما لم نجدهما انطلقنا إلى محطة التاكسي، ونزلنا وأخذنا أمتعتنا ووجدنا سيارة أجرة



(504تحتاج ثالثة ركاب لتنطلق إلى طرابلس فركبنا وما هي إال لحظات حتى توقفت سيارة بيجو )

وطلبوا هوياتنا والقي القبض علينا وتم نقلنا إلى إحدى شقق البحث األمن قرب محطة تاكسي زوارة،

رحمه اهلل لنقوم بعمل ما أثناء الطريق لكنه لم يبد أي  فيص – فيص –وطول الطريق كنت أهمز بركبتي ركبة أحمد 

رحمه اهلل  فيص – فيص –حركة أو أو إشارة ، أنزلنا من السيارة ودفعنا إلى سلم يصعد إلى إحدى الشقق، ودفع أحمد 

إلى أول غرفة في المدخل أما أنا وعماد فأمرنا بالجلوس على كرسي خشبي طويل على يسار الداخل،

ولم نلبث قلياًل حتى دوى صوت الرصاص انطلقت رصاصة تبعتها رصاصة أخرى وخرج أحد عناصر

األمن وهو يصرخ ويحرك أقسام مسدسه فبادرته وأطلقت النار عليه وفي هذه اللحظة انفتح باب إحدى

الغرف المغلقة ألرى بها حوالي خمسة عشر شخصاً فوقفت بالباب أنا وعماد لنمنعهم من الخروج، كان

معظم بعض هؤالء مسلحين وأطلقوا النار علينا، فبادلناهم الرصاص، كنت واقفاً بالباب وكان الرصاص

يكاد يالمس رأسي يمنة ويسرة لكنه ال يصيبني واستمرت المعركة حوالي ربع الساعة، ونفدت ذخيرتي

ومن حجرة أخرى أخذ بعضهم يطلق النار علي لكنه لم يستطع إصابتي وكنت أرجو أن أقتل في تلك

اللحظات ألنني أعلم ما معنى أن يقبض علي حيًا، خرج عماد الحصايري بعد أصابته رصاصة في صدره

تحت القلب وتقدم أحدهم نحوه ليقبض عليه فاستل عماد خنجره وطعنه طعنةً نافذة مزقت أحشاءه،

واستطاع الخروج ولكنه كان ينزف ودمه يقطر فوصلوا إليه بعد ذلك وكان شبه مغمًى عليه أما أنا

فخرجت فوجدت أحد أفراد األمن على أول درجات السلم عند باب الشقة غارقا في دمه ولعله كان

رحمه اهلل- فكان ملقى على ظهره في الغرفة األولى وقد استشهد عقب إطالقه  فيص –قتياًل، أما أحمد حواس 

 )برتبة نقيب( وسقط الهوش قتياًل إال أن العنصر الثاني أطلق النار علىعلي الهوشالنار على المدعو 

رحمه اهلل- وخرجت من الشقة لم يمسسني شيء بعد، وكنت أظن أنني لن أصل أسفل السلم حياً،  فيص –أحمد 

لكن أحداً لم يعترضني، وكنت أخطو درجات السلم شاهراً مسدسي، نزلت وخرجت من المبنى ولم أجد

أحداً فأخفيت سالحي واستدرت يساراً وسرت عبر الطريق ثم دخلت شارعاً أكبر وسرت مسافة طويلة،

( كانت مليئة بخمسة أو ستة أشخاص نزلوا واندفعوا نحوي323وفجأة توقفت أمامي سيارة )مازدا 

فأسندت ظهري للحائط ووجهت مسدسي نحوهم فصرخ أحدهم وبلهجة محلية )حيـه عليك عنده اسالح(



فركبوا سيارتهم تلك وانطلقوا من حيث أتوا وتواروا عني، أما أنا فتابعت سيري واجتزت الشارع

.الرئيسي ألبحث عن مخرج إلى خارج البلدة

كانت الشوارع شبه مهجورة وال أذكر أنني رأيت أحداً، فدخلت إحدى األزقة الصغيرة التي كانت أغلب

بيوتها قديمة ومهجورة ومقفلة، لكنني أمام أحد البيوت وجدت امرأة كبيرة في السن تنظف أمام بيتها

بعرجون في يدها، فتحدث إليها قليال واستطعت إقناعها بإيوائي وإدخالي لبيتها، ودخلت، كان أمام

البيت سياج على طول واجهة البيت بعرض حوالي ثالثة أمتار في أحد الطرفين صهريج ماء صغير

محفور في األرض وفي الطرف اآلخر زريبة صغيرة للدواجن، وكان مع المرأة ابنة لها عمرها خمسة

عشر عاما أو يزيد قلياًل، فاقتربت منا بعض األصوات فدعتني إلى االختباء بخزان الماء فنزلت إليه كان

سقفه في متناول يدي، فأخذت الفتاة تجمع الحطب فوق الخزان لمواراته وكنت أخرج أحياناً ثم أعود،

كنت أسمع طائرة عمودية تحلق وأسمع أيضاً طلقات نار من حين آلخر فأستغرب األمر، واستمر الحال

إلى قبيل الظهر وطلبت من الفتاة سكيناً لكنها ارتعدت وخافت، وفجأة دخلت امرأة البيت وتحدث مع من

بالبيت وصار الحديث يعلو شيئا فشيئا حتى صار جدال حاّدا وإذا بالمرأة الداخلة تطل علّي في مخبأي

 فيص –وتقول لي: "شن درتلنا هذي مرا  أي امرأة - كبيرة والحوش فيه بنات وجايين قبل يفتشوا" ، فقلت لها

."ال عليك سأخرج اآلن ولن أبقى دقيقة واحدة

عرفت فيما بعد أنها ابنة للمرأة التي آوتني وهي متزوجة وتسكن في بيت لها، وشاء القدر أن تأتي 

وتعرف الخبر، وبعد أن قالت ما قالت غادرت البيت، أما أنا فعزمت على ترك البيت وأعددت نفسي

 فيص –للخروج، لكن المرأة التي خرجت  حسب ما سمعت- أبلغت أول من القته عني ولعلهم لم يكونوا بعيدين

فإذا بالسيارات تتدافع وتقف بقوة وانتشر األفراد المسلحون فوق السطح وحول المكان وعلمت أنني

اكتشفت وما علّي إال التسليم ألمر اهلل سألت اهلل الثبات والشهادة وأال أقع حياً في أيدي هؤالء المجرمين

المتجردين من أدنى درجات اآلدمية ومشاعر اإلنسانية، نظرت من مخبأي نحو الجهة المقابلة لي من

 فيص –أقصى السياج فرأيت أحدهم وقد أخذ وضع االرتكاز وصوب بندقية كالشنكوف نحوي، وسمعت أحدهم 

وما رأيته- يقول: "غموا عليه بالنار" وعندها قّدرت أنني لو قفزت وانطلقت نحو العسكرّي المقابل لي



فلربما وصلته واختطفت سالحه أو أصابني فقتلني، وبقدرة عجيبة وغريبة ال أستطيع تفسيرها أمسكت

مسدسي بيدي وتشبثت بحواف فتحة الخزان وقفزت فوجدت نفسي واقفاً فوقه وصرخت فيهم : "يا

مجرمين يا قتلة" واندفعت نحو هدفي لكنه كان أسرع مني وبادرني بصلية رصاص؛ أصيب كف يدي

اليسرى فطارت ساعتي من يدي واخترقت رصاصة مرفقي وأحسست بعظم يدي قد انكسر والتوت يدي

خلف ظهري واستقرت طلقات ببطني لكنني ما شعرت بها في بداية األمر وسقطت على األرض مضرجا

بدمي ولساني يردد : اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، وسمعت أحدهم يوجه اللوم لمن أطلق النار علّي

ويقول له : "لم قتلته نريده حياً" فقال له: "إنه مسلح وخفت يضربني"، ونُقلت إلى اإلسعاف وسط صراخ

الغوغاء والعبارات النابية والشتائم التي تنم عن سفاهة ال حدود لها، وكنت في حالة بين اليقظة والنوم

وبين اإلغماء واإلفاقة، أشعر ببعض األشياء من حولي ويغيب عني تمييز بعضها اآلخر، ومما أذكره أنني

وصلت إلى المستشفى، ووضعت على سرير العمليات، ثم أفقت بعد العملية، لكنني ال أدري كم لبثت وال

أذكر في أي وقت أفقت ووجدت نفسي ملفوفاً بالشاش الطبي معلق اليد وقد خرجت من جسمي األنابيب

ولفتني أسالك األجهزة التي تنبض من حولي والحرس على باب الغرفة واألطباء ال يكادون يخرجون من

عندي واآلالم الشديدة تمزقني، و كنت أسمع صراخاً شديداً في الغرف المجاورة صادر عن المصابين من

.عناصر األمن

وبدأ التحقيق معي ولست أدري إن كان ذلك في الليل أم صباح اليوم التالي . كان المحقق يحاول أخذ 

المعلومات مني بصعوبة نظراً لحالتي، وكان األطباء يقولون لهم: إن الحالة ال تسمح، لكنهم يحاولون: ما

اسمك؟ من أي مدينة؟ اعترفُت باسمي واسم مدينتي مصراتة، ثم بدؤوا السؤال عن بقية المعلومات،

فأنكرت معرفتي ألي شيء قالوا لي إن حواس قد اعترف بكل شيء فاألحسن لك أن تعترف، فقلت لهم:

إن كان حواس قد اعترف فالقصة كلها عنده أما أنا فال أعرف شيئاً، لكن الحالة لم تكن تسمح لهم

 فيص – فيص –باالستمرار، وأحسست بتعاطف كبير من بعض أفراد الفريق الطبي والممرضات  أهل زوارة  وأذكر

ممرضة اسمها )أم العز( تحضر لي حجر التيمم في خفية عن أعين الحرس الذين كانوا يرصدون كل

.حركة



 فيص –والذي علمته من أهل زوارة - الذين لقيتهم في السجن بعد ذلك  أن عناصر األمن في البداية لم يتعرفوا

رحمه اهلل- وأثناء مطاردتي والبحث عني وصلت طائرة عمودية على متنها  حسبما  فيص – فيص –على أحمد حواس 

، وكان الهالك خليفة حنيش يعرف حواسأبوبكر يونس والخروبي وخليفة حنيشذكر لي أهل زوارة- 

معرفة جيدة ألنه كان تحت إمرته فقد كان الرائد أحمد حواس آمراً لمعسكر جالو بطرابلس وكان

الشاويش خليفة أحد ضباط الصف بالمعسكر، فلما رأى أحمد قال لهم : هذا حواس اللي اتدوروا فيه آهو

 فيص –جاكم، ثم وّجه إنذاره -الروسي- ألهل زوارة : لو ما تجيبوه  وكان يقصدني كمطلوب- نحرق زوارة.

.وأعطاهم مهلة قصيرة

لقد شاعت روايات كثيرة -ال أشك أن القذافي هو من يشيع أكثرها- تقول الروايات: أّن تونس هي من

باعت أحمد حواس، ورواية أخرى : أنها المخابرات األمريكية، وذهب الخيال ببعضهم بعيداً وقال: إّن

الجبهة نفسها هي من باعت أحمد للخالص منه ومن مليشيته المسلحة، وفي رأيي أنها حرب نفسية من

القذافي وترسيخ لفكرة يريدها أن تسري في الناس ألن مردودها في صالحه، والذي أعتقده وأجزم به أن

وقوعنا بيد األمن كان محض قدراً محتوماً، ونظراً للتفريط في بعض األسباب التي يجب األخذ بها، ولو

كان عند القذافي أدنى معلومة لكان استقبالنا مختلفاً، ولما بقي حواس مجهوال لهم لساعات حتى جاء

الهالك خليفة حنيش وعرفهم به، أما اإلشاعة الكبرى التي أطلقها القذافي ذلك اليوم للرأي العام أّن

.الذين دخلوا وقبض عليهم )فلسطينيون(

رحمه اهلل- وعثروا  فيص –كانوا يعودون للتحقيق معي ولكني لم أفدهم بشيء، لكنهم وجدوا مفكرة عند أحمد 

فيها على بعض األسماء وأرقام التلفونات، فتمت عمليات قبض واسعة النطاق مستندة إلى المفكرة وإلى

دوائر األقارب والمعارف والمشتبه بأن لهم صلة فكرية أو شخصية بقيادات الجبهة وكذلك الذين كانوا

7 و 6يدرسون بالخارج رجعوا قريباً من الواليات المتحدة، واستمر الوضع غامضاً يومي األحد واالثنين، 

، الذي كان على صلة بالفدائيين الذين دخلوا البالد، ليلة الثالثاء الشهيد خالد علي يحيىمايو. وقبض على

)االثنين في الليل حسب تعبيرنا( أذاع تلفزيون القذافي أنه تم قتل أحمد حواس أثناء محاولته عبور



الحدود وتم القبض على مرافقين له بعد إصابتهما، وهو تزوير للحدث لكنها طريقة القذافي المعروفة

.وعادته في تزييف الوقائع، وكان الوصول إلى الشهيد خالد يحيى وصوال إلى رأس الخيط

اعتقال الشهيد خالد يحي معمر

انتبه الشباب الذين كانوا بإحدى الشقق بعمارة في شارع الجمهورية )مكانها قرب مسجد القدس( 

انتبهوا إلى خبر التلفزيون ورأوا قائدهم حواس وقد استشهد، فوقع الخبر عليهم كأشد ما يكون، نظراً

لعالقتهم الحميمة بالرجل، وألنهم لم يصدقوا أن يدخل إليهم بنفسه، وكانوا قد علموا -مؤخرا- بالقبض

رحمه اهلل- وعندها استعدوا للخروج ومغادرة العمارةالشيخ محمد سعيد الشيبانيعلى خالد من قبل   فيص – 

رحمه اهلل- قاوم لمدة يومين وتعرض ألبشع وأفظع وسائل  فيص –صباحاً أو للمواجهة أيضاً. الشهيد خالد يحيى 

التعذيب، ثم اعترف وظن أّن الوقت كان كافياً لخروج الشباب من الشقة التي كانوا فيها، ويبدو لي أنه

 مايو، ألّن جماعة القذافي ما كانوا ليؤجلوا المجيء إلى العمارة ولجاءوا إليها8اعترف صباح الثالثاء 

.أول ما علموا خبرها

طوقت قوة من الكتيبة األمنية المسماة كتيبة امحمد المقريف العمارة بالمشاة واآلليات المدرعة عند

السابعة صباحاً، وطلبوا من خالد أن يذهب إلى الشقة ويطلب استسالم المجموعة الفدائية، وكان

.الشباب على أهبة االستعداد، بما لديهم من سالح وعتاد

استدراك لخطأ حول المعركة خارج العمارة 

في الحلقة الماضية وقد صحح لي المعلومة أخي ورفيقي أسامة شلوف، فمجموعة الفدائيين عندما علمت

 وعندها قررواالدريبينبأ اختفاء خالد علي يحيى واستشهاد أحمد حواس كانت تقيم بمنزل يقع بمنطقة 

االنتقال إلى مكان العمارة بعد أن جهزوا أنفسهم لكل االحتماالت وأعدوا قنابلهم التي جهزوها بأنفسهم

بعد إعدادها في ورشة حدادة وعند الصباح الباكر انطلقوا إلى شقة بإحدى عمارات شارع الجمهورية

بطرابلس وكانت خطتهم أن ينتشروا وال يبقوا في مكان واحد وعندما وصلوا المكان المقصود دخلوا ولم

بنادق )إف إن( وذخيرتها- داخل السيارة مخافة  فيص –يتمكنوا من حمل كل ما معهم فبقيت بعض األسلحة 



المراقبة وحملوا ما استطاعوا حمله من األسلحة الخفيفة التي يمكن إخفاؤها كالمسدسات والغدارات

)بريتا و استرلنغ( والقنابل إال أنهم فوجئوا بقوات الطاغية تطوق المكان عند حوالي العاشرة صباحاً )ما

يسمى بكتيبة امحمد المقريف وكتيبة الحرس تحت إمرة خليفة حنيش القذافي( وشاهدوا بعض العناصر

األمنية ومعهم الشهيد خالد علي يحيى تتقدم وتدخل العمارة وتصعد إلى الشقة وهنا بادر الشباب بإطالق

النار وردت الكتيبة بقوة نارية وسقط أول شهيد وهو خالد علي يحيى وجذبه الشباب إلى مدخل الشقة

فأسلم الروح بين يدي أسامة شلوف، وقام عارف دخيل البرعصي بإلقاء قنبلتين عند مطلع درج العمارة

مما أدى لتقهقر قوات الطاغية وفتح ثغرة في الحصار وحينها نزل الشباب على دفعتين واستمر عارف

الشهيد الثاني مصطفىفي رمي القنابل وقد أخبرني أنه رمى ثمانية عشر قنبلة في ذلك اليوم، وسقط 

، واستمرتالمجبري الشهيد محمد هاشم الحضيري في فناء العمارة تاله مباشرة الجالي أبوغرارة

( بكثافة14.5المعركة الضارية بين قوتين غير متكافئتين، وكانت المدرعات تطلق نيران رشاشاتها )

باإلضافة إلى قذائف )آر بي جي( واستمرت المعركة إلى الساعة الثانية عشر وسقط الشهداء في أماكن

جمال السباعي، عبدالناصر الدحرة، سالم الماني، عبداهلل الماطوني، محمد ونيسمختلفة حول العمارة: 

 )أخ خالد( الذي وجد سيارة قمامة فركبها وقادها إال أنهم أطلقوا النار عليهالرعيض، يحيى علي يحيى

عارف دخيل وأسامةفقُتل، واستطاع بعض الشباب بعد المعركة اإلفالت من قوات الطاغية وهم : 

، إال أنه ألقي القبض في نفس اليوم على عارفشلوف وصالح المؤدب وسالم الحاسي وكمال الشامي

(، فيما تمكن الحاسي2009وأسامة، وبعد حوالي ثالثة أشهر على صالح المؤدب )توفي رحمه اهلل سنة 

سالم القاللي ومجدي الشويهديوالشامي من النجاة ومغادرة البالد بما يشبه المعجزة، أما الشهيدان: 

فكانا خارج المكان واستشهدا بعد ذلك بأيام، سالم القاللي بإحدى المزارع إثر معركة مع جند الطاغية،

سعد مسعود القذافيأما مجدي فاستشهد فوق عمارة بشارع النصر بعد أن أطلق عليه النار المدعو  . 

وهكذا خاض الفدائيون الشباب أبطال مجموعة )بدر( معركة غير متكافئة، آثروا خاللها الشهادة على

االستسالم، وسجلوا إحدى مالحم البطولة والفداء في تاريخ البالد، ومع أن الخطة المرسومة للعمل قد



أحبطت وفشل المخطط ، إال أن تلك المعركة كان لها ما كان من آثار على شرفاء وأحرار البالد، ونقلت

.تفكير وعمل المعارضة بصفة عامة إلى مربع جديد في صراع شعبنا مع جالديه وظالميه

ُجمعت أجساد الشهداء ووضعت بميدان الشهداء بطرابلس، وسبحان اهلل ! حين يكون القدر أكبر من

الطغاة! ويكون من أمر اهلل ما ال يعلم سّره إال اهلل ويشاء اهلل لهؤالء الفتية أن ينقلوا إلى ميدان الشهداء

 فيص –تحديداً وكأنها الرسالة الواضحة إلى الناس بأن هؤالء الفتية من مختلف أنحاء القطر الليبي  عرباً

وأمازيغ- هم شهداء وها هم في ميدان الشهداء!! وجيء بالغوغاء عبدة الطاغية ليعبثوا ويمثلوا بأجساد

الشهداء ويعبروا عن حقيقتهم وحقيقة سيدهم الذي أمرهم بذلك واستخفهم فأطاعوه وُسّر بما رأى منهم،

وداست أقدام السفهاء أجساد الشهداء وُضربت وجوههم بأدوات لتشويه معالمها، وغمست إحدى

حارسات الطاغية يديها في دماء الشهداء ورفعتهما على المأل تباهيا وإرضاء لحقد وساديّة سيدها

الوغد، ولكّن اهلل يمهل وال يهمل، وحصد الطاغية بعض ما زرعت يداه في دنياه واهلل أعلم بما سيلقاه في

.أخراه ووقف كثير من أعوانه على عواقب وخيمة يعرفها الكثيرون ممن رصدوا سير األحداث

 مايو أحد المحققين وهو متشنج مذعور8عقب المعركة في شارع الجمهورية، دخل علّي ظهر ذلك اليوم 

مرتبك متلعثم العبارات ليقول لي : أنت السبب؛ لقد كان بإمكانك تجنيب البالد هذه المجزرة، فعلمُت أّن

الشباب خاضوا المعركة وسطروا ملحمة الفداء، وسجلوا حدثاً مجيداً له ما بعده، بقيُت بعدها يومين في

 مايو أنزلوني أنا ورفيقي عماد الحصايري وُحملت على نقالة إلى سيارة11زوارة، ويوم الجمعة ظهراً 

إسعاف وخالل ذلك رأيت الكثير من مسلحي األمن ومليشيا اللجان الثورية يملئون ممرات ومداخل

المستشفى، ووضعت في سيارة إسعاف بها ممرضة وحرس مسلح وكذلك كان حال أخي عماد، وانطلقت

بنا السيارات إلى طرابلس وسط رتل حراسة مشددة، ووصلنا أخيراً إلى طرابلس، وأُنزلت بمكان علمت

 فيص – فيما بعد- أنه سجن )أبوسليم( وأنزلت وسط هرج ومرج المجرمين، وأذكر أّن أحدهم كان يسأل: "وين

الرايد عبداهلل السنوسي" ووضعت على األرض في أحد مكاتب التحقيق ممداً على نقالتي وشرع أحدهم



يستجوبني، ويهددني : إما أن تعترف أو نجلب أخواتك إلى هنا؟ وكنت أسمع صراخ السجناء وهم يالقون

أبشع وأفظع أنواع التعذيب: الضرب الذي تستغرب كيف ال يذوب معه جسد الضحية والصعق الكهربائي

والكالب المرعبة المدربة التي تنهش وتلتقي أنيابها في جسد من تسلط عليه والجالدون الكبار

يستمتعون ويضحكون ويبتسمون، وتدهورت حالتي في تلك اللحظات مما اضطرهم إلى نقلي للمستشفى،

ووضعت بسيارة إسعاف وقال أحدهم: "أرفعوه للخضرا" أي مستشفى الخضراء، وكانت األوامر: "ممنوع

يشوفه طبيب عربي" )هكذا أوامر خيري خالد( ونُقلت إلى المستشفى ووضعت بغرفة العناية المركزة،

ووضعت لي حقنة التغذية ولفتني أسالك األجهزة وأجريت لي في اليوم التالي عملية جراحية أخرى،

وتوالى التحقيق معي بالمستشفى وكنت في حالة صعبة للغاية، وال يكادون يبدؤون التحقيق حتى أسمعهم

 فيص –يقولون  مضطرين- ونظراً لحالته أقفل المحضر بتاريخه تحت الحراسة المشّددة بمستشفى الخضراء،

وكانت القوة التي تتولى حراستنا أنا وعماد خمسة أفراد من الشرطة العسكرية نقيب ورئيس عرفاء

وثالثة أفراد، يتناوبون ثالث مرات في اليوم ولما نُقل عماد للسجن صاروا ثالثة أفراد كل مجموعة

تحرس يوماً وتغيب يومين، كان التحقيق يجري معي أكثر من مرة في اليوم بالمستشفى وأحياناً كانوا

ينقلونني إلى مقر إدارة الشرطة العسكرية بسجن أبي سليم، وهناك رأيت الكثيرين من أعوان الطاغية:

خيري خالد، عبد اهلل السنوسي، خليفة حنيش، سعيد خيشة، عمار لطيّف، موسى كوسة، عبدالسالم

، وغيرهم ممن ال أعرفهم، وعلمت حينها أن والدي قد اعتقل وكذلك عّمي عمر و عّمي مصطفى،الزادمة

وعندما قلت لهم: حرام عليكم ما ذنب هؤالء قال لي عمار لطيف وبلهجة السفهاء: "هاذي سياسة ال نعرفو

بوك وال أمك وال دينك" وكان بعضهم يعبر عن حنقه وامتعاضه لعدم قدرته على تعذيبي بسبب حالتي

.الصحية

بقيت في غرفة العناية بمستشفى الخضراء بطرابلس، وبين لحظة وأخرى كان يدخل علّي بعض المحققين

وكانوا يسألون ويعيدون األسئلة من جديد، وقد أخذت في إحدى المرات إلى سجن أبوسليم وجلست

وسط حشد من كبار أعوان الطاغية دون أن أُسأل عن شيء وأحسست أن شخصا ما يراقبني من حيث ال

أراه، وقد علمت - فيما بعد - أن القذافي قد زار السجن ومّر على الممرات والزنازين وقد أخبرني عارف



دخيل أنه تأكد من شخصيته حين فتحت عليه كوة باب الزنزانة فرأى شخصاً ملثماً ينظر إليه هو القذافي

.!وزاد تأكده حين سمعه بلهجته المعروفة يقول لمرافقيه : كلهم صغار

.واستمر الحال على هذا المنوال: نقل واستجواب آناء الليل

مخانق في شهر رمضان

م لإلعدام، قرابة السبعين اسماً - فيما علمت-1984ُرشحْت أسماء كثير من المعتلقين في قضيتنا سنة  

ومع بداية شهر رمضان المبارك، بدأت العملية الوحشية البشعة التي هي وبال شك من إعداد وإخراج

وتوزيع )القذافي( بنفسه وتنفيذ أدواته التي مسخت إلى درجة لم تعد بعدها درجة أخرى ينافسهم عليها

أحد، في شهر اهلل الحرام ، شهر الصوم رمضان، كان يتم جمع الغوغاء فيما كان يسمى بالمؤتمرات

الشعبية ويؤتى بالرجل المرشح للموت من قبل )القذافي( إلى مؤتمر منطقته ليصدر عليه حكم اإلعدام

الصادر مسبقاً، وقد أعدت المشنقة أيضاً وبتعبير أدق )المخنقة( فالشنق غير الخنق كما هو معروف،

فللشنق معايير معينة تؤدي إلى الوفاة بطريقة سريعة نتيجة كسر النخاع الشوكي، أما الخنق فعملية بشعة

تطول وتؤدي إلى عذاب طويل للضحية، يتم ذلك في النهار وبعد صالة المغرب وعند اإلفطار يعرض

.تلفزيون )القذافي( مشاهد اإلعدام زيادة في الترويع والتنكيل والتنكيد المقصود المتعّمد على الليبيين

.وقد علق الطاغية على ذلك فيما بعد مبديا إعجابه ونفى أن تكون هناك مشكلة في اإلعدام والصيام 

 رمضان تمت جريمة إعدام الشيخ محمد سعيد الشيباني بمدينة طمزين بالجبل الغربي وكذلك أحمد3يوم 

.علي سليمان وساسي زكري بمدينة نالوت

 رمضان تمت جريمة إعدام الصادق الشويهدي بالمدينة الرياضية ببنغازي. وكذلك عثمان زرتي5يوم 

.بسوق الجمعة بطرابلس

. رمضان تمت جريمة إعدام عبدالباري فنوش بمدينة جالو7يوم 

. رمضان تمت جريمة إعدام فرحات حلب بمدينة زوارة10يوم 

. رمضان تمت جريمة إعدام المهدي لياس بمدينة طبرق14يوم 



وهكذا أراد الطاغية الهالك بقصد وغاية أن يجعل من شهر رمضان مشهدا مروعاً لليبيين في الوقت

الذي يتمتع هو فيه بالمشهدين معاً: برؤية ضحاياه على حبال المخانق، وبرؤية الليبيين مرعوبين منكودين

في نهارهم وعند ساعة إفطارهم، لكن مشيئة اهلل حالت بين القذافي وبين ما يريده، فقد حصل رفض

 التيوّدان، وكذلك مدينة ونيس العيساوي حين طلب من أهل المرج إعدام المرجوردة فعل في مدينة 

 إسماعيل السنوسي الشريفحدثت فيها شبه ثورة وتكسير للكاميرات وغيرها عندما طلبوا منهم إعدام

أدت إلى تأجيل العملية واعتقال بعض الشباب من ودان وأودعوا سجن )أبوسليم( كذلك رفض أوالد

 فيص –، كما سمعت  الحقاً - أّن هناك تدخالت منعلي بن عروس البوسيفي إعدام الدكتور بمزدةأبوسيف 

.بعض الدول مثل الجزائر ومن الملك السعودي فهد أّدت إلى إيقاف مسلسل اإلعدامات

في أول يوليو - تقريبا- جاءني بالمستشفى محقق )كنت أسمع عنه وال أعرفه( و أخذ يدور حول سريري،

ويضع ما بين إبهام وسبابة يده اليمنى على خاصرته ويسألني بطريقة مستفزة ومتعالية وبين حين وحين

يسألني: هل عرفتني؟ فال أكترث له، فأعادها مرتين ثم أجاب : يقف أمامك رئيس نيابة أمن الثورة وهذا

، ووجدت نفسي في جدل عقيم مع رجل يضع الشواهدحسن بن يونسالكاتب بن زيتون، فعرفت أنه 

والنصوص في غير موضعها ويوالي الطاغية دون مواربة ويزعم أنه جهة تحقيق، قال لي متبجحاً : أين

.درست؟ فقلت: في معهد القويري الديني، فقال: إذن قرأت الفقه وقرأت في الفقه باب البغي، وأنت باغي

االنتقال إلى سجن أبوسليم

هـ الموافق للتاسع والعشرين من يوليو1404قد بقيت بالمستشفى حتى يوم األحد الثاني من ذي القعدة 

م، ففي ذلك اليوم عند الظهيرة أخذني الحراس إلى السجن، وضعت القيود في يدي والعصابة على1984

عينّي وانطلقت بي السيارة إلى )أبوسليم( وهناك سلمت إلى حراس السجن )عتاة وأجالف الشرطة

العسكرية( وكنت أقاد قيادة األعمى الذي ال يعرف أين يضع قدميه، اصعد الدرج انزل اصعد مرة أخرى

انزل وسمعت أبواب الحديد تفتح واحداً تلو اآلخر الرئيسي فالممرات ثم العنابر وأخيراً الزنزانة، فكوا

 بالقاطع الثاني بالسجن8قيدي ونزعوا الغطاء عني داخل الزنزانة، التي عرفت فيما بعد أنها الحجرة 



المركزي وأقفلوا علي الباب ومضوا، ووقعت منهكاً على سرير عليه فراش، كان وزني حين خرجت من

 ك ج ، وال تزال فتحة كبيرة في جانبي األيمن يلصق بها كيس معروف هو وسيلة خالصي45المستشفى 

من فضالت البطن، وال تزال يدي اليسرى المكسورة شبه مغلولة إلى عنقي، وكنت أعاني حالة إسهال

مستمر دام معي غالب مّدة سجني، مما جعلني أعاني حالة إرهاق وهبوط مستمر يصل أحيانا إلى العجز

.والسقوط، والحمد هلل على كل حال

عقب مغادرة الحرس للمكان الذي لم تكن لي عنه أي فكرة أو تصّور بدأت أسمع أصوات السجناء، ولم

أكن أعلم مصدرها وال وضعية أصحابها، سمعت أحاديثهم عني، فقد رأوا ضيفا جديداً )هيكال عظميا (

يقاد إلى الزنزانة، وكلهم يطلبون من أقرب السجناء إلي موافاتهم بأخباري، سمعت أصوات نساء،

وتالوات قرآن وأحاديث من هنا وهناك، وتحذيرات من الحراس بضرورة السكوت وإال... واستطاع

( وأذكر أن لقبه النجار )ليس الدكتور عبدالمنعم النجار رحمه اهلل( حاول7السجين المقابل لي )زنزانة 

الحديث معي وأخذ المعلومات األولية عني، وقد تحدثت إليه وأخبرته عني وعن قصتي فبثها بدوره إلى

الجميع في ذلك القاطع، وكان الحراس في الساعات واأليام األولى ) رؤساء نوبات الحراسة( يفتحون

علي الكوة وأحيانا الباب ويدخلون بين ساعة وأخرى، بعضهم يتعّرف علي وآخر يقول لصاحبه: هذا هو،

ثم يذهبون، ونظراً لحالتي وعدم قدرتي على سرعة الحركة كانوا يضعون الطعام داخل الحجرة، ثّم جاؤا

إلّي بطبيب هندي )اسمه زهقان( وبعد أن أجرى لي بعض الفحوصات قال لهم: "هذا ال زم فيه هواء" فقال

له الحرس: الهواء كويس، واقتنع بإجابتهم ووافقهم الرأي ، ومع مضي الوقت بدأت أتعرف على طبيعة

المكان واقتربت من الباب وأصبحت أتجاوب مع أحاديث السجناء، أقول لهم ما عندي وأسمع ما عندهم،

)أحد شباب جماعة اإلخوان المسلمين من مدينة بنغازي(عمر الوحيشي وكان الذي يحدثني األخ الفاضل 

( وكانا يقرآن القرآن من حين آلخر بصوت جهوري شجي5 في الزنزانة رقم )هليل البيجووكان معه 

يؤنس وحشة السجن والسجناء، وقد استفدت منهم بعض األخبار والتفاصيل التي لم تكن عندي، كانوا

يتحدثون من خالل )الشّراعات( وهي فتحة صغيرة في الثلث األعلى من باب الزنزانة ويرصدون حركة

الحرس التي ال تكاد تقف، وذلك باستعمال الغطاء اللماع الذي يوضع على صنبور)خالط( الماء بعد نزعه



وهو على هيئة مرآة مقعرة توضع بزاوية ما في شراعة الباب فتكشف الحرس دون أن يكشفها هو فإذا

شعر أحد االسجناء الذين يراقبون حركة الحرس بشي ينادى بصوت مسموع : "قّدووووس" اسم من

( ورقة5األسماء الحسنى والنداء به يعني التحذير من وجود الحرس، ثم أرسل إلّي اإلخوة في الحجرة )

كتب عليها قدر كبير من سورة اإلسراء، فتح الحرس )يدعى الزوام( كوة الباب وناداني وفي حذر شديد

دفع إلي الورقة وذهب بسرعة، وفتحت الورقة ألسعد بما فيها ولتبدأ رحلتي مع إتمام حفظ كتاب اهلل

الكريم، وفي اليوم التالي قلت لهذا الحرس خذ الورقة وهات غيرها، فقال لي هل أكملتها ! فقلت نعم،

فأخذها ثّم جاءني بأخرى وكانت علبة حليب ورقية سلخ بعضها عن بعض وكتب عليها بالشاي وبعضها

.اليزال معي حتى اليوم

علي ومعه سكريتره خيري خالدعينّي، وصعد بي الدرج وأدخلت إلى المكتب الرئيسي، فوجدت العقيد  
 )الذي قتلهالمصباحي، ونقاصة هذا والعقيد أحمد نقاصة، وضابط آخر برتبة عقيد يُدعى )الحّر( الترهوني

، ومعهما كل أسرار القضية84ابن أخيه نهاية الثمانينيات( هما المسئوالن عن كامل ملف قضية مايو 
)رحمهأسامة شلوف وعارف دخيل وصالح المؤّدب والتحقيقات، ووجدت في المكتب إخوتي ورفاقي : 

اهلل( الذين قاموا الستقبالي فسلّمنا وتعانقنا وتبادلنا نظرات اختزلت ما كان وما قد يكون من أمر اهلل،
فامتعض خيري والشقّيُ الذي كان معه وقاال: ال ال ممنوع السالم، فما اهتّم أحد منّا بهما، وجلست على

أحد الكراسّي، وكنت في غاية اإلرهاق فسألني خيري خالد وهو ينفث سيجارته وبلهجة متعالية : آه كيف
حالك؟ فقلت بعفوية: الحمد هلل، فانتفض وقال: الحمد هلل عليش؟ على شبابك ومستقبلك إللي ضيعته؟! فلم

أزد شيئاً وإنما اغتنمت مع إخوتي تلك اللحظات التي ما كنا نحلم بها وال ندري ما سيكون بعدها، هل
سنلتقي أم "أن ال تالقيا"، وهنا تدخل الشقي )نقاصة( الجالس جوار خيري واندفع في حديث استفزازي

وبطريقة سيّده الطاغية، وطفق يخوض في مسائل ال ليؤهله ألن يتحدث فيها سوى الوقاحة وسوء التربية
والُخلُق ثّم قال : وين الشيخ؟ وكان يقصدني، وبدأ يسأل بأسلوب عسكرّي استفزازّي عن الّدين والسنّة

والتجارة والربح واألجرة و و و... ثّم وّجه السؤال لي فقال : بأّي حق يبيح محّمد )يقصد نبينا األكرم(
دمي؟ اهلل يقول: اجلدوا وهو )يعني رسول اهلل( يقول: ارجموا! وكم عجبت و استغربُت هذه الجرأة على اهلل
.ورسوله، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب فهو يردد حرفياً عبارات سيده الطاغية الذي يعبده ويتملقه



واستمر: "وين الرجم منين جبتوه"؟ فقلت له: هذه مسألة يعرفها العلماء واألمر يتعلق برواية الحديث و..، 

لكنه قاطعني ووجه القول لي ولرفاقي وقال بالحرف: "اسمع كان دينكم يبيح التجارة والربح واألجرة فأنا

)يقصد نفسه( طالع منه"، وهنا قال خيري وبلهفة وسرعة: "أنا ما خشيتاش "، فقلت ال حول وال قوة إال

باهلل وعلمت أنني أمام قوم مردوا على الضالل والجرأة على الدين والقيم، وأننا على حق في مواجهتهم

ومقاتلتهم، ثم قال خيري : أنتم تعبدوا فـي محمد أكثر من اهلل، فقلنا كيف؟ فأراد أن يعطينا الدليل على

ذلك: قال : )اهلل( ثم سكت ، وبعد قليل قال : محمد فقلنا: "صلى اهلل عليه وسلم"، فقال: " آهو لما قلنا اهلل

ما دواش حد، ولما قلنا محّمد صليتو عليه" فقلت: لقد سألنا اهلل أن يصلي عليه، لكن الشقيين طبع على

.قلوبهما وال حول وال قوة إال باهلل

وانتهى اللقاء وأعيد كل منا إلى زنزانته، وبقيت على هذه الحال لمّدة شهر أخذت بعدها إلى القاطع أو

( ووضعت في الحجرة الثالثة أو الرابعة وهنا كانت المفاجأة فقد وجدت أمامي أخوين2العنبر المقابل )

،علي بن عروس البوسيفي وعبد الحفيظ دبيش البرغثياثنين لم يسبق لي لقاء أو معرفة بهما الدكتور 

وتغير الحال نوعا ما وسرعان ما تعارفنا وتبادلنا مخزون األخبار وما جرى مع كل منا : قصة القبض

والتحقيقات وغيرها، وتواصلنا مع بقية السجناء المجاورين لنا ، الدكتور علي بن عروس متخصص في

مجال الذّرة وقد انضم مبكراً لصفوف الجبهة وكان في أول دفعة تدريب عسكرية بالسودان ثم عاد للبالد

م وألقي القبض عليه في األحداث مباشرة وقد رشح اسمه لإلعدام إال أّن قبيلته أوالد84في أوائل سنة 

أبو سيف رفضوا إعدام ابنهم وهو زوج ألمريكية أسلمت وكابدت معه ظروف المحنة وعاشت مع أهله في

مدينة مزدة النائية ورفضت الخروج مع استطاعتها وإلحاح زوجها وكانت غايتها أن يتربّى ولداها محّمد

وأحمد إلى جوار جدودهما وأعمامهما و يرتبطا بالّدين واألهل والوطن، أما عبد الحفيظ دبيش فكان

ضمن جماعة اإلخوان المسلمين التي كانت ضمن مؤسسي الجبهة وقد تدرب بعض عناصرها في

السودان إال أنها انسحبت وانسحب شبابها عقب خالفات مع قيادات الجبهة، اإلخوان يقولون إّن

قيادات الجبهة أخلّت باتفاقها ودخلت برنامجا يرفضه اإلخوان ال سيما في تلك الفترة التي كانت فيها

آراء اإلخوان لم تتضح بعد فيما يتعلق ببعض القضايا والتعامل السياسّي، وقادة الجبهة يقولون إّن



اإلخوان كانت فكرتهم الدخول واالحتواء فلما لم يستطيعوا ذلك انسحبوا، وحدثت مواجهات نالنا شيء

منها ومن آثارها في السجن إال أّن العالقة بيننا داخل السجن وحتى بعده بقيت طيبة ، وأنا وإن لم أنضّم

إلى جماعة اإلخوان المسلمين إال أنني ال أشعر إال ببعض االختالفات التي ال تفسد للوّد قضية كما

.يقولون، وتربطني باإلخوان صالت وّد وتقدير واحترام

وأعود إلى السجن وإلى العنبر الثاني، حيث أمضينا كثالثيات شهراً على هذا الحال، ثّم حدثت في بداية 

أكتوبر حركة غريبة في العنبر و بعد الرصد والمراقبة تبيّن أنها عملية نقل جديدة، ودمج للتصنيفات

السابقة: )أ ب ج د( وفعال فتح علينا الباب وربطت أعيننا ونقلت مجموعة زنزانتنا إلى القاطع الثالث

 )طبيب أسنان(عمران التربي( ووجدنا أمامنا سبعة سجناء: الدكتور 7وتحديداً إلى الزنزانة رقم )

،ونيس العيساوي )أستاذ جامعي انتقل إلى رحمة اهلل عقب اإلفراج عنه( و عبدالمنعم النجاروالدكتور 

محّمد )التونسّي الذي كان دليل رحلة دخولنا( المبروك الالفي، إبراهيم الهوني، سعد الجازويو

 أي ثمانون سجيناً في8 إلى 1، فصار عددنا عشرة وهكذا بقية الغرف عشرة سجناء من الغرفة الجرنازي

العنبر الثالث أما بقية الغرف الست الباقية فكانت خالية تنتظر وصار معظم سجناء )قضية الجبهة(

موّزعين على العنبرين الثالث والرابع، عدا بعض قليل كانوا في االنفرادي )الشيالت( األخطر تهمة في

.الثالث يليهم نزالء القاطع الرابع

وسرعان ما حدث التعارف واالستخبار واإلخبار، وسعدنا كثيراً بوجود مصحف مع المجموعة التي دخلنا 

عليها مما جعلنا نواصل الرحلة مع كتاب اهلل والتي لم تنقطع منذ ذلك اليوم، وكانت معاملة الحرس وإن

خفت وطأة التعذيب قليال إال أن القسوة واإلهانة والتهديد والوعيد والضرب لسبب ودون سبب والفتح

المباغت والمتكرر للكّوة والباب ظّل نمطا سائدا ووفق منهجية وأوامر يجتهد الحرس ويتفننون في أدائها،

.إال أننا - السجناء- كنا في عالم آخر ال تطاله إرادة السّجان ومناهج الحقد واالنتقام

األغلب مشغولون بحفظ كتاب اهلل وبحلقات علم ومدارسة مختلفة حول قواعد التجويد والتفسير مما لدى 

كل منا حيث ال كتب وال مصادر إال مخزون الذاكرة وكذلك االستفادة من تخصصات اإلخوة -العلمية-



وهي عالية ومنّوعة، األمر الذي جعل الوقت مشغوال من االستيقاظ إلى المبيت، وكان وجود الدكتور

عمران التربي معي رحمة من عند اهلل كان رجال بشوشا ذا دعابة ومزاح حاضر البديهة وهي أمور ال

يتصور المرء قيمتها في تلك األجواء الكئيبة الملبّدة بغيوم اليأس ونذر المستقبل لدى كثير من السجناء،

 فيص –وقد أوالني  د عمران- عناية واهتماماً كأخ وطبيب نظراً لحالتي الصحية الصعبة بسبب وجود تلك

الفتحة في جنبي األيمن وكم كان وبقية الزمالء يتحملون فظاظة ورعونة الحرس عندما يطلبون لي منهم

.الدواء واألكياس التي أستعملها وتنفد مني

م حدثت حركة كثيرة في السجن استمرت لعّدة أيام أبواب تفتح وتغلق1984مع أواخر شهر أكتوبر

وأصوات وجلبة وأشياء تجّر على األرض ولم نك ندري ما يدور أهي اعتقاالت جديدة أم تنقالت

وتغييرات؟ حتى أحضروا مجموعة وزعوها على الحجرات الخالية في القاطع الثالث الذي نحن فيه

وبسرعة جرى أول اتصال فعرفنا أنهم سجناء ليبيا السياسيون سجناء )الحصان األسود وهو سجن بناه

اإليطاليون وأسموه: بورتا بنيتو ووضعوا أمامه تمثال حصان أبيض ولما جاء االنقالبيون غيروا طالء

الحصان إلى أسود( وصرنا نطلق عليهم فيما بيننا )جماعة الحصان( الذين كنا نسمع عنهم من قبل

دخولنا السجن وعرف بعض السجناء بعضهم البعض، إخوة و أقارب و أصدقاء و أبناء مدينة واحدة،

وضعت هذه المجموعة إلى جوارنا ووزع البقية على القواطع األخرى وهي قضايا سياسية مختلفة مدنية

( وضعوا المحكومين باإلعدام والمؤبّد، وفي1وعسكرية تتوزع على سنوات مختلفة، ففي القاطع رقم )

القاطعين الخامس والسادس وضعوا أصحاب األحكام التي تلي المؤبّد أما القاطع الثاني فهو عنبر البراءة

 فيص –وهو تصنيف عجيب غريب وكما قال الرائد  في ذلك الوقت- عمر الحريري : "عمري ما سمعت سجن

."فيه عنبر براءة إال فـ ليبيا

وكان عدد من جيء بهم من الحصان األسود فوق الثالثمائة سجين والقضايا كما سبق وأن قلت تعود 

م قضية المقّدم آدم الحواز والمقّدم موسى أحمد رحمة اهلل عليهما69ألعوام مختلفة بعضها إلى سنة 

 على أيدي2005م بينما قتل موسى أحمد سنة 1984)أعدم الحواز مع بعض السجناء أثناء أحداث مايو 

م على رأسها أحمد الزبير السنوسي، والتي ضم إليها ما70أفارقة بمزرعته( كذلك قضية األبيار سنة 



عرف بجماعة فزان التي كان من أشهر عناصرها الساعدي ابن )البّي( محّمد سيف النصر ومحمد

م سجناء الفكر عقب خطاب معمر في مدينة زوارة وأشهر هؤالء أعضاء73المهدي، وكذلك سجناء سنة 

حزب التحرير الذين بقوا طويال وانصّب عليهم جامّ غضب الطاغية، وكذلك بعض اليساريين وقضية

م،76- 75م العسكرية المرتبطة بالرائد عمر المحيشي، وأحداث الطلبة في بنغازي 75حركة أغسطس 

م81م وفي نفس الفترة أو ما يقاربها قضية سوق الرويسات ببنغازي 1981وقضية ادريس الشهيبي سنة 

والتي كان مخططها قتل معمر عند افتتاحه لهذا السوق وعلى رأس هذه المحاولة النقيب طيار فتحي

الشاعري وضمن المجموعة الشيخ الدكتورعلّي الصالبي )الطالب في ذلك الوقت( والعسكري عبد

السالم الشلتات، وكذلك قضية عسكرية عرفت بقضية )المقارحة( أشهر عناصرها سعد نصر المقرحي و

.بلقاسم عويدات المشاي والنقيب جمعة قنّص العجيلي و محمد الشبّاح من مصراتة

م البعض يراها تنظيما81هناك أيضاً قضية )الرابطة( رابطة المغرب اإلسالمي عناصرها من األمازيغ  

عنصرياً متطرفاً مضاّدا للعرب ولما جاء به العرب وعلى صلة بأجندة خارجية، والبعض يرى أّن ذلك من

تلفيقات أجهزة عهد الطاغية وهي ال تعدو كونها تعبيراً عن ثقافة وعرق في إطار الوحدة اإلسالمية

والوطنية، والحقيقة أنني لم ألتق بعناصرها ولم تتح لي فرصة للفهم منهم وعنهم مباشرة ومن ثّم الحكم

 وهو من مدينةسعود المنصوريم باألستاذ 88عليهم إال أنني أذكر أّن زعيما لهذه المجموعة التقى سنة 

م لعالقته الحميمة بأحمد حواس رحمه اهلل، قال ألحد رؤوس ذلك84م ثم في قضيتنا 73زوارة ُسجن سنة 

التنظيم وهو أمازيغّي مثله إال أّن الحاج سعود رجٌل اإلسالم دينه وثقافته وانتماؤه : "قالوللي داير تنظيم

 رحمه اهلل منهم الشيخمحّمد البشتيوتُكّر فـ الناس لجنهم" هناك أيضاً بقية مجموعة الشيخ الشهيد 

 وما تلى ذلك وما تخلله من قضايا فردية وصغيرة، وغير ذلك مما ال أستطيعمحّمد الحاراتيالفاضل 

اإلحاطة به، وعلى الفور حدث التواصل واالتصال وكان مجيء القوم سبباً في إمدادنا ببعض األشياء التي

ال يمكننا الحصول عليها بسبب العزل ومنع الزيارة وأهم ما حصلنا عليه المصاحف وبعض الكتب وبعض

أجهزة الراديو )موجة واحدة( ولم يّدخر اإلخوة وسعاً في مواساتنا وإيثارنا على أنفسهم، ألنهم هم

أنفسهم ُمنعوا من الزيارة وما لديهم لم يعد كافياً لهم حتى في الحّد األدنى، ومن األمور المالحظة في



السجن أن التقاء السجناء في القضية الواحدة أو من القضايا المختلفة أو اإلتيان بسجناء جدد يحدث

حراكاً في وسط راكد وحالة تنعكس ببعض إيجابياتها على السجناء عموماً مع ما يصاحبها من األسف

.واإلحباط بسبب فشل المحاوالت في مهدها

1. جاء سجناء الحصان األسود وجاء معهم طاقم الحرس الذي كان يتولى سجن الحصان األسود،

وكان هؤالء الحرس نموذجاً للقسوة والتجرد من كل المعاني والقيم التي أودعها اهلل في البشر

،عامر بنّودة المسالتيعموماً وعلى رأس هؤالء ضابط شرف معروف برتبة رائد في ذلك الوقت 

الذي بدأ حياته واختتمها بمذبحتين أهّلته أوالهما ألخراهما ولما كان بينهما، عقب نكبة حزيران

م كانت رّدة الفعل العاطفي ضد اليهود في الدول العربية عنيفة، فخرجت1967يونيو سنة 

المظاهرات وأحرقت متاجر ومخازن وممتلكات اليهود في طرابلس وبنغازي، إال أّن الشاويش

 فيص –عامراً هذا وبعض شركائه اختطفوا عائلة يهودية ليبية واقتادوها إلى الخالء  منطقة البوسكو-

وذبحوا أفرادها وقطعوا أطرافهم، وألقى القبض عليهم وحكموا بالسجن، إلى أن جاء اإلنقالب

م فأفرج عنه وأعطي فرصة ليكفر عن سيئاته ويستفيدوا من قسوته وخبرته في69العسكري سنة 

سجن و ذبح الليبيين فكان عامر أحد أبطال مذبحة أبوسليم التي قضت على ألف ومائتي سجين

م( معاملة خاصة، متميزة عن بقية84ليبّي أعزل، وكانت األوامر لهم صريحة بمعاملتنا )قضية 

السجناء وكانوا فعال عند ُحسن ظّن من اختارهم وكلّفهم، ولم يكن السّجانون األولون ليحمدوا

لكنهم لم يكونوا سجناء محترفين، فُهم ومع قسوتهم كان الفرق واضحاً بينهم وبين جالدي الحصان

األسود الذين احترفوا وامتهنوا إذالل وترويض وتعذيب السجناء وأشربوا في قلوبهم القسوة

وانتزعت من خصائصهم ومكوناتهم بقية الخير إال قليل منهم ال يذكر وال يؤمن جانبه لجبنه

وتقلبه، وتمت عملية التسليم ما بين الفريقين، وكنت من ضمن ما تبادلوا تسليمه نظراً لحالتي

.الصحية وتّم ذلك وسط أجواء من التهكم والوعيد المبطن والمعلن

وجاءت المجموعات )التوكات( الجديدة: ثالث مجموعات كل مجموعة تداوم أربعاً وعشرين ساعة 

 وهو األرجح وقيل بل وليدّي منصالح سلطان قذافّيوترتاح ثمانية وأربعين ساعة، األولى برئاسة 



 أو كرونة، وهذا المخلوقان ما رأيت أسوأعبدالقادر كُرنّةمنطقة أبونجيم ومعه من تاورغاً مسخ يدعى 

منهما في حياتي وال أظنني سأرى مثلهما، و ال أظّن أن سجيناً سيخالفني الرأي في هذا، والثانية برئاسة

، وضو هذا سجان محترف ال يعرف من دنياهالغناي محمد ومعه ابن عم له يدعى ضو علي )ورفلّي(

وآخرته وال يهمه شيء في حياته إال تنفيذ أوامر إدارة السجن حرفياً وبإشرافه الشخصّي وهذا الرجل

ومجموعته تلقوا دورة خاصة في تنفيذ أحكام اإلعدام، وعمليات اإلعدام وتهيئة السجناء لها كانت تتم في

عبداهلل فيص –نوبته، والثالثة برئاسة محمد الغناي  قتل هذا الشقّي في حادث سيارة- فآل قيادة المجموعة إلى 

 وهذا الرجل فيه ما فيه وإن كان أخيراً ال خير فيه، ومع هؤالء رجل أسود البشرةبن جريد )من ترهونة(

 فيص –  هكذا ينادونه- )من سكان طرابلس( خبيث اللسان عهد إليه ملف الصحة، وللحقيقةنوري عبدويدعى 

فإن هذا الرجل فيه بقية خير مع بذاءته التي ال حدود لها، أذكر أنه أخذني إلى العيادة وقال لي )هناك( :

أنا راجل مهمتي إنسانية وال دخل لي بمشاكلك معهم، وفي العيادة وجدت طبيبا إيطاليا لم يطل بقاؤه

.حتى جيء ببيطري بنغالديشي يعرفه غالبية السجناء

م حيث بدؤوا بإخراجنا حجرة حجرة إلى القاطع المقابل1984 ديسمبر 5بقينا في القاطع الثالث إلى يوم 

( لتبدأ المعاناة في هذا القاطع الذي ُخّص بأوامر عليا ليكون نموذجاً للعزل والتنكيل واإلهانة4)رقم 

واإلذالل والضرب المبّرح، وال حاجة في الضرب، لسبب فوجودنا فيه سبب كاف ومبرر ألّي تعامل على

النحو المبين، وتم توزيعنا على زنازين القاطع فأدخل كل أربعة إلى زنزانة لنجد أمامنا عشرة سجناء وتّم

( في القاطع الرابع وأدخل5سحب األسّرة وأصبح في كل زنزانة أربعة عشر سجينا، فتح لنا باب الحجرة )

أربعتنا : سعد الجازوي والمبروك الالفي )التونسّي( ومحمد الجرنازي وكاتب هذه األسطر وكان المنظر

محزناً ومؤسفاً لم يغادر مخيلتي حتى اليوم و لم أجد عبارات يمكن أن تصفه: ُحجرة ضوؤها خافت وقد

بدت وجوه إخواننا وعليها آثار المكان واإلهمال والبؤس والحرمان، ولم يكن حالنا مختلفاً في نظر من

دخلنا عليهم ، وأقفل الجالّدون الباب وراءنا فقام إلينا رفاقنا الجدد الستقبالنا مصافحين ومعانقين وسط

عبارات التعزية والتسلية واألمل فيما عند اهلل من خير، وتعارفنا وأخذنا أماكننا ووضعنا فرشنا حسب

)ابنمسعود البرغثي الترتيب فلم يعد هناك موضع مكشوف من أرضية الحجرة، وجدنا أمامنا السجناء: 



جمعة حسن الجازوي العبيدي )عسكري ابن عم ألحمد حواس( وعبدالسالم حواسعمة أحمد حواس( و

عبداهلل حسن وسيّد ادخْيلة العجيلي ومحمد زيو وحسين الجروشي القبايلي)المستشار الذي اغتيل ( و

)من زوارة كان رفيقا ألحمد حواس لماخالد بريكو  )شريدي من أوالد سليمان خبير متفجرات( وشتيوي

عيسى)ابن عمة الشهيد خالد علي يحيى( وعيسى زغدود كان قائما بأعمال السفارة الليبية في غوايانا( و

)من نالوت صهر لخالد علي يحيى(شتيوي   .

 ، زحام في العدد عزل كامل عن84بدأت رحلتنا داخل القاطع الرابع وبدأت معاناة سجناء قضية مايو 

الحياة واألحياء )منع الزيارات أو الخروج للهواء( الزجر واإلهانة واالستفزاز والضرب مع أخذ كامل

أهبة االحتياط واالستعداد عند دخول القاطع الرابع، وكذلك سياسة تجويع متعّمد كعقوبة وإضعاف للجهد

 ضحًى تحتوي على : باكو12والقدرة، فوجبة اإلفطار التي يدخلون بها متى شاءوا أحيانا قرب الساعة 

حليب مبستر ناقص قرابة الثلث لكامل الحجرة، مع رغيف خبز لكل فرد طوال اليوم ،هذا الثابت أما

الموزع على األيام فيوم علبة جبن صغيرة لشخصين ويوم بيضة ويوم مربّى والعجيب أنه يوزع لكل حجرة

قدر ملعقة أكل عادية واحدة فقط مع ملعقة زبد واحدة، أما الغداء فيوم وجبة أرز معجون ال يعرف له لون

وال طعم على حّد وصف بعض إخوتنا من المنطقة الشرقية :)رز قفار امشيّط و حار( قد طبخ دون أية

نظافة له أو لحلة الطبخ، وفي اليوم التالي تكون الوجبة )مكرونة( معجونة هي األخرى بوصف ما سبق،

أما اللحم فأكثره من نصيب الحرس الذين ال يتركون إال الفتات وبقايا العظام، وتراهم يوزعون

ويأكلون، وال يكاد يمر بعض الوقت على توزيع وجبة الغداء فإذا بهم يدخلون من جديد ليوّزعوا ما يسمى

بوجبة العشاء عربة تدفع بها حلتان كبيرتان إحداهما للطبيخ ماء أحمر اللون يصادفك فيه قطعة بطاطا

أو قرع أو ال يصادفك، ومع العربة هناك سطل ماء لتغطية العجز إذا لزم األمر فيضاف لحلّة الطبيخ

لتكون كافة وافية للجميع، أما الّحلة األخرى فهي للشاهي؛ ماء أسود اللون قد أخذ نصيبه من حلة الطبيخ

.أثناء إحضارهما في السيارة وعند التوزيع ويعطى بقدر حصة الحليب في الصباح

وال ننسى في هذا السياق أن نشير إلى أن عملية التوزيع للوجبات الثالث هي لحظات كرب وبالء؛ لها في

غالب الحال ضحايا وعذابات، يدخل الحراس وسط حالة من اإلزعاج والضجيج والعنف في فتح



األبواب والمعاملة مع االستفزاز المقصود الذي يستخرج رّدة فعل تبرر استعمال الفقلة التي يسميها

سفهاء الحرس )الحنينة( وتكون قريبة قد تّم إحضارها تأهباً أو تنفيذاً لوعيٍد سابق، فيكون توزيع فتات

الطعام وتوزيع قناطير االنتقام، الذي يعلو معه صراخ المعذبين وعواء الجالّدين شماتةً وسعادة بما

يفعلون ، وحسرات وغّصة بقية السجناء الذين ال يستطيعون تجاوز الحدث ألنه يتعلق بآالم أٍخ لهم ال

سيما إن كان زميال لهم في الحجرة فيدخل زحفاً قد تورمت قدماه وسال الدم من وجهه وأطرافه ولك

.أن تتصور حال الوجبة وكيفية تناولها، وهي أمور متكررة طوال سنين السجن

ولقد أخذت سياسة العزل والتجويع تنتج آثارها فصار شكل السجناء شاحباً والهزال واضحا ال يحتاج

.إلى قياس أو وزن وبدأ البعض يسقطون من شّدة الهبوط واإلرهاق

من المآسي التي تسجل هنا: أّن إحدى نوبات )توكات( الحراسة بها اثنان شريران يوزعان الطعام

ويضربان السجناء، أّما أحدهما فاسمه جمعة )عجيلي( كل عالمات الشّر والشقاء ارتسمت عميقة على

 فيص – فيص –وجهه، عرف بين السجناء بعّدة ألقاب )ُطوال في عرضا  الفلكس  جمعة كاويش( ولكاويش هذه قصة :

ذات مّرة راق له أن يمازح رفيقه الذي معه فما كان من صاحبه إال أن خلع حذاءه وقذفه به فأخطأت

جمعة ووقعت في حلة طبيخ العشاء فاستخرجها بمغرفة التوزيع واستمر في عمله كأّن شيئاً لم يكن بل مع

اإلعجاب والضحك واإلشادة بمهارته، جمعة معه شقّي آخر يبدو أنه من منطقته اسمه بريء منه )عبداهلل

األمين( هذا الثنائي إذا دخل فال بّد في األغلب األعم أن يكون لهما ضحية، يأتي السجين وفي يده ماعون

البالستيك ويتقّدم نحو عربة التوزيع فيقول له ]عبداهلل األمين[ كيف شي قلت على عمك جمعة وعندها

.يثور عمك جمعة ثورة الثور، ويضرب المسكين ويُسمعه ما يكره

وال ننسى في هذا السياق أن نشير إلى أن عملية التوزيع للوجبات الثالث هي لحظات كرب وبالء؛ لها في

غالب الحال ضحايا وعذابات، يدخل الحراس وسط حالة من اإلزعاج والضجيج والعنف في فتح

األبواب والمعاملة مع االستفزاز المقصود الذي يستخرج رّدة فعل تبرر استعمال الفقلة التي يسميها

سفهاء الحرس )الحنينة( وتكون قريبة قد تّم إحضارها تأهباً أو تنفيذاً لوعيٍد سابق، فيكون توزيع فتات



الطعام وتوزيع قناطير االنتقام، الذي يعلو معه صراخ المعذبين وعواء الجالّدين شماتةً وسعادة بما

يفعلون ، وحسرات وغّصة بقية السجناء الذين ال يستطيعون تجاوز الحدث ألنه يتعلق بآالم أٍخ لهم ال

سيما إن كان زميال لهم في الحجرة فيدخل زحفاً قد تورمت قدماه وسال الدم من وجهه وأطرافه ولك

.أن تتصور حال الوجبة وكيفية تناولها، وهي أمور متكررة طوال سنين السجن

ولقد أخذت سياسة العزل والتجويع تنتج آثارها فصار شكل السجناء شاحباً والهزال واضحا ال يحتاج

إلى قياس أو وزن وبدأ البعض يسقطون من شّدة الهبوط واإلرهاق، وحقيقة أّن الحديث عن الطعام

والتغذية وإن كان يشغل بال بعض السجناء ويتحدثون عنه وعن كيفية معالجة األمر فإّن الغالبية لم يكن

يهما األمر وكانت تؤثر الصبر واالحتساب وعدم استخذاء قوم يفرحون بمظهر الخنوع والطلب والرجاء

.ألنه يعتبرونها نقلة نوعية في تفكير السجناء وأثر جيّد من آثار ونتائج السياسة المتبعة مع السجناء

م و نظراً للمشكلة التي أعانيها بسبب الفتحة في الجانب األيمن للبطن واستعمال1985مع بداية سنة 

األكياس والجرح الذي أعانيه مع االلتهابات فقد طلبت من الحرس ورقة وقلماً لكتابة طلب إلدارة

السجن بخصوص الموضوع وأحضرت الورقة والقلم وكتبت الطلب الذي حمل إلى اإلدارة وفي شهر

فبراير نقلت إلى مستشفى الخضراء بطرابلس تحت الحراسة المشّددة وكان المشرف على نقلي للمستشفى

رئيس عرفاء قذافّي قحصّي أّمي عائد من المهجر بمصر يدعى محمد سالم، وكان فظاً متعجرفاً يضع نفسه

 فيص –طرفاً في القضية ويحذر الحرس من خطورة التهاون معي، ويحمل في يده )عدد اثنين قيد يد  كليبشات-

وسلسلة كبيرة بها حلقة تقفل على الرجل( واشترط أن يكون وجودي في حجرة فردية ال يراني فيها أحد

إال الطبيب المعالج والحرس المرافق وكان ذلك مشكلة إذ لم تكن هناك حجرة خالية فأمر رئيس العرفاء

 فيص –بالعودة إلى السجن فوراً لكن الدكتور المشرف على عالجي  منذ بداية األحداث- د. زيدان بدر الشريف

تعاطف معي وتحرك بسرعة فتدبّر أمر الحجرة حيث قام بإخالء إحدى الغرف التي وضعت بها، ومن

المواقف الطريفة التي أذكرها في ذلك اليوم أنني في السنة الماضية وأثناء األحداث كنت أرى ضابط

 من مدينة ككلة كان ينظر إلّي دائما من الجليدي بشيرشرطة هو المسئول عن نقطة أمن المستشفى يدعى



وراء زجاج غرفة العناية فإذا به هذه المّرة ينتهز انشغال الحرس ويندفع نحوي ليصافحني ويشّد على يدي

.في تعبير واضح عن تعاطفه معي ودون أن يقول كلمة واحدة وطلب من الحراس الجلوس بمقّر النقطة

ووضعت على السرير ووضع القيد األول في رجلي والثاني في يدي، فصرت ال أستطيع أن أحرك إال رجاًل

واحدة ويداً واحدة واستمر هذا معي مّدة شهرين وتسعة أيام التي قضيتها بالمستشفى، عدا بعض الحرس

.الذين يتركونني أحيانا دون قيد لبعض الوقت

وأجريت لي التحاليل واالختبارات لعّدة أيام ثم أجريت لي العملية والتي استمرت حوالي ستة ساعات

وشاء اهلل أن يكون النجاح حليفاً لها وعادت األمور طبيعية وهلل الحمد، واللذان أجريا لي العملية هما :

، ومن المواقف التي أذكرها أيضاً أن دكتور التخديرمحمد فرعونوالدكتور  زيدان بدر الشريف الدكتور

كان مصرياً وفي أثناء إعداده لعملية التخدير وابتعاد الحرس أخبرته أنني سجين سياسي واسمي الحقيقي

 فيص – فيص –كذا  ألنهم وضعوا لي اسما رمزياً  وأنني أحد أفراد الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا وقد أصبت في معركة

مع األمن، فإذا بالرجل يتأثر لذلك ويعانقني على سريري، وتمضي األيام ليخبرني منذ أيام السيد المناضل

فايز جبريل عبر البريد اإللكتروني أنه يتابع أخباري وقد التقى طبيب التخدير المصري صدفة وحكى له

.الموقف

وعقب العملية ونجاحها ومرور حوالي شهر على وجودي بالمستشفى تقرر عودتي إلى السجن، إال أنني

رأيت رؤيا عجيبة وللرؤى معي قصص غريبة قد يستغرب البعض اهتمامي بها لكنني ال أستطيع تجاوز

ذلك فالرؤى والسجن أشياء مرتبطة، وأقسم باهلل العظيم أنني رأيت ما سأقصه على القراء؛ فقد أخذتني

كان يدّرسنا ماّدة التاريخسيد عبيد سنة نوم عند القيلولة وإذا بي أرى أستاذاً مصرياً - أيضاً- اسمه 

بمعهد القويري الديني، فسألني عن حالي فأخبرته قصتي وأنني بخير وأنني سأعود اليوم إلى السجن فقد

اشتقت إلخواني هناك، ومللت هذه الوحدة والقيود، فقال لي: ال لن تعود إال بعد أن تكمل شهرين وتسعة

أيام ثم أردف بلغة انجليزية: تُو مانثس آند ناين دييز، فقمت من نومي متعجبا، وما هي إال لحظات

ويدخل الدكتور زيدان ليجري بعض الفحوصات النهائية وإذا به يفاجأ بوجود خّراج كبير تحت الصدر



مباشرة فيقوم بفتحه وشرع في تنظيفه بطريقة مؤلمة نظراً لعدم الحاجة للتخدير، واستمر ذلك االلتهاب

.حتى وصلت مّدة بقائي لشهرين وتسعة أيام

من األشياء الصعبة في المستشفى وجودي بين الحرس الذين يقيمون معي في الغرفة وهم في أغلبهم قوم

سفهاء ألسنة بذيئة وتدخين مستمر وعجرفة مع أي إنسان يقترب من الغرفة لكن بعضا منهم ال يخلو من

بقية خير تدركه من حين آلخر، أحد الحراس اسمه الشارف من ترهونة سألني ذات مّرة وكان لوحده في

غياب زميله: يا علّي ما سألتش نفسك أنت ليش هنا؟ وكان يقول بأسف وتأثر، فقلت له : لقد سألت نفسي

وعندي إجابتي، لكن السؤال ليس هكذا، فقال لي : كيف؟ فقلت له : السؤال موجه إليك أنت ألم تسال

نفسك أنت لماذا أنت هنا، فتأثر الرجل وتحسر وأشار إلى أنها بحكم العمل والعسكرية، وهذا الحرس لم

أر منه إال خيراً وكان يساعد السجناء إال أنه ال يستطيع مخالفة األوامر فقد أخبرني بعض السجناء وبناء

على شهادة شهود رأوه يطلق نار مسدسه على من لم يزل به رمق حياة من ضحايا مجزرة أبي سليم سنة

م1996  .

من األشياء التي أسجلها هنا أيضاً وأنا أدّون هذه الذكريات أنني كنت في الغرفة التي وضعت بها

 فيص –بمستشفى الخضراء أطّل على مسجد علي بن أبي طالب  المعروف بمسجد )الكيزة(- وأطّل كذلك على

مدرسة ابتدائية كنت أرى طالبها يأتون كل صباح ويمضون يومهم الدراسّي ثم يعودون مع ما يتخلل

ذلك من استراحة ورياضة وغيرها، ثم جاء عطلة نصف السنة فتعطلت المدرسة أسبوعين عاد بعدهما

التالميذ للدراسة وذات مّرة في فصل الربيع خرجوا إلى نزهة - زردة- أخذتهم الحافالت صباح ولم

يعودوا إال عند المساء، كنت أرقب ذلك وأنا في قيودي ال أستطيع مغادرة سريري وغرفتي وال يعلم أحد

من هذا العالم المتحرك من حولي عني شيئاً وأقول : سبحان اهلل ! كم في الحياة من صور شبيهة بحالتي،

.وكم هي الدنيا صغيرة إلى هذا الحّد ولعلي يوماً ما كنت في ذات الموقف دون أشعر به

م عدت إلى القاطع الرابع على شوق إلى رفاق المحنة وكان شوقهم إلّي أكبر فقد عدت1985في مايو 

إليهم من عالم آخر ألحدثهم عنه فأحدث لهم حراكاً جديداً يغالب هذا الواقع الصلد، فدخلت عليهم



وكأنني لم أكن معهم وإذا بي أدلف إلى كهف مظلم تتراءى لك األشباح فيه والمعالم شيئاً فشيئاً، وجلست

إليهم هم يسألون وأنا أجيب بما حضر وأستدرك في بقية األيام ما نسيت قوله، وجدت القوم قد تأقلموا

مع الواقع لكنهم لم ييأسوا من رحمة الملك العالّم، وها نحن في أول شعبان نستعد لشهر رمضان

 فيص –فشرعت على الفور  مع الضعف والهزال- في قضاء رمضان الماضي الذي فاتني صيامه نظراً لحالتي

الصحية، فصمت شعبان كاماًل ولم يبق لي إال يوم أو يومان، فمن يدري قد أغادر الدنيا في أي لحظة

قضاءً أو على أيدي الجالدين الذين يتربصون بنا المناسبات التي تشفي صدر الطاغية، وجاء العيد وعشنا

العيد رغم األلم وتداعت الذكريات وتحركت الكوامن وذرفت عيون اآلباء الذين تركوا ذرية من خلفهم

وبيوتا وأزواجاً وهذا هو العيد الثالث بين الجدران والحيطان، لكننا عشنا فرحة العيد رغم قساوة

الموقف وانطلقنا في ذلك من فلسفة خالصتها: أّن العيد شعيرة تتعلق باإليمان وال تفقد معناها مهما

ادلهّمت الخطوب واشتّدت المحن، وفي سبيل المبادئ والقيم والصدق مع اهلل والنفس واآلخرين تهون

العقاب والصعاب، صلينا العيد وتعانقنا وهنأ بعضنا بعضاً داخل الحجرة وخارجها عبر فتحة الباب

وفتحات الجدار وهكذا فعلت بقية الحجرات وجمعنا ما بحوزتنا من كسر الخبز وبعض الزبد والمربى

وشاهي يوم أمس وجلسنا في حلقة كبيرة بعد أن طوينا الفرش لنجد مساحة للجلوس، وتجاوز الكّل قسوة

ذلك اليوم وعاش فرحة العيد، أما الحراس فلم يأتوا إال قرب الظهر ليدخلوا في جلبة وضجيج وهرج

.ومرج ويوزعوا وجبة اإلفطار

م حدثت ثورة عارمة على الرئيس السوداني جعفر نميري عقب أزمة اليهود1985في شهر أبريل عام 

الفالشا وانهيار تحالفه مع الحركة اإلسالمية بقيادة الدكتور حسن الترابي وأثناء مغادرة النميري

 فيص –الخرطوم في زيارة إلى  الواليات المتحدة تقريبا- ازدادت حّدة الثورة ولم يفلح النائب األول للنميري

ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق عمر الطيب في السيطرة على األوضاع فتحرك الجيش بقيادة رئيس

األركان الفريق عبدالرحمن سوار الذهب وتولى زمام األمور ثّم سلّم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة

بقيادة زعيم حزب األمة الصادق المهدي، ودخل القذافي على الخط منذ بداية األحداث وزار السودان

حامال أجندته الخاصة وعلى رأسها الشماتة والثأر والبحث عن خصومه األلداء أعضاء الجبهة الوطنية



إلنقاذ ليبيا وقد خيب اهلل محاولته فلم يفلح في الوصول إلى أّي منهم لكنه لم يضفر بشيء إال المعلومات

التي سلمها جهاز أمن الدولة السوداني، وجاء الوفد األمني من السودان إلى طرابلس وكان ضمن

 رئيس شعبة ليبيا في األمن السوداني، والذي كان يترّدد على مكتب الجبهةحيدر أبّشراألعضاء: الرائد 

بشارع الجمهورية بالخرطوم وربطتنا به عالقة وصلة قوية، وكنت شخصياً على صلة به ويزودني بآخر

 فيص –األخبار عن القذافي وما يدور حوله  لنذيع بعضها في راديو الجبهة - فقد كانت للرائد حيدر عناصر

تخترق ما كان يسمى بحركة اللجان الثورية السودانية التي يتزعمها عبداهلل زكريا و كنت مذهوال من

حجم االختراق السوداني ألقرب دوائر القذافي، وجاء حيدر إلى طرابلس بأمر حكومته الجديدة ليؤدي ما

.بحوزته من مستندات ومعلومات

م حوالي الثانية عشر1985 أغسطس 20 أو 19هـ الموافق لـ 1406وفي ثالث أيام عيد األضحى سنة  

عقيلة رشيد المجبريلياًل فتح باب العنبر وبعض الحجرات بالقاطع وتم اقتياد بعض السجناء : الدكتور   

وفجأة وبينما كنت أهّم بالنوم فتح الجالد عبدالقادرونوري الفالح وأسامة شلوف وعماد الحصايري 

التاورغي باب الحجرة ونادى على اسمي، قيدت يداي خلفي وربطت عيناي وقادني الحراس عبر الممّر

الرئيسي وخرجوا بي من باب السجن إلى الفناء المجاور للفلل الصغيرة المعّدة العتقال الضباط وهناك

كان الصراخ يمأل المكان، وأمرت بالجثّو على ركبتّي انتظاراً لألوامر، وكان حجم التعذيب رهيباً

وواضحاً من صرخات المعذبين وكان أحد األصوات صوت امرأة، علمت فيما بعد أنها أخت الدكتور

محمد يوسف المقريف األمين العام للجبهة، وصوت الدكتور عقيلة الذي كان يتعرض لتعذيب بشع ترك

عليه آثاره إلى اليوم، فقد اكتشفوا يومها أنه كان رئيس مكتب الجبهة في الخرطوم وأحد القيادات

المؤسسة للجبهة، ولم يعترف قبل ذلك بشيء ولم يعترف عليه أحد، وكذلك السيّد نوري حميدة الفالح

م وجيء به في طائرة خاّصة مقابل تسليم القذافي1984رئيس المكتب بالمغرب الذي سلمته المغرب عام 

خيري خالد وعزالدينأحد قيادات البوليساريو للمغرب، ثّم جاء دوري وأدخلت على عصابة المحققين: 

واقفاً وحين دخلت،عامر المسالتي  وكان آمر السجن الجالد الهنشيري والتهامي خالد وعّمار لطيّف

ونتيجة اإلعياء وقعُت على كرسّي التحقيق فانتزعني الشقي عامر وقال لي: أتجلس قبل اإلذن لك يا



قليل ....... وأخذ يلكمني بقبضته على وجهي وصدري فقال له التهامي خالد: خالص خالص ، ثّم قال لي:

صرفنا عليك عشر آالف جنيه غير شكاير تعذية! وهذا جزانا ؟ ثّم وجه كالمه لخيري خالد وقال له: كله

منك، تعامل فيه معاملة ال... لو تطلقوني عليه تشوفوا المعلومات اللي داسهن! فقلت له ال شيء عندي

.ليست عندي معلومات حتى أخفيها

( يلقبه السجناء بـ السوري، وكانت فيعبداهلل بن صريتيوهنا أمروا بإخراجي فأخذني شخص جسيم ) 

يده قطعة كابل كهربائي فانهال علّي بها ضرباً، لكن عامراً لم يعجْبه هذا الضرب وأراد زيادة التقرب

أمام أسياده قال: شن هالضرب ؟! وانهال علّي بسوطه ثم أخذني بكلتا يديه ) وكان عتال شديدة القوة

والبطش( وقذف بي من فوق السور الصغير للفيال ألقع في الطريق اإلسفلتي المجاور للمكان وقفز خلفي

وصار يركلني وأنا أتدحرج أمامه كالبرميل الفارغ، حتى جاءه أحد الحرس ليقول له : راهو طالع من

عملية وبطنه ما زالت امخيطة، فقال: إن شااهلل يموت، لكنه كّف ألّن الحرس كان مبعوثاً من العقيد

خيري، ثّم وضعت في غرفة خالية بها فلقة وأدوات التعذيب وقال لي )بن صريتي( آهي اتشوف فيها وإال

ال؟ اعترف خيرلك، فقلت له : ما عندي شي واضرب كان بتضرب، وبقيت على هذه الحال مّدة طويلة

اقتادني بعدها الحرس إلى قاعة كبيرة ألجد خيري خالد وبجواره عامر المسالتي وقد انفض جمع

المحققين، فقال لي خيري: اجلس وقال: كيف اندير معاك؟ آهو اتشوف فيهم شي يديروا وغدوة جايينك،

اعترف خيرلك، فقلت له: بماذا سأعترف؟ فقال لي: من هو الضابط اللي في القيادة؟ فقلت له : هل تتوقع

أن يقولوا لفرد مثلي عن سّر مثل هذا؟ أنت ضابط وتعرف، فقال لي اذكر أي اسم، قوللهم أي شي، قلت له

سأذكر اسمك، فقال لي كيف؟ فقلت: من سأذكر وأنا ال أعرف أحداً، فقال لي : عليش عابي أنت؟ وهنا

تدّخل عامر وقال: إيراجي في المقريف إيجي، تّوا إيجي، واهلل لو نشموها شم نصلوكم )الصلي

بالرصاص( من أولكم ال آخركم، فقلت له: األعمار بيد اهلل، وقلت في نفسي وكدت أُسمعه : من يدري قد

يعود المقريف وتتغير األوضاع، وأحسست بشعور من الثقة والتفاؤل في تلك اللحظة التي ال أحسد عليها،

وسبحان اهلل! تمضي األيام ويموت االثنان خيري ومن بعده عامر بعد أشّد المعاناة "وليقضي اهلل أمراً كان

مفعوالً" و للضابط الذي يبحثون عنه قصة، فقد التقط حيدر كلمة من أحد أعضاء الجبهة يتحدث مع عضو



آخر حول معلومة ما فسأله زميله: هل المعلومة مؤكدة؟ فقال له مائة بالمائة والمصدر ضابط من داخل

القيادة بباب العزيزية، ولم ينسها حيدر فأدلى بها لتحرك القضية من جديد، وال شك أنه تبرع منه زائد

عن الحد المطلوب منه، ثّم نادى عامر على عبدالقادر التاورغّي وقال له: "شوفوال شيال" أي ضعه في

االنفرادي، فأخذني الحرس، ولما لم يجدوا زنزانة انفرادية شاغرة بحثوا عن حجرة ليضعوني فيها منفرداً،

 فيص –وفي الطريق سألت عبدالقادر: أذَن الفجر؟ فأبى أن يجيبني ثالث مرات ثّم قال لي  ممتعضاً- : مازال،

( و كانت الحجرة مظلمة ال يمكنك أن ترى فيها شيئاً، فوقعت على1( بالعنبر رقم )5وضعوني في الحجرة )

األرض منهكاً اشتّد ألمي وتعبي، وغلبني نوم عميق وفجأة سمعت صوت سجين يؤذّن لصالة الفجر، فقمت

أتحّسس طريقي إلى الحمام فتوضأت وصليت وهنا فوجئت بشيء لم أشعر به حين دخلتها ألول وهلة!

كانت الحجرة مليئة بالفئران الكبيرة )القناطش( وكان العدد كبيراً - بالعشرات- ومع إضاءة الصباح

وجدت ركن الحجرة مليئاً بـ فرش النوم المخزنة والتي وجدت فيها )القناطش( خير ملجأ ومالذ، كما أن

بعض هذه القوارض كان ميتاً ومتحلاًل، وكانت حركتها ال تهدأ، وهي شيء مخيف ومقّزز ولها ُجرأة عجيبة،

واكتشفت أنها تخرج من بالوعة المرحاض وتجري في الحجرة وهي تقطر ماءً طول طريقها، و كنت أهّبُ

من نومي ألجد إحداها تتحسس أنفي وأخرى بين قدمي، وال تدع لي شيئاً من التموين، وكانت مشكلة

حقيقية، ومعضلة لم أواجه مثلها في حياتي، وكان الحرس سعداء بذلك ال يبالون بأّي احتجاج أو طلب

تغيير وقد سمعت أحدهم يقول لسجين يعاني نفس المشكلة )احمد ربي عندك من يونسك( والعجيب أن

األمر آل إلى واقعية أغرب من الخيال، فقد تعايشت مع هذا الواقع وبقيت أكثر من شهر على هذا الحال،

R 17( حين جّدت إحدى القضايا العسكرية )النقيب فرج التيح( الذي خطط لقصف مقّر القذافي بصواريخ

.وجيء به وبأعضاء حركته إلى أبوسليم فأخذوا الفراشات التي كانت بجواري وقلّت حركة القوارض )

( وفيها وجدت الدكتور عقيلة المجبري،6تمكنت من فتح الحفرة بيني وبين الحجرة المجاورة لي )رقم 

الذي تعّرض ألشنع طرق التعذيب وكان الرجل مريضا يعاني أشّد المعاناة ويشكو آثار التعذيب و ال شيء

يستقّر في معدته، والحرس ال يبالون بشكواه، فقال لي هل يمكنك أن تحصل لي على فيتامين؟ فقلت له:

سأحاول، وتمكنت من الخروج إلى العيادة بقدرة قادر وتحصلت على علبة فيتامينات، فأعطيتها له،



وكانت سبباً في راحته من بعض آالمه ووجد بها شيئاً من المقاومة والقوة الجسدية، وصرنا نتحدث كل

يوم عبر الفتحة حيث سألته عن كل شيء بخصوص الجبهة وكان الرجل يجيبني ويطلعني على كثير مما لم

.أكن أعرفه

( المجاورة للدكتور عقيلة يوجد سجين اسمه عبدالقادر )نسيت بقية اسمه( قضيته حزب7في الحجرة )

التحرير اإلسالمي ونتيجة المعاملة السيئة وظروف السجن كان هذا الرجل يعاني حالة نفسية جعلته في

حال الذي لم يعد له شعور أو اكتراث بأّي شيء وهي إحدى حاالت عديدة، كما كان في القاطع مجموعة

من السودان أتباع الطريقة التيجانية ال أدري ما سّر اعتقالهم، كما جيء بمجموعة من طلبة جامعة

( المقابلة لزنزانتي وكان10بنغازي، قالوا إنهم سجنوا بسبب اللجان الثورية، وضعوا في الزنزانة رقم )

 فيص –معهم شاب سورّي اسمه عبدالكريم درويش  على ما أذكر- وبعد أيام أعلنوا اإلضراب عن الطعام

وكنت أتحّدث معهم لياًل وأمّد لهم بعض األشياء، وذات يوم جاءهم عامر آمر السجن ودخل في نقاش

 فيص –معهم  على طريقته- كانوا يحتجون بأنهم ال تهمة موجهة إليهم وال يصح حبسهم، وكان هو يبّرر سجنهم

ثم تكلّم السوري فقال أنا سورّي وهنا فاجأه عامر برّد حاسم جعل المسكين يرتبك ولم يعد يجد ما

يقول : قال له عامر: "ما فيش فرق احنا قوميين عرب" ثم قاموا بتوزيع هؤالء الشباب على قواطع أخرى

.وسمعت أنه تم إعدام بعضهم

بعد أيام ، وصباح ذات يوم أخذني الحرس إلى نفس المقّر الذي أخذت إليه ليلة التحقيق، فوجدت شخصاً

يجلس على كرسي وبجواره راديو تسجيل وعلى ركبته مفكرة فأمرني بالجلوس ثم سألني عرفتني وإال ال؟

فقلت له : ال، فقال لي: أنا خليفة حنيش، وكان يتحّدث كالقذافي تماماً في طريقته ولهجته، وألح في

السؤال عما كان يدور بيني وبين الرائد حيدر )ضابط األمن السوداني( وعن الضابط التابع للجبهة في

باب العزيزية؟ فقلُت له : حيدر كان يعطيني األخبار اللي اتجيه من ليبيا ألذيع بعضها في النشرة، وأما

الضابط فال علم لي به، وال يمكن أن يعطى هذا السّر لمثلي، فقال: مادام حمد حواس عطاك السالح



وسلملك رقبته البّد عطاك سّره، فقلت له: ماعنديش أّي معلومة، فقال: احكيلي شن كان يحكي حواس

وعلى من كان يحكي؟ فقلت له كان يحكي عنك، فقال : شن كان يقول علّي؟ قلت له: قال إنك كنت تحت

إمرته في معسكر )جالو( بطرابلس، فقال: صحيح، ثّم أردف بأنه أفرج عن مكتبة أحمد حواس التي أخذت

من بيته، وأنا جعلناه سفير وماذا يريد أكثر من هذا، لقد أنكر الجميل ألنه )ليس ولد بيتية( - على حد

زعمه- وجاء ليقلب النظام ولكن "تالقت براسه" ثّم دخل في حديث ال يتقنه عن اإلخوان وسيّد قطب

وقال لي : اإلخوان يعادون القومية العربية وجمال عبدالناصر وأم كلثوم! ثّم تساءل خيرها أم كلثوم

 فيص –"مرا وزغرتت في عرس" ثّم سألني عن سّر عدائي للثورة التي ربتني وعلمتني وووو ؟ فقلت له  دون

تردد- : الظلم والشنق وفوضى اللجان الثورية وحكم القذاذفة ، فقال لي في عنجهية صريحة : "خيرهم ما

هو السنوسية حكموا ثمنطاشن سنة" كان يتحدث عن القذافي كحاكم مطلق وال شيء في ذهنه مما يتكلفه

اآلخرون حين يتحدثون عن سلطة الشعب ووو، ثّم أخذ يسألني عن أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة

.وأمناء لجان القذافي الشعبية؟ ومن يميل منهم للمعارضة

وكان خليفة هذا يدير البلد فقد الحظت في تلك الجلسة أنه يرد على تلفونات بجانبه ويعطي األوامر 

للجميع، ومن اللقطات التي ال أنساها في تلك الجلسة أنه طلب من عامر )مدير السجن( أن يحضر

الشاهي فذهب عامر وجاء بالشاهي ووقف عند الباب فأمره أن يعطيني الشاي فكبر عليه األمر إال أن

طاعة خليفة حنيش خط أمر في دولة الخطوط الحمر فمّد إلّي كوب الشاي وقد انكسر وشعر بالهوان،

وأخيراً جاءته مكالمة تلفونية فانقطع حديثه معي وأخذ يصدر التعليمات: "ديروه على هيئة منتجع وسربوا

العناصر من تّوا " ثم لملم أوراقه وأمر بإعطائي قلما وأوراقاً وقال لي: اكتب كل ما تعرفه مما سألتك

عنه وسلم األوراق للحرس، وسنلتقي، فقلت في نفسي: أسأل اهلل أال أراك إال جثة هامدة، وأخذني الحرس

لمكاني، ففرحت بالقلم واألوراق التي استفدنا منها في أشياء أخرى، وما كتبُت له شيئاً وال رأيت له وجها

منذ ذلك اليوم، خليفة حنيش الذي لعب أسوأ األدوار في تثبيت حكم ابن عمه ال سيما على صعيد الفتن

والتناقضات القبلية وكانت له عنجهية وفظاظة وحقد تغذيه نوازع حب التسلط وعقد الماضي وكان يملك

.ذكاء وذاكرة لكنهما في غير طاعة اهلل



م كان يستجوبني عبداهلل السنوسي وخيري خالد وفجأة دخل1984كما أذكر أنني وفي إحدى جلسات سنة  

خليفة حنيش وبيده عصا غليظة طويلة وهو يشتم ويسب ثم سألني: سؤاال فما انتبهت إليه فقال لي: اسمع

انكلم فيك، فقلت له: وهذا يكلم فّي، أقصد عبداهلل السنوسي، وهنا أراد أن يريني ويريهم شيئا مهما: انا

إللي هنا بس، فنكس القوم رؤوسهم وأذعنوا للحقيقة المرة ثم سألني: شن يقرب لك الهادي حّمودة؟

فأردت أن أقول: إنه ابن عّمي وقريبي فسبقني خيري خالد بعد أن أشار لي بالسكوت: ال ال ما يقربالش،

فاستغربت ذلك من خيري خالد... ومضت األيام ولقي هذا الشقي جزاء الدنيا حين سلط اهلل عليه داء

.خبيثا جعله ينسى حتى اسمه ثم هلك خارج الوطن أثناء أحداث الثورة المجيدة

م - حيث ألقي القبض على1985 فيص –بقيت في القاطع الثاني ما يزيد عن شهرين  أواخر تشرين أكتوبر 

 ومعهفرج التيحمجموعة من ضباط سالح المدفعية والصواريخ وكان على رأس هذه المجموعة النقيب 

 وكانوا في طور اإلعداد لعمليةعبدالجليل الترهوني فيص –  رحمه اهلل - ورمضان الزويمجموعة ضباط منهم 

 لكن المحاولة باءت بالفشل بسبب الوشاية وألقي17انقالبية تبدأ بقصف مقر القذافي بصواريخ آر 

القبض على عناصرها وهنا كانت الحاجة لغرف القاطع الثاني فأرجعت إلى حجرتي ورفاقي بالغرفة رقم

 بالعنبر الرابع، ولقيت من إخواني استقباال حاراً مفعما بكل مشاعر الموّدة والشوق والشفقة ونزلت5

وقدمت كقدومي على أهلي بعد طول غياب وبدأت أسرد ما وقع معي وأسألهم عما كان بعدي في القاطع

ونقلت لهم ما بجعبتي من أخبار وبدأت أعود لنفس األجواء التي تركتها ومضت األيام وال جديد يذكر غير

المعاناة والمجاعة واألمراض وصراخ المكرفون الذي ُركب في أول العنبر وفتح بأعلى درجات الصوت

 محمدلنسمع من خالله كل ما نكرهه من أكدار وثقافة ونعيق الطاغية وحفنة المطبلين له وعلى رأسهم

. وبقية القطيعحسن

م والتي كانت سنة شديدة علينا وعلى البالد عموماً فعقب عودتي من القاطع1986ثم كانت بداية سنة  

الثاني أن أحكاماً جائرة قد صدرت على أعضاء تنظيم الحركة اإلسالمية في ليبيا فقد أخذوا وحوكموا

أمام ما يعرف بالمحكمة الثورية الدائمة وحكمت على المجموعة بأحكام اإلعدام وعشر سنوات، وقد

بلقاسم كرير، وبعشر سنوات على سالم الغالي وحسين هدية والشارف الغولحكم باإلعدام على كّل من : 



 فيص –، وحين عودتي كتب إلي المرحوم سالم الغالي  وكانوفيصل أبوالطويرات وعبدالمجيد عيسى الككلي

- رسالة مطولة وذكر لي قصة الحكم ولكن األمر هلل أوال وآخراً وكان رحمه اهلل ذا قلم بليغ8بالحجرة رقم 

معبر وشاعرا مرهفا عذب الكلمات وعميق المعاني، وقد ألقي القبض على هذه المجموعة في أغسطس

م أي قبل دخولنا لليبيا وكان ذلك نتيجة خطأ أمني وعقب تفتيش حسين هدية بالمطار أثناء سفره1983

للخارج ووجدوا معه مقاال كتبه سالم الغالي وأرسله مع حسين لينشر بمجلة اإلنقاذ يتحدث فيه عن

الكارثة المسماة بمشروع النهر الصناعي وقد صاغه تحت فكرة أنه عمل يمثل ويجسد طغيان الدجال

القذافي وأن مثال لما صدر عن فرعون حين قال: "يا هامان ابِن لي صرحاً" واقتيد حسين هدية إلى

غرف التعذيب وقبض على سالم الغالي والذي استطاع أن يحصر القضية في أقل عدد ، والحركة

اإلسالمية هذه كانت تنظيما يعمل كدائرة مركزية للجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا فكان عامة أعضاء الجبهة

في دائرة العمل السياسي والشعبي للجبهة وأكثرهم اليعلمون حقيقة تنظيم الحركة، وكان من يحمل

 أميناً عاما لتنظيم الحركة فيعاشور الشامسمواصفات معينة يتم استقطابه لدائرة الحركة وقد انتخب 

 فكان مسئولسالم الغالي فيص –م بمؤتمر سنسناتي  تقريبا- بالواليات المتحدة أما 1982الخارج في ديسمبر 

التنظيم في الداخل، وقد دعيت إلى دخول التنظيم وقبلت مع مجموعة من رفاقي أعطيت عهد الوالء لها

بناء علي كتاب  فيص –وأديت القسم أمام أحمد حواس -رحمه اهلل- وُعينت عضواً بمجلس شورى الحركة وكُلفت 

تكليف من األمين العام للحركة بتولي شئون مجموعة الشباب التي تقيم بالخرطوم، ومضت األيام وكان

ما كان ثّم بدأت أنتبه إلى أن هذه الوضعية تشكل ازدواجية و حالة حذر وقلق بدأت أشعر بإشكالياتها

وبالفعل فقد أحدث اكتشاف تنظيم الحركة ربكة كبيرة على مستوى الجبهة حيث شعر الكثيرون من أعضاء

الجبهة بشيء من انتقاص مكانتهم ودورهم وبأن العمل يدور ويقرر من ورائهم وحدثت أزمة لكنها

.عولجت بصعوبة وكانت لها تبعات كثيرة

وهذه إحدى محطات التأمل والدراسة والمراجعة، كان كثير من اإلسالميين متحمسين للعمل السياسي 

 فيص – فيص –وكثير من هؤالء يرون أّن هذا العمل ال يجوز إال تحت راية والفتة إسالمية صريحة سرية أو علنية 

وكانت مشكلة البعض منهم مع العمل الوطني حيث يرونه والءً جاهلياً بل كان هذا البعض يسميه العمل



الوثني انطالقاً من معناه وداللته عند ثقافة أخرى وذلك وسط تجاذبات وآراء مختلفة بين مختلف مدارس

الحركة اإلسالمية في المنطقة وأبرزها في ذلك الوقت مدارس اإلخوان أو التي خرجت عن اإلخوان ولم

تبتعد كثيراً وكذلك المستقلون؛ الترابي في السودان وعصام العطار في سوريا ونجم الدين أربكان في

تركيا وربما راشد الغنوشي في تونس، وليس هذا بدعاً في تاريخ كل الحركات والعمل السياسي الذي هو

نتاج األفكار وتطورها وظروفها المختلفة وتجاربها المتعددة وآرائها المرنة أو المتشددة، كان للجبهة

مجلسها الوطني ومكتبها الدائم ولجنتها التنفيذية، وكان للحركة مجلس شوراها ومكاتبها المختلفة

، ولكم أرجوالحراس وعلى أعضاء الحركة : الجوالةوُشعبها، وكانوا يطلقون على أعضاء الجبهة فقط: 

ممن أسسوا وعايشوا وتولوا هذه األمور عن قرب ودراية أن يدّونوا تجربتهم ويؤّدوا شهادتهم وبكل

صراحة وموضوعية ليفيدوا هذا الجيل ويتواصلوا معه ولتجتنب األخطاء وتوضع الحقيقة التي هي ملك

الجميع أمام الجميع وكلها تجارب مفيدة وأعمال نضالية لها أهميتها وقيمتها عند من يعرفون قيمة

.النضال وأقدار الرجال

ضوم وعقب توزيع وجبة اإلفطار حوالي العاشرة صباحاً وفي نوبة 1986يوم السادس عشر من مارس 

، ومعهم مجموعة من القاطعسالم الغالي وحسين هدية والشارف الغول تّم أخذ اإلخوة علي الورفلي

األول ووضعوا في سيارة زنازين انفرادية إلى مكان ما، والذي ُعرف من وجوه الحرس وطريقة تعاملهم

وتصرفهم في أغراض ومتعلقات اإلخوة أنهم أخذوا إلى تنفيذ حكم اإلعدام فيهم، وكان يوماً ال يمكن أن

يمحي من ذاكرة السجناء، ومن المهم اليوم التحقيق في مالبسات هذا الموضوع مع عناصر السجن

المقبوض عليهم ليبينوا ما حدث ذلك اليوم... وقد جاءتنا بعض األخبار في ذلك الوقت أن بعض السجناء

شاهدوا سيارة الزنازين تحمل هؤالء اإلخوة إلى آخر ساحة في سجن أبوسليم حيث نفذ فيهم حكم

.اإلعدام

وخالل شهر مارس بدأت تلك العنتريات اإلعالمية تتصاعد من القذافي تجاه إدارة الرئيس األمريكي

 والتفجير الذي وقع بأحد مالهي برلين وقُتل فيه جنود أمريكيون وكذلك أمور32ريغان وكانت قصة خط 

أخرى يدرك العقالء أنها كانت خدمة أمريكية للقذافي، أو بتعبير أدق : طور من أطوار الدور الذي كان



يلعبه القذافي على المسرح الدولي، ويبدو أنه تجاوز حدوده في اللعبة ودخل مرحلة المشاكسة فنال

التأديب، وهذا التأديب نفسه كان مدروساً بعناية ليحجم القذافي ويفيده في نفس الوقت، انطلقت

الطائرات األمريكية من قواعدها لتقصف جزءاً من مقر القذافي في باب العزيزية وبعض مقار األمن ...

كنا نتابع األخبار عبر مذياع صغير عندنا وفي الليل بعد الثانية صباحاً حين كنت واقفاً أصلي وفجأة

سمعنا دويّاً هائاًل اهتز له المكان وعدة انفجارات، وانتهت الغارة األمريكية في بضع دقائق لكن إعالم

القذافي كان يكذب ويقول للناس: إّن القصف ال يزال مستمراً وأّن المضادات تتصدى للعدوان المستمر

وتسقط الطائرات واحدة تلو األخرى واستمر إطالق المضادات في سماء طرابلس لليلتين تقريباً من باب

التمثيل والخداع واصطناع االنتصارات الوهمية والبطوالت الزائفة للعبث واللعب بعقول السذج البله

.الذين ال يعرفون حقيقة ما حدث

أذكر أنه ثاني أيام الغارة صباحا أطلقت مضادات الطيران المنصوبة في السجن وشعرنا بشيء ما يدبر 

خبير المفرقعات-عبداهلل شتيويلنا كأن نقصف وكانت لحظة اختلطت فيها المشاعر فنصحنا السيد   فيص – 

باإللتصاق بالحائط حتى إذا وقع السقف تكون هناك إمكانية ولو محدودة لنجاة وأذكر أنه أخذ يردد

الشهادتين، وكنا نعّد أنفسنا لرّدة فعل تجاهنا من قبل القذافي يستغل فيها الموقف والحدث ولكن اهلل سلّم

وبدأنا نسمع في إعالم النظام ماال يصدقه عاقل من تهويل ونفخ في حجم القصة وما إلى ذلك... ولكن في

.واقع األمر فهم القذافي الدرس جيداً وأعطى إشارة ذلك لمن يعنيهم األمر

في تلك السنة أيضاً اعتقل عدد كبير من شباب بنغازي والمنطقة الشرقية فيما ُعرف بقضية: )جند اهلل(

وهي صدًى للجهاد األفغانّي وتأثر الشباب بأخبار المجاهدين األفغان واستفز شعورهم وقوف القذافي

أحمد مصباح الورفليإلى جانب حكم بابراك كارمال الشيوعي الملحد، وقد جرت االعتقاالت عقب مقتل 

على يد بعض أفراد هذه المجموعة. أحمد مصباح الذي مارس كافة أساليب البطش واإلرهاب بحق أبناء

بنغازي والذي وصل إلى به السفه حلق شعر النساء ومطاردة البقالة والبائعين وإتالف ممتلكاتهم ، ولم

يكن يتورع عن فعل أي شيء إرضاء لغرور وشذوذ الطاغية ومن أشهر أعماله هدم سوق الظالم الذي

 فيص –كان القذافي يراه مْعلماً من معالم الرجعية والرأسمالية فال يجوز أن يبقى - حتى كمبنى  ويبدو أن



القذافي واجه شيئاً من المعارضة في هذا لكن أحمد مصباح أراح القذافي من هذا الهاجس الذي كان

يزعجه ويؤرقه. وعقب محاكمات صورية ومقابالت مفبركة أعدم عدد من معتقلي تلك المجموعة :

 وغيرهم ، وهذه المجموعة لم يكن بيننا وبينها أّي اتصال إال مع بعضالعشيبي والفالح وزيدان ومناع

م ولذلك ال أعرف عنهم إال الشيء القليل، وهو1988عناصرها عندما تمت عملية اإلفراج عن بقيتهم سنة 

 فيص –م  وهذا ليس تخميناً-1984عمل بطولّي استلهم إلى جانب الصورة األفغانية بطوالت شباب الجبهة سنة 

.كما كان مؤشراً على وجود تصاعد للعمليات المسلحة لمواجهة وإسقاط حكم القذافي المستبد الملحد

وكانت هذه األشياء تبعث األمل وتجدده في نفوسنا وتذكرنا بأن هذا الشعب يختزن الكثير من خامات

ومعادن الرجولة والبطولة ولكن الوقت والظروف لم تكشف عنها بعد... ثم بدأت مجريات األمور تتغير

في تشاد ولم يعد الموقف في صالح القذافي واستعاد حسين حبري زمام المبادرة وانهارات أحالم

امبراطورية القذافي ودفع الشباب الليبيون فاتورة عبث القذافي غالية الثمن، فسقط آالف القتلى

واألسرى وزاد ذلك في احتقان الشارع الليبي وتوّجه الوضع نحو انفجار مؤكد أدركه القذافي بحّسه

وجّسه لألمور وبما كان بين يديه من حقائق وتقارير، وازدادت عزلته السياسية وقاطعه جيرانه.. فأراد

أن يقوم بعمل يستبق فيه األحداث ويبدد شحنة االنفجار، فما الذي كان أمامه كخير ورقة يلعبها ويدغدغ

بها العواطف ويمتص ذلك االحتقان الشديد في الشارع الليبي إال لعب ورقة السجن المليء بالسجناء،

م1988فكان ذلك في مارس   .

م شكلت مجموعة إلجراء مقابالت مع السجناء وتقييم مواقفهم وشخصياتهم وأخذت هذه1987في نهايات 

اللجنة تستدعي السجناء واحداً واحداً ووصل الدور إلّي فوجدت نفسي أمام شخصين ال أعرفهما لكن قيل

كانت تجلس بطريقة تتعّمد خاللها االستهتارالمشاي و جميلة درمان لي إنهما من اللجان الثورية : ...

بأصول ومظاهر الحياء، وأخذت هذه الشقية تسألني عن سبب موقفي من القائد ونظريته، فقلت لها: الظلم

أخيراً- قالت: لقد كان الطريق بين مكّة  فيص –والمشانق و.... فأخذت تتفلسف وتهذي بما ال يصدقه عاقل ثم 

. فيص –والمدينة معبّداً بالجثت والدماء، وانتهت المقابلة وتحدد مصيري  حسب رأيهم - في تلك اللحظات



م فوجئنا ذات صباح باألبواب تفتح ويُطلب منا الخروُج للساحة وسط دهشِة1988وفي أواخر فبراير  

الجميع ، كان العنبر صفتين من الحجرات، كل صفة بها سبع حجرات، فأخرجت في اليوم األول الصفة

التي نحن فيها وكان اللقاء بين اإلخوة وأبناء العم واألصدقاء ومن نشأت بينهم العالقة عبر الرسائل

والحديث من خالل الفتحات ولم يروا بعضهم، كان منظراً غير عادي ولقد رأيت أحد الحرس وقد

 فيص – فيص –  من سبها  يرّدد قول اهلل تعالى : "وهو علىمحّمد الحضيريترقرقت عيناه بالدموع، وكان السيد 

جمعهم إذا يشاء قدير" ولم نخرج بعد ذلك ، وكان الغرض أن نتعّرض للشمس والهواء حتى تتغير حالة

بشرتنا التي صار لها لونها الخاص نتيجة طول البقاء في غيابات الزنازين لمدة أربع سنوات لم نخرج

. خاللها للهواء و للشمس، ويبدو أّن يوماً واحداً كان كافياً في تقدير الجالدين

وفي آخر يوم في فبراير وعند الظهيرة دخل الحرس فجأة للقاطع الذي نحن فيه وكان على رأسهم الشقي 

)وقع أخيراً بيد الثوار بعد أن ُوجد مختبئا في أحد أحياء طرابلس( ثّم نادى: من يسمععبدالقادر التاورغّي 

 فيص – فيص –علي حّمودة  أسامة شلوف- نوري الفالح  عارف دخيل- عماداسمه يجهز نفسه ، وأخذ ينادي: 

... وبالنداء على هذه األسماء ظّن بقيّة السجناء أنّه موعد تنفيذ حكم اإلعدامالحصايري- صالح المؤدب

الصادر بحقنا من قبل المحكمة الثورية، فذرفت الدموع وكان وداعاً يحّس الجميع أن لقاء بعده في هذه

:الدنيا

فيا راكباً إما عرضت فبلغن     نداماَي من نجران أن ال تالقيا

وحين فتح الحرس باب حجرتنا ألخذي وجدوا رفاقي يعانقوني ويودعوني ويوصونني بالصبر واالحتساب

فسخر ذلك المجرم )يدعى الغناي وقد قضى هذا الشقي في حادث سيارة بعد تلك الحادثة بسنة تقريباً(

منهم وقال متهكماً : "تحسابوه ماشي بيحرر القدس" تأمل تدخالتهم وكلماتهم ووضعهم ألنفسهم طرفاً في

القضية، فخرجت وأخذت بيدي صّرة حوائجي وفي الممّر كان الحرس يملئون المكان وكان العقيد خيري

خالد يجلس على كرسي وأمامه طاولة عليها األوراق ويعطي تعليماته فأمرهم بوضعي في القاطع

رحمه اهلل- والرائد حميدة الحامي ألجد أمامي الشيخ الفاضل 13الخامس ودخلت الحجرة رقم  عمر فيص – 



عارف دخيل وعماد الحصايريم - و1975 فيص –  محكومٌ باإلعدام في قضية حركة الضباط سنة الحريري

، وتلقاني الحريريوسالم أبوديب وهالل ديهوم ود. عمران التربي وخميس الجرنازي وزهير جرافة

 فيص –وعانقني بحرارة وقال: واهلل احلّوْت الحبسة يا والد  أي صارت حلوة باجتماعنا- وكان بشوشاً حسن

 فيص –  طيار محكوم باإلعدام-فايد إبراهيم فايدالعشرة، ومن خالل فتحة الحجرة المجاورة وجدنا فيها : 

. فعرفنا أّن المجموعة منتقاة بعنايةوصالح المؤدب وعبدالقادر األصيفر والمبروك الزول، ومحمد التومي

 - رحمه اهلل - أنه بدأ يسأل من حوله في الحجرة واحدا واحداً عن عبدالقادر األصيفرومن نوادر 

قضاياهم وأحكامهم فكٌل منهم أجابه فوجدها قضايا وأحكاماً من العيار الثقيل فقال في دعابة مريرة:

تّوا وحدة من اثنين: إما أنكم ُخففت أحكامكم أو أنني تّمت ترقيتي إلى درجتكم، وكان الرجل إحدى

عجائب السجن ُحكم بالمؤبد ثم ُحكم بثالث سنوات ثّم حكم بالبراءة وبقي في السجن خمسة وعشرين

.عاماً وسأتحدث عن هذا الرجل في حلقات قادمة من باب التوثيق والتعريف به

كنا نسمع أصواتاً كثيرة في الساحات وحركة ال تهدأ في ممرات السجن ولم نكن نعلم ما يدور وكثرت

التحليالت والتخمينات التي ال تقنع حتى من تصدر عنه وفي اليوم الثاني جاء الحرس وأخذوا الرائد عمر

الحريري بقينا ليلتين في هذا المكان )القاطع الخامس( وفي الليلة الثالثة وفي ساعة متأخرة جاء الحرس

وطلبوا منا االستعداد للخروج فوجدت نفسي ورفاق الغرفة مع بقية من في القاطع في طابور طويل عبر

الممر الرئيسي للسجن وكنت أرى أوراقاً كثيرة ملقاة على األرض وكذلك أفالم تصوير )تصوير وقتي

سريع( وقرب الباب الرئيسي كان العقيد خيري خالد يقف ويتفقد طابور السجناء بنفسه وعند الباب كانت

الحافالت تقف وأمرنا الحرس بالركوب والجلوس والصمت ووقف الحرس في ممر الحافلة وبدأ بعض

السجناء يكبر وبعضهم يقرأ القرآن والحرس ال يكف عن األمر بالسكوت ولم يسكت أحد

بعد ذلك انطلقت بنا الحافالت عبر شوارع طرابلس الخالية إال من عربات األمن والشرطة العسكرية 

التي ترافقنا وتحيط بنا من كل جهة، وبعد فترة وصلنا إلى مكان عرفه اإلخوة ، إنه سجن )الجَديّدة( وتّم

إنزالنا في الساحة الرئيسية ووضع السجناء )مائة أو يزيدون قلياًل( مالصقين للحائط الكبير، وكان يقف



قبالتنا العقيد خيري خالد مدير الشرطة العسكرية وخلفه شخصان يرتدي كل منهما الجرد األبيض

)الحولي( ويخفيان بطرفه وجهيهما وكان خيري خالد يراجعهما وعليه عالمات الطاعة والصغار ودارت

خليفة حنيش القذافيحولهما روايات كثيرة وصلت إلى أّن الطاغية هو أحدهما ولكن الذي ترّجح أنهما 

، ولم ينطقا بكلمة واحدة، وهنا ساورت البعض ظنوٌن بأنها ساعة تنفيذوعبداهلل السنوسي المقرحي

اإلعدام وكاد تفكيري يذهب لذلك لكنني قلت لنفسي : لو كان األمر تنفيذ إعدام لما وضعنا على هذا النحو

دون قيود أو ربط لألعين، لكن كل شيء جائز في عهد القذافي وجميع االحتماالت واردة، ثّم أخرج خيري

خالد ورقة ورفع صوته بالنداء وكان أول اسم ينادى عليه: علي محمد البشير حّمودة، فتقّدمت تجاهه في

صمت، فصرخ في وجهي : "قوْل نعم" و توالت األسماء وكان هناك باب صغير أمرنا بالدخول فيه ولم

نكن نعلم ما وراءه، ودخلت هناك فإذا به يفضي إلى ساحة أخرى لكنها أصغر مساحة، ومنها إلى عنابر

يختلف تصميم بنائها عن سجن )أبوسليم( وتم توزيعنا على عدة عنابر، ودخلت العنبر المخّصص لنا فكان

عبارة عن قاعة كبيرة بها ثمانية عشر سريراً، فوق كل سرير سريٌر آخر مثبت باللحام، وهذه أول مرة

تكون لنا أسّرة بعد أربع سنين، وعندما التقينا وجلسنا سمعنا وعلمنا وفهمنا القّصة التي لم نجد لها

تفسيراً، فقد استطاع بعض السجناء تهريب )راديو( وقال: لقد تكلم القذافي في مؤتمره العام المنعقد برأس

األنوف وقال: إنه سيذهب ويهدم سجن طرابلس وسيُخرج َمن فيه ِمن السجناء، ما عدا مائة سجين،

وصفهم بالذين تعاملوا مع الخارج، فعرفنا أننا المائة التي استثناها من قائمة عفوه، وفي صباح اليوم

التالي فُتح لنا باب العنبر على الساحة مباشرة فكنا نتحّرك بينهما والتقينا بمزيد من السجناء لم يسبق لنا

لقاء بهم وأذكر أّن أول من تعرفت عليه من هؤالء رجل كانت يعاني ضيق التنفس )الربو( وحين القاني

 حزب التحرير اإلسالمي، وكنت أنا وزمالئي )المجموعةعلي كاجيجيعرفني بنفسه وقال بصوت متهدج: 

( محّل اهتمام وتقدير وتعاطف الجميع وكانت نقلة كبيرة لنا نتحرك ونتحّدث1984المسلحة في قضية 

ونلتقي مع من كنا نسمع عنهم أو تربطنا بهم الرسائل المهربة، كان الكل يسألنا عن قصة ما حدث لنا

.ومعنا ويريدون معرفة التفاصيل



وجاء القذافي في ذلك اليوم - ال أدري في أية ساعة منه - إلى سجن أبوسليم وركب )الكاشيك( وهدم ، 

المدخل ودعا السجناء الذين حشروا وأمروا بالهتاف له وبينهم األمن والحرس دعاهم للخروج وقال

لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" كعادته في إيجاد واصطناع المواقف التي يصور فيها نفسه بما ال يمت له

 )وزير الداخلية األسبق( ليعانقه القذافي ثم يقتله بعد أعوام،موسى أحمدبأدنى صلة، ثم ِجيء بالمقّدم 

عقب ذلك صعد القذافي إلى أحد أبراج السجن ووقف يخاطب السجناء في مشهد درامي مرتب بدأه

أصبح الصبح .. خال السجن .. فال السجن .. والبقصيدة محمد الفيتوري )الشاعر السوداني الليبي( : 

..... ومما قاله للسجناء: لقد حولتموني إلى جالّد وأنا الذيالسّجان باقي  ...... 

 فيص –كان واضحاً أن القذافي  ومن خالل نبرته - يعالج أزمة حقيقية وينفّس احتقانا ويستبق انفجاراً يدرك 

عواقبه، وكانت خير أوراق لعبته ورقة السجناء، كان عنده خمسمائة وثالثة عشر سجيناً معضمهم تجاوز

مّدة األحكام الجائرة الصادرة بحقهم ومنهم من كان في عنبر البراءة ومنهم من لم توّجه له تهمة ولم يقف

أمام محكمة، فليلعب هذه الورقة التي تمّس عواطف ومشاعر شريحة كبيرة من الليبيين ليمّدد سنّي حكمه

ودولته، وصاحبت ذلك عملية إعالمية مركّزة لتوظيف الحدث وأصبح صوت المطرب السوداني محمد

وردي يصدح في إذاعات القذافي على طول اليوم: )أصبح الصبح( وأخيراً جيء به ليغنيها في ليبيا وتكتمل

.اللعبة

وكانت أجهزة األمن واإلذاعة )التلفزيون( تنتقل لبيوت السجناء لتظهرهم على الشاشات وهم يشكرون 

)القايد( الذي مّن عليهم وأطلق سراحهم وأخرجهم من غيابات جبّه وسجنه، وانطلق الكتاب المأجورون

والشعراء المنافقون يدبّجون ويقبضون، ويبدو أن اللعبة فتحت له آفاقاً أخرى للعب فذهب )صانع المشكلة

ليمثل دور المنقذ وحالّل المشاكل( بعد أيام قليلة إلى مقّر إدارة الجوازات بطرابلس ليظهر من خالل

أحد طوابقها ويتحدث مرة أخرى ويمزق قوائم الممنوعين من السفر خارج البالد ثم يخرج األدراج

المليئة بجوازات السفر ويقذف بها من أعلى اإلدارة لتقع على األرض وليغني أيضا: "قم في سماها

ورباها... إلى أن يقول: قد أصبح الشعب إلهاً" والعياذ باهلل، والتقطت العناصر األمنية جوازات السفر

.المبعثرة



:الزيارات ورؤية األهل

أثناء وعقب تمثيلية )الكاشيك( في أبي سليم جاء أهالي السجناء وذووهم من كل حدب وصوب طمعاً في

رؤية أحبابهم والرجوع بهم، فالتأم شمل من شملهم اإلفراج بذويهم، فكانت المشاهد المؤثرة ، كما أّن

هناك صورة أخرى كانت جراحها أنكى، وهم الذين لم يجدوا أحداً؛ آباء وأمهات وزوجات وأبناء،

تسارعت خطواتهم وعقولهم الشاردة وسط زحام السجناء المفرج عنهم وذويهم يسألون بحرقة ولهفة،

ويتأملون الوجوه لعلهم يلقون من عنهم يبحثون، ولّما لم يجدوا أحداً علت اآلهات والزفرات وجرت

الدموع وتحركت المواجع وسقط البعض من هول صدمته، ووقف األهالي وقفة احتجاج أمام السجن،

وذهب البعض إلى مقر الطاغية بباب العزيزية، وطالبوا باإلفراج عن البقية ، وأمام السجن خرجت لهم

 على ما أذكر( وفتحت فمها بالشتم والبذاءة، فما كان من أحدجميلة درمانإحدى حارسات معمر )

األهالي إال أن وّجه لها قبضته ولكمها على وجهها، وحدثت مشاّدة، ثّم جاء الجالد عبداهلل السنوسي وقال

" وطلب منهم االنصراف وإال ... ولكن بعد ساعاتإللّي طلقناه طلقناه و اللّي بنشنقوه شنقناهلهم مهدداً : "

ونظراً لحساسية الوقف ووجود منظمات دولية وإعالم وصحافة والتمثيلية ال يزال إيقاعها ماضياً قّرروا

السماح بالزيارة، وجاء األهالي إلى سجن )الجديّدة( كان الحرس وأفراد األمن يفتحون الباب ويدخلون

وبأيديهم قوائم من سأل أهاليهم عنهم، وكان من األسماء الُمنَادى أسماء من أعدموا أو ماتوا ، وال زلت

. - فيص –  رحمه اهلل آدم الحوازأذكر أحد الحراس ينادي على اسم

أما عني فلم يكن األهل يعلمون عني شيئاً وكان األمن يبثون لهم إشاعات متضاربة: حّي ، ميت، ال يزال

خارج البالد ... إال أنّهم شبه مقتنعين بأنّي لست على قيد الحياة، فال يُعقل أن يُبقي القذافي علّي حيًا، و

حسين الشيباني شعبان وعبد الحميد عبد اهللكان من ضمن من أفرج عنهم من مدينتنا مصراتة : 

 وعندما ذهب عّمي مصطفى لزيارة وتهنئة حسينالمحيشي ومحمد طريم ومحمد كنيمو ومصطفى بن نصر،

الشيباني ومحمد كنيمو علم منهما أنني حّي وبإمكانهم زيارتي، ولم يصدق ما سمع فجاءني ومعه أخي وابن



عمي، ليتأكد، فكان اللقاء الذي اختلطت فيه مشاعر السعادة بالحزن ودموع الفرح بدموع البكاء، وكان

م1988 مارس 11 أو 10اللقاء قصيراً، نظراً إللحاح الحراس بضرورة الخروج للزوار، كان هذا يوم   .

ثّم نقلنا إلى قسم آخر بسجن )الجديدة( ولم نكن ندري أين سيضعنا القذافي، ويبدو أنهم هم أنفسهم كانوا

في حيرة فاإلشاعة حول سجن أبي سليم أنه دّمر وستتم إزالته، وهو في نفس الوقت أفضل مكان عندهم

لضيوفهم السجناء حيث أن احتياطات األمن في بنائه ومكانه ووجود مقر إدارة الشرطة العسكرية فيه،

 مارس في14كلها تؤهله ألن يبقى مهما أذيع وأشيع، وفعال بدأت عملية نقلنا نحن )المائة المستثناة( يوم 

الحافالت إلى سجن أبي سليم، وكان وصولنا لياًل، وتم إيقافنا وأخذ تمامنا في إحدى الساحات بين

مبارك إكسّوا الذي نادى على مساعد مدير السجن خيري خالدعنابر السجن، وأمامنا وقف العقيد 

، وأمره بتوزيعنا على عنبرين الخامس والسادس بالسجن العسكري، ودخلنا نحمل حاجياتناالتارغي

وكنت حينها أعاني ألما شديداً في الظهر، وحين دخلنا الحجرات التي كان بها قبلنا سجناء الجنايات

العسكرية، فكانت الروائح الكريهة واألوساخ التي تمأل المكان فبادر اإلخوة بنظافة المكان وتطهيره

.وكانت ليلة تعب وإنهاك شديد

عارف دخيل البرعصي وحسن نشنوش ومحمد التومي( وكان معي بها: 2كانت حجرتنا أو زنزانتنا رقم )

، وتكّدست أمتعتنا على األرض وكانت الصراصير تمألعلي بن عروس)عضو المؤتمر الوطني حاليا( ود/

.المكان، وكذلك الفئران الكبيرة

كانت اإلشاعة تطلق في كّل اتجاه، اإلفراج ، هناك محاوالت ، ووعود ، وكانت الغاية منها في نظري

 فيص – فيص –إلهاء الناس واللعب بمشاعر األهالي وعواطفهم وكذلك السجناء، إال أنني كنت  ومعي بعض اإلخوة 

ندرك أّن القذافي لن يطلق سراحنا أبداً أو على األقل لن يكون هذا في الوقت القريب، أما معاملة

الحرس فقد تغيرت نوعاً ما، وهو راجع ألوامر لهم بتخفيف الضغوط ومسايرة الحالة التي يريدها

القذافي، كان بعض الحرس ال يخلو من بقية خير فاستغل الفرصة إلظهار تعاطفه وفرحه وهم قليل جداً،

وبعضهم حيران لم يستطع فهم ما يجري، ومنهم من كان يدرك اللعبة فكان يقول بصريح العبارة : "ما



)رئيس عرفاء وهو عين الطاغيةصالح سلطان القذافي تغير شيء" وعلى رأس هؤالء شيطان رجيم اسمه 

داخل السجن( كان ال يأبه لشيء وال يتقيد بأمر بل كان يهزأ من خيري خالد وغيره، ولم يظهر منه إال

مزيد الصلف والحقد، وكم أرجو أن تصل إليه يد العدالة لتقتص منه وليكشف عن مزيد األسرار والمآسي

.والتفاصيل التي كانت في سجني )الحصان األسود وأبوسليم(

بعد حوالي أسبوع من مجيئنا ألبي سليم نودي على اسمي للخروج إلى الزيارة، وإذا بنا ننقل إلى قفص 

حديدّي كبير وجاء األهل فذهب كل سجين لزواره ليقف أمامهم وبينهم الحديد حائال، فكان منظراً ال

أنساه ما حييت، وال أجد ُمسعفاً من العبارات التي تصف المشهد !! بعض السجناء لم ير أهله منذ سبعة

م( والبعض أقل منه قلياًل، ومنهم من فوجئ بموت أقاربه، أما أنا فلم أر1988 فيص –  1970عشر عاماً )

والدّي منذ ستة أعوام، عامان كنت فيهما خارج البالد واألربع الباقية ففي الزنزانة، جاء الوالد الكريم

وعّمي وخالي وبعض إخوتي وأقاربي وجيراني، ولست أنسى موقف عّمي عمر الذي هاله ما رأى وأدركته

رقة فكان يبكي بحرقة ودموعه تسيل على خديه، أما والدي فكان يخفي حزنه وبكاءه ويظهر ثباته تثبيتاً

لي، وحاولت عالج الموقف، والدخول في حديث يخفف ألم الموقف، ولكن إلى حّد ما، وقد رجوت أبي

العفو والصفح لما كنت فيه السبب المباشر من سجنه وتعذيبه وتحمله أعباء وعواقب أمر لم أستشره فيه

وكذلك ما تعّرض له البيت من دهم وتفتيش وما ترتب عن كل ذلك، فما كان من أبي إال أن قال لي:

مادام األمر في سبيل اإليمان فنحن سعداء وراضون، فكانت كلمة أزاحت عني جباًل مما كان يشغلني

.ويكّدر ليلي ونهاري

ولم يمض سوى وقت قليل حتى بدأ العساكر بالصراخ وإنهاء الزيارة، وعدنا أدراجنا تحت الحراسة إلى 

الزنازين ليستحضر كل منا تلك الصور التي مّرت به، ويستعيد ما قيل له من أخبار األهل، وليفطن إلى

تفاصيل ما قيل له دون استيعاب تام في تلك اللحظات بسبب الزحام والكالم والموقف، لكنها على كل

حال كانت مرحلة جديدة في حياتنا ومعاناة في ذات الوقت لنا ولألهل بصفة خاصة، زيارات ومسافات

وتذاكر وسيارات وحوادث وموتى ومصاريف ال يعلمها إال اهلل، فتحت الزيارات أسبوعيا ثم تدرجت حتى

.صارت شهرية



 فيص – فيص –ربطتنا الزيارة  بصورة غير مباشرة  بأحوال البالد، وصرنا نتابع األحداث أوال بأول، وبتفاصيل 

دقيقة نظراً لصلتنا بمصادر على درجة من الوصول واالطالع، وبدأنا نتابع أخبار األهل ونتواصل عن

 فيص –طريقة الكتابة  وكانت ممنوعة وهناك تفتيش وتحريض على عدم كتابة أو تهريب أي شي وعقوبة لمن

يضبط معه شيء - لكننا كنا نصّر على ذلك ألنها أمور ضرورية والبعض لديه أبناء يريد تربيتهم وتوجيههم

وكان في موقف مؤثر حقاً وكنا في بصورة عامة نتبادل االطالع على ما يرد عدا ما له خصوصية ، ولو

جمعت نماذج من تلك الرسائل المهربة لكانت ماّدة للدراسة والتاريخ والبحث، ولظهرت من خاللها

.صور المعاناة والتواصل بين عالمين مختلفين

أما عنا نحن السجناء داخل السجن فقد تم تقسيمنا على عنبرين الخامس والسادس ويبدو أن هناك

تصنيفا للقاطعين، فالخامس في وضع )أ( والسادس )ب( كانت األسماء الخطيرة في القضايا في الخامس

أما القضايا العسكرية )العسكريين( فكانت في السادس، وكان كل قاطع يخرج لساحة خاصة به ، كنا

نخرج بشكل يومي للساحة عدا الجمعة، فبدأت رحلة تعارف جديدة بيننا وبين الذين لم نلتق بهم من قبل،

 فيص –وصار كٌل منا  سوى القليل- يحكي قصته للوجوه الجديدة ويسمع منهم قصصهم وقضاياهم، وكانت نقلة

كبيرة لنا على صعيد السجن، وحدثت عملية تواصل بين أجيال )ليس الجيل هنا بمعناه المعروف( وكانت

حصيلة ومحصلة هذا االتصال كبيرة جداً، ولم يكن الحديث في أدّق وأهّم التفاصيل ليكتمل في يوم أو شهر

.بل هو عملية تراكمية، وثمرة لطول مجالسة ومناقشة وحتى جدال جاّد وحاّد أحياناً

وقد يستغرب القارئ الكريم هذه العبارات، لكنني أنقلها من واقع تجربة حدثت فعاًل ويتصورها من عاش 

الحدث معي، فإلى جانب أن تروي قصتك أو تسمع قصة غيرك، يكون رأيك وتحليلك للحدث حاضراً،

ولعّل من دوافع وجود هذه الحالة الحسرة والشعور باأللم لعدم نجاح ذلك الكّم الكبير من المحاوالت

 التي استهدفت نظام ورأس القذافي؟

وفي تلك األجواء أيضاً بدأت الجرأة على الحرس ورؤوس الشرطة العسكرية في أبي سليم وحدثت

(سالم هارونمحاولة عملية إضراب عن الطعام بعد أن حاول بعض الحرس ضرب زميل لنا اسمه )



وأخذه إلى االنفرادي )الشيالت( لكن العملية سويت بطريقة دبلوماسية وبعد أن أعيد إلينا سالم سالماً

وقد ذكر لنا الحرس بعد ذلك أن فرقة من أجالف الشرطة العسكرية كانت جاهزة للتدخل ودخول

.القاطعين وضرب السجناء وكسر إرادتهم حتى ال تتكرر المحاولة

م حدثت عملية فرز جديدة ونقل بعض السجناء من الخامس إلى السادس ومن السادس88في صيف سنة 

إلى الخامس، واستهدف من في القاطع السادس بعمٍل ما لم تتضح لنا قصته إال بعد وقت، فقد حاول

القذافي الهالك أن يمهد ويقوم بعملية تجميل لوجهه السياسي أيضاً و يظهر بمظهر اإلنساني الوديع، وأن

يضع ذلك في إطار له هياكل وأسماء لكنها وهمية )الوثيقة الـ.......لحقوق اإل........ وجائزة الـ....لـ ....(

وجاء جمعيات حقوقية ويبدو أنها أرادت زيارة السجن ورؤية السجناء، وهنا اتضحت قصة االنتقاء

 هذه المهّمة فبدأ يتحدث مع بعض السجناء، ويعدهمخيري خالدواإلعداد للقاطع السادس وتولى 

بالخروج ، وأطلقت على القاطع السادس عبارة : عنبر حقوق اإلنسان، وفتح القاطع ليل نهار ، وغيرت

طريقة الزيارة لنا من القفص الحديدّي إلى بهو الضباط داخل معسكر سجن أبوسليم، وجاءت منضمة

 فيص – فيص –حقوقية أو أكثر، وأذكر أن الحقوقي المصري محمد الخوجة  تقريباً  وهيثم منّاع الحقوقي السوري قد

جاء، وطلب من السجناء المحضرين أن يتحّدثوا عن المعاملة الحسنة التي القوها طوال أيام السجن

رحمه اهلل  أنه وجد فرصة مع منّاع  فيص – فيص –وخصوصا في الفترة األخيرة، وقد أخبرني أخي صالح المؤدب 

فأخبره بحقيقة ما حدث وما يحدث وأّن المكان هو سجن عسكري تابع للشرطة العسكرية، وليس كما

يوحي أعوان الطاغية، واستمرت الدعاية واإلشاعة بأّن هذه المجموعة سيتم اإلفراج عنها ويربط

اإلفراج في كل مّرة بإحدى أعياد القذافي المقبلة، لكن العملية لم تكن أكثر من مراوغة ، ثم أصبح واضحاً

م1988أّن السلطة صرفت نظرها كليّةً عن هذه القصة ودخلت في قصص أخرى، ولم يأت شهر ديسمبر 

م حتى بدأت عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت الكثير من أنحاء ليبيا، استهدفت1989وبداية سنة 

شباب الصحوة اإلسالمية التي عرفتها البالد خالل تلك الفترة، سبقتها حملة إعالمية كبيرة من التشويه

.والتضليل واالستفزاز



وبدأ السجن المركزي )أحد سجني أبو سليم( يستقبل األعداد الكبيرة من مختلف المدن الليبية، وبدأ 

التحقيق المصحوب بعمليات تعذيب وحشية وكانت األخبار تصلنا بطرق عجيبة، فقد كنا نمّر أثناء الزيارة

على قواطع االنفرادي فكانت المعلومات عن طريق من فيها من السجناء الذين يصعدون إلى شبابيك

الزنازين ويتحدثون معنا ونتحدث معهم، ولقد وصلت شّدة التعذيب والمعاناة لدرجة ال يتصورها عقل،

فبعض الشباب ولتصنيٍف ما وضعوا في الساحات وخالل ليل ديسمبر عراة في الساحات، ليالقوا ويالت

(ميالد قمرةالبرد الذي يشكوه حتى من هو في كامل لباسه، وكذلك القتل أمام السجناء حيث تّم قتل )

 عبد فيص –رحمه اهلل أمام السجناء على يد أحد الحرس وهو - بحسب ما بلغني وقيل لي  الجالّد المعروف

، باإلضافة إلى الضرب اليومي للسجناء، وتحدث القذافي ألكثر من مّرة عن هؤالءالقادر التاورغي

السجناء بطريقة تقطع كل أمل ورجاء، وال زلت أذكر بعض عباراته في هذا األمر فقد رّدد ألكثر من مّرة

في افتتاح ما كان يُسمى بـ مؤتمر الشعب العام قال عن السلفية وبقية شباب الصحوة اإلسالمية مخاطباً

اآلباء والعائالت : "من كان عنده واحد من هؤالء فليعتبره قد أصيب باإليدز أو السرطان" أي حالة

ميؤٌس منها، كما قال: "معادش يدويلي حد عليهم، هؤالء "ال تنفعهم شفاعة الشافعين" وزيادة في التأله

."واالدعاء كان يردد اآلية ويعني بها نفسه وعرشه : "إّن اهلل ال يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك

بقيت مجموعتنا )المئة( المستثناة من اإلفراج على ما هي عليه و لكن كانت هناك عمليات إفراج تتّم من

حين آلخر بسبب بعض المساعي والمحاوالت من األهالي والقبائل وكذلك كسياسة من القذافي لتحقيق

بعض األهداف واألغراض على المستوى القبلي والعشائري وكوجاهة لبعض أعوانه ولست أعني هنا أّي

)رحمه اهلل(سعد نصر المقرحي وعيّاد المريمي وهالل الربيعيشبهة حول أّي سجين، فقد أفرج عن 

وغيرهم وتناقص عدد المئة حتى وصل عددنا إلى السبعين سجينا )أعني الذين بقوا ولم يخرجوا( وحدث

بعض التغيير في طريقة ومكان الزيارة لتتناغم مع دعاية وموجة حقوق اإلنسان التي حاول القذافي أن

يركبها دعاية ومتاجرة فنقلت الزيارة من القفص الحديدي إلى بهو للضباط خلف إدارة الشرطة

العسكرية بسجن أبي سليم، كان المكان مريحا إلى حّد ما وبه صالونات جلوس، لكّن الحرس ومشرفي

الزيارة لم يرق لهم ذلك وامتعض الكثير منهم من معاملتنا بهذه الطريقة بسبب ما اعتادوا عليه من



إهانة ومحاولة إلذالل السجناء ولم يهدأ لهم بال حتى تّم نقلنا من البهو إلى حجرة صغيرة سقفها

)الترنيت( وبها قطع من طوب البناء )البلك( للجلوس، وعادت حليمة لعادتها القديمة كما يقولون،

وتصاعدت وتيرة االستفزاز من بعض الحرس خصوصا يوم الزيارة، التي حدد لها أن تكون مّرة واحدة في

10الشهر، وتم تقسيم السجناء المئة على أسبوع كل مجموعة )عشرة أو تزيد قليال( حدد لها يوم من يوم 

، وبدأ المنع والتضييق والحصر لما يدخل عن طريق األهل الزوار، وكلف18في كل شهر إلى يوم 

( باإلشراف على الزيارة فكان منه ما كان من االستفزاز والتفتيش بطريقة تنم عنعبدالقادر التاورغي)

أخّف ضررا منه لكنه كان يبتّز األهالي كان األهاليخليل حمزة حقد ولؤم، وكان معه مسئول آخر يدعى 

يجلسون الساعات الطوال يلتمسون ظل سور السجن الطويل ومنذ الصباح الباكر فال يدخلون إال على

 فيص –مزاج الحرس، ويمنع بعض الزوار  مع قرابتهم للسجين - من الدخول للزيارة بعد دفعه لثمن تذاكر

الطيران وتجشمه لمشاّق السفر ومجيئه من طبرق أو درنة أو الكفرة أو سبها أو غيرها من المدن الليبية

البعيدة، فيردونه بكل برود بذريعة أن درجة القرابة بعيدة أو أّن عدد الزوار محدد أو عقوبة له على كلمة

أو موقف صدر عنه، وعقب دخول السجين من الزيارة وهو يحمل ما جاء به األهل يجد طابور الشرف في

انتظاره بقيادة سيء الذكر المذكور آنفاً، ليفتش شخصياً ثم تفتح جميع األشياء الداخلة ويكون شعور

الطابور المذكور عظيما بلذة االنتصار عندما يعثر على ورقة أو رسالة من زوجة السجين أو أبنائه، ليس

فيها إال المشاعر واألحاسيس واألخبار العائلية وتكون حسرة ومرارة السجين التي ال يصفها الكالم وال

يشعر بها إال من ذاق كأس مرارتها، ولست أنسى منظر سيء الذكر )عبدالقادر( وهو يقذف معلبات

الزجاج على الحائط لتنكسر ويتبدد ما فيها وهو يبتسم لرؤيتها تنكسر وتتناثر، إحدى عينيه على العلب

المتكسرة واألخرى على السجين يحاول أن يراه منكسراً و حسيراً، والبعض ال يطيق مثل هذه التصرفات

فيرفع صوته وتحدث المشاّدة التي قد تصل إلى مّد األيدي وتكون النتيجة منع السجين من الزيارة،

ووضعه في االنفرادي )الشيالت( ليأتي أهله في الشهر المقبل فيقال لهم : ارجعوا فالن ممنوع من

.الزيارة

 : حين اختلطنا بمن ُضّم إلينا من السجناء القدامى أصبحت أقف على صور منصور لبعض المآسي



المآسي والمعاناة لبعض السجناء التي تجعل الناظر ينسى ما به إلى جوار من يعاني مرارات هي أشّد

: إيغاالً في المعاناة واأللم

 )مواليد مصراتة خالل األربعينيات من القرن الماضي بمنطقة الهاوية بين الغيرانعبد القادر األصيفر 

والزاوية ومن سكان طرابلس( رجل بسيط من عامة الناس كان يعمل على سيارة شحن كبيرة، كانت

م حين حدثت المحاولة العسكرية التي عرفت1975هـ - 1395حياته تسير على وتيرتها العادية حتى سنة 

وارتبطت باسم الرائد عمر المحيشي عضو ما ُسّمَي بمجلس قيادة الثورة، وتمكن المحيشي من النجاة

واللجوء إلى تونس ثّم القاهرة، وكذلك عبد المنعم الهوني الذي كان خارج البالد وتّمت عملية دهم وقبض

واسعة النطاق على مستوى البالد، شملت العديد من كبار الضباط ومن دونهم، وممن ألقي القبض عليهم

 أحد ضباط الحرس الجمهوري والذي قال للمحيشي دعونيأحمد أبو ليفة الشويهديالرائد )البطل( 

أريحكم من القذافي أوال ثم اعملوا ما بدا لكم لكن المحيشي وقيادة التنظيم أصروا على القبض على

الذي قامإبراهيم األصيفر القذافي ومحاكمته علناً، وكان ما كان، فقام أبوليفة بالترتيب مع صديقه 

.بإخراجه من السجن ومحاولة تهريبه إلى خارج البالد

وكان عبد القادر على موعد مع قدر اهلل وبطريقة تثير العجب والتأمل وتجعل اإلنسان يقف عاجزاً 

ومسلّماً أمره هلل في كل صغيرة وكبيرة، )وهذا ما سمعته منه( في ذلك اليوم حدث لعبد القادر حادث

سيارة استلزم إيقافه في مركز شرطة )األوسط أو المدينة بطرابلس( وبذل كل جهده ليخرج من التوقيف

فلم يستطع ولكن حدث أن جاء ضابط خفر يعرفه فأخرجه في ساعة متأخرة من الليل فأفرج عن

عبدالقادر الذي ذهب لبيته في )رأس حسن بطرابلس( ولم يلبث إال قلياًل حتى سمع طرقاً على الباب،

وحين فتح الباب وجد أخاه إبراهيم ومعه الرائد أحمد أبوليفة، قال له أخوه: هيّا أوصلنا إلى الحدود

التونسية، فوضعهما في صندوق سيارته )األوبل( وسار بهما نحو الحدود، واجتاز نقاط التفتيش وعند

نقطة بئر ترفاس وكاد أن يفلت لكن أحد العناصر األمنية أصّر على فتح شنطة السيارة، وعندها فوجئوا

بإطالق النار من داخل السيارة ، قُتل إبراهيم األصيفر فوراً وقفز أحمد أبو ليفة وأخذ له موقعاً وإلى

جانبه كان عبد القادر األصيفر وبدأ تبادل إطالق النار بين أحمد أبو ليفة وحرس النقطة العسكرية، إلى



أن قتل واستشهد رحمه اهلل، وكان عبد القادر يقول لهم لقد قتل لقد قتل، لكنهم لم يكفوا عن إطالق

النار، فقالوا لعبد القادر ضع بندقيته على رأسك وتقّدم إلينا، فقبض عليه وجيء به رأساً إلى مصطفى

الخروبي الذي بسبب وشايته أحبطت تلك المحاولة، فاستقبله بابتسامة صفراء وراءها ما وراءها وقال له

: لَْه لَْه لَْه لو كان جبتهم يا قدورة! خالص عّدي اقعد في مكانه، ووضعوه في زنزانة أحمد أبو ليفة رحمه

اهلل، وقّدم عبد القادر للمحكمة فحكمته بثالث سنين، ثم قّدم مّرة أخرى فحكم بالبراءة، وخرج لكنه أعيد

م2000م إلى سنة 1975لعنبر البراءة، ثم بقي من سنة   .

م ولم يبق إال88 إما أنه أُعدم أو أفرج عنه في سنة 75والعجيب أّن جميع من كان له عالقة بقضية  

م وبقي األصيفر، وكأنه على رأس هذه1990الرائد عمر الحريري واألصيفر، وأفرج عن الحريري سنة 

القضية وهو ال يدري، كان في غالب وقته منبسطاً مرحا خدوما لزمالئه حتى األصغر منه سنّاً تمكن من

حفظ كتاب اهلل أصيب بمرض السكري وضغط الدم وتعرض لذبحة صدرية أواخر التسعينيات، ومن

طرائف هذا الرجل أنه كان يحاول كتابة بعض الخواطر التي تجمع بين الفصيح والعامّي، يصور فيها

محنته ومأساته، ومن هذه الخواطر التي ال زلت أذكرها، دخل علينا قط صغير أصفر اللون واستأنس

بالسجناء وصار يخرج معنا للساحة ويدخل، وصار محل تدليٍل ورعاية من السجناء فإذا بعبد القادر

األصيفر يقول ذات مّرة : سبعون ومعهم قطهم... باسط ذراعيه خلفهم .... في كّل مّرة يقولون ألهلهم ...

.سيخرجون ويأبى الماكر إال أن يرّدهم!!! كانت دعابة ومرارة في نفس الوقت

عبد القادر األصيفر وضع في زنزانة كان معه فيها بعض السجناء الذين دخلوا في عالم آخر نتيجة

التعذيب والصدمة النفسية واإلهمال وسوء المعاملة، وهم قبل أن تتغير بهم الحال كانوا رجاال لهم

المواقف التي ال يسهل اإلقدام عليها في تلك السنوات العجاف سنوات سطوة وجبروت الطاغية، من

عسكري في البحريةمحمد هويدي العقوري  عسكري في الجيش، وعبد السالم الشلتاتهؤالء الشباب 

. طالب يدرس في سوريا، ولكل واحد من هؤالء قصة ومأساةالزاير األعوج الككليو

انتهى



__________


