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رؤوف قبيسي*
م ــن ال ـس ـهــل إدراج ك ـت ــاب «س ـي ــف ال ـقــذافــي»
لـ ـل ــدكـ ـت ــور مـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــد املـ ـطـ ـل ــب الـ ـه ــون ــي
(مـ ـنـ ـش ــورات م ـ ـ ــدارك – اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات) ف ــي ب ــاب
التأريخ ،فهو صورة حية عن سيف اإلسالم
الـ ـق ــذاف ــي ،وم ـس ـي ــرت ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ودق ــائ ــق
شـخـصـيـتــه وخ ـص ــال ــه .وم ــا يـضـفــي أهـمـيــة
مضاعفة على الـكـتــاب ،هــو أن الـهــونــي ،كان
مــن أقــرب الـنــاس إلــى القذافي السجني الــذي
اختطفه ثــوار الزنتان ،وال يــزال بني أيديهم
م ـن ـت ـظ ـرًا ج ـ ــاء مـ ـصـ ـي ــره ،ب ـع ــدم ــا أص ـ ــدرت
م ـح ـك ـم ــة ل ـي ـب ـي ــة ح ـك ـم ــا بـ ــإعـ ــدامـ ــه ،بـتـهـمــة
الـتـحــريــض عـلــى ال ـق ـتــل ،أث ـنــاء ال ـث ــورة الـتــي
اندلعت ضــد نظام وال ــده القائد ،الــذي حكم
ليبيا بقبضة مــن حــديــد ،وعلى مــدى أربعة
عـ ـق ــود ،ان ـت ـهــت ب ـم ـصــرعــه ،ومـ ـص ــرع بعض
أبنائه في ما يشبه التراجيديا اليونانية.
ال أغ ـل ــو إذا ق ـلــت إن ال أح ـ ــد ،ب ــن الـلـيـبـيــن
وغـيــر الليبيني ،مــن يستطيع أن يكتب عن
سـيــف اإلسـ ــام ال ـقــذافــي أف ـضــل م ــن رجـلــن،
ه ـم ــا ال ــدكـ ـت ــور ع ـب ــد الـ ـل ــه عـ ـثـ ـم ــان ،صــديــق
سيف اإلس ــام وقريبه ورفيقه فــي األسـفــار،
والدكتور محمد عبد املطلب الهوني ،علمًا
بــأن األخ ـيــر ،كــاتــب رصــن ومفكر مخضرم،
وراع لرابطة علمانية هي «رابطة العقالنيني
ال ـع ــرب» ،وق ــد راف ــق سـيــف اإلسـ ــام فــي أدق
مراحل حياته ،ما يجعل كتابه عنه شهادة
حية ووثيقة تأريخية.
ال أري ـ ــد ل ـه ــذه ال ـش ـه ــادة ال ـت ــي أع ـط ـي ـهــا في
ال ـك ـتــاب دعـ ــوة ل ـق ــراء ت ــه ف ـح ـســب ،ب ــل ألؤك ــد
كذلك أن املؤلف أظهر نزاهة في ما كتب عن
ال ـقــذافــي ال ـشــاب ال ــذي ك ــان مـعـظــم الليبيني
يتوسمون فيه فجر أمل جديد للبالد ،لكنه
أنهى مسيرته بخيبة أمل لم يتوقعها أحد،
وكان بإمكانه أن يتفاداها ويجنب بالده ما
حــل بـهــا مــن دم ــار وخـ ــراب ،لــو أن ــه لــم ينكث
بـمــا وع ــد ،وبـقــي وفـيــا ملــا قطعه عـلــى نفسه
وع ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس .ل ـق ــد ت ـخ ـلــى س ـي ــف اإلسـ ــام
القذافي في الساعات األخيرة من أحداث 17
فبراير ،عنّ كل ما كان يدعو إليه ،وقف ضد
الثوار وسفه مطالبهم ،وهو الذي كان يدعو
دومـ ــا إل ــى لـيـبـيــا دي ـمــوقــراط ـيــة حـ ــرة ،وك ــان
من أشد املعارضني لسياسة أبيه ،الداخلية
والخارجية.
أذك ــر أنـنــي اتصلت بسيف اإلس ــام مــرة من
لندن وكــان هــو فــي روم ــا ،ورتـبــت لــه مقابلة
مــع الصديقة الصحافية هــاال جــابــر نشرت
فــي صحيفة «صــانــدي تايمز» البريطانية.
فــي تلك املقابلة املـثـيــرة دعــا سيف اإلســام
إلــى ثقافة جــديــدة وإدارة جــديــدة فــي ليبيا،
وج ــاءت أقــوالــه أشبه بـثــورة دستورية على
ح ـكــم والـ ـ ــده .أذكـ ــر أي ـض ــا ي ــوم جـلـســت معه
س ــاع ــات ف ــي مــزرع ـتــه ف ــي طــراب ـلــس ال ـغــرب،
وقـ ــال ل ــي إن ع ـلــى لـيـبـيــا أن ت ـخــط لنفسها
س ـيــاســة ج ــدي ــدة «ع ـقــان ـيــة» ف ــي عــاقــاتـهــا
األفريقية والعربية والعاملية .ردده ــا غيرة
مــرة وكــان صادقًا .أذكــر أيضًا أنني فاتحته
فــي مــوضــوع اإلم ــام مــوســى ال ـصــدر مــرتــن،
مـ ـ ــرة فـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ،وم ـ ـ ــرة فـ ــي تـ ـل ــك امل ـن ــاس ـب ــة
املذكورة في مزرعته في طرابس الغرب ،وفي
الجلستني بــدا حزينًا وآث ــر أن يـكــون حــذرًا،
ّ
وأل يتفوه بكلمة تكون محسوبة عليه ،إال
أنــه لــم يقل لــي إن ليبيا «غير مسؤولة» في
قضية اإلم ــام ال ـص ــدر ،وكــأنــه أراد أن تبقى
ً
ظنوني دليال على ما كنت أنشد من جواب
في هذه القضية الشائكة!
¶¶¶
أعود إلى كتاب «سيف القذافي» ألؤكد قيمته،
ول ـيــس ال ـك ـتــاب بـحــد ذاتـ ــه م ــا يــدفـعـنــي إلــى
هــذا التأكيد ،بــل أيضًا معرفتي الشخصية
ب ــال ــدكـ ـت ــور م ـح ـم ــد عـ ـب ــد املـ ـطـ ـل ــب ال ـه ــون ــي
إن ـســانــا وم ـف ـك ـرًا .ي ـقــول امل ــؤل ــف إن املجتمع
الليبي منقسم على ذاتــه اليوم بني قبيلتني
متصارعتني ،قبيلة السابع عشر من فبراير،
وقـبـيـلــة ال ـفــاتــح م ــن سـبـتـمـبــر ،وإن م ــا كتب
لــن يرضي أيــا مــن القبائل املتناحرة ،وإنما
كتبه ألجيال لم تأت بعد ،واعتمد قاعدة عدم
الــدفــاع عــن سيف اإلس ــام ،أو التجني عليه
من خالل أحكام مسبقة ،أو من خالل معايير
لسلوكه السياسي بل سعى ،كما يقول« ،إلى
تقديم سيف اإلســام كما هو ،وعلى القارئ
أن ّ
يكون الصورة ،ويصدر األحكام عنه كما
ي ــرى ،وكـمــا يمليه عـيــه ضـمـيــره بـعــد ق ــراءة
الكتاب».

مهما يكن ،ال يعتبر املؤلف أن ما حصل في
ليبيا ثــورة ،بل حرب أهلية حقيقية .يعترف
ّ
ب ــأن ال ـحــراك فــي بــدايــاتــه ك ــان ث ــورة ،ق ــام بها
ُ َّ
ش ـبــان عـ ــزل م ــن ال ـس ــاح ،ي ـن ــادون بالتغيير
وي ـ ـ ـصـ ـ ــرون عـ ـل ــى رف ـ ـ ــض الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـح ـي ــات ــي
وامل ـع ـي ـشــي امل ـ ـتـ ــردي ،ض ـمــن م ــوج ــة الــرفــض
العربية ،في كل من تونس ومصر« ،لكن مسار
األح ــداث أح ــدث شــرخــا فــي اللحمة الوطنية
وتدرج بكرة العنف من ثورة إلى حرب أهلية».
يحكي الهوني عن لقائه العقيد معمر القذافي
أول م ــرة فــي ي ــوم مــن ش ـتــاء  ،1968فــي وقــت
كـ ــان ال ـض ـب ــاط ال ــوح ــدوي ــون ف ـيــه يـخـطـطــون
لقلب نظام الحكم امللكي في البالد ،وكيف أن
القذافي كان الوحيد بني الضباط الذي يعرف
م ــا ي ــري ــد «ف ـق ــد اسـت ـع ـمــل ال ـض ـبــاط ال ـشــرفــاء
وأك ـثــر فـئــات الـشـعــب الـلـيـبــي املـحـبـطــة بفعل
نكبة  1967لتأسيس الديكتاتورية ،والتفرد
بالسلطة ،م ـخـ ِّـدرًا الجميع بخطابه القومي
املعادي إلسرائيل وأميركا والغرب».
يكتب الهوني عن معمر القذافي ،وكيف حكم
ليبيا بطرق غريبة ،وكيف أن سيف اإلســام
ك ــان م ـعــارضــا ل ــوال ــده ف ــي كـثـيــر م ــن األمـ ــور،
ّ
ل ـك ـن ــه ،أي سـ ـي ــف« ،أحـ ـ ـ ّـس بـ ـ ــأن اح ــام ــه فــي
التنمية ،إخراج النظام من املأزق االقتصادي
واالجتماعي واألخــاقــي الــذي تــردى فيه ،قد
تبخرت ،فما عاد قادرًا على إحداث النقلة التي
ّ
سوق لها سنوات عديدة تحت عنوان مشروع
«ليبيا الغد» ،وانتهى إلى فشل ذريع».
عـلــى الــرغــم مــن أن املــؤلــف الـهــونــي علماني
الـهــوى وتقدمي الفكر ،بــدا مــن خــال السرد
أنــه كــان يأمل أن يــرى سيف اإلســام خليفة
لــوالــده ،ولــو جــاء هــذا التوريث على حساب
الــديـمــوقــراطـيــة ال ـتــي ال يــؤمــن ال ـهــونــي بها
كـحــل ل ـب ــاده عـلــى أي ح ــال .يـسـتـنــد موقفه
هذا إلى إيمانه «بأن فكرة الديموقراطية في
ليبيا والعالم العربي مضيعة للوقت ،وهدر
ً
لـجـهــد يـجــب أن يـنـصـ ّـب أوال عـلــى التنمية
امل ـس ـت ــدام ــة ،والـتـنـمـيــة ال ـب ـش ــري ــة» .يـضـيــف:
«رفضت الديموقراطية وال أزال ،وأستخف
بــالــذيــن ي ـنــادون بها فــي مجتمع كاملجتمع
الليبي الذي لم يخرج بعد من شرنقة القبيلة،
وال يدري معنى الحرية الفردية حتى يؤمن
ب ـهــا ،وال يستطيع فـهــم دي ـنــه ال ـس ـمــاوي إال
من خــال إيديولوجيات اإلســام السياسي
ال ـتــي سـتـقــود حـتـمــا إل ــى االت ـج ــاه املـعــاكــس
للديموقراطية»!
يذكر املؤلف أن سيف اإلسالم ابتهج عندما
انــدلـعــت ال ـثــورة الـتــونـسـيــة ،وتـمـنــى سقوط
زي ــن الــديــن بــن ع ـلــي ،وأن هــذ الـسـقــوط كــان
أم ـن ـيــة غــال ـب ـيــة ال ـش ـعــب ال ـل ـي ـبــي ،خـصــوصــا
النخب السياسية مــن خ ــارج دائ ــرة الحكم،
فيما كــان أرك ــان الـنـظــام ضــد ال ـثــورة ،وعلى
رأسهم القذافي األب «الذي كان يدرك بحنكته
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن نـ ـج ــاح ال ـ ـثـ ــورة ال ـتــون ـس ـيــة
سيجلب لحكمه املتاعب».
يكتب الهوني أنه في الوقت الذي كانت فيه
وق ــود ال ـث ــورة مشتعلة فــي تــونــس ،شهدت
ليبيا حدثًا نوعيًا أبــان عن هشاشة النظام

يروي الكتاب كيف
كان سيف ال يحب االرتباط
حتى بعالقة صداقة مع
أحد من قبيلته

األم ـن ـيــة ،وع ــن تململ الـجـمــاهـيــر مــن فساد
حـكــومــة ال ـب ـغــداي امل ـح ـم ــودي .ك ــان الـقــذافــي
فــي زي ــارة رسمية لبعض ال ــدول األفريقية،
وفــي طريق الـعــودة توقف فــي مدينة سبها
الجنوبية ،وألقى خطابًا قصيرًا .في رده على
رجل من الحاضرين كان يشكك في إمكانية
ت ــوزي ــع امل ـس ــاك ــن ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى املــواط ـنــن
ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــادل ،قـ ــال الـ ـق ــذاف ــي ع ـل ــى طــريـقـتــه
القديمة «إن على الجماهير أن تزحف على
هذه املباني وتقتسمها في ما بينها»!
يكتب الـهــونــي« :بـعــد هــذا ال ـجــواب توجهت
الجماهير في كل أنحاء ليبيا إلى املشاريع
التي لم تكتمل بعد ،واستولت عليها ونهبت

(أرشيف)

م ــواد ال ـب ـنــاء وب ـعــض اآلالت ال ـتــي تمتلكها
الشركات األجنبيةّ .
هبت الجماهير وكأن لها
قيادة خفية تحركها .أظهرت هــذه الحادثة
أن القذافي لم يعد يمتلك قدرته السابقة على
تـحــريــك ال ـنــاس والـتـحـكــم بـحــراكـهــم ،وشعر
امل ـســؤولــون ب ــأن ال ـن ـظــام ب ــات ي ـتــداعــى ،وأن
ً
خطر انهياره أصبح ماثال للعيان».
«خ ــرج امل ــارد مــن القمقم ولــم يعد باإلمكان
إرجـ ــاعـ ــه إل ـ ـيـ ــه» ،ه ـك ــذا ي ـص ــف امل ــؤل ــف هـ ّـبــة
الجماهير في تلك األيــام ،ويقول إن القذافي
لم يصدر أوامره بعدم التعرض لهذا التمرد،
ألنه لم يشأ أن يحدث صدام في هذه الفترة
ال ـح ـس ــاس ــة« ،وهـ ـك ــذا فـ ــإن ال ـج ـمــاه ـيــر الـتــي
تــاعــب بمصائرها ط ــوال الـعـقــود السابقة،
ً
أصـبـحــت غ ــوال يشبه مـخـلــوق فرنكشتاين،
وقد خرج عن السيطرة».
لــم يـكــن سـيــف اإلسـ ــام ال ـقــذافــي راض ـيــا عن
سياسة أبيه وفــق قــول املؤلف ،وأن القذافي
األب كـ ــان ي ـت ـهــم االب ـ ــن ب ــأن ــه ي ـع ـلــم الـشـعــب
الـتـمــرد ،ويـسـعــى إل ــى تـقــويــض الـنـظــام .قــال
االبــن ألبيه مــرة إن النجاح السياسي الــذي
حـقـقــه ف ــي الـ ـخ ــارج ،ك ــان بـمـجـهــوده الــذاتــي
وبمثابرته ،وإن اســم «القذافي» كــان ِّ
معوقًا
لــه على عكس مــا يتصور الـنــاس ،أمــا طلبه
لإلقامة في غير دولة أوروبية فقد رفض ألنه
«ابن ديكتاتور».
ك ـ ــان ال ـه ــون ــي يـ ـع ــرف الـ ـه ــوة ال ـن ـف ـس ـيــة بــن
القذافي األب والقذافي االبــن ،وإلــى أي مدى
كانت العالقات السياسية واألسرية بينهما
متأزمة ،وأن االبن لم يتردد في توجيه كلمات
جارحة إلى أبيه .يذكر الهوني أنه في الوقت
ال ــذي ك ــان فـيــه ال ـقــذافــي وأرك ـ ــان ن ـظــامــه ،قد
اتخذوا موقفًا معاديًا من الثورة التونسية،
كــان سيف اإلســام يتحدث يوميًا مع راشد
الغنوشي ،رئيس حركة النهضة في تونس،
ويشجعه عـلــى تـحــريــض ال ـنــاس ومــواصـلــة
ً
ال ـث ــورة .يـكـتــب املــؤلــف ق ــائ ــا« :س ــاف ــرت مــرة
إلــى جنيف قبل سقوط نظام زيــن العابدين
بــن علي بيومني ،ثــم تــوالــت األح ــداث فــي ما
ب ـعــد بـشـكــل درام ــات ـي ـك ــي .وب ـع ــد س ـقــوط بن
علي وهــروبــه مــن ال ـبــاد ،أح ـ ّـس املـســؤولــون
الليبيون بهول الكارثة ،خاصة بعد خطاب
القذافي املناوئ للثورة التونسية ،والذي كان
استفزازًا ملشاعر معظم الليبيني املتعاطفني
مع الشعب التونسي واملؤيدين لثورته».
ي ـح ـك ــي الـ ـه ــون ــي ع ـ ــن ل ـ ـقـ ــاء ضـ ـم ــه وس ـي ــف
اإلسالم ،وأخيه خميس القذافي وكيف أنهما
بدآ يتذمران من تصرف والدهما العقيد ،وأن
خميس أبلغه أنه اتفق مع أخيه سيف ،وقررا
أن يتولى سيف األمــور السياسية ،ويتولى
ً
هــو ،أي خميس ،ال ـشــؤون العسكرية ،قائال
إن الــدولــة فــي خطر ،وأن ــه ،وأخ ــاه ،لــن يتركا
األمور تتردى أكثر.
يـضـيــف ال ـهــونــي« :هــالـنــي مــا سـمـعــت .مــاذا
يعني أنهما سوف يتوليان األمر في ليبيا؟
هــل بــإقـصــاء والــدهـمــا واالن ـقــاب عليه؟ هل
بإقناعه بالتخلي عــن السلطة؟ إذا كــان ما
يدبرانه انقالبًا ،فسوف تطبق َّ
علي القوانني
الجنائية ،وهي اإلعدام املحقق لعدم التبليغ
عن مؤامرة»! يضيف« :كل من سيف وخميس
ك ــان ينتابه ال ـخــوف مــن املـسـتـقـبــل ،لكنهما

كانا يشعران بأنهما ما زاال محميني بقلعة
منيعة ،رغم ما أصابها من تصدع ،وأن هذه
القلعة متمثلة في والدهما ونظامه».
يذكر املؤلف أيضًا أن سيف اإلسالم كان مؤيدًا
للثورة فــي مصر ،وأنــه كــان دائــم االستهزاء
ب ـم ـب ــارك وابـ ـن ــه جـ ـم ــال ،وي ـت ـه ـكــم عـلـيـهـمــا،
وي ـط ـلــق عـلـيـهـمــا ال ـن ـك ــات الـ ـس ــاخ ــرة .راه ــن
ّ
على نجاح الثورة املصرية« ،وأحسست بأن
سيف يريد االنتقام من أبيه بسقوط حليفه
األكبر مبارك ،بعد سقوط حليفه األصغر بن
علي ،وأن سقوط النظام فــي مصر سيجبر
أباه على مراجعة حساباته ،وبإعطاء سيف
هامشًا حقيقيًا إلنجاز مشروعه املتعثر».
س ـقــط ن ـظ ــام حـسـنــي م ـب ــارك ف ــي  11شـبــاط
(فبراير)  ،2011واحتفل سيف اإلســام بهذا
الـ ـح ــدث ع ـلــى طــري ـق ـتــه وفـ ــق قـ ــول ال ـهــونــي،
«لكن ما أفسد عليه فرحته تــوارد أنباء غير
ســارة ،بدأت تبرز من خالل مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،مـعـلـنــة ع ــن ن ـ ــداءات ل ـثــورة في
ل ـي ـب ـيــا ،وح ـ ــدد ل ـهــا ت ــاري ــخ يـ ــوم  17ف ـبــرايــر
(ش ـبــاط) إح ـيـ ً
ـاء لــذكــرى سـقــوط أكـثــر مــن 22
ً
ً
قتيال في بنغازي سنة  .»2006يضيف قائال:
«سألني سيف رأيــي في ما يمكن أن يحدث
في ليبيا .قلت له إنني ال استطيع أن أجزم
بهبوب ،أو عدم هبوب رياح الثورة في ليبيا،
لكن األكيد أن أسبابها مــوجــودة ،وكنت قد
قلت له مرارًا إن قيامها في ليبيا ممكن ،حتى
قبل أن تبدأ ثورة تونس».
يسلسل الـهــونــي األحـ ــداث الـتــي ط ــرأت بعد
ثــورة  17فبراير فــي ليبيا كفيلم سينمائي
ج ــذاب ،وكـيــف ك ــان سـيــف اإلس ــام يتصرف
وي ـق ــول إنـ ــه ،أي س ـيــف ،ســألــه م ــرة رأيـ ــه في
مــا يجب عمله« ،فقلت لــه إن عليه أن يلقي
خـطــابــا ،وكـتـبــت لــه الـنـقــاط الــرئـيـسـيــة التي
عليه أن يجملها فــي خـطــابــه ،ومـنـهــا إدان ــة
العنف ،وإعــان الحداد عن أرواح الضحايا،
وت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاة امل ـش ـه ــوري ــن
بــال ـنــزاهــة مل ـبــاشــرة الـتـحـقـيــق ف ــي األحـ ــداث،
وإعـ ــان الـقـبــض عـلــى ال ـب ـغــدادي املـحـمــودي
رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء األكثر فسادًا،
وإع ـط ــاء ال ـحــق لـلـشـبــاب الـلـيـبــي بالتظاهر
السلمي بال عنف أو استفزاز .كانت الساعة
تقترب من الثالثة صباحًا ،فـ ّ
ـرد سيف ّ
علي
بكلمة واحدة :هل هي آخر طلقة؟ قلت :نعم،
هي آخــر طلقة وعليك أن تطلقها فــورًا ،وإال
أصبح الوقت عدوًا آخر ال يمكن التحكم به.
بــدا لي مقتنعًا بكل ما قلت ،وطلبت منه أن
يطلع والده على كل ذلك ويحظى بموافقته،
ألن األم ـ ــر ج ـ ــدي ،وال يـحـتـمــل امل ـ ـنـ ــاورة وال
ال ـن ـكــوص ع ــن ه ــذه األه ـ ــداف بـعــد أن تعلن.
قال لي :وإذا لم يوافق؟ قلت :البلد مقبل على
فوضى عارمة وربما حرب أهلية ،وحتى إلى
التقسيم».
«في اليوم التالي استيقظت متأخرًا .حوالى
الساعة الرابعة بــدأت أشعر بــاالنــزعــاج ،ألن
س ـيــف اإلسـ ـ ــام ل ــم يـتـصــل ب ــي .طـلـبـتــه ف ـ ّ
ـرد
علي مــديــر مكتبه وق ــال لــي إنــه فــي اجتماع
م ــع والـ ـ ــده .اس ـت ـب ـشــرت خ ـي ـرًا ،إذ خ ـيــل إل ـ َّـي
أن سـيـفــا سـيـنــاقــش مــع أب ـيــه الـقــائــد فحوى
الخطاب الذي اتفقنا عليه .بدأ الوقت ينفد،
وال أخبار عن سيف ،وال عن الخطاب .وفي

