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األخيرة وأصبح سجينًا
وق ــت مـتــأخــر رأيـ ــت سـيـفــا عـلــى الـتـلـفــاز في
بذلة أنيقة يتحدث إلى الشعب الليبي .كانت
لحظات رهيبة خط القدر فيها مصير شعب
وط ــن .كــانــت كـلـمــات مــرعـبــة ،أشـبــه بطلقات
امل ــداف ــع الـعـشــوائـيــة عـلــى س ـكــان آم ـنــن .كــان
خطابًا كارثيًا يتحدى إرادة الشباب الثائر،
ويستفز كرامتهم .كان خطابًا ينضح بسفه
الـقــوة واستقالة الـعـقــل .مــا كنت ألص ــدق ما
س ـم ـعــت ،ل ــو ل ــم ي ـكــن ب ــال ـص ــورة والـ ـص ــوت،
وبالنبرة التي أعرفها جـيـدًا .أحسست بأن
الـعــالــم قــد سـقــط ف ــوق رأسـ ــي ،وأن ـنــي فقدت
الشخص الوحيد الذي أنفقت جزءًا كبيرًا من
حياتي في رعايته ،عله يكون منقذًا لوطنه
في اللحظات العصيبة التي نعيشها.
«ب ـعــد مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،دق ج ــرس الـهــاتــف،
وكان سيف على الطرف اآلخر ،سيف اإلسالم
الجديد ،أو سيف اإلسالم الشبح ،ألن سيف
اإلســام الذي أعرفه قد لفظ أنفاسه مع آخر
كلمات ذلك الخطاب .طلب إلي أن أذهب إليه
في املعسكر ،وحني قلت له إنني ال أستطيع
ألن صــوت الــرصــاص فــي كــل مـكــان ،أجابني
بــأنــه ســوف يبعث بمن يــأخــذنــي إلـيــه .كنت
ّ
أتمنى أل أراه .م ــاذا ســوف أق ــول لــه؟ ومــاذا
ي ــري ــد أن يـسـمـعـنــي؟ ل ـقــد سـمـعــت م ـنــه تلك
الليلة بما فيه الكفاية .وصلت مع مرافقني
مسلحني إلى معسكر باب العزيزية .وجدت
على الباب خميس القذافي ببزته العسكرية.
سـلــم عـلــي واع ـت ــذر ،ألن ــه مــرهــق وذاه ــب إلــى
الـنــوم .كــان الــوقــت متأخرًا .أدركتنا ساعات
ال ـص ـبــاح .اس ـتــأذنــت سـيـفــا بــامل ـغــادرة .وقــف
ً
وصافحني قائال :اسمع يا هوني ،نحن على
حق ومظلومون وإن الله معنا .قلت له :إن من
معه الله ليس في حاجة إلى الهوني ،وإنني
سأغادر ليبيا غدًا».
«فـ ــي  22ف ـب ــراي ــر  ،2011تـمـكـنــت م ــن الـسـفــر
بـفـضــل بـعــض األص ــدق ــاء وك ـنــت أك ــاد أمـشــي

يحكي الهوني
عن لقائه العقيد معمر
القذافي أول مرة في
يوم من شتاء 1968

على البشر ،فأعداد املسافرين خارج املطار قد
ضاقت بهم الساحة املعدة لوقوف السيارات.
أما في الداخل ،فقد كان املنظر مرعبًا :أطفال
ون ـس ــاء وشـ ـي ــوخ ،لـيـبـيــون وعـ ــرب وأج ــان ــب،
كلهم يـبـحـثــون عــن مقعد فــي طــائــرة للهرب
من الجحيم .بعد وصولي إلــى رومــا شعرت
بأنني تــركــت خلفي وطـنــا مضرجًا بالدماء.
ك ــان ــت ل ـي ـب ـيــا م ـث ــل س ـن ــدي ــان ــة ت ـع ـص ــف بـهــا
األعاصير».
¶¶¶
ي ـك ـشــف الـ ـكـ ـت ــاب أش ـ ـيـ ــاء ك ـث ـي ــرة عـ ــن سـيــف
اإلس ـ ـ ـ ــام وش ـخ ـص ـي ـت ــه ،وعـ ـ ــن م ــرحـ ـل ــة مــن
طـفــولـتــه ،وع ــن عــاقـتــه بــأبـيــه وإخــوتــه التي
كــانــت تـبـلــغ ح ــد ال ـج ـفــاء ،وك ـيــف ك ــان سيف
يحتقر مؤسسة القبيلة ،وال يحب االرتباط
حـتــى بـعــاقــة ص ــداق ــة م ــع أح ــد م ــن قبيلته،
وهــذا ما جعل أبناء قبيلة القذاذفة يلتفون
حــول أخـيــه املعتصم ،األم ــر ال ــذي أسـهــم في
إذك ــاء ال ـصــراع بــن سـيــف وأخ ـيــه ،حـتــى في
اث ـن ــاء ال ـث ــورة عـلــى ال ـن ـظــام .يـكـشــف الـكـتــاب
أيضًا قــوة العالقة بني سيف اإلســام وعبد
ال ـل ــه ال ـس ـن ــوس ــي ،ع ــدي ــل الـ ـق ــذاف ــي ،ورئ ـيــس
شعبة املخابرات ،وضعفها بني سيف وبني
موسى كوسة ،رئيس األمن الخارجي ،ويبني
إلـ ــى أي ح ــد كـ ــان م ـع ـمــر ال ـق ــذاف ــي مـسـكــونــا
بهاجس املــؤامــرات واالنـقــابــات ،وكـيــف أنه
لم يكن يأبه بأشياء كثيرة ،لكن متى تعلق
األمــر بأمنه وسلطته «فإنه كان يرى األمور
جدها جد وهزلها جد» .يكشف الكاتب كذلك
كـيــف كــانــت األم ــور تسير فــي ليبيا وحجم
املـفــاســد ،وامل ــؤام ــرات الـتــي كــانــت تـحــاك بني
أركان الحكم ،وكيف أن بعض أبناء القذافي
ك ــان ــوا ي ـشــوهــون بــأفـعــالـهــم سـمـعــة ال ــدول ــة،

باستيالئهم على املمتلكات العامة ،وترفهم
فــي الـخــارج ،خصوصا هانيبال الــذي دخل
السجن في سويسرا ألنه وزوجته اللبنانية
ّ
اعـتــديــا عـلــى خ ــادم ــات ك ــن بصحبتهما في
جنيف.
يقول املؤلف إنه بالرغم من أن سيف اإلسالم
ً
كان يحب ليبيا والليبيني «إال أنه فشل فشال
ذريـعــا فــي مـشــروعــه اإلصــاحــي ،وقــد يكون
زاد ح ـجــم ال ـفــوضــى بـحـســن ن ـيــة ،بــات ـخــاذه
ً
س ـب ــا ووس ــائ ــط ال ي ـم ـكــن أن تــوص ـل ــه إل ــى
غاياته النبيلة» .يعترف أيضًا «بــأن سيف
اإلســام ساهم مساهمة كبيرة في ثــورة 17
ف ـبــرايــر ال ـتــي اجـتـثــت ن ـظــام والـ ــده وحـكـمــه،
ودفـعــت فيها عائلته كلفة عالية ج ـدًا على
املستوى الوجودي والوجداني».
ال يذكر الهوني في كتابه ما إذا كانت هناك
عــوامــل خــارجـيــة أدت إل ــى ث ــورة  17فـبــرايــر
 2011على نظام العقيد معمر القذافي ،مركزًا
كالمه على عوامل داخلية تتصل بشخصية
الـ ـق ــذاف ــي ال ـغ ــري ـب ــة املـ ـعـ ـق ــدة الـ ـت ــي وص ـف ـهــا
ب ــالـ ـب ــاران ــوي ــا ،وبـ ـتـ ـص ــرف ــات ب ـع ــض أب ـن ــاء
الـعـقـيــد ،ومـفــاســد الـسـيــاســة الـتــي انتهجها
البغدادي املحمودي .لكن الدكتور عبد الله
ع ـث ـمــان ،املـقـيــم فــي ال ـقــاهــرة والـ ــذي ك ــان من
أق ــرب املـقــربــن لعائلة الـقــذافــي ،ال ينفي في
مقال له أثر «املسؤولية الداخلية» وراء ثورة
 17فبراير ،التي يسميها أحــداث  17فبراير،
لـكـنــه ال ي ــراه ــا «ال ـس ـبــب ال ــوح ـي ــد» ،وينتقد
الــذيــن يـنـظــرون إل ــى األم ــور «بـعــن واح ــدة»
ع ـلــى ح ــد ق ــول ــه ،مـتـجــاهـلــن أثـ ــر «ال ـع ــوام ــل
الـخــارجـيــة» وراء أح ــداث ليبيا ،ومــا حصل
للعقيد الــذي يترحم عليه ،ولسيف اإلســام
ال ـ ــذي ي ــدع ــو ال ـل ــه أن ي ـفــك أس ـ ــره .ال ي ـتــردد
عثمان من اإلشارة ضمنيًا إلى أن «األسباب
الخارجية» ما هي إال «العامل العربي» ،أي
دول عربية (لــم يسمها) تــآمــرت على ليبيا
ومـعـهــا «االس ـت ـع ـمــار» الـكــامــن دائ ـمــا فــي كل
مــراحــل ال ـتــاريــخ ،وال ـجــاهــز دوم ــا «للظهور
والعودة» ،وفق قول املفكر الجزائري الراحل
مالك بن نبي.
بقي من الحق أن نقول إن سبب عدم إشارة
الدكتور الهوني إلــى «األسـبــاب الخارجية»
ف ــي الـ ـص ــراع ع ـلــى لـيـبـيــا ال يـعـنــي تـجــاهـلــه
لها ،ألن هــذه األسـبــاب كانت بــاديــة ملــن كان
يسمع التصريحات العربية الرسمية ،ويرى
الـطــائــرات األجنبية تحلق فــي سـمــاء ليبيا
وت ـ ــدك أسـ ــوارهـ ــا ،لـتـصـفــي ح ـســابــات ـهــا مع
العقيد الـقــذافــي مهما كـلــف األم ــر ،حـتــى لو
تم ذلك على حساب البشر .وبما أن الدكتور
عثمان لم يتجاهل «األسباب الداخلية» من
فساد واحتقان وتذمر على حد قوله ،يبقى
أن تحليله ث ــورة فـبــرايــر ،أو أح ــداث فبراير،
تكملة ملا ذكره الدكتور الهوني من «أسباب
داخلية» ،وأخرى «خارجية» ما كان في نيته
تجاهلها ،وهي أسباب أثبتت األحدات أنها
ت ـضــافــرت جـمـيـعـهــا وأح ــدث ــت ذل ــك «ال ـل ـقــاء
التراجيدي» وفق قول الدكتور عثمان.
مهما يكن ،يجب أن ال نتغافل عن مسؤولية
الحاكم في كل الظروف ،مهما كانت الظروف،
ومـ ـهـ ـم ــا ك ــان ــت املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ،ألن فـ ــي ه ــذا
الـتـغــافــل تـكـمــن جــريـمــة قـتــل الـحـقـيـقــة .وفــي
تــاريـخـنــا الـعــربــي الـقــديــم والـحــديــث ظــواهــر
زعـ ـم ــاء أتـ ـ ــوا ف ــي غ ـف ـلــة م ــن الـ ــزمـ ــن ،وجـ ــروا
أممهم وبالدهم إلى املجهول ،وســواء كانت
األسباب داخلية أو خارجية ،فهذا ال يعفي
الحاكم من مسؤوليته أمام التاريخ ،وتجاه
شعبه ووطنه.
يقول محمد عبد املطلب الهوني في كتابه عن
سيف اإلس ــام ،إنــه ســأل مــرة صديقه سيفًا،
ع ــن ال ـش ـخــص ال ـ ــذي س ـم ــاه س ـيــف اإلس ـ ــام،
ومل ـ ــاذا ُس ـم ــي ه ــذا االس ـ ــم ،ف ــأج ــاب أن وال ــده
ً
العقيد ،أخـبــره أنــه عندما كــانــت أمــه حامال
بــه ،رأى «الــرســول» في منامه ممتطيًا فرسًا
أبـيــض ،وأن «الــرســول» أعـطــاه «سـيـفــا» ،وأن
هذه املبادرة «الرسولية» جعلته يسمي ابنه
سيف اإلس ــام! ال نــدري إلــى أي حــد ،يمكننا
أن ن ــدرك دور «األحـ ـ ــام» ف ــي الـطــريـقــة الـتــي
تدار بها السياسة في عاملنا العربي الحزين،
لكننا لو ضربنا في الغيب وصدقت الرؤية،
فال بد من أن يكون «الرسول» قد قلد العقيد
سيفًا مكنه من أن يقضي به على الكثيرين من
خصومه ومن مناوئيه ،حتى إذا ما اشتدت
األحــزان وسالت الدموع ،وارتــوت األرض من
ثـغــب ال ــدم ــاء ،اس ـتــل «الـ ـث ــوار» الـسـيــف ذات ــه،
وهووا به على رأس العقيد!
* صحافي لبناني
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هيروشيما وأخواتها
عامر محسن
ما يجعل جريمة «هيروشيما» فريدة ال يقتصر على هولها وحجمها ،وفكرة أن اميركا
قصد ودراس ــة ،أن تبيد خــال ٌلحظات عــددًا من البشر يــوازي ضحايا
قد ق ـ ّـررت ،عن
ٍ
الحرب السورية في سنني خمس .هناك اطروحة ال يمكن ملن يقرأ التاريخ تجاهلها تقول
ً
ً
بأن «األجيال املاضية» ترتكب ،دائمًا ،أفعاال فظيعة ،وعنفًا ،وقتال؛ وتكون هذه الجرائم،
في حاالت كثيرة« ،تأسيسية» لحدودنا السياسية وكياننا الوطني ومكاننا في العالم،
وجزءًا من تاريخنا ال يمكن تالفيه  -ومهمة األجيال الحالية هي في التعامل والتأقلم مع
جرائم أجدادها .البعض يعالج ذلك باالنكار وبتزييف التاريخ ،والبعض اآلخر باالعتذار
وبتالوة فعل الندامة (ما دام االعتراف لم تعد له نتائج عملية) ،ولكن الجميع  -تقريبًا -
ّ
يبرر عنفه تحت صيغة انه كان «اضطراريًا» ،ال خيار فيه ،ودفاعا عن النفسّ :إما أنا أو
هو ،قتلته كي ال يقتلني ،أبدته كي ال يبيدني...
ّ
خطر وجودي،
مواجهة
في
كانوا
هم
بأن
عون
في حالة هيروشيما ،األميركيون أنفسهم ال ّيد
ٍ
أو في حالة دفاع عن حياتهم ،أو  -حتى ّ -أن القنبلة كانت الطريقة الوحيدة لدفع اليابان
الى االستسالم .األميركيون الذين يدافعون عن الجريمة (وأكثرهم يدافع عنها وينشر -
الى اليوم  -كتابات تؤيدها وتبررها) يقولون بوضوح ّإن املسألة كانت «خيارًا» ،وكانت
بكثير عدد
الخيار «األفضل» ،ألن اجتياح اليابان كان سيكلف ماليني القتلى ،أي ما يفوق
ضحايا القنبلة (وسيكون الكثيرون منهم اميركيني) .هنا الوحشية الحقيقية ،وهنا ٍ ّ
الشر
الذي ال يجد ما يماثله :أن يصير القتل الجماعي عملية عقالنية ،حسابية .خيارًا نفعيًا.
هذا معنى االلتقاء بني عقلية امبريالية ،تخوض الحروب ّ
وتدمر بالدًا بأكملها من أجل
حسابات ومصالح ،وبني تكنولوجيا تسمح بتسهيل االبــادة .كانت اليابان ،بعد سقوط
امكانات املقاومة خالل أشهر ،واالتحاد
املانيا ووقوعها تحت
ٍ
حصار محكم ،ستستنفد ّ
السوفياتي كــان أقــرب الجتياحها مــن اميركا .ولـعــل الحشود السوفياتية على حــدود
اليابان هي التي جعلت واشنطن تستعجل برمي القنبلة ،لكي تضمن أن تستسلم اليابان
لها قبل أن تقع تحت االحتالل الروسي ،وكإشارة للسوفيات بأنهم صاروا يمتلكون هذا
ّ
السالح الرهيب ،وال يجوز ملوسكو أن تفكر في تحديهم لسنوات مقبلة.
حجم الكارثة ،والرمزية التي تحيط بها ،يجعالننا ننسى بسهولة معنى أن تواجه مدينة،
بعمالها واطبائها وجنودها وأطفالها ،انفجارًا يــوازي  15الف ٍّ
طن من الديناميت في
ٌ
تحقيق ّ
مطول ،أعده الصحافي األميركي
يقدمها إلينا
لحظة واحدة .هذه هي الزاوية التي
ٍ
ً
جون هيرسي عام  1946بعد لقائه عددأ من الناجني من هيروشيما ،وأعادت نشره مجلة
معايشة االنفجار ،من وجهة نظر
«ذا نيويوركر» ملناسبة الذكرى السبعني للمجزرةُ .
جحيم حقيقية ،كانت مصير من قتل في لحظاته األولى خيرًا من
ضحاياه ،تدخلنا الى
ٍ
أحرقتهم األشعة ولم تقتلهم ،فساروا بال ً
هدى بحثًا عن مساعدة،
مصير اآلالف الذين
ليموتوا خالل ساعات أو أيام وسط آالم رهيبة ،أو الذين نظروا مباشرة الى االنفجار
لحظة سطوعه في السماء ،فذابت وجوههم بالكامل ،أو الذين حاصرتهم الحرائق التي
التهمت املدينة اثر الهجوم ّ
(دمر االنفجار األساسي ،فورًا ،جزءًا محدودًا من هيروشيما،
اال أن الحرائق انتشرت بفعل الكتل امللتهبة التي تساقطت على أنحائها ،كالنيازك ،من
بقايا منازل وأشجار رفعها ضغط االنفجار الى السماء ،ثم أنزلها كاملطر).
غير أن هناك بعدًا في تحقيق ّ هيرسي يتجاوز توصيف املأساة ،التي يصعب أن يحيط
بأهوالها العقل البشري ،ويتعلق بالشعب الياباني ،وثقافته وتنظيمه وتعاضده ،وتعامله
مع الكارثة ومع آالم أفــراده؛ وهو قد يوضح لنا كيف تمكن هذا الشعب من استيعاب
الكارثة وتجاوزها .في لحظة االنفجار (التي لم يسبقها انـ ٌ
ـذار أو ظهور لطائرات في
السماء) كان أحد الناجني يراقب جاره وهو يهدم منزله بيديه ،ألنه كان يقع في طريق
«خندق مائي» هدفه حماية املدينة (هيروشيما تخترقها سبعة أنهار ،وألن األميركيني
ٍ
كانوا يتفننون باحراق املدن اليابانية ،بمنازلها وسقوفها الخشبية التي تنشر النيران
بسرعة ،فقد قرر الدفاع املدني  -قبيل الهجوم النووي  -أن يشق خنادق تقسم أحياء
املدينة الى مربعات ،تحيط بها املياه عند الحاجة ،لعزل الحرائق وايقافها) .كان يكفي
أن تعلن املدينة حاجتها إلى تلميذات املــدارس لحفر الخنادق حتى تخرج آالف البنات
ـواء من الـغــارات ،الــى الـشــوارع لبدء العمل -
اليابانيات ّ،حاملا تعلن الصافرة خلو األج ـ ُ
ّ
ّ
أكثرهن على الفور.
كن في الخارج لحظة االنفجار ،فقد قتل
وألنهن
ّ
ُ
ـروح خـطـيــرة كــانــوا ،اذ يـصــادفــون قــوافــل الـهــاربــن
الـيــابــانــيــون الــذيــن لــم يـصــابــوا ب ـجـ ٍ
بحروق فظيعة ،يقتربون من مواطنيهم املحتضرين ويعتذرون
املصدومني ،املثقلني
ٍ
بخجل ،ألنهم ال يشاطرونهم آالمهم .حني رأى الدكتور ساساكي ،وهو يصعد
منهم
ٍ
مستشفى الصليب األحمر ،نــور القنبلة النووية ّ
يشع من النافذة أمامه ،وموجة
درج
ّ
االنفجار توقعه أرضًا ،كان رد فعله الغريزي أن يصرخ بنفسه «ساساكي ،غامباري!»
(«ساساكي ،كن شجاعًا»)؛ قبل أن يكتشف أنه الطبيب الوحيد الذي ما زال سليمًا في
املستشفى ،وينصرف  -على مدى أيــام  -لعالج أكثر من عشرة آالف مصاب تدفقوا
ضفة الى
ـارب نهري ،من
ٍ
عليه .أحد الذين نجوا من املحرقة كان ينقل املصابني ،في قـ ٍ
أخرى لم يصل اليها الحريق .وحني عاد من احدى رحالته املكوكية ليجد النار قد بدأت
ّ
تلتهم الغابة التي ّ
ليتطوع مباشرة
تجمع فيها املصابون ،نادى على األصحاء بينهم،
لساعات ،ومنعت النار من
عشرات الشبان ،وينظموا  -تلقائيًا  -فرقة قاومت الحريق
ٍ
الوصول الى الجرحى العاجزين .وحني كان أحد األصحاء ّ
يمر على الجرحى ليسقيهم
م ـ ًـاء ،كــانــوا ،وهــم يعانون سـكــرات امل ــوت ،يجهدون لــرفــع اجـســادهــم وحـنــي رؤوسـهــم،
ليشكروه على لطفه.
العقلية ذاتها التي صنعت «هيروشيما» قد زارت بالدنا ايضًا ،مع حصار العراق ،الذي
ّ
ً
ال يتكلم عنه اليوم أحـ ٌـد وال يسترجع ذك ــراه .بــدال من القتل اللحظي بالنووي ،قـ ّـررت
ـارد ايضًا ،أن تقتل عــددًا مشابهًا من العراقيني ،ولكن على مدى
واشنطن،
بحساب بـ ٍ
ٍ
سنوات من العزل والتجويع« .هيروشيما الـعــراق» كــان وراءه ــا ،هــذه املــرة ،العديد من
املشاركني« :اخوة» عرب راقبوا  -ببرودة ايضًا  -مجتمع العراق وهو ُيحتضر ،وساهموا
في الجريمة ودافعوا عنها .هؤالء لديهم الوقاحة اليوم ليشتكوا من حال املجتمع العراقي،
لجيل
ومن سير األمور في البلد ،كأنها ليست نتيجة لتجويعهم وافقارهم وتجهيلهم
ٍ
وكأننا  -إن هم نسوا  -سننسى ما فعلوه ،وسنسامحهم عليه ،ولن
ٍ
كامل من العراقيني؛ ّ
نحاسبهم بما يستحقون حني تحني ساعة االنتقام.

