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حق الحلم بالكرامة وبالعدل، لكننى حاولت أن أشارك فى الفرحة 
  .كما وصلتني بما هو حقي فيها فلم أستطع بسهولة

ـة"   .ست مجرد رقصة نصر مجيد رائعهي مسئولية جديدة، ولي "الفرحـــ

ال يكتمل إال إذا استوعبنا هذه الفرص الجديدة "  النصـــــر"
التى حققتها شعوبنا هكذا فجأة فى غفلة من الديناصورات الحاكمة بقيادة 

  .ومبادأة الشباب وعون األصدقاء المخلصين منهم والمغرضين

الل لإلبداع ال يكون نصرا إال إذا كان بداية االستق" النصــــر"
بأنفسنا، انطالقا من موقعا،     لصالح كافة البشر بدءا    المتميز المختلف الهادف

  واستلهاما من ثوراتنا اآلنية، وليس فقط من تاريخنا المظلوم أو المنسي

حقيقة أننا حصلنا على حريتنا بثمن غال من الصبر على القهر، 
طاهرة خالل أسابيع خالل عقود ثم من التضحيات الغالية، واألرواح ال

بداية جديدة،  -أو ال ينبغى أن يكون إال –لكن كل هذا ليس إال   وشهور،
   .الحتماالت رائعة ، نحن نستحقها ، مع سائر من خلقهم ربنا

  وهى أصعب وأخفى من الفرحة مسئولية حقيقية،  الحرية الحقيقية، 

التي    ةنواجه االختبار الحقيقي الستعمال هذه الحري   ها نحن اآلن 
لم نألفها دون ذنب منا، ولن ننجح في هذا االختبار إال بالحذر الواجب 

  ،" النص تكرار"، ووالتبعية ،القرصنة لمواجهة كل احتماالت

لن ننجح إال حين نركز على معنى الحق فى المبادأة للمشاركة، وليس 
لن ننجح إال  التشنج لالختالف واالنفصال، وال النقل الحرفي والتقليد

نستلهما ال احترام دياناتنا وتحرير اقتصادنا ، واستقالل لغتنانستعيد   حين
  .نسجن في سوء فهمها وفرض قيود لم يرد بها

  إن مهمتنا اآلن أصعب وأرقى 

ليكن في علمنا أن العالم كله يعيد النظر في هيراركية منظومة القيم  
م التى نمت فى غفلة من الجديدة القبيحة السائدة عبر الدنيا بأسرها، تلك القي

مثل خاليا السرطان التي تلتهم الخاليا الصحيحة  –عبر العالم –معظمنا 
  .التي خلقها اهللا، فطرتنا السليمة

دعونا نعترف أن هذه األورام الخبيثة من القيم الكمية المغتربة قد  
انتشرت سرا وعالنية حتى شوهت داخل اإلنسان كما شوهت خارجه تحت 

  .وان فحصها حتى لو لم نجد البديل جاهزا اآلنشعارات آن أ

هذه القيم باهتزازها مؤخرا، برغم قسوة سطوتها، تتشقق باضطراد 
ربما النتهاء عمرها االفتراضى  وهى تعلن أفول الحضارة التى أفرزتها ،

  .وفقد البصيرة، مع أنها أدت واجبها لمرحلتها
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 الحمـــد للـــــه

  الحمـــد للـــــه 

  الحمـــد للـــــه 

الذين لم يترددوا    والشكر للشباب ولكل ناسنا األحق بالحياة الحرة الكريمة،
  غاليا بمجرد أن اتيحت الفرصة أن يدفعوا الثمن

 الحمـــد للـــــه

  ـــه الحمـــد للــ

  واألمل فى الناس
 ثقة فيهم

  مع وبعد ربنا
  وثقة فى التاريخ أيضا

 الحمـــد للـــــه

  الحمـــد للـــــه 

ثم أدعو اهللا أن يعيننا على حمل هذه األمانة الجديد 
  ، "الحريـــــــة: "القديمة 

وهى األمانة التى أبت الجبال والسماوات واألرض أن يحملنها احتراما 
ملناها نحن وهنا على وهن، لعلنا ننجح فال نظلم أنفسنا بجهلنا وموضوعية، وح

  ".ِإنَّا سنُلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً: " بثقل ما تحمل وروعته
.......  

فردا من عامة ناسى : حق لشعوبنا طبعا، وهى حق لى "ـةــالفرح"
  أشاركهم ويشاركونى

دها لكن دعونى أعترف أننى حاولت أن أعيشها بكل أبعا
  المعلنة هكذا، فلم أستطع إال بصعوبة شديدة

  مسئولية جديدة، وليست مجرد رقصة نصر مجيد  "ـةالفرحــ"
ال يكتمل إال حين نستوعب هذه الفرص الجديدة التى " ـرـــالنص"

  حققتها، لننطلق منها
 الحمـــد للـــــه

  الحمـــد للـــــه 

هذه أدعو اهللا سبحانه وتعالى أن يعيننا على حمل 
    "الفرحـــــة"و  "الحريـــــــة"األثقال الجديدة،  

  حق لشعوبنا التي حرمت ليس فقط حق الفرحة وإنما  "ـةالفرحـــ" 
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أخرى، وإنما باعتبارها أكبر ثروة حضارية تثبت أننا أسهمنا فى 
تشكيل وعى البشر يوما ما، وأنها بثرائها وعطائها وتحدياتها 

تنبض بكل ما هو إنسانى راق متجاوز يعمق إنسانية اإلنسان    مازالت
ويؤكد جمال وجودة ونبل مقاصده، انطالقا منها، بما يضيف إلى لغات 

  .ما يترادف مع ألفاظ من هذه اللغاتأخرى، وليس فقط ب

، ولكن علينا أال نكتفى بالعقل "العقــل هو الحــل"ليكن   .3
الظاهر الطاغى الذى طرد بقية العقول لحساب المال واالحتكار والخداع 

  والشعارات واالغتراب
، ولكن ليخترق الواقع بكل مسئولية اإلبــداع هو الحــلليكن      .4

 الحرية الجديدة وصبر فى إطار فرص

  :هامــش متــررد فى إثباتــه
   

 �� ��� \ g� -./# افx�7ورة ا�y

������ �، أو ا�{� أن �?��� � �"� آ� 
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،7�
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 Z���/ ،=F= �� آ� �� /Rل هRا ا�8�:' 
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"	 /�9 �� و
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@����� | nأ� e��4� –، وأ��3 ��زcA– 

n3/1 إر1�ء ا\�`اف /�3
7 ,$ أرى دورK وه' 

��  ��5  –آ�Z8ل –�#�� ��jا�6-، ا~�� ا{

ا���ة ا�Dر�1،  #
/� ا���رة واH$�درة ا�� 

، و/8�N ��ه! h n�3/� | �O�� ا��Dا|

ا}��ار وه' ه' �8. إ��ان و�8F8� �� ا��(ك 

�
إن �� ���
=  �� ��ه' آ� �'م ه= . ��

�� أ/8�ء و/8�ت Xدم أ�3� �
�7 ا�?(م 

� –'ى إ��ا~�� أ�3�، وآ"� أن �� ��ده= 


�! ه=  –و�Z إ��ا~��F�ا�8'و�! /�}/�دة ا�

= ا8/ Y�N ا��'ق وا�4��ت وا�{"'ح �
E �O/

�� ]�78 وا,�ة ��2"
'ا  �N ا��� !، 

 !!و�?��2'ا �'ن ا�8�:'

إن نبالء ومبدعين ينتمون إلى هذه الحضارة يكتشفون فسادها باجتهاد 
ن نتبع من هو متماد من مضاعفاتها مضطرد، وعلينا أن نشاركهم فى ذلك، ال أ

التى تواصل التهام كل منجزاتها حتى أصبحت حضارة آفلة، برغم تضخم 
من دم الشعوب المقهورة،    العضالت، وهى تتعاطى جرعات اإلفاقات الفاشلة

والتوحيد العولمى الخبيث ، والشراسة   اإلغارة، والغطرسة،  إذ تتمادى فى
، لصالح فئة لم تعد تستطيع هى نفسها االنتفاع بما القتالية والشراهة المالية

  .تتصوره إنجازاتها الخاصة على حساب كافة البشرية
  وبعـــــد

إن لم تستطع أن تنجح كل ثوراتنا هذه فى إتاحة الفرصة لنا الستعمال 
حريتنا التى انتزعناها انتزاعا من أفراد عطلونا عدة قرون،  لننطلق إلى 

تسهم فى أن تجعل ) ليست مثالية أبدا ( ظومة قيمية بديلة اإلسهام فى تقديم من
إنسانا قادرا على أن يتقدم إلى وعوده : إنسانا من جديد  -عبر العالم –اإلنسان 

  .الجميلة، فعلينا أن نخفف من جرعة فرحتنا غير المشروطة
 الحمـــد للـــــه

  الحمـــد للـــــه 

  كثر فأكثر مع األكثر فاألكثر من البشر،نحن نملك مقومات هذا اإلسهام ليفرحنا أ
  :ومن ذلك، دعونا نذكر ونتذكر

  .إن اللغة العربية حضارة فى ذاتها  .1
  .إن أدياننا السماوية حضارة مختلفة ومتكاملة، ومكملة  .2
  .إن أدياننا الشرقية حضارة مواكبة وثرية  .3
  .إن مواردنا األولية قادرة وجاهزة  .4
  .قادرة ومؤمنة) ولنا كلها وليس ظاهرها المستورد فحسبعق(إن عقولنا    .5

حتى  ليقدم للبشرية ماهى فى أشد الحاجة إليهكل هذا يمكن أن يتجمع 

ال ينقرض اإلنسان تحت أحذية المحاربين القتلة وأسلحة البنوك الجشعة 

  .واحتكار الشركات العمالقة

  خالصــــة القــــول

  ظر بهدوء، لنضيف إلى فخرنا أمال ملزمامع وعقب الفرحة دعونا نعيد الن
حال للبشرية كلها     ولكن بمعنى أن يكون" اإلســالم هو الحــل"ليكن  .1

بعد ما آلت إليه، ليس بدخول أفرادها إلى دين اإلسالم تحديدا، وإنما بالتمتع 
لصالح كافة  - مثل كل دين لم يتشوه –بمنظومة القيم التى يعرضها اإلسالم الحقيقى 

  دون أن يقصرها على المسلمين تدينا البشر،
القادرة هى منطلقنا حالّ، ولكن ليس بمعنى " اللغــة العربيــة"لتكن   .2

لغة تابعة كل مهمتها أن تبحث عن ألفاظ من داخل معاجمها تقابل ما   أنها
  حققته لغات أخرى نابعة من ثقافات أخرى وحضارات
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توقعنا،قبل ستة أشهر،  )2011شباط 28(في مقالنا المنشور بتاريخ 
وبتحليلنا ).االستسالم او الهروب او االنتحار(ثالثة احتماالت لنهاية القذافي 

  :لشخصيته قلنا بالنص
ولن يهرب . لن يستسلم القذافي طواعية، اال اذا اعتقل بشكل مباغت( 

ألن الواقع سيصدمه بحقيقة انه سيعتقل ويحاكم بتهمة ارتكابه جرائم " ضااي
ولن يعمد الى االنتحار، ألنه يرى نفسه على حق وصاحب امجاد . انسانية

ومع ان المرجح انه سيقاتل الى ان يقتل، اذا حوصر في . وذا شعبية
ة فأن لالحتماالت الثالثة نسبا متساوي) وقد حصل الحصار فعال(طرابلس،

وما اذا كان سيستدعي ..تقررها لحظة آخر موقف يكون فيه القذافي
اذا كان الموت ذكرا "..جنس الموت"لحظتها فكرته الواردة في كتابه 

  !!).وجبت مقاومته وأذا كان أنثى فلنرحب به

لقد استندنا في تحليلنا ليس على امراض او علل نفسية يجري احيانا   
:( الزعيم العربي او ذاك،بل على حقيقةتضخيمها في تحليل شخصية هذا 

أن نوعية األفكار التي يؤمن بها الشخص تحدد نوعية السلوك الذي 
وبتطبيق هذه القاعدة السيكولوجية على القذافي،وجدنا ان ).سيتصرف به

مشكلة هذا الرجل تكمن في نوعية افكاره بأن خلق لنفسه نوعين من 
فقاده خلطه لهما الى نتيجة ..نهما وانه مزج بي..خيالية وواقعية: األهداف

وما ينجم عن ذلك ان خلط اهداف وهميه ال يمكن .حتمية هي التناقض
تحقيقها بأهداف واقعية ممكنة التحقيق، يفضي الى ان تجعل سلوك 

فيبدو في حاالت منطقيا وواقعيا وفي حاالت اخرى ..صاحبها غير مستقر
بين الوهم والحقيقة فيما هما  محيرا او غير مفهوما لآلخرين الذين يميزون

فضال عن انه يعيش بأفكار تجاوزها الزمن بأربعين عاما . عنده سواء
وتحكمه،كنظرائه القادة العرب،سيكولوجيا الخليفة تغذي الشعوره بأنه ولّي 

 .اهللا في األرض الى حين يخصه عزرائيل بالزيارة

ألنه أطاح فبراير أدهش القذافي وفاجأه، 17ولهذا  فان ما حصل في 
بصورة خيالية رسمها لنفسه وشفّرها في خاليا دماغه بأنه أنموذج البطل 

كل الشعب :(وما كان مدعيا او كاذبا على نفسه حين قال .الشعبي المتفرد
ولهذا أصيب بتشوش ..مع انه وهم وفكرة غير عقالنية)  الليبي يحبني

وكما انه  .فكري في تفسيره ألسباب ما حدث أفضى الى تصرف هستيري
وهمي في اهدافه، فأنه عزا احتجاجات الناس وسخطهم عليه الى سبب 

اذ ليس من المعقول، بحسب ..وهمي هو تناول المتظاهرين حبوب الهلوسه
 ووعد المتهلوسين والجرذان . يقينه، ان يثور عليه أحد اال من فقد عقله
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سبة جليلة، ال يسعني  إال أن أتقدم  إليكم  حيث إن الحدث عظيم والمنا
وللشعب العربي الليبي الشقيق، باسمي وباسم كافة المشتغلين المغاربة في 
 الميدان النفسي، بأخلص التهاني  بمناسبة نجاح ثورتكم  المعجزة، الصادقة
في روحها ومراميها، الهادفة في رسالتها ومقاصدها، النقية في مشوارها 

العظيم الذي حرر اليالد والعباد  فهنيئا لكم ولنا بهذا اإلنجاز الثوري. وأخالقها
  ...من غطرسة أحد الطغاة العرب األكثر شراسة واألفضع ديكتاتورية

شخصيا سبق لي أيها األخ الكريم أن زرت بلدكم الشقيق في مناسبات 
فاس على تكوين وتأطير  علمية ثالث، وسبق لي أن أشرفت هنا بجامعة

طلبة الليبيين في الدراسات العليا، األمر الذي مكنني من التعرف عن بعض ال
طيبوبة هذا الشعب العظيم بأخالقه والقوي بأنافته  قرب على جانب من

ولهذا ما كنت أشك ولو للحظة واحدة في أن النصر سيكون , والنبيل بعروبته
  ...هذا الشعب وفي أن الحرية ستكون من نصيبه وهو أحق بها وأكثر

أتمنى لكم وللشعب الليبي الشقيق الخروج من هذه المحنة العسيرة 
  وكم . معافين أقوياء وسالمين غانمين بإذن اهللا

سأكون سعيدا بالحضور إن شاء اهللا إلى ليبيا الحرية والكرامة عام 
  .بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث عشر التحاد األطباء النفسانيين العرب 2014

جو أن تتقبلوا خالص التحية وصادق المودةوإلى ذلك الحين أر  
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شهر رمضان وحلول عيد خالص تحياتي وتمنياتي الطيبة لكم في ختام 
ومع أجواء ربيع .. لهذا العام مع بشائر النصر الخواننا في ليبيا الفطر

  ..الثورة العربية ونسمات االمل والحرية 

وقد كنا والنزال نتابع بكل  الفخر واالعتزاز أنباء انتصار األخوة 
ه الثوار في ليبيا الشقيقة وسقوط الديكتاتور الذي تهاوى  ليستقر في مكات

ثاله  من طغاة الحكام العرب   المالئم  من صفحات التاريخ  إلى جوار أم
  . .ومن يأتي ويلحق بهم).. مبارك وبن علي ( 

آب  21فاذا بهم يحاصـرونه فـي   !..بأنه سيالحقهم منزال منزال و زنقه زنقه
ويدخلونه بعد ..على بعد أمتار من باب العزيزية)الجرذان والمتهلوسون (ويقف 
وكـأن  !..الى جرذ يختبأ في جحره) البطل(فتنعكس اآلية حيث يتحول !ليلتين

 .الجحور صارت نهاية الطغاة العرب

وتأكيدا لقولنا ان طبيعة األفكار التي يحملها الفرد تحدد نوع سلوكه،فان 
القذافي رسم لنفسه صورة مطابقة ألفكاره عكستها حالة التمظهر االستعراضي 

بحالة ينطبق عليها ) أنا مميز:(شعارا يقول للناسالمفرط الذي يحمل ،نفسيا، 
كلما فكرت أن :(، و)فانا حادثة ما حدثت من آالف القرون:( ..قول نزار قباني

فتوكلت على اهللا وقررت أن أركب الشعب من ..أتركههم فاضت عيوني كغمامة
فضال عن ان الرجل مجبول على المغامرة التي اوصلته ).اآلن الى يوم القيامة

  .سنة عاما ليلتصق به اثنين واربعين عاما 27ها الى كرسي الحكم بعمر  أوال

ما نريد قوله ان السيكولوجين يحللون الظواهر بطريقة علمية موضوعية  
فقبلها كنا توقعنا  .فيما المحللون السياسيون يفسرونها بمعطيات سياسية بحتة

عالميين محمد حسنين فوز اوباما فيما استبعده كبير المحللين السياسيين واال
  . هيكل ومحللون سياسيون أجانب

لقد تساقطت جمهوريات الخوف الواحدة تلو األخرى،وكنّا نبهنا من يوم  
سقوط أول طاغية الى ان فرح الناس ستغتاله جمهوريات فساد وفوضى تؤسس 

ألنها ،في مجتمعاتنا ) وسترون ما سيحدث في ليبيا بعد فرح آب(على انقاضها
نفسي،  -المرعوبة عقودا بطغاة قساة،مرحلة محكومة بقانون اجتماعيالعربية 

األمر ..ال يمكن ان يصبح راشدا ما لم يمر بمرحلة المراهقة..تماما كالطفل
الذي يتطلب  وجود منهج تكاملي بين علم النفس والسياسة يوظّف الجتياز 

كترثون بما غير ان مشكلة السياسين العرب انهم ال ي.بسالم) المراهقة(مرحلة 
يقوله السيكولوجيون مع ان احد اهم اسباب سقوط الطغاة أنهم ما فهموا 

  !.. وأنفسهم ايضا..سيكولوجيا الناس
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واليكم ابيات هى نداء يصف فيها ..الجارية  في ربيع الثورات العربية
  :الواقع الراهن 

  وقفتم بين مـوت أو حيـاة     فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا 
  ولألوطان في دم كل  حـر    يد سلفت وديـن  مستحـقُّ

  ـراء بـاب    بكل يـد مضرجـة  يـدقُّوللحريـة الحم

اال  ترون معي ان هذه االبيات  تبدو كما لو ان امير الشعراء قد 
  نظمها اليوم؟؟

واعاد اهللا هذه االيام على االمة العربية .. خالص التهاني لكم
  واالسالمية واالنسانية جمعاء بالخير والعزة واالزدهار والبركات

  وكل عام وانتم بخير
 الم عليكم ورحمة اهللا وبركاتهوالس

لقد جاء النصر بعد ان دفع  أبناء ليبيا األحرار من الدماء الكثير  وادهشوا  
العالم بقوة عزيمتهم وبأس رجاالهم وقدرتهم على تجاوز األوقات العصيبة التي 

لقد تبين للعالم اجمع أن الليبيين يتميزون بثقتهم بأنفسهم، واحترامهم ..مرت بهم
هم، وتمسكهم بدينهم، وعروبتهم،  وكفاحهم في اصرار على بلوغ الهدف لتاريخ

  .لم يعرف الكلل

وانني على يقين ان  ليبيا  سوف تنطلق بخطى واثقة نحو الديمقراطية 
وعاشت ليبيا .. والتنمية واالزدهار لتصبح  قوة مضافة إلى الوطن العربي 

كما نتمنى لالنسان العربي .. حرة مستقلة، وعاش شعبها العظيم الذي نتمنى له 
  ..في كل مكان  حياة  الئقة في عزة وكرامة

  ..واهللا الموفق

  : آخر الكالم 

  كانما  اتمثل امير الشعراء وقد بعث حيا ليعلق بقصائده على االحداث
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