
بني يدي القارئ ليس مجرد كتاب عن ليبيا، وعن س��جل احلقبة الس��وداء التي 
عصفت بها وأخرجتها من التاريخ على مدى أربعة عقود، فحس��ب، وإمنا تأتي 
معاجلت��ه لألزمة الدس��تورية في هذا البلد مبثابة مع��ادل تاريخي موضوعي لكل 
بلد عربي، ورمبا غير عربي، ابتلي باألنظمة الدكتاتورية التي سادت دول العالم 

الثالث في القرن العشرين، وإن كان لنظام القذافي دائمًا خصوصيته املفجعة.
وتأت��ي أهمية الكتاب م��ن أّن املؤلف قد عاش أحداثه بنفس��ه، داخل ليبيا أواًل، 
ثم خارجها، منذ بداية املأس��اة الليبية بانقالب عام 1969، حتى انتهائها بنهاية 
الدكتات��ور الليب��ي معمر القذافي ومصي��ره املخزي على يد ش��عبه عام 2011، 
وإل��ى ما بعد ه��ذه النهاية حني انتخ��ب عام 2012 ليك��ون أول رئيس للمؤمتر 
الوطني العام )أعلى س��لطة تش��ريعية في ليبيا(، ثم حني بادر إلى االس��تقالة في 
منتص��ف ع��ام 2013 لتك��ون اس��تقالته مبثابة تطبي��ق عملي لاللتزام بالش��رعية 

الدستورية التي يؤسس لها هذا الكتاب.
وللمؤل��ف صب��ر غير ع��ادي على مالحقة النص��وص والوقائع م��ن مصادرها، 
سواء منها الوثائق واخلطب والقرارات واألحداث التي أفرزتها العقود األربعة 
املظلمة في ليبيا، أو االنعكاس��ات التي ولدتها هذه األحداث هناك في الغرب، 
وف��ي أروقة األمم املتحدة واملنظمات الدولية، حي��ث عاش املؤلف لقرابة ثالثة 
عقود، واس��تطاع خاللها أن يغ��زو دهاليز وأروقة الوثائ��ق املكتبية التابعة لتلك 
املنظمات، ولوزارة اخلارجية األمريكية، وال سيما تلك التي ظلت طي التحفظ 
والكتم��ان مل��دة طويلة؛ ث��م أفرج عنها أثن��اء وجوده قريبًا منه��ا، مما أضفى على 

الكتاب قيمته التوثيقية الكبيرة.
 وال تق��ّل الوثائق الت��ي أحلقت بالكتاب أهمية عن تلك الت��ي وردت في أثنائه، 
ومنه��ا ذلك التقرير الذي رفع��ه عام 1953 )جيمس إيخلبرغ��ر(، خبير وزارة 
اخلارجي��ة األمريكية باألنظمة العس��كرية، إل��ى حكومة الثورة املصرية برئاس��ة 
جم��ال عب��د الناص��ر؛ ليلقن ضب��اط الث��ورة املصرية دروس��ًا في الس��يطرة على 
احلكم، وضرورة اس��تخدام القمع واإلرهاب بال حدود مع ش��عوبهم من أجل 
احلف��اظ على الث��ورة، مما طّبق بش��كل حرفّي مدهش، وب��كل تفاصيله، في كّل 

األنظمة العربية العسكرية التي جاءت بعد ذلك.  
إن��ه مرج��ع ال غنى عنه ل��كل دارس للتاريخ أو السياس��ة أو القانون أو الفكر أو 
االجتماع، وال سيما للباحثني الذين يدرسون املنطقة العربية ومتغيراتها، وأنظمة 
احلكم فيها، وعالقة هذه األنظمة مع ش��عوبها، واالجتاهات الفكرية والسياسية 
فيه��ا، وعالقاتها باملنظمات الدولية، وكذلك مع الدول الغربية والدول الكبرى 

خالل النصف الثاني من القرن العشرين ومطالع القرن احلادي والعشرين. 
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