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ِي اهلل قَـــــ ْد ُر َك ف َْو َق ق َْولِي
نَب َّ
وش ْأنُ َك ال يُ ِح ُ
يط به َمقَـــــا ٌل
َ

ِالء
ب َِما ال يُ ْستَ َط ُ
اع لَُه ْاجـــــت ُ
َاء
َو َهـــــذا النَّـ ْز ُر لَيْ َس بِ ِه َوف ُ

َضـــل َ
ُك قد َحبَانِي
وإ ِْن أُ ْح ِس ْن فَف ْ

السيد الفاضل
حضر َة َّ

ِ
َـــــاسي َر َج ُاء
إِلَيْ َك َو ُك ُّل أَنْف

السال ُم عليكم.

لَيُ ْر ِه ُقنِي بِذَا ا َ
العنَ ُاء
حلـــــبْ ِس َ
ناء
لِتَ ْغ ُم َرنِي البَ َش
َ
ــــــاش ُة والْ َه ُ
يُ َرافِقُـــــــين َم ِدحيُ َك والثَّنَ ُاء

بِبَاب َ
ـــت اليَ ْو َم َر ْحلِي
ِك قد َو َض ْع
ُ

احــــتِي َوب َ
َاء
ِك ِّ
و ِعنْ َد َك َر َ
الشف ُ
َاء
وف َْو ًزا ال يُ َك
ِّ
ـــــــد ُر ُه َشق ُ

ــــق ا َ
حل ْش ِر يُ ْغنِي
ِ
و َع ْونًا عند َضيْ

َويَ ْش َملُنِي ِو َدا ُد َك وا َ
ـــــباء
حل
ُ

أؤم ُ
ــل َ
ســريعا
اجا
ْـر ً
ِّ
ً
فيك إِف َ
َ
ض
َجو ُد َك غاي ٌة
ونَـــــداك فَيْ ٌ
فُ

ِض ُاء
ليس لَُه انْق َ
َس ِخ ُّي النَّـــــبْ ِع َ



•



وح ْسبِي يف َه َو َ
اك االقْـــــتِ َد ُاء
َ
خاء
الس ُ
َوأَنْ َت البَ ْح ُر ِش َيمــــتُ َك َّ

***

َش َك ْو ُت َ
ٍ
وضيْ ٍق
ـــك َ
ِن َضنْ
إليك م ْ
َر ُس َ
ِن بَعِي ٍد
ول اهلل ِجئْـــــتُ َك م ْ

الز ْرقاء إىل علي حيىي ُم َع َّمر
أ) رسال ٌة من ُم ْص َطفى َّ

فِ
اقتفاء
َجئْ ُت َولِي على األَثَــــ ِر ُ

بِبَاب َ
ـــــراء قَبْلِي
الش َع
ِك َح َّو َم ُّ
ُ
ِق فقـــد حا َولْ ُت َج ْهدِي
فَإ ِْن أُ ْخف ْ

ُ
ـــــكو
ِي اهلل إِنِّي ِجئْ ُت أَ ْش
نَب َّ
ْـــــت ُهنَا َوإِنِّي
ِي اهلل ِضق
ُ
نَب َّ
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األستاذ الشيخ علي يَ ْحيَى ُم َع َّمر  ...املُ ْحتَرم – حفظه اهلل تعاىل.

ِما ،و ُهما :التكميل ل َِما
تكرمتُم بإرسالِه َ
وبعد؛ فقد وصل الكتابان اللَّذان ّ
والو ْر ُد البَ َّسام يف رياض األحكام .ونشكركم على ذلك
َ
أخ َّل به ُ
كتاب النِّيلَ ،
ني املزيد من سعيكم لتحصيل ُ
َ
الكتب اليت تُ َس ُّد بِ َها حاج ُة
جزيل الش�كر ،آمِل َ
أح َد املَذَاهِب الثَّمانِيَة اليت ستُ ْكتَ ُب
مكتبة املوسوعة إىل فقه اإلباضية ،باعتباره َ
موضوعات املوسوعة مشتمل ًة عليها.
ُ
أح َمد بن ُم َح ّمد
حضر َة األستاذ الكرمي؛ اتَّ َص ْلنَا  -كما أَ َش ْرتُم  -بالشيخ ْ
الشيخ ُم َح َّم ٌد َم ْو ُجو ًدا،
ِي فِي مكتب ُم َمثّلية ُع َمان ،ولَ ْم يكن وال ُده ُ
َّ
الس�الِم ّ
ور َد يف كتابكم بش�أن كتاب النِّيل ،فو َع َد بأن يتابع املوضوع
وذكرنا له ما َ
ْ
لتأمني ذلك الكتاب بالثَّ َمن الذي يُكلّفه ذلك ،ونشكركم على داللتكم هذه،
تيسر
مع التذكري بأن ال تَ ْفتَ ُؤوا تَ ِج ُّدو َن فِي البَ ْح ِث عن نُ ْس َ
�خ ٍة أخرى منه إذا َّ
لكم.
حصلتم لن�ا الكتابني اللذين
عم�ا إذا ُكنْتُ ْم قد ّ
هذا ،ونرج�و َ
إخبارنا َّ
والو ْرد البَ َّسام) بطريق الشراء ،وأن تبيّنوا لنا ثَ َمنهما،
أرسلتمو ُهما (التكميلَ ،
َ
وكيْفِيَّ َة إرساله إليكم.
عمر (حبوزة الباحث).
• مصدر الرسالة :نسخة ُم َص َّورة من األصل احملفوظ ب َِمكتبة الشيخ علي يَحىي ُم ّ
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َّأما كتاب (القواعد) الذي س�عيتُم لتصوير نسخ ٍة منه لنا ،وذكرتُم أنكم
كلّفتُم أحد أصدقائكم بإرس�اله؛ فنُ ْخب ُِركم أنه لَ ْم يصلنا إىل اآلن ،ولَ َعلَّ ُه يف
أيضا بيان ُكلفته لنرسلها إليكم أو ل َِم ْن ترغبون.
الطريق ،ونرجو ً
أطيب تَحيّايت إليكم ،ومضاعف شكري ،مع رجا ِء إبالغ
وختا ًما تقبّلوا َ
أيضا .والسالم
األس�تاذ الش�يخ الناصر الذي كان معكم تَ ِحيّاتِي واحترامي ً
عليكم.
خبري املوسوعة الفقهية

أح َمــــد الزرقاء
مصطفى ْ

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية /الكويت
 15من صفر 1388هـ 1968 /5 /12 -م

تقدم َ
وقبل إرس�ال هذه الرسالة؛
فضيل َة األس�تاذ اجلليل :بَ ْع َد كتابة ما َّ
املصورة من كتاب (قواعد اإلسلام) للجيطايل وحاشيته،
َو َصلَت النس�خ ُة َّ
بناء على
السي ُد عمرو بن خليفة النامي م ْ
ِن ُطالب كمربدج يف لندن ً
أَ ْر َس�لَ َها َّ
�كرا لكم ولهّ .
أؤكد رجائي بسرعة بيان ُكلفتها ،ول َِم ْن نُرسلها؟
أمركمُ ،
فش ً
ِمتكم.
بارك اهلل تعاىل يف ه ّ
(اإلمضاء) مصطفى أمحد الزرقاء
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ُوسة
ب) تقدمي علي يَ ْحىي ُم َع َّمر لسيَر َم َشايخ نَف َ

•



مقدمة
ِّ
الدكتور عمرو
وقار َن بَيْ َن َم ْخ ُطو َطاتِه وأ َع َّد ُه للطبع:
َّق هذا
َحق َ
َ
ُ
الكت�اب َ
منهج ُه يف
خليف�ة النامي ،وكان ينبغي ْأن يُت َِّم َع َملَه ْ
بأن يُق ِّ
َ�دم لَُه ،ويُ َو ِّضح َ
التحقيق ،ويَذ ُ
اعتم َد عليها ،ويُتَ ْر ِج َم للمؤلِّف ،كما ف ََع َل
ْك َر املخطوطات اليت َ
ُ
مع غريه من الكتُ ِب اليت َح َّققَها .ولكنه ُش�غ َ
ِل عن هذا اجلانب اهلا ّم بأ ْع َم ٍ
ال
َّ
أخرى ْأكثَ َر أ َه ّمي ًة ،وب َِما أنه لَ ْم يَتَ َم َّك ْن من تَ ْوفِيَ ِة هذه اجلوانب كما لَ ْم يَتَ َمك ْن
ِن نَ ْش� ِر ِه أ ِذ َن بِنَ ْش ِر ِه على الوضع الذي هو عليه ،إ ِْن لَ ْم يَتَ َط َّو ْع غريُه للتقدمي
مْ
له.
َر
وكن�ت يف مبدأ األم ِر َص َرف ُ
ُ
ْت النَّ َظ َر ع�ن التقدمي للكتاب  -حني ا ْعتَذ َ
َ
أح ُّق الناس بالتق�دمي  -و َه َم ْم ُت أن أ َد َع ُه يَ ْخ ُرج إىل
و
ه
ن
م
ه
ل
التقدمي
ع�ن
ُ َْ َُ َ
نت أُ ِح ُّس بش�ي ٍء من
الصورة اليت انتهى منها املُ َحق ُ
ِّق ،ولكنِّي ُك ُ
األيدي على ُّ
َ
املسلك ِمنَّا يف
ناتج عن اإلحس�اس بالتقصري ،يَ ْج َع ُل هذا
الرضاٍ ،
القلق وعدم ِّ
صورة ُس�و ِء أ َد ٍب من ا َ
ِر كتابًا
السلَف ،ويُ َخيَّ ُل إِلَ َّي  -ونَ ْح ُن نُ ْصد ُ
خللَف مع َّ
الرجال
مْ
ِن ُكتُبِهِم دون تقدمي  -كأنَّما َ
جاء يَ ُز ُ
ورنا يف هذا العصر أح ُد أولئك ِّ
العظامْ ،
ٍ
جتمعات تَ ْج َه ُل عنه ُك َّل
فتركن�اه ُدو َن لقاء أو مرافقة ،لِيَ ْد ُخ َل إىل ُم
ِن عن شخصه ،ويَذ ُ
شيءٍ ،ويَ ْج َه ُل هو عنها َّ
ْك َر
كل شيء ،لِيُ َع ِّرف بنفسه ويُ ْعل َ
عمر (حبوزة الباحث) .هذا
• مصدر الرس�الة :نسخة ُم َص َّورة من األصل احملفوظ ب َِمكتبة الش�يخ علي يَحىي ُم ّ
ِ�ن األعمال املفقودة اليت ل َْم أعثر عليها ،وغاي ُة ما َو َج ْدتُه عنه
تقد َم مين أن
وق�د َّ
َ
الكتاب  -بتحقيق النامي  -م َ
حصلت حبمد اهلل على هذه املقدمة اليت ِّ
تؤكد فراغ النامي من حتقيق
قدم له .مث
معمر َّ
ُ
إشارةٌ إىل أن الشيخ علي َّ
واكتفيت
اختص�رت كثريًا منها،
واملقدمة يف َخ ْم ٍس وعش�رين صفحة،
الكت�اب .ويبقى
ُ
البحث جاريًا عنهِّ .
ُ
ُ
ِحتها وخات َِمتها إلعطا ِء ُصور ٍة عا ّمة عنها.
بفات َ
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َف الع َ
ِظا ُم حىت يف
الس�ل ُ
للناس مزاياه ،وتلك حالٌَة لَ ْم يَ ُك ْن يُ ْح ِس�نُها أولئك َّ
الزمان ؟!
َز َمنِهم ،وبَيْ َن َم ْن يَ ْع ِرفُهم ويَ ْع ِرفُونهَ ،
ِم يف هذا َّ
فكيف بِه ْ

َد ُم َ
العمل العظيم يُ ْج ِه ُد نفسه أن يتوارى عن
َّ
كأن الواح َد منهم عندما يُق ِّ
ُ
خالصا هلل ،فال تَنْ ُظ ُر إليه
ِم وألسنتهم ،حىت يَكو َن َع َملُه ً
أعيُ ِن الناس ْ
وأس َما ِعه ْ
َعيْ ٌن يف إكبار ،وال تَم ُ
ٍ
ِن بَ َش�رٍ،
ِيل إليه أ ُذ ٌن يف
إعجاب ،وال تنالُُه كلم ُة ثنا ٍء م ْ
فال يَ ِج ُد الشيطا ُن منفذًا لنفث الغرور يف نفسه.

أقد َم لِ َه�ذا الكتاب بِ َهذه املقدمة
رأيت أن ِّ
وبناء على ذلك اإلحس�اس ُ
ً
ِّق
ق
ح
م
بها
ت
يك
مة
مقد
د
س
م
حاولت
ومهما
ا
د
أب
�د
س
ت
ال
اليت
البس�يطة
ُ َ َ َّ ِّ
ً
َ ُ ُّ
ُ َُ ُ
َق املؤلِّ َف يف رحلته الطويلة ،يتتبّع ُخطواته مع كل كلمة،
الكت�اب؛ الذي راف َ
آثاره مع ِّ
كل َح ْر ٍف ،ويعيش معه فت�ر ًة من حياته؛ لَ ْح َظ ًة بلحظ ٍة
ويتق َّ
َص�ى َ
ِح َر َكةٍ.
وح َر َك ًة ب َ
َ
.................................
ِ
ورةٌ رائع� ٌة ل ُِم ْجتَ َم ِع ذلك العصر ،وهو يف
والكتَ ُ
�اب ب َِمزايَا ُه و ُعيُوبِه ُص َ
ومصدر ها ّم ،ولو أتي�ح لنا أن نَ ْف َه َم ُك َّل
ني،
الدراس�ة االجتماعية َكنْ ٌز ثَ ِم ٌ
ٌ
ِف َّ
املفردات اللغوية البَ ْربَ ِريّة ،وأتيح لنا أن نَ ْعر َ
النصوص؛
كل ما ت ُد ُّل عليه تلك
ُ
ْ
الكتَ َملَت الصورة االجتماعية اليت أراد مقرين البغطوري أن يَ َض َع َها عن مخسة
قرون تقريبًا .هذا عالو ًة على اجلوانب التارخيية اليت كانت مقصود ًة بالذات،
وعن اجلوانب الشرعية اليت ف ََر َضتْها طبيع ُة اجملتمع املتديِّن.
وإىل هنا أتركك أيها القارئ الكرمي مع مقرين البغطوري يَقُو ُد َك يف رحلة
َّق فيها إىل ِ
إيناس َك وإمتاعِك.
عرب َخ ْم َس ِة قُرون ،أرجو أن يُ َوف َ
علي حيىي معمر
طرابلـس
 1من ربيع الثاين 1398هـ 1978 /3 /10 -م
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ج) مقال املُ ْستَ َشار ال َعقيل عن الشيخ علي يَ ْحيَى ُم َع َّمر

•



الشيخ علي بن يَ ْحيَى ُم َع َّمر

(1400-1337هـ1980- 1919 /م)

● َم ْولِ ُده ونشأته:
هو الش�يخ العالم�ة األديب املؤرخ عل�ي بن حيىي معمر ،ولد س�نة
1337هـ1919 /م يف قرية (ت ْ
ِكوِيت) من إقليم (نالوت) يف ليبيا .ونش�أ
وترعرع يف أس�رة صاحلة كرمية كان لَ َها ْأطيَ ُب األثر على استقامته وحسن
التح َق بإحدى مدارس القرآن الكرمي وهي مدرسة الشيخ عبداهلل بن
سلوكهَ .
وذكاء
مس�عود الكباوي ،ثُ َّم انتقل إىل املدرسة االبتدائية ،فأظهر نبوغًا فائقًا
ً
الشيخ
حادا وموهب ًة امتاز بِ َها بني أقرانه ،ولَ َف َت أنظار أس�اتذته .وحني قَ ِد َم ُ
ًّ
والشيخ الليين من
ليبيا
إىل
التونس�ي
ِي
ب
اجلر
ِي
ن
ِّي
ل
ال
حيىي
بن
رمضان
ِم
ل
ُ
العا ُ
ّ
ّ
انض َّم الش�يخ علي حيىي معمر إىل
تالمذة اإلمام حممد بن يوس�ف اطفيش َ -
حلقته العلمية واستفاد منه.
ِي:
● نَ َشا ُطه ال ِع ْلم ّ

مر ًة
ثُ َّم ساف ََر إىل تونس ،الحقًا بشيخه (الليين)
َّ
وانضم إىل حلقته العلمية َّ
ثاني�ة والزمه .وبعدها انتقل لاللتحاق جبامع الزيتون�ة بالعاصمة تونس .ثُ َّم
ُجتَ َمع) الكويتية؛ يف عددها رقم  ،1688الصادر بتاريخ  13حمرم  11 /1427فرباير
• مصدر املقالَ :مجلة (امل ْ
الد ْع َو ِة واحلركة
يكتبها
اليت
احللقات
 2006م .ضمن سلس�لة
ِن أ ْعال ِم َّ
املستشار عبداهلل العقيل حتت عنوان «م ْ
ُ
اإلسلامية امل َُع ِ
املستشار يف تَحرير ما ّدة مقاله من ٍ
مقال للدكتور حممد صاحل ناصر؛ بعنوان
د
استفا
وقد
اص َرة».
َ
ُ
«الشيخ علي حيىي معمر؛ مؤرخ وأديب وداعية» .منشور على مواقع االنترنت.

311

عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

يف سنة 1357هـ (1937م) س�افر إىل اجلزائر حيث التحق ب َِم ْعهد احلياة
ب َِمدين�ة (القرارة) بوادي ميزاب ،ويُعترب هذا املعهد من ُص ُروح املعرفة والعلم
يف العالَ ِم اإلسلامي .و َع َرفَتْ ُه األندية األدبية يف القرارة بقصائده الش�عرية،
وشار َك بفاعلية يف مجعياتِ َها
وأناشيده الرائعة اخلالدة ،و ُميُولِه األدبية الواعدةَ ،
ٍ
بصمات واضح� ًة؛ ما تزال حىت اليوم
الثقافية ،وجلس�اتِ َها الفكرية ،وتَ َر َك
يف َمجلّة الش�باب اليت كان معه ُد الش�باب يُصدرها آنئذ ،وازدهرت اجمللة
حاورا
ب َِمقاالته النقدية وقصائده الرقيقة ،وأناش�يده املطربة ،و َع َرفَتْ ُه ً
أيضا ُم ً
ريرا.
قديرا،
ومناظرا ن ْ
ِح ً
ً
ً
احبَها من مهرجانات ثقافية متمثلة
كانت هذه احلرك ُة اإلصالحية وما َص َ
يف الش�عر واملسرح واألناشيد تَ ُه ُّز فؤا َد علي حيىي معمر وتدفعه إىل املشاركة
الفعالة ،واالندفاع اجليّاش ،فظهر طابعه على إنتاجه الذي كتبه يف هذه املرحلة
ّ
من ُع ُمرِه الدراس�ي ،وكان من ُح ْس ِن ّ
حظه أن يعيش الفترة اليت فرضت فيها
اإلقامة اجلربية على الش�يخ بَيُّوض من قِبَل االس�تعمار الفرنسي (1940-
الشيخ إىل
احلرب العاملية الثانية س�ببًا يف أن يبقى
الطالب ُ
1943م) وكانت ُ
ُ
جانب أستاذه ينهل من معارفه ويستفيد من تَجاربه.
وذكاءه عهدوا إليه بالتدريس يف املعهد ،فصار
شيوخه نبوغَه
وحني رأى ُ
َ
تلميذًا ُم َد ِّر ًس�ا يف آنٍ ،حىت 1365هـ1945 /م حيث عاد إىل وطنه ليبيا،
ِر ْت بعد صدور ثالثة أعداد منها .وتَ َد َّر َج
وأنشأ َمجلّة (الرياع) ولكنها ُصود َ
موج ٍه تربوي ،وكان يلقي الدروس واملواعظ،
من ُم َد ِّر ٍس إىل مدير مدرسة إىل ِّ
وينش�ر املقاالت الدينية واألدبية يف َع َد ٍد من الصحف ،وأنشأ مدرسة ابتدائية
للم َعلِّمني يف بلدة (جادو) ،كما أنش�أ مجعية الفتح ومدرسة الفتح يف
ومعه ًدا ُ
طرابلس.
وخه:
● ُشيُ ُ

أ ّما ُشيوخه الذين تَتَل َْم َذ عليهم فهم :الشيخ عبداهلل بن مسعود الكباوي،
البارونِي ،والش�يخ رمضان بن حيىي اللِّينِي ،والشيخ
والشيخ عيسى بن حيىي ُ
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ُم َح َّمد بن صالِح الثميين ،والش�يخ اإلمام إبراهيم بن عمر بَيُّوض ،والش�يخ
أبو اليقظان إبراهيم بن عيس�ى بن حيىي ،والشيخ َع ُّدون بن ُم َح َّمد شريفي.
وغريهم كثريون سواء يف ليبيا أو تونس أو اجلزائر.
األخ الدكتور عمرو خليفة النامي؛ الداعية اإلسلامي،
ِ�ن تالمذتهُ :
وم ْ
دور فاع ٌل ومؤثِّ ٌر يف
ِخ ِّريج جامع�ة كامربدج يف بريطانيا ،والذي كان ل�ه ٌ
ِي ،ونَ ْش� ِر الدعوة اإلسلامية يف بريطانيا وليبيا ،متعا ِونًا مع
النشاط الطالب ّ
إخوانه العاملني من الدعاة إىل اهلل يف كل مكان.
● َم ْن َه ُجه فِي التأل ِ
ِيف:
ُعر َ
السيَّال ،وإنتاجه
ِف الش�يخ علي َّ
معمر منذ مطلع حياته ال ِع ْلمِيَّة ب َقلَمِه َّ
ِر بأسلوبه املتميّز الذي يَجمع بني اإلثارة والبساطة ،ويَجمع بني
الغزير ،واشتُه َ
أديب نَ َه َل من
ُمخاطبة العقول والقلوب بطريقة جذَّابة س�احرة ،وذلك شأ ُن ٍ
معني القرآن الكرمي واألدب العريب القدمي يف أ ّمهات مصادره.
قلمه ثقاف ٌة واسع ٌة ،وبيا ٌن ِ
ساح ٌر،
لذا عندما تَ َو َّج َه إىل التأليف كان يُ ْسع ُ
ِف َ
ومعار ُ
ِف مس�تفيض ٌة ،فتَ َر َك للمكتبة اإلسالمية العدي َد من البحوث واملؤلفات
املتميزة بالعرض اجليّد ،والتحليل العميق .هذا َع َدا مقاالته وقصائده اليت نشر
بالص ُحف العربية ،ونَ َش َر بعضها اآلخر يف َمجلّة الشباب الصادرة
بعضًا منها ُّ
ب َِم ْع َهد الشباب يف األربعينيات.
ِي لكتابة التاريخ:
● املَْن َه ُج اإلسالم ُّ

ِن ألْ َم ِع ُ
الكتَّاب اإلسالميني يف العصر احلديث
يُ َع ُّد ُ
معمر م ْ
الشيخ علي حيىي َّ
وقلب
ْل نَيِّر ،وبصري ٍة نافذةٍ ،
ِن َعق ٍ
دعو ًة إىل الوحدة اإلسالمية ،ب َِما َو َهبَ ُه اهلل م ْ
أساس الفكر
مؤمن يس�ع املؤمنني مجيعًا ،وقد اش�تهر ب َِمبادئه اليت َو َضعها َ
والتعارف واالعتراف.
اإلسالمي ،وهي املعرفة
ُ
تقديرها إال َمن
َدمها
َّإن اليد البيضاء اليت ق َّ
ُ
الش�يخ علي َّ
معمر لن يستطي َع َ
َ�ع على اجلهد العظيم الذي بذله يف مؤلفات�ه للتقريب بني وجهات نظر
َّاطل َ
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حادا وفُرق ًة ال لقاء بعدها.
املسلمني ،فيما َح ِسبَتْ ُه ُ
بعض الكتب القدمية خالفًا ًّ
َت تص ُدر من ح ٍ
آخر
وق�د
ني إىل َ
آثار جهوده يف البحوث التي َ
أخذ ْ
ْ
ظهرت ُ
فص َّحح كثريًا من التصورات
بأقالم أكادميية نزيهة ،تَنْ ُش ُد احلقيق َة بكل تَ ْجرِيدَ ،
وص َّو َب أخطاء فادحة ،وأبا َن عن حقائق تارخيية ناصعة.
اخلاطئةَ ،
أهم ُم َؤلَّفاتِهِ:
● ُّ

اإلباضية يف موكب التاريخ .اإلباضية بني الفرق اإلسلاميةَ .س َم ُر أسر ٍة
مسلمة .امليثاق الغليظ .الفتاة الليبية ومشاكل احلياة .األقانيم الثالثة أو (آلِ َه ٌة
من احللوى) .اإلسالم والقيم اإلنس�انية .فلسطني بني املهاجرين واألنصار.
أجوبة وفتاوى .صالة ا ُ
ِق
ِم ولكنه يَ ْحل ُ
جل ُم َعة .أحكام السفر يف اإلسالمُ .م ْسل ٌ
ويُ َد ِّخن .األمر باملعروف والنهي عن املنك�ر .احلقوق يف األموال .األباضية
أح َرقَ َها ولَ ْم يَبْ َق من ِش ْعرِه
مذهب إسالمي معتدل .ثالثة دواوين شعر( .ولكنّه ْ
ٌ
إال ما نُ ِش َر يف الصحف واجملالت) .مسرحية (ذي قار) .مسرحية (حمسن).
ٍ
ٍ
وحتقيق�ات لبعض كتب التراث،
تعليقات
كما َّأن للش�يخ علي ُم َع َّمر
نذك�ر منها :تعليق على كتاب الصوم م�ن تأليف أيب زكريا يَ ْحيَى اجلناوين
(مطبوع) .تعلي�ق على كتاب النكاح من تألي�ف أيب زكريا حيىي اجلناوين
(مطبوع) .تقدمي لكتاب سري مشايخ نفوسة ،وهي من حتقيق الدكتور عمرو
النامي (مطبوع).
وث كثرية نَ َش�رها يف اجملالت العربية ،نذكر منها :جملة
وله
مقاالت وبُ ُح ٌ
ٌ
(الشباب) ل َِم ْع َه ِد الشباب بالقرارة .جملة (املسلمون) يُصدرها املركز اإلسالمي
جبنيف ،سويسرا .جملة (األزهر) يُصدرها َم ْج َم ُع البحوث اإلسالمية باألزهر،
القاهرة( .األسبوع السياس�ي) و(املَُعلِّم) تصدران بطرابلس ،ليبيا( .الرسالة)
مراسلات ع ّدة مع مشاخيه:
الزيَّات ،بالقاهرة .ولَُه
ٌ
يُصدرها أمحد حس�ن َّ
ِع ْت َ
نت
لك َّو ْ
الشيخ بيوض ،الشيخ أيب اليقظان ،الشيخ عدون شريفي ،ولو ُجم َ
وثائق تارخيية مهمة.
ضخما ،وهي تُ َع ُّد َ
ُمجلَّ ًدا ً
● َم ْع ِر َفتِي به:
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زارنَا ُ
أواخر الستينيات امليالدية ،حيث
ُ
س�عدت ب َِمعرفته حني َ
بالك َويْت َ
�رفَنِي بزيارتِي يف البيت والوزارة ويف مجعية اإلصالح االجتماعي ،فكانت
َش َّ
وحوارات عن موس�وعة الفقه اإلسلامي؛ اليت ُكنَّا قد ش�رعنا
أحاديث
ُ
ٌ
بإصدار بُحوثه�ا التمهيدية ل َِع ْر ِض َها على العلماء يف أحناء العالَ ِم اإلسلامي
ِم ،وكان منهم الش�يخ علي معمر والش�يخ أمحد اخلليلي
إلبداء مالحظاتِه ْ
غزيرا
والشيخ حممد ناصر املرموري وغريهم .ولقد َو َج ْد ُت عند الشيخ ً
علما ً
لقوة الدليل ،من خالل احلوارات
َ
وس َع ًة يف الصدر ورغب ًة يف احلوار وخضو ًعا ّ
واحملاضرات واملؤتَ َمرات والبحوث والندوات اليت اشترك فيها.
الش�اب العام َ
ِل الدكتور َع ْمرو النامي ِخ ِّريج جامعة
ولن أنس�ى ذلك
َّ
ْت إليه ع�ن طريق زمالئه :الدكتور أمحد
كامبردج يف بريطانيا؛ الذي تَ َع َّرف ُ
العبَيْدِي ،والدكتور حس�ن عبداحلميد صالِح،
الع َّس�ال ،والدكتور مبارك ُ
َ
ِم ُولِ َد يف (نالوت) بليبيا
ل
س
م
شاعر
وهو
ا.
عاطر
ثناء
عليه
أثنوا
الذين
وغريهم
ُ
ٌ ْ ٌ
ً ً
ِص َر حيث حصل على املاجس�تري يف األدب،
1942م وبِ َها تعلَّم ،ثُ َّم َد َر َس بِم ْ
َشها
ثُ َّم رحل إىل بريطانيا حيث أ َع َّد أطروحة عن (تطور الفكر األباضي) ناق َ
يف كمربدج سنة 1971م مث َد َّرس يف (جامعة الفاتح) يف ليبيا ،مث عمل أستاذًا
معارا جبامعة (مشيجان) بالواليات املتحدة األمريكية ،مث استقر يف ليبيا؛ حيث
ً
السجون ،وعانَى ويالتِ َها بسبب التزامه باإلسالم والدعوة إليه
ِب
ه
غيا
عرف
َ ُّ
وانتمائه لإلخوان املسلمني.
أشهرها قصيدة (أ ّماه) اليت قال يف مطلعها:
له قصائ ُد كثري ٌة ُ

ِظ اهللُ
أَُّمــــا ُه ال تَ ْج َزعِي فَا َ
حلاف ُ
ِن ُدعــا ِة ا َ
حل ِّق نَتْبَ ُع ُه ْم
يف َم ْو ِك ٍب م ْ

إِنَّا َسل ْ
َكـــنا َطرِيقًا قد َخبَ ْرنَــا ُه
ِيق الْ ُهـ َدى أَنَّى َو َج ْدنَــا ُه
َعلَى َطر ِ

وكان الدكتور النامي داعي ًة من دعاة اإلسلام العاملني ،كما كان شعل ًة
من احلماس وال َغيْ َرة على اإلسلام والعمل الدؤوب لنصرة اإلسلام وقضايا
املس�لمني ،من خالل َج َماعة اإلخوان املس�لمني اليت َ
وشار َك يف
ارتبط بِ َها َ
أنشطتها َ
داخل ليبيا وخارجها.
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● َش ْخ ِصيَّتُه َو ِصفَاتُه:

َار العلماء وهيبتُهم،
والش�يخ علي حيىي معمر ش�خصيّة جذّابة ،يَزِينُه َوق ُ
وطالقَ ُة املُ َحيَّا وبشاشة الوجه ،وحسن احلديث والذوق الرفيع ،واألدب ا َ
جل ُّم
ِم ،وبَذْل
والتواضع والبساطةَ ،
وس َع ُة االطالع على أحوال املسلمني ومشكالتِه ْ
اصة عن طريق التعليم والتربية .وكان يدعو
ِم ،وب َ
ِخ ّ
اجلهد املستطاع ل ُِمسا َع َدتِه ْ
إىل التقارب ونبذ اخلالف والتخلِّي عن العصبية املذهبية ،وإىل التسامح وفتح
باب االجتهاد ،والدعوة إىل الوحدة اإلسالمية.

رحم اهلل الشيخ وجزاه اهلل عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

● َقالُوا َع ْن ُه:
ْت من
يقول عنه الش�يخ أمحد بن محد اخلليلي مفيت السلطنة« :لقد َع َرف ُ
معمر  -يف خالل هذا اللقاء وهذه الزيارة وهذا السفر
الش�يخ علي بن حيىي ّ
وكنت له فيه صاحبًا باجلنب
ال�ذي رافقتُه فيه وكان لِي فيه صاحبًا باجلنبُ ،
ماح َة ودماثة ا ُ
خللق وحسن املعاملة ،واللطف يف ُم َخالَ َق ِة الناس ،والرأفة
الس َ
 َّأيضا َميْلَ�هُ إىل األدب ،وقد كانت عباراته األدبية ال
يف اخلير،
وعرفت منه ً
ُ
تَ ْخلُو من النكتة أحيانًا ،ومع ما كان يعانيه يف ذلك الوقت  -وقد كان ذلك
يف أُ ْخ َريَ ِ
ات ُع ُمرِه  -من األسقام والبَالوِي ،فإنه جبانب ذلك كانت فيه نَ ْف ٌس
ش�ابّة من حيث ال ُفتُ َّوة والقوة واالنشراح واللطف يف املعاملة مع الناس ،فهو
دائما على َج ْم ِع كلمة
ِحذافريها ،وكان ً
َر ُج ٌل َج َمع األخالق احلسنة ب َ
حريصا ً
وج ْم ِع َش ْملِهم».
املسلمني َ
● َو َفــاتُ ُه:
َ
انتقل أس�تاذُنا الش�يخ علي حييى معمر إىل رمحة اهلل يف ش�هر صفر
1400هـ ،املواف�ق 1980/1/15م ،بعد أن تَ َد ْه َو َر ْت ِص َّحته حتت وطأة
اصة
الضغوط السياس�ية اليت يواجهها العاملون لإلسالم يف كل مكان ،وب َ
ِخ ّ
وضج منها
حتت األنظمة الدكتاتورية اليت أهلكت العباد ونش�رت الفس�اد َّ
احلاضر والباد.
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 .4ملحقات أخرى متعلقة

ونظرات يف مقاله
كر للمستشار العقيل
ٌ
د) ُش ٌ

•



علي يَحــــىي ُم َع َّمر

داعية املعرفة والتعارف واالعتراف
ومؤر ُخ زعماء اإلصالح املستشار
لقد أَثْل َ
َج صدري ما كتبه أستا ُذ اجليل ِّ
معمر» املنشور
عبداهلل العقيل  -حفظه اهلل  -يف مقاله عن «الشيخ علي حيىي ّ
يف عدد املُ ْجتَ َمع رقم  1688الصادر بتاريخ  12حمرم 1427هـ 11 /فرباير
2006م ،وهو كال ُم ُمنْ ِص ٍف يع�رف للرجال حقَّهم وقدرهم ،ويزيده أمهي ًة
التزا ُمه أن ال يكتب إال عن معاص ٍر التقاه من دعاة اإلسلام العاملني ،ورجال
حديث َم ْن عاين ونظر ،وليس
احلركة اإلسلامية املُ َجاهدين ،فحديثُه عنهم
ُ
العيا ُن كا َ
خلبَر .وم�ا أكتبُه هنا ليس تعقيبًا عليه ،إنَّ َما هو نزو ٌل عند طلبه من
القراء أن يوافوه ب ُِمالحظاتِهِم ونَ َظراتِهِم على ما َكتَب.
�ف لَُه أ ّن شخصية الشيخ علي
ِما يُ ْؤ َس ُ
( )1أفتتح مقالِي بأن أقولَّ :إن م َّ
معمر  -مع قرب زمانِ َها ودورها البارز يف احلركة اإلصالحية املعاصرة -
حيىي ّ
تس�تحق من الدراسات التارخيية والفكريةَّ .
ولعل َمجلّة اإلنقاذ
لَ ْم تَ ْح َظ ب َِما
ّ
علي وأسرته
الليبية كانت َس�بَّاق ًة إىل ذلك بإفرادها عد ًدا ًّ
خاصا عن الش�يخ ّ
َص َد َر سنة 1404هـ1984 /م ،وأَْق َد ُم َم ْن َكتَ َب سريته :رفيقُه سليمان عون
اهلل يف «صفحات َم ْخ ُطوطة عن حياته» سنة 1410هـ1991 /م ،ثُ َّم كتب
بوح َّج�ام اجلزائري مقالتني عنه :األوىل يف ترمجة حياته َص َّد َر
الدكتور حممد َ
بِ َها كتابه (اإلباضية دراس�ة مركزة) سنة 1415هـ1985 /م ،والثانية عن
التعقيب ب َقلَم الباحث .ول َْم يُنْ َشر إىل اآلن ،لكنه َو َص َل باملراسلة إىل يد املستشار العقيل.
• هذا
ُ
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جهوده يف الدعوة إىل وحدة املسلمني .وكتب الدكتور حممد ناصر اجلزائري
مقال ًة أخرى َج َم َعت احلديث عن حياته وجهاده اإلصالحي.
ُ
الفض�ل لألخ فوزي يون�س حديد يف كتاب�ة ّأول أُطروح ٍة
�م كان
ثُ َّ
جامعية عنه عنوانُ َها (الش�يخ علي حيىي معمر ومنهجه الدعوي) أنْ َج َزها سنة
1417هـ1997 /م ،مث تَلَتْها أطروح ُة األس�تاذ قاسم باحلاج( :الشيخ علي
�ت سنة 1421هـ2000 /م،
معمر و َمنْ َه ُجه يف َع ْر ِ
ض العقيدة) نُوق َ
ِش ْ
حيىي َّ
وكلتا األطروحتني ُطب َِع ْت سنة 1424هـ2003 /م.
ُّ
ور َّك َز ْت
رورا ً
سريعا على حياتهَ ،
وكل هذه املقاالت والدراسات َم َّر ْت ُم ً
ٍ
تساؤالت كثري ًة تبحث
على دراسة بعض جوانب فكره ،و َط َر َح ْت يف املقابل
ٍ
مراسالت عديدة ووثائق َمخطوطة
ِت النظر هنا إىل ُوجود
عن جواب .وأنا ألْف ُ
َد َم صور ًة أوضح ملسريته
ِن ش�أنِ َها أن تكشف القناع عن حياة الشيخ ،وتُق ِّ
مْ
وصاحبَه ما زال على قيد احلياة ،وهم
ِمن َع َر َف الشيخ
َ
العلميّة ،ثُ ّم إ ّن عد ًدا م َّ
املستشار
ِم كما َد َّونَ َها
ُ
ُشهو ٌد على عصره وتارخيه ،فال بُ َّد من تدوين شهادتِه ْ
العقيل أبقاه اهلل يف مقاله.
الش�يخ علي حيىي
( )2مبدأ (املعرفة والتَّ َعا ُرف واالعتراف) الذي أطلقه
ُ
معمر هو نظري� ٌة حضارية عميقة أثبتَت األيا ُم صدقَه�ا وفاعليّتها ،وهي يف
أمهيتها تُ َعادل نظري َة مالك بن نيب (ت1393هـ) عن القابلية لالس�تعمار،
ونظريَّة جودت س�عيد (مفكر معاصر) عن تغيري األن ُفس ،وغريها من املبادئ
احلضارية اليت َد َعا إليها ّ
املفكرون االجتماعيون.
ونظرية (املعرفة والتعارف واالعتراف) تَ ْد ُخل يف ُعمق املُ ْجتَمِع املس�لم
التعصب املذهيب
داء ُع َضاالً طالَ َما َه َّز الكيان اإلسلامي و َز ْع َز َعه ،هو ُّ
ِج ً
لتعال َ
ملخ ًصا نظريته« :وأنا على يق ٍ
ني  -يف نفس�ي
البغيض .يقول الش�يخ علي ِّ
باحلجة ،وال
 أن املذهبيّة يف األمة اإلسلامية ال تتحطم بالقوة ،وال تتحطم ّّ
التعصب ،وقو ًة يف
تتحطم بالقانونَّ ،
فإن هذه الوس�ائل ال تزيدها إال ش ّد ًة يف ّ
َر ّد الفعل .وإنّما ّ
تتحطم املذهبية باملعرفة والتعارف واالعتراف .فباملعرفة يَ ْف َه ُم
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ُّ
يتمسك به اآلخرون ول َِماذا يتمسكون به .وبالتعارف يشتركون
كل واح ٍد ما ّ
اجلماعي للعبادات ،وباالعتراف يتقبّل ُّ
كل واح ٍد منهم
يف الس�لوك واألداء
ّ
مسلك اآلخر بِرِضى ،ويُعطيه َ
َ
مثل احلق الذي يعطيه لنفسه؛ اجتهد فأصاب،
أو اجتهد فأخطأ.

ِّق الفائدة
وكان له الفضل يف ِ
الع َطل الصيفية على النحو الذي يُ َحق ُ
تفعيل ُ
املرجوة منها ،واعتما ِد بعض األساليب التربوية احلديثة يف التدريس ،كما كان
ّ
ْ
ِب محاس الشباب
ه
ل
ي
و
العذبة،
بأناشيده
األعراس
حفالت
تنشيط
يف
يس�اهم
ُ ُ
يف املناس�بات الدينية والوطنية بكلماته الرنانة ،وم�ا َك َّف ْت قَ َد َما ُه عن إقامة
صاحبَه فيها.
عظيم األثر يف ُك ِّل من َ
الرحالت الشبابية اليت تَ َر َك ْت َ
ِن ش�هادات أح�د تالمذته فيه ُ
قول الش�يخ محو ب�ن عمر فخار
وم ْ
(ت1426هـ) يف (وقف�ات ومواقف ص« : )235لقد كان ُعل ُُّو كعبه يف
العلم يقضي بإسدال س�تا ٍر حديدي بيننا وبينه ،لكنه كان على العكس من
ذلك واهللُ ،
فكنَّا كثريًا ما نناقشه يف املسائل الشائكة كاجلرب واالختيار ،وننازعه
الصغار ،وال يُبايل أن تعود رجاله دامي َة األحجار!».
كرة القدم يف ميدان ِّ

ومن هذه النظرية انطلق علي حيىي معمر إىل الدعوة إىل وحدة املس�لمني
وك َّر َس ُج ُهو َده يف هذا اجلانبُ ،
والتعصبَ ،
وك ُّل َم ْن قرأ ُكتُبَه
التف�رق
َونَبْ ِذ
ُّ
ُّ
ب ُِم ْختَل ِ
ِف مواضيعها يلمس ذلك جليًّا.
( )3أشار املستشار العقيل يف مقاله إىل ما كان للشيخ علي من مشارك ٍة
أمر ال ينبغي لداعي ٍة مسلم أن يغفل عنه،
ف ّعالة يف األنش�طة َّ
الش�بابِيَّة .وهو ٌ
ِما يُ ْح َس ُب على املس�لمني عمو ًما .وليست هذه األنشطة الشبابية
وإمهالُه م َّ
ِما يَ ُح ُّط من قيمة الداعية أو يُ ْس�ق ُ
ِطه من أعني الناس ،بل هي ش�اه ٌد على
م َّ
بُ ْعد نظرته االجتماعية وتفتُّحه على جمتمعه ،الذي يعكس بدوره َس َع َة اإلسالم
ضوره يف كل ِشبْ ٍر من
وواجب على املس�لم أن
ورحابة تعاليمه،
ّ
ٌ
يس�جل ُح َ
تراب هذه األرض ما استطاع إىل ذلك سبيالً.

ِ
ِم ناب ٌع من
واهتما ُم الش�يخ علي ب ُِمشاركة
الشباب أنش�طتَهم ومنتدياتِه ْ
إدراك�ه العميق بدورهم الكبري يف جناح الدعوة و َد ْف ِع َها إىل األمام ،لذا نَ ِج ُده
يف مؤلفاته يُ َع ِّو ُل كثريًا على جهودهم ويَ ْع ِق ُد عليهم َ
اآلمال العظام.
ِما ِّ
اإلسالمي األصيل ،ويفتقد إىل
املفك ُر
( )4الفقه والدعوة شيئان يتميّ ُز بِه َ
ُّ
الصفة يف عصرنا هذا .وافتراقُهما
ِم ْن تُ ْس�بَُل عليهم هذه ِّ
اجلمع بينهما كثريٌ م َّ
قابعا
يَ ْصنَ ُع واح ًدا من اثنني :إ ّما (فقي ًه�ا) جام ًدا متقوق ًِعا بني كتبه وأوراقهً ،
س�ب نفسه عال ًِما ،يدعو
يف ق َْع ِر بيته ،ال يدري ما يُ َجا ِو ُز بابَه .أو (داعي ًة) يَ ْح ُ
إىل اجلدي�د وحيتقر القدمي ،وهو ال يَ ْعر ُ
ِف لنفس�ه ق ْد َر َه�ا وال يُعطي الناس
أقدارهم.
َ
والش�يخ علي واح ٌد من أولئك القالئل الذي�ن تربَّوا على املتون العلمية
ُ
واجلوامع الفقهية واملس�ائل والنوازل ،ثُ َّم لَ َّما نال ًّ
حظا منها تَ َو َّج َه إىل التنشئة
ِن ِع ْل ِم االجتماع والتربية وأس�اليب احلوار
احلرة ،فنَ َه َل م ْ
الذاتي�ة واملطالَعة ّ
ْ
َ
نت عنده َملَك ٌة فِك ِريَّة َم َز َج ْت
واملناظرة ،والعلوم الطبيعية بشىت مناحيها ،وتك َّو ْ
بني األصيل واملعاصر ،استطاع من خاللِ َها أن يَنْز َ
طى ثابتة،
ِل إىل ُمجتمعه ب ُ
ِخ ً
أغواره ويَ ْف َه َم أوضاعه ومشكالته.
ويَ ْسب َِر َ

نفسها تُ َحاو ُ
ِل
ِيب التح ّديات ،وتَ ِج ُد
ُ
والسماح تَغ ُ
القلوب َ
ويف ظل األُ ُخ َّوة َّ
تصح َح عقيدتَ َها و َع َملها باألصل الثابت يف الكتاب والسنة ،غريَ خائف ٍة أن
أن ِّ
يُق�ال عنها تَ َر َك ْت مذهبًا أو اعتنقت مذهبًا .ولَ ْن نَ ِص َل إىل هذه الدرجة حىت
َ
أتباع جاب ٍر وأيب حنيفة ومالك والش�افعي وزيد وجعفر وأمحد
يعترف اليو َم ُ
أيضا يَ ِق ُفو َن يف صعي ٍد واحدٍ ،ال مزيّة
أئمتهم ً
ِمن يُقلّدهم الناس أن ّ
وغريه�م م َّ
ِن َع َم ٍل خالص هلل».
ألحدهم على اآلخرين ،إال بِ ِمقْدار ما ق َّ
َد َم م ْ

لقد شارك الشيخ علي حيىي معمر يف اجلمعيات الطالبية ،وأحىي يف معهد
َ
معارك أدبي ًة ثري ًة َكتِل َ
ْك اليت كانت تدور ب َِم َجالِس القاهرة بني
احلياة باجلزائر
�ج َل برياعه األديب َع َد ًدا من القصص
العقّاد ،كما َس َّ
الرافعي وأتباع َ
أنصار ّ
البنّاءة واملس�رحيّات اهلادفة واملقاالت الصحافية ،وكان حيث زمالءه وطالبه
على اخلطابة واإلنشاء وكثرة املطالعة.
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ويَ ْش� َه ُد لَُه ب ِ
ِحنْ َكتِه وخربته أس�تاذُه الش�يخ بَيُّوض اجلزائري يف رسال ٍة
َب فيها إليه أن ال يتوقّف عن مراسلته،
َح َّر َرها سنة 1364هـ1945 /م َطل َ
وأن يُ ْخب َِر ُه بكل جديد من أف�كاره وكتاباته ،مث َ
أردف ُم َعلِّ ً
ال ذلك« :ولقد
يهمين أن أدرس طرائقك يف معاجلة املشكالتِ ،
وح ْك َمتَ َك يف َح ّل املَُعقَّدات،
ّ
وح ْس َن تصريفك لألمور ،ونَ َفا َذ بصرك إىل األسرار ،ولُ ْط َف تدبريك يف اجلمع
ُ
والتفري�ق واإلقصاء والتقريب ،و ُمرونَتَ َك يف االقتحام والتخلُّص ،ولباقَتَ َك يف
اإلقدام والتَّ َملُّص» .

وقد أش�ار املستشار إىل أنه التقى الش�يخ علي معمر يف الكويت ،عند
الع َم َل
أواخر الستينيات امليالدية ،وجرى ٌ
نقاش بينهما فيما يَ ُخ ُّ
ص َ
زيارته لَ َها َ
أح َد رجاالت املذهب
إلصدار موسوعة الفقه اإلسالمي ،وكان ُ
الشيخ آنذاك َ
ِن قائم ِة مؤلَّفاته تَ ْظ َه ُر له عد ُة ٍ
أعمال فقهية ،كما تَ َر َك
اإلباض�ي البارزين .وم ْ
س�واء من األفراد أو
العديد من الفتاوى اليت كانت تَ ِر ُد ُه من ليبيا وخارجها
ً
املؤسسات.
َّ
اح ًة
ير أخريًا إىل الرجل املناضل الذي ألْ َم َح إليه
املستش�ار إِلْ َم َ
( )5أُ ِش ُ
ُ
س�ريعة ،و َذ َه َب ضحيَّ َة ف ْ
ورؤاه األصيلة وإخالصه يف الدعوة.
ِك ِر ِه اإلسالمي ُ
ذاك هو الدكتور عمرو خليفة النامي.

ال سيّما يف امليدان ُّ
ِي اإلسالمي ،وكانت لَُه مشارك ٌة يف إحياء
ِي والشباب ّ
الطالب ِّ
عضوا ّفعاالً يف مجاعة
و َد ْع ِم بعض املؤسس�ات االجتماعية اخلريية .كما كان ً
ً
ونشيطا يف دار الدعوة بليبيا.
مؤس ًسا
اإلخوان املسلمني،
وعضوا ِّ
ً
ٍ
آثاره فَتَنَ َّو َع ْت بني ٍ
ظروف
وحتقيق وتقدميٍ ،ومع أنه ألَّ َف َها يف
ٍ
تألي�ف
أما ُ
ٍ
الص ُحف
وكتب
�ر ْت يف ُّ
صعبة فقد جاوزت العش�رينَ ،
مقاالت كثري ًة نُ ِش َ
َ
راس ٍ
ِع ْت
لات متعددة ،وق َ
�ع ًارا لو ُجم َ
َصائِ َد وأ ْش َ
الليبية وغريها؛ كما تَ َر َك ُم َ
لَ َك َّونَ ْت ديوانًا.
مالحقًا يف بالده؛
خرجه َّإما ُم ْض َطه ًدا َ
قضى النامي َخ ْم َس َع ْش َر َة َسنَ ًة بعد تَ ُّ
من مراكز الشرطة إىل غرفات التحقيق ومنها إىل زنازن السجون واملعتقالت،
صدى لِذ ْ
ِكرِه س�نة
آخر ً
أو منفِيًّ�ا ُم َغ َّربًا عن أهله ووطنه ً
رغما عنه .وكان ُ
أخباره ،و ُعز َ
1404هـ1984 /م عندما نُق َ
ِل
خاصَ ،
ِل إىل س�جن ٍّ
وخفِيَ ْت ُ
عن العالَ ِم يف مصريٍ َم ْج ُه ٍ
ول ال يُدرِك َم َدا ُه سوى اهلل سبحانه وتعاىل.
ُ
الفضل
أحبَبْ ُت كتابتها على أثَ ِر مقال املستشار العقيل ،وله
هذه
ٌ
كلمات ْ
ُ
والفضل األعلى ل َِم ْن لَ�هُ املَثَ ُل األعلى ،وله احلم ُد يف
والش�كر أوال وأخريًا.
ُ
اآلخرة واألوىل.

أديب ،و ُم َف ِّك ٌر
بن َخلِي َف� َة النَّامِي (بتخفيف الياء)
ٌ
باح�ث ٌ
وه�و َع ْم ُرو ُ
ِص َر والس�عودية والكويت وتونس
إسلامي من ليبياَ ،و ِطئَ ْت أقدا ُمه أرض م ْ
واجلزائر واملغرب ،وبريطاني�ا والواليات الْ ُمتحدة األمريكية ،واهلند واليابان
والفلبني وماليزيا ،وجاب ش�رق املعمورة وغربَ َها داعيًا إىل اهلل ،ب َِما عن َده من
دماث ٍة يف ا ُ
سن يف التعامل وإتقا ٍن للغة اإلجنليزية.
وح ٍ
خللُق ُ
سنوات كمربدج  -على
وس�ا َع َدتْ ُه
وارتَبَ َط بعالقات ع َّ
ُ
ِد ٍة مع معاصريهَ ،
ْ
اُ
خل ُصوص  -يف تكوين ِص ٍ
ور َّواد
متنو َع ٍة مع أهل العلم وأرباب الفكر ُ
لات ِّ
والقارات.
احلركات اإلسالمية من خمتلف األجناس واللغات َّ
ٍ
خدمات ُجلَّى للحركة اإلسالمية،
َد َم
أثرا طيبًا يف األوساط ،وق َّ
وقد تَ َر َك ً
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 .4ملحقات أخرى متعلقة

هـ) مقال املُ ْستَ َشار ال َعقيل عن عمرو النامي

•



الداعية عمرو خليفة النامي
أستَا ُذ ا َ
جلام َِعــة َو َراعِي ال َغــنَم !
ْ

(1406- 1360هـ1986- 1940 /م)

● َم ْولِ ُده ونشأته:

ُولِ َد يف مدينة (نالوت) يف ليبيا ،ونش�أ يف أس�رة ُم َحاف َ
ِص على
ِظ ٍة تَ ْحر ُ
الدين ،وتعمل على تنشئة أبنائها على قيم اإلسالم،
العلم،
وتتمسك بأهداب ِّ
َّ
وااللتزام بتعاليمه ،وقد تتلمذ عمرو النامي على مشايخ كثريين ،من أ َه ِّمهم:
الش�يخ على حيىي معمر من فقهاء األباضية الكب�ار يف ليبيا ،ثُ َّم بعد إكمال
مراحله الدراسية التحق باجلامعة الليبية يف بنغازي حيث كان أستاذه الدكتور
خرج فيها س�نة
ُم َح َّمد ُم َح َّمد حسين الذي َّ
اهتم برعايته وتوجيهه حىت تَ َّ
1962م.
مث ذهب إىل مصر للدراس�ات العليا ،ولكن النظام العس�كري املصري
شن حربًا ضروسًا على اإلسلام وعلى العاملني لإلسالم ،وخباصة اإلخوان
َّ
ِما جعله يصرف النظر عن
م
منهم،
لآلالف
االعتقاالت
وجرت
املس�لمون،
َّ
الدراسة يف مصر ،ويغادرها إىل ليبيا ،ليوفد بعدها إىل بريطانيا للدراسة جبامعة
كامربدج ،حيث خترج فيها سنة 1971م بتفوق وامتياز.
• مصدر املقالَ :مجلة (املُ ْجتَ َمع) الكويتية؛ يف عددها رقم  ،1712الصادر بتاريخ  4رجب  1427هـ29 /
املستشار عبداهلل العقيل حتت عنوان
يوليو  2006م .وهو احللقة رقم ( )97ضمن سلس�لة احللقات اليت يكتبها
ُ

الد ْع َو ِة واحلركة اإلسالمية املَُع ِ
اص َرة».
ِن أ ْعال ِم َّ
«م ْ
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واألس�تاذ عمرو النامي من ش�باب اإلخوان املسلمني العاملني يف َحقْل
ِم ،وارتبَ َط معهم،
َّ
الدعوة اإلسالمية يف وقت ُمبَ ِّك ٍر من شبابه ،حيث اتَّ َصل بِه ْ
َ
َّ
الس�جون املتتابعة إال تَ َم ُّس ًكًا وثباتًا على
ه
د
ز
ت
م
ل
و
والتزامه،
وفائه
على
وظل
ِ
َ
ْ ْ ُ ُّ
احل�ق الذي يؤمن به ،ويُجاهد يف س�بيل حتقيقه ،وه�و إعالء كلمة اهلل يف
ورفْع راية القرآن ،وتوحيد األمة اإلسالمية
األرض ،وسيادة شريعة اإلسالمَ ،
والدين.
على منهج الكتاب والسنة ،والتَّ َص ِّدي ألعداء امللة ِّ
أساتِ َذتُه و ُز َمالؤُه:
● َ
أهم األس�اتذة الذين تلقّى على أيديهم العلم والفكر والدعوة :العال ُِم
مْ
ِن ّ
املصري األديب الكبري
ِي الكبري الداعية الش�يخ علي حيىي معمر ،والعال ُِم
ّ
الليب ّ
الداعية الدكتور حممد حممد حسينِ ،
الرجلني كان له تأثري على ثقافته
فكال َّ
وش�خصيته وتوجهاته اإلسلامية ،وكانا معجبني بذكاء تلميذمها وصدقه
الدين واأل ّمة والوطنِ ،
وإخالص�ه وصفاء قلبه وغَيْ َرتِه على ُح ُر َم ِ
وج ّده
�ات ِّ
احا،
واجته�اده ،يف تلقّي العلم منهما بكل إقبال واس�تيعاب .فقد كان لَ َّم ً
ِما يف القراءةُ ،مقب ً
ال على العلوم بكل طاقته،
ِي الذهن ،س�ريع احلفظ ،نَه ً
صاف َ
تعب أو ملل ،وهذا
يستغرق الس�اعات الطوال يف البحث والدراسة ،دونَ َما ٍ
ش�أنُه يف الليل والنهار ،يف احلضر والس�فر ،يف السجن وقاعات الدرس ،يف
البيت ويف املس�جد ،إنه آية من آيات اهلل يف شباب هذا العصر الذي عرف
تردد.
طريقه إىل اهلل ،وسار فيه دونَ َما ُّ
حمود الناكوع ،ومصطفى املنقاري ،وصادق
أ ّم�ا زمالؤه ،فكان منهم َم ُ
النيهوم ،وهؤالء كان لكل منهم ش�خصيّته الثقافية وس�لوكه االجتماعي
واختياره الفكري ،الذي با َع َد فيما بينهم ،وخباصة صادق النيهوم الذي كان
ِيض مع الدكتور عمرو النامي صاحب االجتاه اإلسالمي والفكر
َي نَق ٍ
على َ
طرف ْ
امللتزم ،والس�ائر يف ركب احلركة اإلسالمية املعاصرة اليت تدعو إىل استئناف
احلياة اإلسلامية ،وتَحكيم اإلسالم يف ش�ؤون احلياة ،والعمل اجلا ّد لقيادة
ين اخلامت الذي ارتضاه اهلل
الد ِ
ركب اإلنسانية إىل املنهج احلق ،منهج اإلسالمِّ ،
ِرق الباطنية.
لنا وللبشرية مجعاء ،بينما كان النيهوم ِّ
يرد ُد َمقُوالت الف َ
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● أ َه ُّم ُم َؤلَّفَاتِه:

ظاهرة النفاق يف إطار املوازين اإلسلامية .ديوان ش�عر .حتقيق كتاب
(أجوبة ابن خلفون)َ .م ْن ُهم اإلباضية؟ .احلضارة الغربية وموقفها من اإلسالم
والعالَم اإلسالمي .فصو ٌل من اجلد اهلازل (نقد الشعر احلديث)َ .ر ْم ٌز أم غمز
كلمات للثورة .وغريها من
يف الق�رآن؟ (ر ّد على كتابات الصادق النيهوم).
ٌ
البحوث واملقاالت والندوات واحملاضرات.
ِن ِش ْعرِه:
ِج م ْ
● نَ َماذ ُ

171

بَ ْع َد َس ْجنِ ِه ملدة سنتنيُ ،طلب منه أن يغادر الوطن إىل اليابان سنة 1979م،
فكانت هذه األبيات:
ِلدا ِر
ْم َّ
ـو ِق ل َّ
الش ْ
َو َّد ْع ُت َد َار ِك َرغ َ
ِر ًة
يَا َد ُار أَ ْم َسيْ ِت باألَ ْحـ َزا ِن غَام َ
نَف ِ
ِش ُت ْحمنَتَ َها
ْسي ال ِف َد ُاء ألَ ْر ٍ
ض عْ
ـــد َد ا َ
حل ْو ِل ال َزا ٌد وال أَ َم ٌل
َّ
ُمبَ
ْب يَ ْع ِط ُفنِي
ْت فَإ َّ
أَنَّى ْارتَ َحل ُ
ِن القَـل َ
احتِ ِه
َو َكيْ َف يَ ْهـنَأُ قَلْـيب فِي ِسيَ َ

َوأَ ْم َه َر ْت أَ ْر ُض َك األَبْ َط َ
ِن َد ِم َها
ال م ْ

نَف ِ
َت
ْسي فِــ َد ُاء أَ ِحبَّائِي فَ َق ْد َع َصف ْ
ُضــبَا ٍن تُقَـيِّ ُدنِي
أَنَا ُهـنَا َر ْه َن ق ْ

َو ُه ْم َعلَى البُ ْعـــ ْد فِي قَيْ ٍد يُ َكبِّلُ ُه ْم

ــات ُكلُّهـا ُح َر ُق
َج
ٌ
ِم َوبِي َخل َ
بِه ْ

ِق
وجفْـــين غَائ ٌِم َشر ُ
قَ ْلبِي َحزِي ٌن َ
ِق
العـــيْ ِن تَْأتَل ُ
ِم و ُد ُم ُ
وع َ
مْ
ِن َش ْوقِه ْ

�ج ِن واإلبعاد ق ََّر َر أن يترك العم�ل اجلامعي ويهجر التدريس
الس ْ
وبَ ْع َد َّ
ويهج�ر املدن ،ويُزاو َ
قطيعا من األغنام
ِل مهنة رعي األغنام ،حيث اش�ترى ً
يرعاه خارج املدن ،يقول:

َات أَ َحاد ٍ
ِيث وأَ ْخــبَا ِر
َو َّ
الد ُار ذ ُ

اك ل َ
يَ ْكفِي أبَ ِ
ِيـــش ُم َك َّر ًما
ِك ْي يَع
َ
ِيش فِي قنن اجلــبال تُ ِظلُّنَــا
ونَع ُ

ْت َو ِحي ًدا غَيْ َر ُم ْخــتَا ِر
ثُ َّم ْارتَ َحل ُ
ِـالالت أَف َ
ِ
ـعا ِر
إِال غ
ْـكا ٍر َوأَ ْش َ

يُــرى
ِجريَانُنَا َو ْح ُش الفَـالة فال
َ

َـب
فيها ِس َوى َسبُ ٍع يَ ِس
ــيح وثَ ْعل ُ
ُ

ِن َدا ٍر إِىل َدا ِر
ـمو َم ِك م ْ
تُ ْهدِي ُه ُ

ِص َرا ِر
إِىل األَ ِحبَّـــ ِة يف َش ْو ٍق َوإ ْ
ـرا ِر !؟
ْـرا ٍر ْ
وأش َ
َو َد ُار ُه نَ ْه ُب أغ َ

َض َ
ـل فِي َس ْه ٍل َوأَ ْو َعا ِر
ِج الف ْ
َوتُ ْدر ُ
َو ُص ْغ َت آثَ َار َم ْجـــ ٍد أَ َّي آثَا ِر

ْــوا ِر
تَ ْس ُخو بِ ِه بَيْ َن أَنْ َجـا ٍد َوأَغ َ

اكتفاء ب َِما ذكرتُه عند
وحذفت الباقي
ببعض النماذج اليت ذكرها املستشار العقيل،
-171
ِن ش�عره َ
ُ
ُ
أوردت م ْ
ً
احلديث عن أشعاره (سلطان).
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ولَُه قصيدة بعنوان« :يا ليلة العيد» نذكر منها:

َاء ثَاغِـــــيٌَة َوتَيْ ٌس أَ ْج َر ُب
َع ْجف ُ

***
ِين املَ ْج ِد يَا َوطَين
بِاألَ ْم ِس ُكنْ َت َعر َ
َخــــ ِر َعالِيَ ًة
َرف َْع َت أَلْ ِويَ ًة للف ْ

واليَ ْو َم ال َش ْي َء غَيْ ُر ا ُ
حل ْز ِن يَا َو َطنِي

َوغَيْ ُر أَنَّ ِ
ات أَ ْطــيَا ٍر ألَ ْطــيَا ِر

و ُه َ
ناك ال نَ ْخ َشى سوى ِذئْ ِب ال َغ َضى
والو ْح ُش َو ْح ٌش ال يُـال ُم لِبَ ْط ِشــ ِه
َ

ِيش ُهـــنَ َ
انئ
ِيشـ َة َه ٍ
اك ع َ
فَلَ َق ْد نَع ُ

ويُ ِح ُ
ِ
ـب
يطنا
باحلفـــظ قَف ٌْر َسبْ َس ُ

يَ ْع ُدو على تِل َ
الشـــيا ِه فَيَنْ َه ُب
ْك ِّ

ـض ُب
ِيعتِ ِه يُغِـــريُ ويَ ْغ َ
ُه َو فِي َطب َ
ِب
الش َج
َولَ َق ْد يُ َسال ُِمنا ُّ
ُ
ـــاع املُ ْرع ُ

● َم ْع ِر َفتِي بِهِ:
عرفت األخ الداعية الدكتور عمرو خليفة النامي من خالل زمالئه جبامعة
ُ
الع َّس�ال من مصر،
د
م
ح
م
د
م
أح
الدكاترة:
اإلخوة
وهم
بربيطانيا،
كامربدج
ْ َ ُ َ َّ َ
العبَيْدِي من الكويت،
وحس�ن عبداحلميد صاحل من فلسطني ،ومبارك ُسعود ُ
وكلُّهم من دعاة اإلخوان املس�لمني بربيطانيا .لقد َح َّدثين هؤالء اإلخوة عن
ش�خصية األخ عمرو النامي وما يتميّز به من أخالق عالية وحسن معاملة،
ِي ونشاط طاليب واجتماعي،
ونبوغ علمي ،وإتقان للغة اإلجنليزيةَ ،وفِ ْق ٍه َد َعو ّ
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ِما َحبَّبَنِي
وقدرة حوارية مع اآلخرين ،وتَ َم ُّس ٍك بالدين ،وصالبة يف املواقف ،م َّ
به ،ورغّبين يف االجتماع به.
وو َج ْد ُت
وكان ما تَ َمنَّيْ ُت ،حيث
ُ
سعدت به بالكويت وزارنِي يف بَيْتِيَ ،
ِما َس ِ
اصة التزامه باإلسلام ،وضرورة
�م ْع ُت ،وب َ
ِخ ّ
أكثر م َّ
فيه من الصفات َ
العمل اجلماعي ،وارتباطه احلركي جبماعة اإلخوان املسلمني باعتبارها الصورة
وكفاءتَها وصالبة
الصادقة عن اإلسالم يف هذا العصر ،واليت أثبتَ ْت جدارتَ َها
َ
مواقفها يف مواجهة الطغاة وتَ َح ِّدي الباطل ،واستعصائها على الذوبان ،وعدم
قد َمتْ َها من رجالِ َها
خضوعها ملطالب الس�لطان ،رغم التضحيات اجلسام اليت َّ
وقا َدتِ َها يف ميادين املعارك يف فلس�طني ،وقناة الس�ويس ،وسجون الطغاة،
وعلى أعواد املشانق.
ِن قناتُ َها ،ولَ ْم تَ ْهتَ َّز قناعتُها ،ب�ل صربت وصابرت ،وثبتت على
َ�م تَل ْ
فل ْ
ُ
األجيال يف مسريتِ َهاٌّ ،
كل يُ َسلِّم الراية
واستمر ْت يف عطائها وتتابعت
مواقفها،
َّ
ِخ ًة واضح ًة بيِّن�ة ال لبس فيها وال غموض ،ألنّها
إىل َم ْن بعده مرفوع ًة ش�ام َ
أج َم َع عليه سلف األمة .وألنّها
مس�تمدة من مشكاة الكتاب والس�نة ،وما ْ
صدى لدعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وامتدا ٌد لقافلة الدعاة إىل اهلل من
ً
عصر الرسالة وإىل يومنا هذا ،وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
وهذا ما كان يبحث عنه الدكتور عمرو النامي حني َذ َه َب إىل مصر سنة
خترجه يف اجلامعة الليبية اليت اس�تفاد فيها من أس�تاذه الدكتور
1962م بعد ُّ
توجه إىل بريطانيا لنيل شهادة الدكتوراه َو َج َد
حممد حممد حسين .وعندما َّ
ضالته يف اإلخوان املسلمني الدارسين يف كامربدج ،فسار وإيّاهم يف طريق
الدعوة إىل اهلل ،والعمل خلدمة اإلسالم واملسلمني ،واستئناف احلياة اإلسالمية،
ومجع الناس على كلمة التوحيد وتربيتهم على مبادئ اإلسالم.
واحلق يُق�ال :إن األخ عمرو النامي صورة صادقة عن املس�لم العامل،
ُّ
والداعية اجملاهد الذي ال يَ ّ
كل وال يَ َم ّل من العمل الدؤوب يف الدعوة الفردية
واحملاض�رات والندوات واحل�وارات ،وتقدمي الصورة املش�رقة املضيئة عن
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الدعاة العاملني يف هذا العصر.
اإلسالم ،وعن ُّ
الشعور الفيّاض ،والعاطفة
ِما زاد من تأثريه وإعجاب اآلخرين به :هذا
ُ
وم َّ
الصادقة ،والبيان الس�هل ،واملنطق العذب الذي يظهر يف كلماته وحواراته
وحماضراته وأشعاره ،فقد كان يأسر القلوب بأسلوبه وعاطفته وصدق كلماته
وشدتْنِي إليه ،رغم
وصراحته وقوة بيانه .وتلك هي الصفات اليت َو َج ْدتُ َها فيه َّ
اجلم ،واعتبار نفسه من التالمذة يف َر ْك ِب ُكبْ َرى احلركات اإلسالمية
تواضعه ّ
املعاصرة ،رغم املواصفات القيادية اليت تؤ ّهله للصدارة يف أكثر من ميدان.

ِ�ن أَقْواله« :إ ّن مهمة اجليش يف الثورة هي مهمة اس�تثنائية َمحدودة،
م ْ
تسليم الس�لطة إىل الشعب ،وهو الذي خيتار أسلوب حياته السياسي
يعقبها ُ
واالجتماعي يف الفترة القادم�ة ،وإن االجتاهات القائمة يف البالد كالقوميني
عات
العرب ،والبَ ْعثِيِّ َ
ني ،والناصريني ،والش�يوعيني ،واإلسلاميني ،هي تَ َج ُّم ٌ
غالب الظن أنّها لن تتخلى عن اجتاهاتِ َها القائمة ،بل ستس�تمر يف ارتباطاتِ َها
بِ َهذه االجتاهات والدعوة إليها.
مجيعا حقًّا كام ً
ال يف اعتناق أفكارها ،و َع ْر ِضها يف نطاق
وحنن نعتقد أ ّن لَ َها ً
األخالق العامة للشعب ،بعي ًدا عن التراش�ق بالتهم ،والكذب واإلرجاف،
وجيب أن تتاح الفرصة الكاملة هلذه التجمعات للتعبري عن أفكارها ،وعرضها
بكل الصور املش�روعة اليت ختتارها.إ ّن اإلسلام هو األصل ،وهو األساس
يف إحداث اإلصالح املنش�ود يف ليبيا ،فال توج�د يف ليبيا عقيدةٌ غري عقيدة
اإلسالم».
● َقالُوا َع ْن ُه:
َّف واس�ع االطالع،
يقول عنه األس�تاذ حممود حممد الناكوع« :هو ُمثَق ٌ
داعية للحرية ،منافح عن الثقافة اإلسالمية ،يتمتع بذكاء أ ّهله لدرجة املتفوقني
يف الدراس�ات األدبية العليا ،خترج يف اجلامعة الليبية سنة 1962م بقسم اللغة
العربية ،مث ذهب إىل بريطانيا للدراس�ات العليا ،وخترج يف جامعة كامربدج
س�نة 1971م ،بعد أن تعذّر عليه البقاء مبصر بسبب أحداث سنة 1965م،
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واعتقاالت اإلخوان املس�لمني وعلى رأسهم س�يد قطب ،فكانت بعثته إىل
بريطانيا جبهود مدير اجلامعة الليبي�ة آنذاك مصطفى بعيّو الذي ق ّدر ظروف
عمرو النامي وساعده بتحويل بعثته إىل بريطانيا بدل مصر.
لقد كان الدكتور حممد حممد حسني شديد اإلعجاب بذكاء عمرو النامي
املضي يف طريق البحث والدراسة حىت يصبح أستاذًا
فاهتم به
ّ
َّ
وش�جعه على ّ
وج َم َع ْت بني األستاذ وتلميذه رابط ُة املنطلق والتوجه اإلسالمي .ويف
جامعيًّاَ ،
صيف س�نة 1971م عاد من بريطانيا إىل ليبي�ا ليحقق حلمه ،وليقف على
وشاعرا وأستاذًا جامعيًّا ،وبَ َد َل أن تُفتح أمامه أبواب
منابر الفكر والعلم كاتبًا
ً
هذه املنابر ،اس�تقبلته مراكز الشرطة ،وغرف التحقيق ،ومنها إىل املعتقل ،مث
أفرج عنه بعدها.
موسعة حتت شعارات (الثورة الثقافية)
ويف سنة 1973م َج َرت
ٌ
اعتقاالت ّ
و( َم ْن تَ َح َّز َب خان) و(الثورة اإلدارية) ،وكان عمرو النامي واح ًدا من مئات
وكنت أنا أحد املعتقلني يف الس�جن الذي دام
املعتقلني من املثقفني والطلبةُ ،
قرابة س�نتني ،وبعد اإلفراج عنه ُطلب منه أن يغادر البالد إىل اليابان ،وألنه
ش�ديد احلب لوطنه وألهله وملرابع طفولته وشبابه وذكرياته ،لَ ْم يُطق حياة
هاجرا العلم والتدريس إىل مهنة رعي األغنام بعي ًدا
االغتراب ،فعاد إىل البالدً ،
عن منكرات السياس�ة ،وفوجئ مرة ثالثة بأبواب الس�جن تفتح أمامه سنة
1981م ،وانقطعت أخباره عن أهله وأصدقائه منذ سنة 1986م وال يعرف
مصريه حىت اآلن».
ويقول عنه األستا ُذ سلطان بن مبارك الشيباين« :إ ّن الدكتور عمرو خليفة
ذهب َض ِحيَّة فكره اإلسالمي ،ورؤاه األصيلة ،وإخالصه
النامي رجل مناضلَ ،
يف الدعوة ،وهو باحث أديبّ ،
أرض
ومفكر إسالمي من ليبياَ ،و ِطئَ ْت أقدا ُمه َ
مصر والس�عودية والكويت وتونس واجلزائر واملغرب وبريطانيا والواليات
وجاب ش�رق املعمورة
املتحدة األمريكية واهلند واليابان والفلبّني وماليزيا،
َ
وح ْس ٍن يف التعامل ،وإتقا ٍن
وغربَ َها ،داعيًا إىل اهلل ب َِما عنده من دماث ٍة يف اخللقُ ،
للغة اإلجنليزية.
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سنوات الدراسة يف جامعة
وارتبط بعالقات عدة مع معاصريه ،وسا َع َدتْ ُه
ُ
ٍ
متنوعة مع أهل العلم وأرباب
كامبردج على اخلصوص يف تكوين
صلات ّ
ور ّواد احلركات اإلسلامية من ُمختلف األجناس واللغات والقارات.
الفكر ُ
ٍ
خدمات ُجلَّى للحركة
أثرا طيبًا فِي األوس�اط اإلسلامية ،وق ّدم
وقد ترك ً
اإلسالمية ،ال سيما يف امليدان الطاليب والشبايب اإلسالمي ،وكانت له مشاركة
يف إحياء ودعم بعض املؤسس�ات االجتماعية اخلريية ،كما كان عضوًا فعاالً
يف مجاعة اإلخوان املسلمني وعضوًا مؤسسًا ونشيطًا يف دار الدعوة بليبيا.
فتنوعت بني تألي�ف وحتقيق وتقدمي ،ومع أنه ألفها يف ظروف
أما آثاره ّ
صعبة ،فقد جاوزت العش�رين وكتب مقاالت كثرية نش�رت يف الصحف
الليبية وغريها ،كما ترك مراسلات متعددة ،وقصائد وأش�عارًا لو مجعت
لكونت ديوانًا.
َّ
خترجه إ ّما مضطه ًدا مالحقًا يف بالده من
وقد قضى مخسة عشر عا ًما بعد ُّ
مراكز الش�رطة إىل غرفات التحقيق ومنها إىل زنازين السجون واملعتقالت،
صدى لذكره س�نة
آخر ً
غربًا عن أهله ووطنه ً
رغما عنه .وكان ُ
أو منفيًّ�ا ُم َّ
أخباره و ُعز َ
1404هـ1984 /م عندما نُق َ
ِل
ِل إىل سجن خاص ،وانقطعت ُ
عن العالَ ِم يف مصريٍ َم ْج ُه ٍ
ول ال يدرك مداه سوى اهلل سبحانه وتعاىل».
● َو َفاتُ ُه:
يف النُّ ُظ ِم الدكتاتورية كثريًا ما يُعتقل األشخاص ويُ َغيَّبون يف أقباء السجون
لسنني طويلة ،دون أن يُعلم عنهم شيء ،وكثريون منهم يفارقون احلياة حتت
س�ياط التعذيب ،ويُدفنون يف الرمال ،دون اإلخبار ع�ن وفاتِهِم ،وهذا ما
َح َص َ
آثاره
�ل لألخ اجملاهد الداعية الدكتور عمرو خليفة النامي الذي اخت َف ْت ُ
أخباره سنة 1986م.
بعد سجنه ،وانقطعت ُ
نسأل اهلل أن يتغمده بواسع رمحته ،وأن يدخله جنته مع النبيني والصديقني
والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك رفيقًا ،واحلمد هلل رب العاملني.
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 .5من صور النامي.

332

عمرو النامي يف عنفوان شبابه..

من اليمني إىل اليسار املشايخ:
عمرو النامي ،وناصر املرموري ،وعلي حيىي معمر
التقطت الصورة بالقاهرة؛ بتاريخ  17ربيع اآلخر 1384هـ 25 /أغسطس
1964م
(أهداين إياها الدكتور حممد صاحل ناصر)

عمرو النامي يف شيخوخته..

عمرو النامي ( الثاين من اليسار ) مع الشيخ بكلي ( األوسط )
مصدر الصورة  :موقع الشيخ عبد الرمحن بن عمر بكلي
http://gs-internet.com/cheikh-elbikri/index.htm
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من آثار « نالوت » مسقط رأس النامي
املصدر www.megaone.com/nalut :

عمرو النامي مع والده ..يف ربوع نالوت
(من كتاب األستاذ الناكوع)
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عمرو النامي ..بني آثار نالوت
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امللك إدريس السنوس�ي يف حفل وضع حجر األس�اس للمدينة اجلامعية يف
قاريونس
رجب 1388هـ /أكتوبر 1968م

عمرو النامي يلقي حماضرته يف ملتقى وارجالن

عمرو النامي (يف الوسط) مع زمالئه أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة
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يف زيارة للمواقع األثرية بسدراتة ..على هامش ملتقى وارجالن
337

عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

صورة الغالف للداخلي لكتاب «ظاهرة النفاق»
من نسخة أهداها النامي للشيخ أمحد بن محد اخلليلي -حفظه اهلل -
كما يظهر يف أعلى الصورة
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أمنوذج من خط النامي
رسالة كتبها إىل الشيخ سليمان بن داود يوسف
املصدر :

www.geocities.com/mzabgeo/sheikh.html
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زوار املكتبة البارونية يف جربة /تونس
من دفتر ّ

رسالة للنامي إىل الشيخ أمحد اخلليلي
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من رسالة للنامي إىل أيب اليقظان
(من حمفوظات مكتبة الدكتور حممد ناصر -ميزاب)
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املعول)
بصمات النامي على خمطوطات املكتبة البارونية (خمطوط اجملموع ّ

343

عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

أهم َم َصا ِد ِر الكتَاب و َم َر ِ
اجعِه

بصمات النامي على خمطوطات املكتبة البارونية (خمطوط أقوال قتادة)
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 أوال :قائم ُة آثار النامي:
إس�ماعيل بن موس�ى
 ( .1حتقي�ق ) كتاب قناطر اخلريات أليب طاهر ْ
اجليطايل النفوس�ي  -القس�م األول؛ (مط)؛  403صفحات؛ مكتبة وهبة
– القاهرة  /مصر؛ ط1385 :1هـ 1965 /م  ( .ط :2تصوير – اجلزائر؛
د .ت ) .
 ( .2ختريج ) رس�ائل ( أو جوابات ) اإلم�ام جابر بن زيد إىل أتباعه؛
(مر)؛  43صفحة؛ د.ت؛ نس�خة حمفوظة باملكتبة اإلسالمية العامة – روي
 /سلطنة عمان .
 .3مقال « َم ْه ُر ا َ
«العلَم»  /ليبيا؛ العدد الصادر
حل َض َار ِة ال َغ ْربِيَّةِ» :صحيفة َ
بتاريخ 1968 /10 /28م .
ِد الْ َهاز ِ
«العلَم» /
ُصو ٌل من اجل ِّ
 .4مقال «ف ُ
ِل – توابع التوابع» :صحيفة َ
الصادر بتاريخ  11مارس 1969م .
ليبيا؛ العدد َّ

ِد الْ َهاز ِ
وأشياء أخرى»:
وصلْبَا ٌن ..
 .5مقال «فصو ٌل من اجل ِّ
ِيس ُ
ُ
ِل – نَ َواق ُ
الصادر بتاريخ  16مارس 1969م.
«العلَم»  /ليبيا؛ العدد َّ
صحيفة َ
«العلَم»  /ليبيا؛
َم ٌز يف الق�رآن ! « :»»1صحيفة َ
 .6مق�ال َ
«ر ْم ٌز أَ ْم غ ْ
الصادر بتاريخ  18إبريل 1969م .
العدد َّ

َم ٌز يف القرآن ! « »»2تتمة املقال الس�ابق ،صحيفة
 .7مقال َ
«ر ْم ٌز أَ ْم غ ْ
الصادر بتاريخ  1مايو 1969م .
«العلَم»  /ليبيا؛ العدد َّ
َ
 .8مقال «حقيق�ة وأهداف نَ َوادِي الروتاري» :ملحق صحيفة «العلم»
الشهري الصادر يف أغسطس 1969م .

«كلمات للثورة» :صحيفة «الث�ورة»  /ليبيا؛ العدد الصادر
 .9مق�ال
ٌ
بتاريخ  23شعبان 1989هـ  4 /نوفمرب 1969م .
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MANUSCRIPTS FROM NORTH AFRICA؛ ( مقا ٌل
السامِيَّة Journal
باللغة اإلنْ ِجليزيَّة )؛ (مط)؛  26صفحة؛ َمجلَّة الدراسات َّ
of Semitic Studies؛ اململك�ة املتحدة؛ اجمللد  /15العدد  /1ص -63
87؛ 1390هـ 1970 /م .
ٍ
مكتش َف ٍة حديثًا يف َش َمال إفريقيَّة؛ ترمجة:
َ .11و ْص ُف َم ْخ
طوطات إباضي ٍة َ
سلطان بن مبارك بن محد الشيباين؛ (مر)؛  34صفحة؛ غري منشور .
STUDIES IN IBADHISM .12؛ ( أطروح�ة دكت�وراه
يف الفلس�فة والدراسات العربية واإلسلامية – جامعة كمربدج  /اململكة
املتحدة)؛ (مط)؛  265صفحة؛ منش�ورات اجلامعة الليبية – بنغازي  /ليبيا؛
ط1392 :1هـ 1972 /م .
STUDIES IN IBADHISM .13؛ (مط)؛  318صفحة؛ د .
ن  /سلطنة عمان؛ د  .ت؛ ( 1420هـ 1999 /م تقريبًا ) .

دراس�ات فِي اإلباضية؛ تر :حس�ن طه؛ مراجعة :د .حممد ناصر
.14
ٌ
وحممد بن موسى بابا عمي وفوزي بن يونس حديد؛ (مخ)؛ غري منشور .

دراس�ات عن اإلباضية؛ ترمج�ة :ميخائيل خوري؛ مراجعة :ماهر
.15
ٌ
جرار ،تدقيق وتعليق :حممد صاحل ناصر ومصطفى صاحل باجو؛ ( مط)؛ 387
صفحة؛ دار الغرب اإلسالمي – بريوت  /لبنان؛ ط2001 :1م .
 ( .16حتقيق ) أصول الدين؛ لتبغورين بن داود بن عيس�ى امللشوطي؛
(مر)؛  60صفحة؛ ملحق بـ :حاش�ية أيب يعقوب يوسف بن حممد املصعيب
على رسالة أصول الدين لتبغورين – دراسة وحتقيق :محو بن عيسى الشيهاين
( حبث لنيل دبلوم الدراس�ات العليا – جامعة حممد اخلامس  /الرباط ،السنة
اجلامعية 1416- 1415هـ 1995 -1994 /م ) ص .423 – 364
 ( .17حتقي�ق ) أجوبة ابن خلفون؛ أليب يعقوب يوس�ف بن خلفون
املزايت؛ (مط)؛  128صفحة؛ دار الفتح للطباعة والنش�ر – بريوت  /لبنان؛
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ط1394 :1هـ 1974 /م .
 ( .18تق�دمي ) كتاب مواقف فكرية؛ حملمود حممد الناكوع؛ (مط)؛ 6
صفحات يف أول الكتاب من جمموع  231صفحة؛ دار الفتح للطباعة والنشر
– بيروت  /لبنان؛ ودار التراث العريب – طرابلس  /ليبيا؛ ط1391 :1هـ
1971 /م .

 .19ظاهرة النِّفاق يف إطار املوازين اإلسلامية؛ (مط)؛  166صفحة؛
ِب يف السجن بليبيا ُ 21جمادى اآلخرة 1394هـ  12 /يوليو 1974م؛
ُكت َ
الس�لَفِيَّة – الكوي�ت؛ د .ت؛ ( 1399هـ 1979 /م
منش�ورات الدار َّ
تقريبًا).
 ( .20حتقيق ) أجوبة علم�اء ف ََّزان :جناو بن فىت وعبدالقهار بن خلف
م�ن علماء القرن الثالث اهلجري  -اجملموعة األوىل؛ مطبوع؛  111صفحة؛
َمطابع دار البعث – قس�نطينة  /اجلزائر؛ 1411هـ 1991 /م  ( .أشرف
على الطبع :إبراهيم حممد طالي ) .
الر ِّد على مجيع املخالفين؛ أليب َخ ْزر يَ ْغال بن
 ( .21حتقي�ق ) كت�اب َّ
َزلْتَ�اف؛ (مر)؛  77صفحة  8 +صفح�ات للمقدمة؛ فرغ منه يف بوملان -
الواليات املتحدة 26 :مجادى األوىل 1396هـ  25 /مايو 1976م .
الر ِّد على مجيع املخالفين؛ أليب َخ ْزر يَ ْغال بن
 ( .22حتقي�ق ) كت�اب َّ
َزلْتَاف؛ مراجعة :احلاج س�عيد مس�عود وأمحد بن محو كروم؛ (مر)؛ 112
صفحة؛ غري منشور؛ نسخة مصورة حبوزيت .
ِجالن ونواحيها منذ
ُ ( .23م َح َ
اضرة ) مالمح ع�ن احلركة العلميَّة َبوار ْ
الر ْس�تُمِيَّة حتّى أواخر القرن الس�ادس اهلجري؛ (مط)؛ 20
انتهاء الدولة ُّ
صفحة؛ جمل�ة األصالة – وزارة التعليم األصلي والش�ؤون الدينية باجلزائر؛
ع 43 /42اخلاص بفعاليات امللتقى احلادي عشر للفكر اإلسالمي بورجالن:
صف�ر – ربيع األول 1397هـ  /فرباي�ر – مارس 1977م؛ مطابع البَ ْع ِث
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ُسنْ ِطينة  /اجلزائر؛ ص.33- 14
– قَ

 ( .24تقدمي ) كتاب ثورة أيب يزيد  ..جها ٌد إلعالء كلمة اهلل؛ لسليمان
بن احلاج داود بن يوسف؛ (مط)؛  10صفحات يف أول الكتاب من جمموع
 110صفح�ات؛ دار البعث – قس�نطينة  /اجلزائ�ر؛ ط1402 :1هـ /
1981م .
 ( .25حتقيق ) كتاب العدل واإلنصاف يف أصول الفقه واالختالف؛ أليب
يعقوب الوارجالين؛ (م�ر)؛  400صفحة وصفحة  14 +صفحة للمقدمة؛
ف�رغ منه يف ِدلْهِي اجلديدة  /اهلند 1 :مجادى اآلخرة 1400هـ 17 /إبريل
1980م .
 .26رسالة إىل الشيخ أيب اليقظان إبراهيم بن عيسى ( ميزاب )؛ (مط)؛
 3صفحات؛ يف :عمرو خليفة النامي :دراسات عن اإلباضية ( الترمجة العربية
مؤرخة يف منتصف
الصادرة عن دار الغرب اإلسلامي )؛ ص24 – 22؛ َّ
رمضان 1386هـ  /أواخر ديسمرب 1966م؛ نالوت  /ليبيا .
 .27رس�الة إىل أيب اليقظان؛ (م�ط)؛  3صفحات؛ يف :عمرو النامي:
دراسات عن اإلباضية ( الترمجة العربية الصادرة عن دار الغرب اإلسالمي )؛
مؤرخة يف  21مجادى اآلخرة 1389هـ  4 /أغس�طس
ص26 – 24؛ َّ
1969م؛ كمربدج  /اململكة املتحدة .
 .28رسالة إىل الشيخ سليمان بن احلاج داود يوسف ( ميزاب )؛ (مخ)؛
�ر ْت ُصورتُ َها بصفحة الشيخ سليمان بن داود بن يوسف
صفحة واحدة؛ نُ ِش َ
على اإلنترنتwww.geocities.com/mzabgeo/sheikh.html:؛
مؤرخة يف  18فرباير 1980م؛ نالوت  /ليبيا .
 .29رسالة إىل الشيخ أمحد بن محد بن سليمان اخلليلي ( ُع َمان )( ،مخ)؛
مؤرخة يف  22ربيع اآلخر 1399هـ  21 /مارس
صفحة واحدة؛ حبوزيت؛ َّ
1979م؛ طوكيو  /اليابان .
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 .30رس�الة إىل الشيخ أمحد بن محد اخلليلي؛ (مخ)؛ صفحتان؛ حبوزيت؛
مؤرخة يف  19رمضان 1400هـ  1 /أغسطس 1980م؛ نالوت  /ليبيا.
َّ
 .31جمموعة قصائد؛ ح�وايل  30قصيدة؛ منها ما هو خمطوط ومرقون
ومطب�وع؛ بعضها حبوزيت وبعضها منش�ور يف اجمللات وعلى صفحات
االنترنت.
 ثانيا :الدراسات املفردة عنه واملتعلقة به:
 .32حممود حممد الناكوع :الدكتور عمرو النامي ِسريَته و َم َواقِفه؛ مقال
منش�ور؛ جملة العالَم  /العدد  :468السبت  7شعبان 1413هـ  30 /يناير
1993م ،أعيد نشره بعد مراجعته وتعديله يف عدة مواقع على اإلنترنت بإذن
الكاتب؛ مث نشر يف كتاب «مالمح الصراع السياسي والثقايف يف ليبيا احلديثة»
للناكوع .
نظ�رات يف األعم�ال الفكرية واألدبية
 .33حممود حمم�د الناكوع:
ٌ
لعمرو خليفة النامي؛ مقال منش�ور مبوقع الكاتب على اإلنترنتwww. :
annakoua.co.uk؛ يناير 2002م؛ مث نش�ر يف كتاب «مالمح الصراع
السياسي والثقايف يف ليبيا احلديثة» للناكوع .
 .34أمل املختار :عمرو النامي يف سويس�را ( قصة قصرية تتحدث عن
قضي�ة املمرضات البلغاريات املتهمات بنقل فريوس اإليدز عمدا لعش�رات
األطفال الليبيني )؛ منش�ورة مبوقع أخبار ليبيا www.akhbar-libya.
. com
 ثالثا :مراجع أخرى:
.35جابر بن زيد :جوابات ( أو رس�ائل ) جابر بن زيد؛ (مخ)؛ نسخة
مصورة من خمطوطة املكتبة البارونية – جربة  /تونس  .حبوزة الباحث .
 .36إمساعيل بن موسى اجليطايل :قناطر اخلريات – القنطرة الثالثة؛ تح:
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هيئة طلبة قسم الشريعة مبعهد عمي سعيد – غرداية  /اجلزائر؛ (مط)؛ 341
صفحة؛ املطبعة العربية – غرداية  /اجلزائر؛ ط1419 :1هـ 1998 /م .

 .37عامر بن علي الش�ماخي :كتاب اإليضاح؛ (مط)؛  4أجزاء؛ دار
الدع�وة  /ليبيا؛ ط1390 :2هـ 1970 /م ( مقدمة علي صاحل الش�اوش
على اجلزء األول ) .
 .38أبو الفضل أبو القاس�م الربادي :رسالة احلقائق؛ تح :سامل العدايل؛
(مر)؛  96صفحة  .أصل هذه املادة ملحق بأطروحة عنواهنا« :الربادي حياته
وآثاره» قدمت س�نة 1404هـ 1984 /م لنيل درجة الدكتوراه من الكلية
الزيتونية للشريعة وأصول الدين  /تونس .
 .39س�ليمان باشا بن عبداهلل الباروين :األزهار اإلباضية يف أئمة وملوك
اإلباضية – القس�م الثاين؛ (م�ط)؛  311صفح�ة؛ ط :1مطبعة األزهار
البارونية /مصر 1324هـ؛ ط( :2تصوير) دار بوسالمة  /تونس 1406هـ
1986 /م .
 .40أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى :ديوان أيب اليقظان؛ (مط)؛ جزءان؛
ج205 :1صفحات؛ ط :3مكتب�ة الضامري ُ /عمان 1411هـ /
1991م .
ج143 :2صفحة؛ ترتيب :حممد ناصر؛ مكتبة الضامري 1411هـ/
1991م.
 .41علي حيىي معمر :اإلباضية يف موكب التاريخ؛  4حلقات:
 احللقة األوىل :نشأة املذهب اإلباضي؛ (مط)؛  164صفحة؛ مكتبةوهبة  /مصر؛ ط1384 :1هـ 1964 /م .
 احللقة الثانية :اإلباضية يف ليبيا (مط) * القسم األول =  220صفحة؛* القس�م الثاين =  312صفحة؛ مكتب�ة وهبة  /مصر؛ ط1384 :1هـ /
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1964م .
 احللق�ة الثالثة :اإلباضية يف تون�س؛ (مط)؛  460صفحة؛ دار الثقافة– بريوت  /لبنان؛ ط1385 :1هـ 1966 /م .
 احللقة الرابعة :اإلباضية يف اجلزائر؛ (مط)؛  630صفحة؛ مكتبة وهبة/مصر؛ ط1399 :1هـ 1979 /م .
 .42حممد حممد حسني :اإلسالم واحلضارة الغربية؛ (مط)؛  128صفحة؛
دار الفتح – بريوت  /لبنان؛ ط1393 :2هـ 1973 /م .
 .43حسين أدهم جرار :قصائد إىل األم واألسرة؛ (مط)؛  117صفحة؛
دار الضياء – َع َّمان  /األردن؛ ط1409 :1هـ 1989 /م .
 .44فرحات بن عل�ي اجلعبريي :البعد احلض�اري للعقيدة اإلباضية؛
(م�ط)؛  923صفح�ة؛ مطبعة األل�وان احلديثة  /س�لطنة عمان؛ ط:1
1409هـ1989 /م؛ أصل هذه املادة أطروحة قدمت س�نة 1406هـ /
1986م لإلحراز على شهادة التعمق يف البحث العلمي بكلية اآلداب باجلامعة
التونسية /تونس.
 .45أمحد حممد فرصوص :الشيخ أبو اليقظان كما عرفته؛ (مط)؛ 190
صفحة؛ دار البعث – قسنطينة  /اجلزائر؛ ط1409 :1هـ 1988 /م .

 .46حمم�د رجب بيومي :مصطفى صادق الرافعي  ..فارس القلم حتت
راي�ة القرآن؛ (مط)؛  296صفحة؛ دار القلم – دمش�ق  /س�ورية؛ ط:1
1417هـ 1997 /م .
 .47عبداحلميد عبداهلل اهلرامة :فصول م�ن تاريخ ليبيا الثقايف؛ (مط)؛
 293صفحة؛ أصالة للنش�ر والتوزيع – بريوت  /لبنان؛ ط1420 :1هـ/
1999م .
 .48فوزي بن يونس حديد :الش�يخ علي حيىي معمر ومنهجه الدعوي؛
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(مط)؛  256صفحة؛ معهد العلوم الشرعية – مسقط  /سلطنة عمان؛ ط:1
ُد َم عام 1418هـ /
1424هـ 2003 /م؛ أصل ه�ذه املادة حبث خترج ق ِّ
1997م اس�تكماالً ملتطلبات احلصول على اإلج�ازة العالية ب َِمعهد القضاء
الشرعي والوعظ واإلرشاد (معهد العلوم الشرعية حاليا)  /سلطنة عمان .
 .49أمحد العالونة :ناصر الدين األسد  ..العامل املفكر واألديب الشاعر؛
(مط)؛  199صفحة؛ دار القلم – دمشق  /سورية؛ 1425هـ2004 /م.
 .50أدرار نفوسة :األمازيغية ش�أن لييب أصيل ومغيب « رؤية ورواية
جلانب من التاريخ والواقع اللييب املعاصر »؛ مقال منش�ور؛ جملة شؤون ليبية؛
ديسمرب 1999م  .نشر يف اإلنترنت على موقع احملطةwww.libyanet. :
.com
 .51أدرار نفوس�ة ( إبراهيم قراده ) :األمازيغية حبث يف املعادلة الليبية
ومس�تقبلها؛ حماضرة مكتوبة؛ موقع اجلبه�ة الوطنية إلنقاذ ليبياwww. :

. nfsl-libya.com

 .52س�عيد بن يوس�ف الباروين :فهرس خمطوطات املكتبة البارونية –
قسم منه على صفحات موقع تاوالت (الكلمة) www.
جربة  /تونس؛ نُ ِش َر ٌ
.tawalt.com
 .53علي رمضان أبوزعكوك :عرض كتاب «البديل السياس�ي يف ليبيا
 ...ودولة ما بعد الثورة» تأليف :د .فتحي الفاضلي؛ منشور مبوقع أخبار ليبيا
. www.akhbar-libya.com

احلديثة ( كتاب جيمع مقاالت )؛ مكتبة الرافد  /لندن؛ 2002م .
 .57فتحي الفاضلي :جذور الصراع يف ليبيا؛  171صفحة؛ لندن .
 .58عيسى عبدالقيوم :االختفاء القسري؛ مقال منشور على عدة مواقع
يف اإلنترنت .
 .59مومح�د ؤ مادي :أعالم وخمطوطات يف التراث اإلسلامي اللييب؛
موقع تاوالت (الكلمة) www.tawalt.com؛ ( أصل هذه املادة حماضرة
ألقي�ت يف لندن يوم  27أبريل  2003حتت رعاي�ة املركز الثقايف اللييب يف
لندن ) .
♦ مواقع شبكة املعلومات:
 .60موقع الكات�ب اللييب فتحي الفاضل�يwww.fathifadhli. :
.com

 .61موقع الشبكة اإلخوانية. . www.ikhwan-info.net :
 .62موقع جملة البحوث الفقهية املعاصرة. www.fiqhia.com :
 .63موقع املختار. www.almukhtar.org :
 .64موقع جملة احلقيقة ( www.al-haqiqa.com :ش�هرية ثقافية
سياسية تصدر على االنترنت ) .
 .65موقع منتدى ليبيا احلرة. www.free-libya.com :

 .54حممود حممد الناكوع :بعيدا عن السياس�ة ...حلقات أدبية؛ مقال
منشور مبوقع أخبار ليبيا . www.akhbar-libya.com

 .66موقع املَ َح َّطة ( www.libyanet.com :ملتقى األدباء واملفكرين
والفنانني الليبيني ) .

 .55ابن باديس ( اسم مستعار ) :دماء فوق أطالل نفوسة؛ مقال منشور
مبوقع اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا. www.nfsl-libya.com :

 .67موق�ع أبطال ليبيا – أحفاد عمر املختارwww.Abtallibya. :
. com

 .56حمم�ود حممد الناكوع :مالمح الصراع السياس�ي والثقايف يف ليبيا
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 .68موق�ع الكاتب اللييب حممود الناك�وعwww.annakoua. :
.co.uk

 .69موقع جملة الفجر ( www.al-fajr.net :جملة إسلامية دعوية
سياسية؛ تصدر عن مركز اإلعالم اإلسالمي )؛ السنة اخلامسة  /العدد (:)47
ذو احلجة 1419هـ 1999/م .
 .70موق�ع اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبي�اwww.nfsl-libya.com :

(تأسست يف أكتوبر 1981م ) .

 .71موقع مجعيات ثقافية وعلمية  -صفحة الشيخ سليمان بن حاج داود
بن يوسف. www.geocities.com/mzabgeo/sheikh.html :
عبدالر ْح َمن بن ُعمر بَ َكلِّيgs-internet.com/ :
 .72موقع الش�يخ
َّ
. cheikh-elbikri/index.htm

 .73موقع أخبار ليبيا. www.akhbar-libya.com :
 .74منتدي�ات املختار almukhtar.dns2go.com :منتدى عمرو
النامي األديب .
♦ مقابالت شخصية متعددة .
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