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االفتتاحية يكتبها
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ُ
الربيع االوكراني ويف املرتني يكون نافور َة الدم  ،لكن
ينهض
ما حيدُث يف بنغازي حيدُث يف اوكرانيا  ،ملرتني
ُ
ُ
مل يك���ن ألوكراني���ا غ�ي�ر أن َ
جُ
ُ
تفعل ما هو فرض ع�ي�ن  ،وبنغازي املللة باحلزن ليس لديه���ا ترف اليأس  ،هلذا
ُ
وطن ُمؤجل  ،ويف كل مس���اء ُتلملم حصيلتها وحدها من
تنه���ض كل صب���اح
ِ
خبفة الكائن الذي تثق ُل ُه مهمة ٍ
وطن مغدور ،يخُ ُ
يل للبعض أن مبقدرته اس���تعادة ما كان يف عقود مضت  ،وبهذا اليقني  :اس���تحالة االستعادة
،تكون بنغازي الوطن الذي تسفح ألجله دم أبنائها.
م���ا حي���دث يف بنغازي حيدث يف القاه���رة  ،لكن بنغازي ال متلك ترف اليأس ،هلذا تنهض كل صباح ُمش���رئبة
كصب���اح  19م���ارس  2011م  ،حني لوت رقبة العامل  ،فكان  1973قراراً كوني���اً مل يكن قبل  ،ليس باإلمكان
إال أب���دع مما كان  ،لس���ان حاهلا بعد  3س���نوات من صباح  19مارس  2011م  ،حينه���ا كانت املدينة الصغرية
س رقبة العامل اجلرس  ،والس���اعة كذلك لن يكن مبكنة العامل أن ينام
ُلب ُ
الناهضة كائنا ال حتتمل خفته  ،ي ِ
فاجلرس يف رقبته.
ُ
ُ
ما حيدث يف بنغازي حدث يف نيويورك حلظة أن بهت اجلربوت ،وقد حيدث يف مدينة غارقة يف س���بات عميق
من الغى  ،كما حيدث يف بريوت  ،فهل متكن ملك املوت من إرادة احلياة  /بنغازي  ،ليس لبنغازي ترف اليأس
ل���ذا تفاؤهل���ا تفاؤل اإلرادة وإن يأس العقل ّ
،وجل العقل لن حيطم ش���جاعة بنغ���ازي التفاؤل ولن تكون مملكة
للمقهورين و ال للقاهرين  ،لذا على نش���رات األخبار أن تفطن أن ما تتناقل من ارهاب وعس���ف وتفجري وقتل
لي���س اخل�ب�ر  ،فكم م ّر على بنغازي من جيوش ليل  ،منذ غراس���ياني ورومل فاش���يي الغ���رب حتى أبنائهم من
فاشيني حمليني القذايف وأمثاله  ،وما طعنت وان طعنت بنغازي العجوز " رباية الذائح ".
ُ
ُ
ويقض مضاجع أطفاهلا سيقضى على من حيدث ذلك  ،ومن يظن أنه ينام قرير العني يف
حيدث يف بنغازي
ما
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إخراج وتنفيذ

حسني محزة بن عطية
طباعة
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ريكسوس  ،ويف سفارات الواليات املتحدة  ،واململكة املتحدة  ،و مجهورية فرنسا  ،وإيطاليا من حلمت بالشاطئ
ُ
س���يقض مضاجع املتوس���ط
الرابع فصدرت لنا وزرعت ما حيدث يف بنغازي الس���اعة  ،س���يكون من بنغازي ما
ومشال���ه ،فما حيدث يف بنغازي حدث يف روما األلوية احلمراء واأللوية الس���وداء وبكل األلوان ،كما حيدث يف
تونس اليت تنام على وس���ادة مرحية امسها الدس���تور  ،هذه الوسادة حش���وها من جثث أبناء البالد  ،من يسلبون
ارادتهم حتت تأثري أفيون ما ال يعون .
ُ
خيوطها يف طرابلس ،و ُتنسج يف املول املصراتي كعباءة الزنتان ما يعتمرها
ما حيدث يف بنغازي فضيحة تحُ اك
أبناء وطن  :ال يُري ُد أن يري ما يرى  ،وال أن يسمع ما يسمع و ال يتكلم  ،وطن أبكم أطرش أعمي  ،كل أبنائه
مهووسون بعمر املختار املوشوم على ورق البنكوت األخضر  ،الورق الذي يُغلف املوت ،ما حيصد األنفس ويكتم
وطن َ
األنف���اس ويقرب االحالم ٌ ،
تورط يف شاش���ة تلفزيون ما يتناقل عربه���ا غيابه ثم ينام خُمدرا برائحة الدم
 ،وط���ن س���د أفق ُه حني اقتصرت مهمت��� ُه على هدم صرح الديكتات���ور يف باب العزيزية َ ،
لصغار
مس���ارب
وترك
َ
ِ
عابثة مبا تبقي من البالد  ،وهو العارف أن ليس ابنك ما ولدت فحس���ب فاألبناء ُ
ً
اخللص ما
تس���رح
الديكتاتور
ُ
يفعلون وحيلمون ويُؤمنون مبا كنت عليه .
ٌ
ُ
حيدث يف بنغازي شرار النار ،أما النار فستندلع  ،ولن يكون باإلمكان جبل يأوي أحدا.
ما
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يف افتتاح املؤمتر السنوي الثالث للعلوم االجتماعية واإلنسانية يف تونس

املرزوقي :التجربة التونسية متثل منوذجا حيا ملسار
بناء الدميوقراطية يف السياق العربي
افتت���ح املرك���ز العرب���ي لألحب���اث ودراس���ة
السياس���ات اخلمي���س يف فن���دق رجينس���ي
بتونس أعمال املؤمتر الس���نوي الثالث للعلوم
االجتماعي���ة واإلنس���انية ال���ذي يتن���اول هذا
الع���ام موضوعي ‘أط���وار التاري���خ االنتقالية،
م���آل الثورات العرب ّية’ و’السياس���ات التنموية
وحتدّي���ات الث���ورة يف األقط���ار العرب ّية’ .وقد
ألق���ى يف بداي���ة حف���ل االفتت���اح الدكت���ور
ط���ارق الكح�ل�اوي مدي���ر معه���د الدراس���ات
اإلس�ت�راتيجية يف رئاس���ة اجلمهوري���ة
التونس���ية كلم���ة الرئيس التونس���ي الس���يد
منص���ف املرزوقي إىل املش���اركني يف املؤمتر،
وق���ال الرئي���س التونس���ي منص���ف املرزوق���ي
يف كلمت���ه اليت تلي���ت على احلاضري���ن  :إذا
كان االس���تبداد يف تون���س قب���ل الث���ورة ق���د
عم���ل عل���ى حتق�ي�ر املفكري���ن واملثقف�ي�ن أو
اس���تغالهلم ملآربه السياس���ية التسلطية ،فإننا
نس���عى يف س���ياق التأس���يس للدميقراطي���ة
إىل بن���اء عالقة جديدة مع الفك���ر واملفكرين
والثقاف���ة واملثقفني’.وأش���ار إىل أن الث���ورات
العربي���ة ومآالته���ا واستش���راف م���ا يتهددها
هو أيضاً موضوع للبح���ث والتفكري يف األبعاد
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة والسياس���ية مب���ا
يفت���ح آفاق���ا جدي���دة للتوجه���ات السياس���ية
وآللي���ات التعام���ل م���ع جمم���ل التهدي���دات
والتحديات.وقال إن التجربة التونسية ‘متثل
منوذجا حيا لنجاح – نرجو أن يكتمل – ملسار
بن���اء الدميقراطية يف الس���ياق العربي’ الذي
يقتض���ي وحدة القوى املتطلع���ة للتغيري على
قاع���دة أهداف الث���ورة وبعيدا عن احلس���ابات
الضيق���ة .كم���ا أن تون���س أيضا من���وذج جيد
لتحليل املوضوع الثاني ال���ذي يتناوله املؤمتر
املتعلق بالسياسات التنموية وحتديات الثورة،
إذ تتمي���ز مبجم���ل املفارق���ات املتعلق���ة به���ذه
املس���ألة :ض���رورات املطلبي���ة االجتماعية من
جه���ة وحتدي بن���اء النموذج التنم���وي البديل
م���ن جهة ثانية؛ وضغوطات املؤسس���ات املالية
الدولي���ة ومعايريه���ا م���ن جه���ة واس���تحقاق
التصورات واخلصوصي���ات الوطنية من جهة
ثاني���ة؛ وأف���ق التكام���ل االقتص���ادي املغارب���ي
والعرب���ي وما قد يرتبط ب���ه من حلول مقابل
إلزامات السياسة وإكراهاتها.
ُ
مرحلة
املرحل���ة االنتقالي���ة ه���ي
•
األزمات الكربى
ِ
ق���دّم الدكت���ور عزم���ي بش���ارة املدي���ر الع���ام
للمركز العربي لألحباث ودراسة السياسات
حماض���رة افتتاحية للمح���ور األول للمؤمتر
(أط���وار التاري���خ االنتقالي���ة ،م���آل الث���ورات
العرب ّي���ة) عنوانه���ا ‘نوع���ان م���ن املراح���ل
االنتقال ّية وما من نظرية’ .وأشار منذ البداية
ُ
خاص ٍة
إىل أن
ّ���ة تارخي ّية ّ
احلدي���ث عن نظري ٍ
عموما أمر مستحيل ،فما
باملراحل االنتقال ّية
ً
ِ
كن ْ
االنتقالية عموما يمُ ُ
قو ُله
املراحل
يُقال َعن
ِ
ِ
َ
صح التعبري.
َعن
مراح���ل ‘غري انتقالي���ة’ ،إ َذا َّ
املس���ألة ْ
ُ
َّ
ُ
ْ
كمرحلة
ها
د
بتحدي
ن���ا
م
ق
نا
أن
فقط
ِ
ٍ
التحقيب التارخيي الذي
منظور
انتقالية من
ٍ
ِ
ِ
املؤرخون يف ِّ
مدرس���ة فكريّة.
كل
ي ّت ِف ُق عليه ِّ
ٍ
فالتحقيب
املؤرخون ج ّيدًا؛
ُ
وهذا ش���ي ٌء يَعر ُفه ِّ
قائ���ي ِم���ن ُص ْ
ه���و ٌ
يطاب ُق
وال
ه���م،
ع
ن
عم���ل ان ِت ٌّ
ِ
ِ
ً
ً
ً
كتمل���ة’ هلا ‘
مرحل���ة
بالض���رورة
‘م
تارخيية ُ

بداي ٌة ونهاية’.وأش���ار إىل أن هناك اتفاقا على
ُ
األزمات
مرحل���ة
أن املرحل���ة االنتقالي���ة هي
ِ
التواريخ كا ّف ًة
يف
سم
الكربى ،وهي مرحل ٌة َت َّت ُ
ِْ
أف���كار جدي���د ٍة وانطال ِقه���ا.
حرك���ة
�ب�روز
ِ
ٍ
ِب ِ
ُ
معاك ً
نعي���ش ً
س���ة
ونب���ه إىل أننا
حالة أخرى ِ
االنتقالي���ة
املرحل���ة
تقص�ي�ر
جي���ري فيه���ا
ُ
ِ
ِ
ُ
حتقيق
فرصة
وتفوي���ت
الدميقراطية
حن��� َو
ِ
ِ
ِ
الدميقراطي���ة بصور ٍة
مب���ادئ
على
اإلمج���اع
ِ
ِ
َ ِ
صطنعة.وأكد أن مراحل االنتقال الفعلي
ُم
التحقيب ،أو عن
عن
نامجة
تكون
أن
جي���ب
ال
ِ
نة للتاريخ ،بل ناجتة ِمن حتدي ِد
مقاربة َّ
معي ٍ
ٍ
َ
َ
الفاعلني التارخي ّي َ
الوصول
يريدون
هلدف
ني ٍ
هم/حاضرهم
يصمموا واق َع
إليه ،وعليه���م أَ ْن ِّ
َ
ل َك���ي يص ُل َح أَ ْن َ
يكون جس��� ًرا إليه.وأوضح أننا
َ
ُ
سياسية َّ
ضد
ثورات وقال ِقل
مرحلة
نعيش يف
ٍ
ٍ
ِ
األنظمة ،ولدينا فاعلون حدَّدوا الدميقراط ّي َة
ِ
ُ
طبيعة
كهدف ،وعليه���م ْأن حيدِّدوا م���ا هي
ٍ
املرحل���ة االنتقال ّي ِة حن��� َو الدميقراط ّي ِة .وقال
ِ
إن مِس َ
َّ
االنتق���ال إىل الدميقراطية
مرحلة
���ة
ِ
ِ
ْ
كان���ت أدا َة
هي تحَ ِيي��� ُد الق���وى األم ِن َّي ِة اليت
َ
َ
ُ
ْ
التدرجيي
التغي�ي�ر
وإحداث
الرئيس���ة
القم ِع
ِّ
ِ
ُ
الدميقراطية ،وال
س���ات
فيه���ا،
ومتك�ي�ن ّ
املؤس ِ
ِ
ُ
معارضة
���ب على
���يما
املنتخبة منها ،والتغّل ُ
ِس َّ
ِ
َ
َّ
تغيري.
ي
أ
الكب�ي�ر
البريوقراطي
الدولة
جه���از
ِ
ِ
ٍ
ِ
وه���ذا َّ
الدميقراطي���ة
���ب وح���د َة الق���وى
يتطل ُ
ِ
َ
حول هذا َ
واالستظالل بشرع ّي ِة الثور ِة
اهلد ِف
احلركة
وع���اد ليؤكد أن َع���د َم َف ْه َم معن���ى
ِ
الدميقراطية ومتطّلبا ِتها ،هو
االنتقالي���ة إىل
ِ
ِ
عوامل َت َع ُّث ِرها .مش�ي�را إىل أن س���و ُء
���م
ِمن أَ َه ِّ
ِ
فه���م املرحل���ة االنتقال ّي���ة خّاتذ أحيا ًنا ْ
ش���كلَ
ْ
ِ
ِ
ِ
خذ ْ
ْ
َ
َ
ش���كلَ
يت َ
ين بدل أن َّ
صراع ب َ
ني علما ِن ّي ودي ّ
ٍ
صراع ب َ
وغري دميقراطي؛وختم
دميقراطي
ني
ِ
ٍ
الدكتور عزمي بشارة حماضرته بالتأكيد
أن���ه يخُ ْ ُ
ُ
طري���ق مُمهَّد
يبح���ث َع���ن
ط���ئ َم���ن
ِ
ْ
َ
ُ
َ
الدميقراطية’وجيب أن َنش َّ
طريقنا
���ق
حن���و
ُ
نفسنا’.
َبأ ِ
التنمية عمل ثوري بالضرورة
وألق���ى الدكت���ور إبراهي���م العس���وي أس���تاذ
االقتص���اد يف معه���د التخطي���ط القوم���ي
بالقاهرة حماضرة بعنوان ‘سياس���ات التنمية
املس���تقلة والث���ورات العربي���ة’ ق���ال فيه���ا إن
التنمي���ة عم���ل ث���وري بالض���رورة  ،وليس���ت
جمرد إص�ل�اح اقتصادي قد تك���ون له – أو ال
تكون -بعض اآلثار االجتماعية الطيبة .ذلك

أن التنمي���ة ال تكون تنمي���ة حقاً إال إذا انطوت
على تغيري ج���ذري يف اهلي���اكل االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واملؤسسية .وهذا هو
أيض���اً معين الثورة.ورأى الدكتور العيس���وي
ً
تنمي���ة حقيقي���ة إذا مل تتواف���ر فيه���ا
أن ال
صفات أرب���ع ،وهي :الش���مول واالس���تقاللية
واالس���تدامة والعدال���ة االجتماعي���ة ،لتعم���ل
على حترير للبش���ر ومتكينه ،وحترير الوطن
الذي ينتس���بون إليه ومتكينه أيضا.وأكد أن
للتنمي���ة املس���تقلة مخ���س ركائز رئيس���ية،
ه���ي  )1( :الدول���ة التنموي���ة والتخطي���ط
القوم���ي الش���امل )2( -حش���د أك�ب�ر قدر من
املدخ���رات احمللي���ة لتموي���ل مع���دل مرتف���ع
للرتاكم الرأمسال���ي والعناية برتاكم رأس
املال البش���ري )3( -املش���اركة الدميقراطية
والتوزي���ع الع���ادل للث���روة )4( -انضب���اط
عالق���ات االقتص���اد الوط�ن�ي باخل���ارج)5( -
التع���اون فيم���ا ب�ي�ن دول اجلن���وب .وبتطرقه
لنم���وذج سياس���ات التنمي���ة يف مص���ر ما بعد
ث���ورة يناي���ر  ،2011قال احملاض���ر إن انقالب
 3يولي���و  2013أعاد الوض���ع إىل الوراء ألنه
‘الشك عندي يف أنهال جمال لتحقيق أهداف
ثورة يناي���ر يف إطار التحالف الثالثي احلالي
بني القيادات العسكرية واألمنية وبني قيادات
‘البيزن���س اليت تنزع���ج انزعاجاً ش���ديداً من
أي حدي���ث ع���ن تنش���يط ال���دور االقتص���ادي
والتنموي للدولة العتقادهم أن ذلك سيكون
خصم���اً من دورهم ،واليت تتوجس كثرياً من
ط���رح أي مفهوم موس���ع للعدالة االجتماعية
خش���ية املساس بثرواتها ،واليت ترفض دعوات
االستقالل االقتصادي والسياسي للبالد خوفاً
من اإلض���رار بعالقاتها مع ق���وى الرأمسالية
العاملي���ة اليت تدور يف فلكه���ا .وكما أوضحت
فيما س���بق ،فليس هناك م���ن طريق لتحقيق
أه���داف ث���ورة يناي���ر س���وي طري���ق التنمي���ة
املس���تقلة .ولك���ن األمل يف ولوج ه���ذا الطريق
م���ا زال بعيداً ،ولن تق�ت�رب مصر من حتقيقه
إال م���ن خالل إحي���اء حقيقي لث���ورة يناير أو
من خ�ل�ال ثورة جدي���دة تس���تند إىل حتالف
سياسي للطبقات الش���عبية صاحبة املصلحة
يف تطبيق سياسات التنمية املستقلة’.
هذا وتش���ارك االس���تاذة فاطمة غندور املدير
الع���ام مليادي���ن ،ومتثل ليبي���ا ،يف ه���ذا امللتقي
وتدير أحدى جلساته كما جاء يف برناجمه.

03
رسائل صاحل عمرو
القصيب :كأنك معي
 30،عاما يف السجن
ص���در كت���اب " كأنك معي " ملؤلفه الس���يد
ص���احل عمرو القصيب اح���د املناضلني الذين
امضوا ثالثني عاما يف س���جون الطاغية .هذا
الكتاب عبارة عن رس���ائل مهرب���ة من داخل
الس���جن تنب���ض باملعان���اة موجه���ة اىل ابنته
اليت تركه���ا و عمرها أربع���ون يوما و خرج
فوجده���ا ذات الثالثني ربيع���ا  .كتاب يؤرخ
للنش���اط الثق���ايف و للفكر السياس���ي طيلة
س���نوات اجلم���ر يف س���جون الطاغية كتاب
جدي���ر ب���ان يقتن���ى الن���ه يوث���ق ملرحلة من
اه���م املراحل اليت مر بها و طننا العزيز نأمل
من بقي���ة املناضلني ان ينس���جوا على منوال
االستاذ صاحل و يتحدثوا عن جتربتهم اليت
متثل جزءا من ذاكرة الوطن.

غادة بورويس
تسعى
للمحافظة على
تراث بنغازي
ذك���رت املهن���دس غ���ادة عم���ران بوروي���س
بأنها تس���عى إلدراج منارة اخربيش ببنغازي
ضمن قائمة معامل الرتاث اإلنس���اني ملنظمة
اليونس���كو ،ال�ت�ي ه���ي منظم���ة الثقافة اليت
تتبع األمم املتحدة ،وأكدت بأن املنارة تعد
شاهدا معماريا اسالميا بارزا ،وبالتالي فهي
تستحق أن تكون من معامل الرتاث االنساني .
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ميادين يف أمريكا

مكاملة هاتفية بني األمني العام لألمم املتحدة والسيد
نوري أبوسهمني رئيس املؤمتر الوطين العام يف ليبيا

الصني تغزو ((وؤل مارت)) األمريكية

فلوريدا :احلسني املسوري
ويستمتع األمريكيني بالبضائع الصينية مجيلة
األش���كال ورخيص���ة األس���عار ،وب���دون صنع يف
الصني ترتفع أس���عار البضائ���ع يف (( وول مارت
)) اليت حتتل بضائعها حصة  % 20من حصص
األس���واق االس���تهالكية األمريكي���ة وجعل���ت
بضائع صن���ع يف الصني الرخيصة (( وول مارت
)) أكرب س���وبر ماركت يف العامل وأكثر س���وق
حتبي���ذا من قبل األمريكيني يف األوقات األخرية،
أدخل���ت أغلب البضائع م���ن الصني جاعلة كثري
م���ن األمريكي�ي�ن يتدفق���ون إىل ((وول م���ارت ))
للش���راء اعتمادا على البضائ���ع الصينية اجلميلة
األش���كال والرخيصة األسعار وذكرت صحيفة
(( وول س�ت�ريت جورن���ال )) األمريكي���ة  :أن ((
وول م���ارت )) أدخلت من الص�ي�ن بضائع قيمتها
اإلمجالي���ة م���ن  12ملي���ار إىل  18ملي���ار دوالر
أمريكي ووصف توماس فريدمان الكاتب الشهري
بصحيف���ة نيوي���ورك تاميز  :لو كان���ت (( وول
م���ارت )) دولة فس���تصبح دولة سادس���ة كربى
الس���ترياد البضائ���ع الصيني���ة وش���ريكة جتارية
ثالثة يف العامل
((وول مارت ))هو أكرب متجر يف العامل ،وحيتل
مكان���ة إقتصادي���ة وثقافية خاص���ة يف الواليات
املتح���دة فهو لي���س جمرد قوة جتارية فحس���ب،
بل إنه أصبح منوذجا جيس���د التغيري الذي حدث
يف الوالي���ات ذات املدن الصغرية ،اليت حتولت من
عه���د احمل�ل�ات الصغ�ي�رة إىل عصر املتاج���ر ذات
السالسل الكبرية ،املنتش���رة ،واليت تؤمن بأهمية
السعر قبل اجلودة.
وق���د تأسس���ت متاج���ر وول م���ارت على يد س���ام
ولتون يف العام 1962م يف مدينة روجرز بوالية
أركانس���اس .وخ�ل�ال بضع���ة س���نوات افتتحت
السلس���لة  23حم�ل�ا إضافي���ا ،وبع���د م���رور 15
عاما فقط على التأس���يس جتاوزت مبيعات وول
مارت املليار دوالر دخلت الشركة السوق العاملي
يف الع���ام  1991بافتت���اح متجري���ن يف العاصمة
املكس���يكية ،ويف الع���ام  1999أصبحت السلس���ة
أك�ب�ر صاحب عم���ل خاص يف الع���امل ،بتوظيف
 1.140.000ملي���ون عامل به���ا وبلغت مبيعات
وول مارت  312.4مليار دوالر ،يف  6200متجرا
تنتش���ر يف مجي���ع أحن���اء الع���امل( ،منه���ا 3200
متج���را يف الوالي���ات املتح���دة ،وباق���ي احمل�ل�ات
تت���وزع عل���ى  12دول���ة) ،يعم���ل به���ا  1.6مليون
موظ���ف ،ويرتادها حوالي  138مليون مس���تهلك
يف األسبوع.
هن���اك أس���لوبان كان هلما أثرا كب�ي�را يف جناح
وول م���ارت غ�ي�ر املس���بوق هم���ا :هوام���ش الربح
املنخفض���ة ،والتكي���ف املس���تمر ،فش���ركة وول
مارت تتبنى شعار "أسعار منخفضة على الدوام".

يف مدين���ة س���ان بطرس ب���رج بوالية فلوريدا جتذب���ك العديد من األماكن للتس���وق ولكن املكان
األكثر جذبا للتس���وق هو متجر (( وول مارت )) حيث يزدحم بالزبائن رغم مس���احته الشاس���عة
وغ���زو البضائع الصيني���ة حيث متثل املنتجات ال�ت�ي صنعت يف الصني حوال���ي  %75من إمجالي
البضائ���ع املوجودة يف خمتلف األقس���ام من الع���اب األطفال واملالبس مبختل���ف أنواعها واألدوات
املنزلية والس���اعات واإلكسسوارات والقرطاس���ية وااللكرتونات واحلقائب اجللدية ومستلزمات
األلعاب الرياضية املختلفة وجتذب البضائع الصينية األمريكان والس���ياح بنس���بة اكرب لرخص
أسعارها وتليب حاجة الزبون.

حتى أنه يف بع���ض األحيان تصل هوامش رحبها
أق���ل م���ن  3.5باملائ���ة ،مم���ا يس���مح هل���ا بالتغلب
عل���ى املنافس�ي�ن ،واالزده���ار يف مجي���ع األس���واق
ال�ت�ي تدخله���ا .كذل���ك حتول���ت حم�ل�ات وول
م���ارت م���ن جمرد متاج���ر لبيع املالب���س وبعض
املنتجات بأس���عار زهيدة ،لتش���مل حاليا مراكز

كربى للتسوق (عبارة عن حمالت بيع منتجات
رخيص���ة األس���عار ملح���ق به���ا س���وبر مارك���ت
كام���ل) ،وس���امز كل���وب( :حم���ل لبي���ع امل���واد
الغذائي���ة باجلمل���ة لألعض���اء فق���ط) ،وحمالت
البقال���ة الصغرية (حم�ل�ات لبيع امل���واد الغذائية
أصغر حجم���ا) تلك احملالت تع���ود بالفائدة على
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املس���تهلكني بتقديم أس���عار منخفضة ،وبضاعة
مناس���بة كذلك فان متاج���ر وول مارت توفر ما
يزيد عن  2000دوالر س���نويا لألسرة األمريكية
املتوس���طة وذل���ك عندما تقدم أس���عار منخفضة
فإنه���ا تدف���ع منافس���يها أيض���ا خلف���ض أس���عار
منتجاته���م املش���ابهه ،ك���ي تبقى على مس���توى
املنافسة يف السوق مما يعود بالفائدة على الزبون
.
 14دواء بأربع دوالرات فقط .
ب���دأت متاجر وول م���ارت مؤخ���را برناجما لبيع
العديد من العقاق�ي�ر الطبية ،اليت ال يتم صرفها
إال بن���اء عل���ى وصف الطبي���ب ،بأربع���ة دوالرات
فقط تش���مل الوصفات الطبي���ة اليت يغطيها هذا
الربنامج  14عالجا من  20هي أكثر العالجات
اليت ينص���ح بها األطباء ،وتش���مل عقاقري مرض
الس���كري ،وأمراض القلب وقد بدأ هذا الربنامج
ك���رد فعل للج���دل الع���ام ح���ول إرتفاع أس���عار
العقاق�ي�ر الطبية ال�ت�ي يصفها األطباء بالنس���بة
لكبار الس���ن ،ومن ليس لديهم تأمني صحي .من
ناحي���ة أخرى ي���زداد تقديم حم�ل�ات وول مارت

للعدي���د من اخلدمات املتنوعة على حنو كب�ي�ر ،ففي بعض األحيان جتمع بني حمل
رخيص األس���عار ،وحمل بيع املواد الغذائية ،وصيدلي���ة ،وخدمات أخرى كاخلدمات
املصرفية ،وصالونات التجميل يف مبنى واحد مما يتيح للمس���تهلكني التس���وق وتلبية
مجيع إحتياجاتهم دون التنقل بني عدة أماكن .وس���وف تتعاقد الش���ركة قريبا مع
م���زودي خدم���ات صحي���ة حمليني لفتح عي���ادات يف متاج���ر وول م���ارت ،يف حماولة
لزيادة احلصول على خدمة صحية بأسعار مناسبة.
ويأتي التأثري اإلجياب���ي ملتاجر وول مارت على اجملتمعات اليت ختدمها .فعندما تفكر
الشركة يف إنشاء حمل مبنطقة جديدة ،فإن وول مارت سوف تزيد من عدد الوظائف
املتاحة يف اجملتمع برواتب مناسبة أن متجر جديد من متاجر وول مارت يوفر فرص
عم���ل لس���كان املنطقة وما حوهلا ،خاصة للش���باب ،أو ملن ال يتمتع���ون مبهارات عملية
كب�ي�رة ،أو أصحاب اخل�ب�رات القليلة .كم���ا أن الوظائف اليت ال حتت���اج إىل مهارات
كب�ي�رة يف متاج���ر وول مارت تدفع ما يزيد عن احلد األدنى من األجور كذلك توفر
متاجر وول مارت مزيد من العائد الضرييب للمدينة.
أرساء العمل اخلريي يف تالميذ املدارس .
كذلك تعترب شركة وول مارت مساهماتها اخلريية يف اجملتمعات احمللية اليت توجد
بها أكرب مس���اهم مالي يف الواليات املتح���دة وكانت منحت  270مليون دوالر لدعم
املؤسس���ات اخلريي���ة يف  4000موقع بالوالي���ات املتحدة وتركز ش���ركة وول مارت
عل���ى إنفاق األم���وال اخلريية اليت متنحها على جماالت "التعلي���م ،والبيئة ،والصحة،
واخلدمات اإلنس���انية ،واجلمعيات املدنية ،والثقافة ،والفنون ،وذلك إلميانها بفلسفة
العمل على نطاق عاملي واملساهمة احمللية".
أما أخر مش���اريع الش���ركة فقد مشل إجراء مسابقة بني املدارس يف  12والية جلمع
املواد اليت ميكن إعادة إنتاجها ،حتصل فيها املدارس الفائزة على آالف الدوالرات .تقوم
فكرة املس���ابقة على من���ح  830.000دوالر أللفني ومثامنائة مدرس���ة حني تنجح يف
تعبئة  131.000حقيبة سعة كل منها  60جالونا مبواد ميكن إعادة إنتاجها.
يبقى املنافس الرئيس���ي لوول مارت هي املتاجر املش���ابهة األخرى ال�ت�ي تبيع منتجات
رخيصة أيضا ،وسالس���ل احملالت األصغر ،واألسواق التجارية الكربى ومبا أن معظم
البضائع املتاحة يتم إنتاجها باجلملة ،فإنه حتى بالنسبة ملعارضي وول مارت ال يوجد
ما يدفعهم للذهاب إىل حمالت أخرى أعلى س���عرا ،وأقل مالئمة .حمالت وول مارت
هي ببس���اطة إمتداد للظاهرة التجارية األمريكي���ة املتنامية :امليل حنو إنتاج اجلملة،
بدال من التخصص ،واملنافسة القائمة على السعر بدال من اجلودة أحب بعض الناس
حم�ل�ات وول م���ارت ،أم���ا البع���ض اآلخر فلم تن���ل إعجاب���ه ،لكنها يف مجي���ع األحوال
أصبحت تشكل جزءا كامال من الثقافة األمريكية.

أجرى األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،حمادثة
هاتفية مع السيد نوري أبوسهمني ،رئيس املؤمتر الوطين
الع���ام يف ليبيا يوم  18م���ارس .2014وأكد األمني العام
اس���تمرار دعم األمم املتحدة للعملية السياسية يف ليبيا،
كما حت���دث أيضا عن احلاجة إىل ضمان تنفيذ خارطة
الطري���ق للمرحلة االنتقالي���ة يف ليبيا ،وال���دور القيادي
اهل���ام الذي ميكن أن يلعب���ه املؤمتر الوط�ن�ي العام يف هذا
الص���دد .وناقش األمني العام وابوس���همني احلاجة إىل أن
تعمل الس���لطات الليبية واألمم املتحدة معا بشكل وثيق،
وش���ددا على أهمية ما تقوم به بعثة األمم املتحدة للدعم
يف ليبي���ا واملمث���ل اخلاص لألم�ي�ن العام يف ليبي���ا ،طارق
مرتي.
االمم املتحدة تدين تفجري بنغازي وكافة أعمال العنف
وتدعو الليبيني إىل اإللتفاف حول مؤسساتهم الوطنية
طرابل���س ،يف  18م���ارس  - 2014تدي���ن بعث���ة االم���م
املتح���دة للدع���م يف ليبيا بش���دة التفج�ي�ر اإلرهابي الذي
وقع يف بنغازي يوم االثنني  17مارس  2014والذي وقع
ضحيته عدد من العس���كريني.وفيما تأسف البعثة لوقوع
الضحايا وتتمنى للمصابني الشفاء العاجل تدعو الليبيني
مبختل���ف إنتماءاته���م اىل إدانة ورفض مسلس���ل العنف
واإلره���اب املتواص���ل م���ن خط���ف واغتي���االت وتفجريات
الذي تعاني منه املدين���ة وغريها من مناطق ليبيا.وتهيب
البعث���ة باملواطنني ان يلتف���وا حول مؤسس���اتهم الوطنية
يف مواجه���ة هذه اجلرائم ،كما تدعو املس���ؤولني والقوى
كاف���ة لتكثيف اجله���ود لوضع حد لكل م���ا يع ّرض أمن
الليبيني للمخاطر ويعرقل مسرية قيام الدولة.
اليابان تس���اهم مببلغ  5.2مليون دوالر لدعم جهود ازالة
خملفات احلرب من املتفجرات يف ليبيا
اعلن���ت اليابان ع���ن تقدميها  5.2ملي���ون دوالر امريكي

للصندوق اخلاص باملس���اعدة يف ازال���ة االلغام وخملفات
احلرب من املتفجرات والذي يغذي الربنامج الذي تشرف
عليه بعثة االمم املتحدة للدعم يف ليبيا.وسوف ختصص
مس���اهمة حكومة اليابان اىل تنفيذ مشروع "دعم تنظيف
ساحات القتال والتخلص من الذخائر املتفجرة" يف ليبيا،
وه���و ميتد يف الف�ت�رة من  1ابري���ل  2014اىل  31مارس
 2015ويت���م االضط�ل�اع به يف ش���راكة مع الس���لطات
الليبية.ويهدف املش���روع اىل خلق بيئ���ة اكثر اماناً وأمنا
يف ليبيا .وسيس���تفيد منه الليبيون ،ال سيما سكان مناطق
هون وسوكنة والودان بشكل مباشر.
إط�ل�اق حمفظ���ة ع���ام  2014للمس���اعدة يف األعم���ال
اإلنسانية املتعلقة باأللغام وإدارة األسلحة والذخائر
أطلق���ت بعث���ة األمم املتح���دة للدع���م يف ليبي���ا واملركز
اللي�ب�ي لألعمال املتعلق���ة باأللغام حمفظة املس���اعدة يف
األعم���ال اإلنس���انية املتعلق���ة باأللغ���ام وإدارة األس���لحة
والذخائر للعام  ،2014س���عياً منهم���ا للحصول على 17
ملي���ون دوالر أمريك���ي إضافية هل���ذا العام م���ن املاحنني
الدولي�ي�ن لدع���م جهود التخل���ص من خملف���ات احلرب
م���ن املتفج���رات يف ليبيا.فقد أدى الص���راع يف عام 2011
يف ليبيا إىل تفاق���م التهديد الذي متثله خملفات احلرب
من املتفجرات وأس���هم يف االنتشار غري املشروع لألسلحة

والذخائر .وتهدف جهود البعثة واملركز اللييب لألعمال
املتعلق���ة باأللغام إىل جعل ليبيا أكثر أمناً وس�ل�امة من
خ�ل�ال احلد من تهدي���د خملفات احلرب م���ن املتفجرات
واألس���لحة والذخائ���ر غ�ي�ر املؤمن���ة م���ن خ�ل�ال تعزي���ز
عملي���ات اإلزال���ة والتخل���ص منه���ا.ويف مراس���م إطالق
احملفظ���ة ال�ت�ي عقدت يف طرابل���س يف  12مارس 2014
وال�ت�ي حضره���ا مس���اهمون وماحن���ون حمتمل���ون م���ن
اجملتم���ع الدول���ي ،قدم مدي���ر املرك���ز اللي�ب�ي لألعمال
املتعلق���ة باأللغ���ام ،العقيد حممد الرتمج���ان ،حملة عامة
عن املرك���ز والتمويل املتوقع لع���ام .2014وقد قال" :إن

التهدي���د الذي يواجه ليبيا كب�ي�ر جداً وكما تعلمون قد
جتاوزت املش���كلة احل���دود الليبية إىل البل���دان اجملاورة".
وأضاف" :لذا فم���ن اإلنصاف أن نقول إنه ال بد من اختاذ
إج���راءات عاجلة للس���يطرة على الوض���ع ومعاجلة هذه
املشكلة".وقد أشار العقيد الرتمجان إىل أن قطاع األعمال
املتعلق���ة باأللغ���ام يعان���ي م���ن نق���ص ح���اد يف التمويل،
حي���ث مت تأمني  4مليون دوالر حت���ى اآلن.وحذر العقيد
الرتمجان قائ ً
ال " :أننا وبكل أس���ف نعلن ،أنه من املستحيل
لليبي���ا الوفاء بالتزاماتها جتاه ختليص البالد من األلغام،
والذخائر غ�ي�ر املنفجرة واألس���لحة الصغرية واخلفيفة
م���ن دون متويل إض���ايف للتعويض عن النق���ص يف املوارد
الالزم���ة لتنفيذ املقرتح���ات للفرتة املقبلة".وقال الس���يد
ديك اجنلربخيت رئيس القس���م االستش���اري لألس���لحة
والذخائ���ر يف البعث���ة أن الربنامج يس���عى للحصول على
 17ملي���ون دوالر أمريك���ي إضافية عام .2014وأضاف:
"إنن���ا مجيعاً نعي التهديد احلاص���ل يف ليبيا .ولن خيتفي
ً
قائ�ل�ا" :علين���ا أن ندعم
ه���ذا التهديد وحده" .واس���تطرد
العمل الذي ينبغي القيام به".وقد حضر إطالق احملفظة
ممثلني ع���ن بريطانيا وفرنس���ا وأملانيا وهولن���دا وجنوب
إفريقيا والواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.
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حممد على احملمود:
ال حنتاج إىل فتوى أص ً
ال ..زمن الفتوى انتهى ..وهلذا سيزداد حجم البطالة

07
رمحة اهلل على شيخي

أمرية املالكي
•الس��احة عندن��ا مت��وج بالكث�ير وال تس��تطيع
التميي��ز فيه��ا بس��هولة ،التصنيفات أفس��دت الكثري
وأخافت األكثر.
حممد علي احملمود ،مشروع مفكر وصاحب رأي
مس���تقل ،ابن بار للمدرسة اإلسالمية ،ينبش يف
خباياها حم���او ً
ال إثبات أنها قابلة للطرق ،متغري
بات���زان ،ال ميك���ن أن تقولب���ه أو جتد ل���ه تصنيفاً
يسترت خلفه ،واضح بالقدر الذي حيرم من حوله
النظر إليه ومنحه الفرصة اليت يس���تحقها ،حاد
حني يكت���ب نثراً ،ليناً ش���عراً ،ويف هدوئه تس���كن
قبيلة من الثوار ،مشكلته أنه ذو رأي ،ومن ميلك
رأي���اً يف زماننا يفقد الكثري م���ن الفرص .ضيفنا
كان مشروعاً أكادميياً ،لكن هناك من اختطف
حلمه من دون نص واض���ح ،لذا يؤكد أن بيئتنا
اجلامعي���ة تفتقر للكثري م���ن العلمية واملنهجية
يف توجهاتها وقراراته���ا .واحملمود يرى يف الرتاث
الفقه���ي والعقدي مرحلة تأزي���م مل خيرج منها
اخلط���اب اإلس�ل�امي ،وأن استس�ل�امنا لبع���ض
خمرجاته���ا جعلنا أس���رى يف الداخل ونبحث عن
أي قبس نور من اخلارج لنهرب إليه ،إىل احلوار.
•م��ن ال��والدة م��روراً بالدراس��ة وحتى العم��ل ،كانت
البكريية هي املستقر ،من كانت سطوته أكرب فاحتفظ
باآلخر؟
 مل تس���تطع أن متارس سطوتها وال أنا ،مل يكنمثة عش���ق ،ولذلك قررنا الطالق بصمت ،طالقاً
عاطفياً بطبيعة احلال .ال أنفر منها وال أجتاهل
الذكري���ات اليت ج���ف رحيقها عل���ى أرصفتها،
ً
فض�ل�ا عن أن
ولكنه���ا ال ُتله���م فضائي الروحي،
تعذبين بتباريح الفراق.
•االت��زان الذي فرض��ه عليك مس��ارك التعليمي ،هل
حرمك من شيء؟
 رمبا حرمين من كل ش���يء ،من أن أكون أنا،ال  -ومثا ً
من أن أكون  -متاماً  -كما أريد .مث ً
ال
ال أكث���ر  -رمب���ا يكون ه���و الذي منع�ن�ي من أن
أكون من الغاوين الذين يقولون ما ال يفعلون.
ليس شرطاً أنه منعين من أن أكون شاعراً كما
كنت أحلم ،بل من أن أكون كاهناً رمباً! ورمبا
حرمين من أن تتحقق كينونيت يف أال أكون.
•منطقة القصيم ،هل يشبه داخلها خارجها؟
 «القصي���م» ن���ص مفتوح ،ميكن أن ُتق���رأ /يُقرأمبس���تويات متع���ددة ،وكل ق���ارئ ينتج قصيمه
اخلاص .طبعاً من يقرأ مالمح التش���ابه س���يجد
يف الش���فرة القصيمية ما يطمح إليه ،ومن يقرأ
الالتش���ابه س���يجد يف الش���فرة ذاته���ا  -ولكن من
زاوية أخرى  -ما يؤكد االختالف حد التناقض
والتضاد.
•عل��ى رغ��م أن «القصيم» منب��ت للحي��اة والفكر إال
أنه��ا توصم بـ«احلدي��ة» ،هل طاول تركيبتك ش��يء
من ذلك؟
 رمب���ا تكون حدي���ة جدلية ،ال حدي���ة الثنائياتاملتنافي���ة ح���د اإللغ���اء .أقص���د بذل���ك تركيبيت
ال�ت�ي أزع���م أنها ذات طب���اع ح���دي يف املوقف من
«القصيم» كونها آيديولوجي���ا ،قرباً وبعداً ،على
اعتب���ار أن حيويته���ا الفائق���ة تصن���ع بالضرورة
أضداده���ا ،ولع���ل الالقصيم���ي ه���و القصيم���ي
باالستغراق.
•أبن��اء امل��دن القصيمي��ة ،ه��ل يف ابتعاده��م منجاة
هلم؟
 طبع���اً ،ومنج���اة هل���ا ،ولمِ َ لمَ ْ يبتع���د القصيميمل تك���ن القصيم قصيم���اً .هويته���ا ال تتحقق إال
يف صناع���ة ذوات تتجل���ى م���ن خالهل���م ،ذوات

زكريا العنقودي

حممد على احملمود
تستعصي عليها وتستعصي عليهم.
•م��دارس حتفي��ظ الق��رآن وأن��ت أح��د خمرجاته��ا،
ه��ل التعلي��م فيها مين��ح خي��ارات مس��تقبلية عادلة
لطلبتها؟
 اخلي���ارات املس���تقبلية ال يصنعه���ا التعلي���م أياًكان ،أو ال يصنعه���ا التعلي���م وحده ،اإلنس���ان -
ابتداء  -صاح���ب اخليار أو ً
ال وأخرياً ،ولو من آخر
الطريق .اخليارات جم���رد طرق ممهدة.وعندما
ال يكون مث���ة طريق ممهد يضطر اإلنس���ان إىل
اج�ت�راح طريقه اخل���اص ،الطريق ال���ذي يكون-
دائم���اً وأبداً  -أعمق يف الداللة عليه ولو من جهة
التعتيم عليه.
•ع��ام واح��د يف «التعليم الع��ام» ،هل كان��ت املهمة
شاقة إىل هذا احلد؟
 ورمب���ا كان���ت س���هلة ورتيب���ة إىل ه���ذا احلد،وانع���دام املش���قة رمبا يك���ون عني املش���قة .وهلذا
ل���زم اهلرب من هذه املش���قة حتدي���داً .وليس من
الوص���ف التبخيس���ي الذي جاد به عب���اس العقاد
على املعلم ،ومرة أخرى ليس هرباً من الكوميديا
ال�ت�ي صنعها اجلاحظ للمعلم�ي�ن ،على رغم أني
أتهم نفس���ي بأنين  -ال ش���عورياً  -هربت من هذا
وذاك.
•ما مشكلتك مع إكمال دراساتك العليا؟
 مش���كليت م���ع «جامع���ة القصي���م» إمج���ا ًال
وتفصي ً
ال .وأيضاً مشكليت مع بعض دوائر النفوذ
ال�ت�ي ترتاب بي .وتضافرت اإلرادتان على ش���يء،
والتقى املاء على أمر قد ُق ِدر.
•منذ  ،2007وأنت خارج «هيئة التدريس» جبامعة
القصيم ،ما الذي حدث؟

 حرب باردة ،بناء عليها مت رفض طلب االبتعاثاخلارج���ي واملن���ع م���ن التدري���س ،والتحويل إىل
عمل إداري رفضت املباش���رة عليه ،هذا ما حدث.
وال���ذي حي���دث ه���و أال ش���يء حي���دث يف دهاليز
الصمت.وجم���رد جمموع���ة م���ن الش���كاوى اليت
تتس���اقط يف خري���ف الي���أس ،جمهض���ة بتعم���د
الغم���وض ،بينما أتقلب يف املنايف االختيارية لعل
وعسى ،وأُغالب الش���وق والشوق أغلب ،وال وطن
يتسع لي إال بني دفيت كتاب.
ل مَ ْ
•بعد التضييق عليك ،مِ َ
ل خترج إىل فضاء آخر؟
 فض���اء آخر! خارج ماذا؟ هناك قرار من جامعة،وتصدي���ق من وزارة ،وتوصية م���ن وزارة أخرى.
واخل���روج إن مت فس���يكون عل���ى الصف���ة ذاته���ا
ال�ت�ي أرادتها اجلامعة .ه���ذا اجلواب ،إال إن كنت
تقصدين خروجاً من نوع آخر ،أشد حسماً وأبعد
يف درجة القطيعة.
•اس��تقالل «جامع��ة القصيم» عن «اإلم��ام» ،هل هو
ربيع علمي أم...؟
 الرتكي���ب اجلي�ن�ي ال ميك���ن اهلرب من���ه ،هوقانون أزلي حيكم طبيعة التناس���ل ضرورة ،وأي
اخرتاق له هو تشوّه يأتي مبا هو أردأ من األصل.
•ما رأيك يف البيئة األكادميية عندنا؟
 فيه���ا وفيه���ا ،لكنه���ا يف الغال���ب ليس���ت بيئ���ةأكادميية ،بل تعليم كبار يف أحسن األحوال.
•البعض يرى أن األكادميي ينش��غل بكل ش��يء ويبدع
إال يف تدريس الطالب؟
 إن مل يب���دع يف تدري���س طالب���ه فلي���سمبدع���اً ،كون���ه أكادميياً .لك���ن ،وحتى ال نظلم
األكادميي فيجب أن نتذكر أن املش���كلة أكرب

وأمشل من أن تحُ ّد حبدود األكادميي .إنها تأزم
ثقايف ع���ام ،وأزمة األكادميي ليس���ت إال إحدى
جتليات الظاهرة االحنطاطية العامة.
•هل ي�لام األس��تاذ عندن��ا على إق��رار كت��اب معني،
باعتباره منهج ًا للطالب؟
 وهل يالم األس���تاذ على إق���رار بضعة وريقات،ملخص���ات معتم���دة من���ه ،ورمب���ا يف الدراس���ات
العلي���ا؟ على األقل تقرير الكت���اب حماولة هرب
علمية .املشكلة فيمن ال يتكلف حتى عناء اهلرب
العلم���ي ،املش���كلة عندم���ا يص���ل األم���ر إىل ح���د
الالمباالة.
ي���رى بعضه���م أن مناه���ج الثقاف���ة اإلس�ل�امية
يف «جامع���ة اإلم���ام» منغلق���ة وغ�ي�ر مواكب���ة
للمستجدات.
 وه���ذا طبيع���ي ،أليس���ت ثقافة متأس���لمة ،ويف«جامع���ة اإلمام»؟ فم���اذا تنتظرين؟ األمر أس���وأ
م���ن ذل���ك ،ه���ي ال تواك���ب املس���تجدات وال غري
املستجدات ،هي ال تنشط للمواكبة أص ً
ال.
•كلية الش��ريعة يف «جامعة اإلم��ام» ،أال حتتاج إىل
فكر جتديدي يبث الروح فيها من جديد؟
 ال���روح ال تع���ود إىل األم���وات« .إمن���ا يس���تجيبالذي���ن يس���معون واملوت���ى يبعثه���م اهلل ث���م إليه
يرجع���ون» .األحي���اء هم الذين حيتاج���ون إىل ما
ه���و جدي���د لتجديد احلي���اة اليت ضعف���ت ،بينما
األموات ال ينتظرون غري أن يدفنوا بسالم.
•ه��ل تش��عر ب��أن هن��اك مش��روع ًا واضح � ًا لـ«جامعة
اإلمام» يف املستقبل؟
 يف املس���تقبل ،كي���ف؟ عي���ون «جامع���ة اإلمام»وخلقة،
مت تصميمه���ا لتنظر إىل ال���وراء طبيعة ِ

وأي عب���ث به���ذا الوضع الطبيعي يُس���قط
اهلوية ،فال تصب���ح «جامعة اإلمام» جامعة
لـ«األمام»!
•الرس��ائل «الفقهية» و«العقدية» عندنا ،هل
من جدوى هلا يف العصر احلاضر؟
ً
وأص�ل�ا ،هل كان هل���ا من جدوى يف غري
ه���ذا العصر ،حتى يكون هل���ا جدوى يف هذا
العص���ر؟ هي تعكس واق���ع أزمة ،وهي فعل
يف التأزيم ،فكيف متتلك ح ً
ال؟
•مل��اذا يرك��ن اجلمي��ع إىل املأث��ور مهم��ا كان��ت
درجة صحته ،ويثورون على كل جديد ينقضه؟
 هي طبيع���ة العقلية االتباعي���ة .الربهاناالتباع���ي جي���د مش���روعيته يف س���لفيته،
يف االت���كاء عل���ى س���لف ،على م���اض غابر.
ومن هنا يصب���ح اجلديد غريب���اً ،والغريب
حمل اس�ت�رابة .والعقلي���ة االتباعية تفتقد
إىل ش���جاعة التجري���ب ،والس�ي�ر على هذا
املن���وال ينتهي بتصني���م القديم ورفعه إىل
أعلى درجات القداسة ،ومن ثم استدماجه
ج���زءاً من مكون���ات الذات .وبه���ذا يرون أن
كل من حياول نقضه فهو ميارس اعتداء
صارخاً يهدد األنا يف صميم وجودها ،وهلذا
يغضبون ويثورون ويضطهدون ويقمعون
بال ضمري.
•ملاذا فت��وى «احل��رام» جت��د قب��و ًال وش��عبية
أكثر من فتوى «احلالل» لدينا؟
 ألنن���ا مل نتعل���م درس احلرية بعد .حنننتاج عصور االس���تبداد والقمع ،فالتحريم
من حيث هو منع يتس���اوق مع هذا التاريخ
االستبدادي القمعي .بينما احلالل مشروع
حت���رر ال يت�ل�اءم م���ع طبيعتن���ا املوروث���ة
من أس�ل�افنا .ألس���نا أبناء مقولة االتباعية
االستعبادية« :إن اس���تطعت أال حتك أذنك
إال بأثر فافعل».
•من هو اآلخر الذي طاملا قلقنا من مؤامراته؟
 هو كل آخر ،كل خُمتلف ،كل ُمغاير،عمدناه
إذ كل م���ا هو خارج عن دائرة األنا ّ
يف الذاك���رة بوصفه أجنبي���اً .وحتى ما هو
داخل الدائرة رمبا يصبح آخر أجنبياً عندما
تضيق دائرة التصنيف .وكثرياً ما تضيق،
لك���ن يبق���ى الغ���رب  -حتدي���داً  -مص���در
جرحنا النرجس���ي .فهو اآلخر من حيث هو
بالتقابل قوة تفضح ضعفنا ،وتقدم يفضح
تأخرنا ،وحرية تفضح عبوديتنا.
•«باب س��د الذرائع» ،ملاذا أصبح ترس ًا حلماية
مص��احل بعضه��م يف مقاب��ل س��لب ح��ق بعضهم
اآلخر؟
 -ألن���ه ب���اب اجلبن���اء من جهة ،والكس���اىل

م���ن جه���ة أخ���رى .وعندما جتتم���ع هاتان
الصفت���ان يف أم���ة يس���هل اس���تغالهلا
واستغفاهلا.
•ما س��ر ش��غف الصغار باجلنة واحل��ور؟ هل هو
الزهد أم الضيق؟
 هي ذات مشكلة الكبار مع احلور واجلنة.ال ف���رق ،إال أن الكبار عرف���وا أقصر طريق
وأهونه .وهلذا قدّموا للصغار النعيم البعيد
والالمضم���ون ،ليحصل���وا عل���ى النعي���م
القريب واملضمون .وطبعاً ،جتفيف مصادر
النعي���م اآلن���ي بتعمي���م التحري���م تكتي���ك
ماكر لرفع لدرجة التوق إىل عامل آخر.
•كيف وجدت نفس��ك بهذا الش��كل املختلف يف
الطرح اإلسالموي؟
 إن كان مث���ة م���ن اخت�ل�اف حقيق���يفأن���ا مل أخطط له ،تضاف���رت عناصر عدة
لتكوي���ن ه���ذا املوق���ف أو ه���ذا االخت�ل�اف،
لك���ن رمب���ا يك���ون اإلحس���اس بالزي���ف
اآليديولوج���ي ،خباص���ة يف تعاطي���ه م���ع
الراه���ن ال���ذي جي���ري قم���ع كل ص���ور
التحرر فيه بعنف حترميي رهيب.والزيف
يف التعام���ل م���ع التاري���خ حي���ث م���ا يُطرح
إس�ل�اموياً هو «تش���ويه جتميل���ي» للتاريخ،
والزي���ف يف التعام���ل مع املس���تقبل املتمثل
يف الوع���ود الطوباوي���ة احلامل���ة.وكل ه���ذا
مع قوة ضغط هذه اآليديولوجيا السلفية
القمعي���ة املهيمن���ة على مكون���ات حميطي
الفكري والواقعي هي ما استفزني للتمرد،
وم���ن ثم للبحث عن فضاءات أخرى أكثر
معقولي���ة ،فضاءات ج���دت بعضها وال زلت
أحبث عن بعضها اآلخر.
•هن��اك م��ن ي��رى أن��ك خ��ارج ع��ن الن��ص
«اإلسالمي» ،ما رأيك؟
 وهن���اك من ي���رى أن «النص اإلس�ل�امي»خارج عن «النص اإلس�ل�امي» .املهم هنا :ما
هو «النص اإلس�ل�امي» ال���ذي دعي بعضهم
اخل���روج علي���ه؟ ،م���ن ميتلك حق تس���ييج
معامله ورس���م ح���دوده؟ وبناء عل���ى هذا ،ال
أنكر أنين خارج «النص اإلسالمي» مبفهوم
بعضهم ،كما أنين من أشد ال ُكتاب والء له
يف تصنيف آخرين.
مفهومنا لـ«الوس��طية» ،أال تشعر
•
بأنه جيعلنا بال مالمح واضحة؟
 الوس���طية كم���ا يت���م تداوهل���ا ليس���تفك���راً وال خطاباً ،هي طرح ديبلوماس���ي ،و
الدبلوماس���ية يف الفك���ر تلغ���ي الفك���ر .هي
مث���ل قولك أنا موضوعي ،أو هو موضوعي،
جمرد دعاوى للرتويج ودعم موقف الذات

ال أكثر.
•كل «إخوان��ي» «س��لفي» ولي��س كل «س��لفي»
«إخواني» ،ما صحة هذه النظرية؟
 صحي���ح إىل ح���د كبري ،م���ع احلذر منمزاعم الس���لفية التقليدية اليت كثرياً ما
ت���ردد أنها ض���د التح��� ّزب يف كل األحوال،
بينما هي حت��� ّزب يف أعمق األعماق.الوعي
احلزب���ي ينتظ���م اجلمي���ع ،ويف النهاي���ة
هؤالء وهؤالء يتكئون على س���لف قريب أو
بعيد.هن���ا وهناك الوعي ماض���وي بامتياز،
والتعص���ب ملاضوي���ة الوعي يص���ل إىل حد
اجلنون.
•حتى متى وحنن أسرى لـ«اختالف فتوى»؟
 حتى ندرك أننا لس���نا حباجة إىل فتوى،أقصد يف ما سوى العبادات القطعية .وهذه
العب���ادات معلومة للغالبية الس���احقة ،وال
حتتاج إىل فتوى أص ً
ال .زمن الفتوى انتهى،
وهلذا سيزداد حجم البطالة.
•يف عص��ر «القري��ة الكوني��ة» ،ه��ل أن��ت م��ع
توحيد الفتوى؟
 وه���ل ميكن توحيد الفت���وى؟ وأي فتوى؟ً
أص�ل�ا إن كان األم���ر يتعلق
ولمِ َ الفت���وى
بالش���أن الع���ام ال���ذي يتح���دد في���ه املمنوع
واملس���موح تبع���اً للمصلحة العام���ة؟ أما إن
كان األمر فردي���اً خاصاً فالفتوى خاصة،
أي���ة حمدودة ،ف�ل�ا جمال للتوحي���د ،ألنها
واحدة.
•هن��اك اختالف حول أم��ر عندما نلتزم حبكم
فئة ونعارض رأي األخرى؟
 ألننا مل نؤس���س بعد ملشروعية اخلالف.وهنا من الطبيعي أن نستأس���ر ملش���روعية
اإللزام.
•التكفري واخلروج من امللة ،مِ َ
ل الكل ميارسه؟
 ولمِ َ ال ميارس���ه «ال���كل» ،م���ا دام كل هذا«ال���كل» يرض���ع خطاب التكف�ي�ر مع حليب
أم���ه؟ تريدي���ن كل ه���ذا اإلغراق يف أش���د
اخلطابات تش���بعاً مبق���والت التكفري ،ثم ال
منارس التكفري؟ تعلمنا يف الطفولة أن من
زرع حصد.
•ه��ل احلف��اظ عل��ى خصوصيتن��ا يفس��د علينا
االستمتاع باحلضارة احلديثة؟
 وه���ل االس���تمتاع باحلض���ارة احلديث���ةيفسد علينا احلفاظ على خصوصيتنا؟
•امل��رأة تهم��ة .امل��رأة خط��ر .ملاذا خن��اف على
امل��رأة أكث��ر من نفس��ها؟ وامل��رأة م��ا نصيبها من
العمل اإلسالمي؟
 امل���رأة تهم���ة ،وامل���رأة عار ،وامل���رأة خطر،وامل���رأة أزم���ة األزم���ات .كل ه���ذا طبيعي

الزال على وجهي إىل أالن زبد الش���يخ وهو خيطب
بأعلى صوته ،ويس���تدل ويس���تند ويعزز كل لفظ
قال���ه بكت���اب اهلل ع���ز وجل وس���نة رس���وله العظيم
،ليع���ود للجمل���ة ال�ت�ي قام���ت عليه���ا كل خطبته
( الفيدي���و ح���رام ح���رام ح���رام ) .التف���ت إىل مجع
املصل�ي�ن ،كان جدي رمحه اهلل يس���تند اىل عرصة
املس���جد كما عادته ،فعرفت إن�ن�ي أصبت يف مقتل
،وان حرب���ي الض���روس ال�ت�ي بدأته���ا باك���را كي
أحتص���ل ع جه���از فيدي���و ،بعد ه���ذه اخلطبة حتدد
مصريه���ا ( ج���دي ) عني���د بطبع���ه ،فما بال���ك وقد
زوده الش���يخ بالفتوى واألدلة الشرعية  ..بالنتيجة
تأخ���رت يف احلصول ع اجلهاز لك�ن�ي رحبته مقابل
اجتيازي سنة ثانية ثانوي .
بعد عقد ونصف وبنفس املسجد وشيخ آخر(صغري
الس���ن ) ،يعززه املايك ( فقد مت تزويد كل املساجد
بإذاع���ات حينها ) ،رغم ذلك مل خيتلف عن س���ابقه
فاستدل واس���تند وعزز باآليات و األحاديث ،وحرم
ب���ل كاد يكفر كل من وضع صحن القط واقتنى
جه���از ( ريس���يفر ) ،كان الدجيت���ل بدع���ة تل���ك
الس���نوات وموضة العصر واجلميع يسعى القتنائه
رغم سعره الباهظ يف ذلك الوقت .
م���ر وقت طوي���ل عل���ى كل ه���ذا ،وش���يخي األول
تغم���ده اهلل برمحته ،أم���ا األخري فأط���ال اهلل عمره
،البارحة رأيت وميض (الواي ماكس ) يؤش���ر من
غرفت���ه ،أما الالقط فس���طح بيته كمزرعة تضيق
بالصحون ،ك�ب�ر اوالده وكال منهم يريد صحنه
اخلاص  ..اما هاتفه فجالكس���ي سي .. 4وسؤاله ال
ينقطع على اسعار ( االي باد ) .
أط���ال اهلل م���ن عمر ش���يخي فبعد أن كان يس���عى
جاهدا حلجب الش���مس ه���ا أنا أراه وه���و يتعمم بها
كل صباح .
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يف جمتم���ع ذك���وري يتعنصر عل���ى أكثر من
مس���توى .حن���ن حباج���ة إىل حتري���ر اإلنس���ان
ككل .وعندم���ا يتح���رر اإلنس���ان تتح���رر املرأة
ومعه���ا كل املهمش�ي�ن .ومب���ا أن امل���رأة ال ت���زال
نقطة ضعفنا فستبقى ش���اغلة لفضاء خماوفنا.
والعمل اإلس�ل�امي بتنويعات���ه الراهنة كلها هو
متثل س���لفي بدرجة م���ا ،وهلذا أرج���ع املرأة إىل
هامش اهلامش ،وبرجمها لتجرتح لنفسها ما هو
أشد هامش���ية ،بعد أن كانت تتطلع إىل املنت يف
أوائل القرن الـ.20
•اإلعالم اإلسالمي إس�لامي ،لكنه ليس إعالماً؟ هل
التحرر من الزمان واملكان كفيل باللحاق بالركب؟
 ومل���اذا ال يك���ون التح���رر م���ن اآليديولوجيا معالبق���اء يف الزم���ان وامل���كان؟ كتبت ع���ن اإلعالم
اإلس�ل�امي بضع مقاالت ،أوضحت فيها مستوى
اهلزال���ة والتفاه���ة ،ولي���س مس���توى التط���رف
الفك���ري ،التزيي���ف والدج���ل املع���ريف فحس���ب.
اإلع�ل�ام ه���و إع�ل�ام ،ولي���س توجيه���اً أو إرش���اداً
يتذاكى بأعلى درجات االستغباء.
•ملاذا الش��يوخ يف «اإلعالم» ش��يء وعل��ى املنابر ويف
األشرطة السماعية «الكاسيت» شيء آخر؟
املش���كلة يف عيوننا أو يف عقولنا اليت هي عيونناهن���ا ،وإال فهم ش���يء واحد ،س���واء عل���ى اإلعالم
أو يف أش���رطة الكاس���يت ،ه���م يف كال احلال�ي�ن
ُمتمش���يخون ال ش���يوخ.وهم يف كال احلال�ي�ن
جم���رد تجُ ���ار ش���هرة وم���ال ،يتكس���بونهما م���ن
عواطف اجلماهري.
•«العم��ل اإلس�لامي» بداي��ات متق��دة ،م��ا تلب��ث أن
تكمن بعد حني ،ما السبب؟
 بداي���ات العمل اإلس�ل�امي أوه���ام بدايات ،ومنث���م فه���ي بدايات خام���دة ،بل خُ
وم ّم���دة إن صح
التعبري.العمل اإلس�ل�امي بدأ من النقطة اخلطأ
مس���تهدفاً النقطة اخلطأ أيضاً .أزمته أنه توس���ل
اإلنسان ألجل الفكرة ،بد ً
ال من أن يتوسل الفكرة
ألجل اإلنسان ،فخسر االثنني معاً.
•ي��رى بعضه��م أن تس��ييس العم��ل اإلس�لامي أفضل
حصن يتحصن به ذووه؟
 وأيضاً يرى آخرون أن أس���لمة العمل السياسيأفضل حص���ن يتحص���ن ب���ه السياس���يون.والكل
ميتهن الرؤية اإلسالمية ملصلحته ،وال تستطيع
وق���ف عملية اخل���داع اجلهنمي���ة م���ا دام الوعي
اجلماه�ي�ري لدي���ه القابلي���ة الس���تهالك ه���ذا
اخلداع.

•الفك��ر الغرب��ي ،ه��ل منل��ك األدوات ملنافس��ته ،أم
نكتفي برتاثنا ملقارعته؟
 ال أدري مل���اذا حن���ن مأزومون دائم���اً يف عالقتناب���كل ما هو غربي ،مل���اذا ال نتداوى من هذا اجلرح
النرجس���ي ال���ذي يحُ ي���ل عالقتن���ا بالغ���رب إىل
جمرد حتاس���د أو تنافس أو حت���ى حرب معلنة؟
،ملاذا ال نستفيد من هذا الفكر ،بد ً
ال من أن ندخل
معه يف صراع تنافس���ي أو ص���راع احرتابي؟ حنن
إن أردن���ا املنافس���ة أو املقارع���ة فلن ننج���ح ،إذ ال
منلك ش���روط ه���ذه املقارع���ة وال ش���روط تلك
املنافس���ة.حنن أق���ل من ذل���ك بكث�ي�ر ،بيننا وبني
املنافسة  -فض ً
ال عن املقارعة  -مراحل ومراحل.
•جتربت��ك يف الكتابة الصحافية ،م��اذا أخربتك عن
الوسط الصحايف؟
 أن���ه مث���ل بقية األوس���اط ،ال خيتل���ف عنها يفش���يء على رغم كل صور االدع���اء .لكن ال ينكر
أي منص���ف أنه  -بوصفه فضاء تواصلياً  -أكثر
حترراً وتقدمي���ة وأقدر على االنفت���اح من بقية
األوساط.
•هل تشعر بسطوة الرقيب يف صحافتنا؟
 لش���دة ما حضر أصبح غائب���اً ،وذلك أن الرقيباس���تطاع النف���اذ إىل أعم���ق األعماق ،فاش���تغلت
ماكين���ة الرقابة الذاتي���ة يف دواخلنا ،واليت هي
أشد قمعاً من أي رقيب.
•هل من الالئق أن يسجن أحد بسبب مقالة أو رأي؟
 مبدئي���اً ،لي���س فق���ط ال يلي���ق ،ب���ل جرمية أنيس���جن أح���د بس���بب رأي أو مقالة.ولك���ن قب���ل
ذل���ك ،ما هو الرأي ً -
مث�ل�ا  -من يرى أن «داعش»
هي دول���ة اإلس�ل�ام ،ويدعو إىل االنضم���ام إليها
والقتال يف صفوفها ،هل هو فقط يعبرّ عن رأي؟
،أيضاً ،م���ن كان يُب���ارك التفج�ي�رات اإلرهابية
ويش���رعنها بوصفه���ا دفع���اً للصائ���ل أو إثخان���اً
يف الع���دو ،ويُص���در الفت���اوى يف ذل���ك ،وهو اآلن
مس���جون على خلفية ذلك؟ ه���ل هو فقط كان
يعبرّ عن رأي؟
•برأي��ك ،هل فهمت الش��عوب م��ا يدور حوهل��ا بعد ما
مُسي بـ«الربيع العربي»؟
 مل تفهم ،حتى وإن كانت ش���عرت بأنها حتتاجإىل التغيري باعتباره ترياقاً .والش���عور ال يستقيم
وال يس���تحيل فهم���اً .الفهم مرحل���ة عقالنية ال
يزال العقل اجلماهريي بعي���داً عنها ،ورمبا ملدى
زمين طويل يحُ سب بالقرون ال باألعوام.
•للشعوب الثائرة أحالم مل جتد هلا حتى اآلن قيادات

جتعلها حقائق ،هل كان ربيع ًا خدجياً؟
 يف اعتق���ادي أن ه���ذه الش���عوب ليس���ت ثائ���رةبقدر ما هي غاضبة .الغضب ش���يء والثورة شيء
آخر ،وغضب الش���عوب ال يبحث عن أحالم قابلة
للتحق���ق بناء على معطي���ات الواقع .ورمبا األمر
أقرب إىل أحالم اليقظة البائسة اليت تتغذى من
ب���ؤس الواقع .ومن هنا فس���ؤال القي���ادة غري وارد
من األساس ،إذ ال ثورة من األساس.
•ملاذا نتش��دق بـ«الوطني��ة» علناً ،ونهزمه��ا ونقتلها
بالسر؟
 أو ًال حن���ن نتش���دق به���ا ألننا ال نع���رف معناها
وال ش���روط حتققها يف الواقع ،ومن ثم ال نعرف
ش���روط حتققه���ا يف أنفس���نا .الوطني���ة ليس���ت
جمرد ش���عار ،بل منظومة حقوق .وعندما تكون
جمرد ش���عار وأناش���يد فهي مهزوم���ة ومقتولة
وملغاة من األساس.
•ملاذا «املرعى اإلسالمي» مباح لكل عرجاء وعوراء ال
جيزئ حلمها يف األضحية؟
 ألنن���ا جعلن���اه مرع���ى ،وما دام كذل���ك فليسألح���د حق في���ه يفوق م���ا لآلخر م���ن حق .حنن
نش���رعن للفوض���ى ،ث���م نغض���ب م���ن الفوضى،
أسسة ،ثم ننادي بضرورة احرتام
حنن نرفض املَ َ
التخصصات.
•الرتيث واالنتظار يف التفاعل مع املستجدات أفقدنا
الركب ،هل من وترية تس��ارع جتعلن��ا أكثر فاعلية يف
احملافل وامليادين؟
 حن���ن نرتي���ث يف التفاع���ل م���ع كل ش���يء،وليس مع املس���تجدات فحس���ب .أزمتنا يف انعدام
الفاعلي���ة ،وهلذا أكث���ر من س���بب.ورمبا أفضل
وس���يلة لتفعي���ل ذواتن���ا أن نضع أنفس���نا قس���راً
يف خط���وط التقاط���ع م���ع الفعالي���ات العاملية يف
كل امليادي���ن ،ه���ذا س���يضطرنا إىل التح���رك
قس���راً يف البداية.وم���ن ث���م إدم���ان التحرك إىل
درجة التطّبع به ،ومن وراء ذلك س���نجد أنفس���نا
بالض���رورة فاعلني ومنفعل�ي�ن ،أي منتظمني يف
تشكيل هذا العامل الذي هو عاملنا.
•القضاي��ا الك�برى ،مثل اجله��اد واخلالف��ة والوالية
والبيع��ة ،مل ال يتم إلغاؤه��ا والبحث عن صيغ عاملية
مواكبة للمتغريات؟
 وأنا مثلك أس���أل منذ زمن ،ملاذا ال يتم إلغاؤها؟هناك مفاهيم ختلقت من رحم هذا العصر ،وهي
األكثرمالءم���ة له.وهل���ذا من الواج���ب إحالهلا
بدائل.وأعتقد أن اخلط���اب التنويري يعمل على
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هذا اخلط اخلطر جبدية وبش���جاعة .س���ّلم اهلل
اجلمي���ع .فعالياتن���ا ب���اردة وحرامها كث�ي�ر ..لذا
نهرب إىل دول جماورة
يف س���ؤال لضيفنا أين هو من املناش���ط الثقافية
واللق���اءات اإلعالمي���ة ،تأت���ي إجابت���ه حممل���ة
بوج���ع ويقول« :ال يوج���د من املناش���ط الثقافية
ما حيث على حتمل وعثاء الس���فر ،ال سفراً إليها
م���ن الداخل عندما أك���ون يف الداخل ،وال قدوماً
إليها من اخلارج عندما أكون يف اخلارج معظم
وق�ت�ي .واللق���اءات اإلعالمي���ة كذل���ك حتت���اج
إىل حض���ور وتواص���ل يف العواص���م اإلقليمي���ة،
وه���ي ال تع���ود ثقافي���اً عل���ى امل���رء إال بالقلي���ل،
ورمب���ا اجلماهريية باعتبارها ض���رورة ثقافية/
تثقيفي���ة هي ش���يء من القلي���ل الناف���ع ،ولكنها
ال تس���تحق يف تقدي���ري جتري���ف األوق���ات وال
اقتحام ح���رم احلريات».وحول هل حيرص على
حضور «معرض الكتاب» يف الس���عودية ،أم يبحث
عن���ه خارجاً؟ يذكر لنا أن���ه كان دائماً حيرص
علي���ه هن���ا« ،ألن���ه هن���ا مينح�ن�ي فرصة الش���راء
حبري���ة ،أي بال تفكري يف مرحلة ما بعد الش���راء
م���ن عن���اء الش���حن ورقاب���ة املناف���ذ .ويف األعوام
األخ�ي�رة ب���دا أن «مع���رض الري���اض» يس���تحق
كل هذا احل���رص ،خباصة بعد تراجع معرض
القاه���رة .أم���ا معارض اخل���ارج فطامل���ا حرصت
عل���ى «معرض القاهرة» الذي كان أول معرض
زرت���ه يف اخل���ارج ،ومعرض ب�ي�روت بضع مرات.
ويف تقدي���ري أن «مع���رض الري���اض» يس���تطيع
بس���هولة أن يك���ون األول عربياً ل���و متتع مبزيد
م���ن االنفتاح».وح���ول الضجي���ج ال���ذي يس���قط
املهرجانات وامللتقيات لدينا ،يرى ضيفنا أن ذلك
مسلم به «ألننا نستسلم للضجيج ،ونتعامل معه
حق���اً وحقيق���ة وليس ضجيج���اً عاب���راً» .ويعلق
احملمود أن «النجاح قصة متكاملة ،ولكن ال أشك
يف أن أهم أس���بابها هو جعل النج���اح هدفا أولوياً
خُتتصر ألجله بقية األهداف ،ال يف جمال واحد
فق���ط ،وإمنا يف صور احلراك املؤسس���اتي كلها،
وهن���ا الف���رق بني م���ا حي���دث عندنا وم���ا حيدث
يف دب���ي أو الدوح���ة .وطبع���اً حتدي���د األولوي���ات
مؤسس���اتياً قرار بيد من ميتل���ك القرار».وخيتم
الكاتب حممد احملمود حديثه بتأكيد أن خطاب
التحريم عندن���ا جيعلنا نهرب إىل دول جماورة،
للبحث عن حياة ال جندها يف الداخل ،فاملس���ؤول
عن خط���اب التحريم ال يس���تطيع أن حيضر إال
بشيء غري قليل من اهليمنة».
ٍٍسرية ذاتية...
 حمم���د ب���ن علي ب���ن ص���احل احملم���ود  -تاريخوم���كان املي�ل�اد ،21-8-1971 :الس���عودية،
القصيم ،البكريية.
 درس االبتدائي���ة واملتوس���طة يف م���دارسحتفي���ظ الق���رآن ،والثانوي���ة يف املعه���د العلم���ي
بالبكريي���ة.و خترج يف كلية اللغة العربية ،فرع
جامعة اإلمام بالقصيم.و درس الس���نة املنهجية
للماجس���تري يف كلي���ة اللغة العربي���ة بـ«جامعة
اإلم���ام» يف الري���اض للع���ام الدراس���ي 1999-
.2000
 التدري���س يف «التعلي���م العام» مــ���دة عام واحد.والتدري���س  -معي���داً  -يف كلية اللغ���ة العربية
جبامعة القصيم (فرع جامعة اإلمام سابقاً) ،من
ع���ام .1997-1999وم���ن ع���ام ، 2000-2007
ملواد :األدب ،وحتليل النصوص األدبية ،والقراءة
العامة.
 كتاب���ة بع���ض القصائد «عمودي���ة ،وتفعيلة»،ونش���رها يف جمل���ة «اليمام���ة» ،ويف جــري���دة
«الري���اض» ،وجريدة «الوط���ن» ،وملحق األربعاء
جبري���دة «املـدين���ة املن���ورة» .و كتاب���ة مقال���ة
أس���بوعية يف جري���دة «الري���اض» من���ذ 17-4-
 2003حتى اآلن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
•جريدة احلياة

 88عـلي مصطفى املصراتي
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مفتتح

علي املصراتي ...ذاكرة
الليبيني اجلميلة
احلسني املسوري

يف غياب مؤسسات الدولة عن رصد وتوثيق وإبراز املبدعني الليبيني
ف���ان جهود فردية ق���ام بها كت���اب ومثقفون ودارس���ون ،مببادرات
ذاتي���ة منهم ،واعتماداً عل���ى جهودهم وإمكاناتهم الش���خصية ،من
أهمه���م األديب على مصطف���ى املصراتي ليغري م���ن تلك الصورة
اليت اتسمت بالقصور الشديد يف أرفف املكتبة الليبية .
عل���ي مصطفى املصراتي ميثل الذاكرة الليبية يف مدنها العريقة
وصحرائه���ا الكربى وجباهلا الش���اخمة وش���اطئها الطويل ،نقل لنا
م���ن خالل كتابات���ه كيف دبر حياته وكيف تن���اول عالقاته مع
خمتل���ف عناص���ر الوجود م���ن حول���ه و ذاكرة املصرات���ي متصلة
احللق���ات عرب تاريخ البالد ،ظل ينقلها لن���ا بصدق وأمانة ومشول
ودقة أمناط صيغت يف قوالب فنية ش���تى ،من قصة ورواية وشعر
ومق���االت ودراس���ات  ،ما زال���ت باقية حت���ى اآلن نبعاً م���ن املعرفة،
ً
مذه�ل�ا بغزارته ونقائ���ه ،وبدقت���ه ومشوله ،حول تفاصي���ل وأبعاد
حياة الليبيني السياسية واالجتماعية والثقافية.
كتاب���ات املصرات���ي القيمة متثل مص���دراً فري���داً ملعرفتنا بتطور
حي���اة الليبيني على هذه األرض ،إذ جند من خالهلا من التفاصيل
واألبع���اد واملضام�ي�ن الفكري���ة والفلس���فية م���ا ال يوج���د يف وثائق
التاري���خ أو مدونات���ه املكتوب���ة ،حتى أن���ه يصح الق���ول إن معرفتنا
بتاريخ اإلنسان على األرض الليبية سوف تظل ناقصة ما مل تنهل
أو تعتم���د عل���ى كتابات ونت���اج األديب علي املصرات���ي  ،حيث تلك
الصورة البديعة والش���املة ملا حفظته لنا كذاكرة لليبيني ش���عبا
ودولة ووطن .
يف منتص���ف اخلمس���ينات يش���د علي املصرات���ي الرح���ال إىل درنة
ليوث���ق س�ي�رة ش���اعرها وزعيمه���ا السياس���ي الذي رح���ل يف بداية
اخلمسينات بعد مسرية طويلة من النضال الوطين ليحفظ لدرنة
كرامة ش���اعرها ولليبيا هيبة اح���د ابرز رموز وحدتها حيث كان
الشاعر إبراهيم األسطى عمر ابرز عناصر التيار الوحدوي املنادي
باستقالل ليبيا املوحدة عرب مجعية عمر املختار الشهرية .
ورغ���م صعوب���ة املهمة وتوجس أس���رة الش���اعر الراح���ل من طلب
املصرات���ي للوثائق والقصائد اخلاصة بالش���اعر إبراهيم األس���طى
عمر لكنه يف النهاية اس���تطاع أن يقدم للمكتبة الليبية أهم كتاب
يوثق لسرية وشعر الشاعر إبراهيم األسطى عمر .
يع���ود علي املصرات���ي إىل درن���ة يف منتصف الس���بعينات حيث يوم
الفن الذي احتفلت به املدينة وليكون احد ابرز وجوه االحتفال مع
خنب���ة الفن والثقافة الليبية واىل اآلن يتذكر اجلمهور احلوارات
ال�ت�ي دارت بني الفنان رافع القاضي وردود علي املصراتي الطريفة
على الفنان الكوميدي رافع القاضي .
املصراتي يرجع مرة أخرى لدرنة يف مهرجان مخس���ينية الش���اعر
إبراهيم األسطى عمر والزالت يف ذاكرتي كلمات علي مصطفى
املصرات���ي وهو يتذك���ر صورة درن���ة يف اخلمس���ينات حيث كان
يتح���دث عن درن���ة بس���تان األزهار اجلميل���ة وش���وارعها النظيفة
الزاهي���ة وعن مقاهيها العام���رة باحلياة والسياس���ة واألدب والفن
وكي���ف كان���ت حياة الن���اس بس���يطة وعن اب���رز ش���خصياتها و
رجاهلا رج���ال الدولة كما يصفهم املصراتي الذي يقول عن درنة
((درنة ذات الوجه احلضاري والنضال جديرة بالدراسة واالهتمام
)) كان يتح���دث ولكن كنا كأننا نتابع ش���ريطا س���ينمائيا لتلك
الفرتة حيث التفاصيل والصورة شبه الكاملة والتعليقات الطريفة
عل���ى األح���داث ليبق���ى عل���ي مصطف���ى املصرات���ي ميث���ل ذاكرة
الليبيني اجلميلة .
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ميادين يف حوار خاص

صريح وجريء هكذا ِع ُ
ٌ
شت ...
علي مصطــــــــــــــفى املصراتي  :أنا
وأكثر األالم ُ :غ ُ
ابتعدت حتن وإذا َ
َ
عشت فيه تئن
ربة املواطن يف وطنه  ،وهلذا اذا

فاطمة غندور -طرابلس .
ميادين يف حوار خاص
كن���ت مع���ه يف حوار موس���ع بعد الثورة واحلرب ُ :
ُ
أصل التس���امح  ،ش���يخ ال ُكتاب واالدباء
الليبيني يف أمسية ببيته الكريم يوم األحد  9مارس  ، 2014وبرتتيب للقاء ساعدتين فيه
،صغرى بناته والقريبة اىل قلبه  ،وسأعلن أنه وعرب ما
 ومل تستغرق زمنا  -ابنته د .حنان ُيصل اىل مائ���ة مقابلة أجريتها يف عملي الصحفي واإلعالمي ( الراديو والتلفزيون ) مل
ارحيية وجوا من ُ
ً
األلفة وصل حد ش���عوري جبلوسي لوالدي الذي
مينحين أحدهم فيها
ُ
وصاح���ب طرفة – كان ذلك أم���د اهلل يف عمره ما غمرني
كان أيض���ا – ُمتحدث���ا ذواقا
َ
به يف اجللس���ة املُؤ ِنس���ة مع بعض مما تفضل  :حديثا سريويا ُمنتقى من حياته احلافلة :
أديبنا الكبري  ،والقامة الليبية املُؤرخ والقاص والباحث علي مصطفى املصراتي .

املناضل الزعيم بشري بيك السعداوي جبواره اخلطيب املصراتي يف أحد اخلطب سنه 1948

هكذا بدأ احلوار :
حدثنا عن اهم مالمح ميزت عائلتكم ومبا له عالقة
بليبيا واألدب وجعلت منك املصراتي املناضل واالديب
واملؤرخ ؟
أنا ول���دت يف اإلس���كندرية  ، 1926حنن ليبيون
مهاجرون بعد مأس���اة حوش ماطوس  ،وتس���عة
من نس���اء قبيلتنا ُذحبن  ،وبيتنا به عشرة شهداء
م���ن الرج���ال  ،والدي كان رجال بس���يطا وقارئا
نهم���ا  ،وكان عندنا مكتب���ة يف البيت البأس بها
 ،وال���دي كان يق���رأ جي���دا رغم أن���ه كان عدوا
لس���يبويه من ناحي���ة كرهه للنح���و  ،انا عرفت
ب���ل حفظ���ت كت���اب  :أدب الدني���ا والدي���ن ألبي
احلس���ن امل���اوردي من خ�ل�ال قراءتي ل���ه ألبي ،
وقب���ل أن أخترج من األزه���ر  ،وقد خترجت من
االزه���ر  ،وأُعترب من علم���اء األزهر وقد حصلت
على الش���هادة العاملي���ة  .ووالدي مم���ا أذكر من
القص���ص اليت حصلت له وأب���دى موقفا رجوليا
منه���ا  ،أن مواطن���ا عرفت قصته قت���ل كونونيل
إيطال���ي وجاء لوالدي عندم���ا كان يف طرابلس
وحمل���ه بالظه���رة  ،وكان���ت إيطالي���ا تراق���ب
وتطل���ق عيونها باجتاه رجال مصراته يف س���رت
 ،ذل���ك الرجل وقف على والدي حتى أن س���كينه
كان���ت ُ
تقط���ر دما  ،ق���ال لوالدي  :ي���ا مصطفى
قتلته���ا ( ع  .ش ) ومعه���ا الكونوني���ل اإليطال���ي ،
فقرر والدي مباشرة إخفائه عن العيون  ،فحفر
حف���رة بها حطب وأم���ره بالنزول فيه���ا  ،وكان
ان انطل���ق االيطالي���ون يف البح���ث عن���ه وقام���وا
بتفتيش دكان والدي ( وكان اهلارب يف حفرة
احلط���ب ) ومل يتمكنوا من إلق���اء القبض عليه ،
وكان وال���دي قد ألبس���ه مالبس نس���ائية وقام
بتهريبه اىل زواره ومنها اىل تونس  ،ودارت األيام
وأن���ا كنت عضو يف جمل���س النواب  ،وكان إبن
ذلك الش���خص قادما من بنغازي  ،وحينها كنت
كاتب���ا وأديب���ا وقبله���ا خطيبا للش���عب من أجل
القضاي���ا الوطنية ووحدة ليبيا  ،و قد أصدرت ما
يقارب العشرين كتابا  ،واذا به يصيح يف  :ياولد
أنت من وي���ن ؟ قلت له أنا من مصراته  ،فرد من
أي عائل���ة ؟ فأجبته أنا اب���ن مصطفى الضراط ،
فق���ال لي  :هل تع���رف مصطفى املصراتي ؟ قلت
ل���ه  :نعم  ،قال  :والدك أنق���ذ حياة والدي  ،الذي
قتل الكوني���ل اإليطالي ومع���ه (ع.ش ) ،فأجبته :
اهلل يرح���م والدك  ،فعاجل�ن�ي  :والدي مازال حيا
قلت له  :خذن���ي إليه  ،وبالفعل ذهبت معه إليه،
وقد قابلته وس���جلت تل���ك احلادثة منه وبصوته
 ،رحلة هربه مبس���اعدة والدي من طرابلس اىل
زواره اىل تونس .
أخ�ت�ي فاطمة واليت كانت ذكية  ،وملاحة  ،وقد
مات���ت كم���دا وقد تزوج���ت رجال ال ي���كاد يفك
اخل���ط  ،وه���ي تق���ول الش���عر وقد مات���ت يف عام
عرس���ها ،و أهديته���ا أحد كتيب .،أخ�ت�ي فاطمة
رمحه���ا اهلل  ،الذكية اجلميلة واملثقفة  ،كانت
تق���رأ وتكتب  ،م���ن علمتين الكتاب���ة ومل أرى يف
حيات���ي امرأة اذكى منها وق���د رأيت كثريا من
االذكي���اء  ،لكن ذكائها والتقاطها األملعي كان
م���ن ميزاته���ا ( يضحك ويق���ول تصل���ح عنصرا
للمخاب���رات ) لألس���ف ماتت يف عز ش���بابها بكل
صفاته���ا اليت ذكرتها ل���ك تزوجت رجال أميا ال
يعرف إال الصالة فقط  ،ورجل غين  ،وقد سجلت
عنها أش���ياء  ،وكذلك أخيت عائش���ة وهي راوية

.وندمت اني مل اسجل منها كل حمطات رحلة
اهلجرة  ،س���جلت فقط كيف ذهبت القافلة من
مصراته اىل مصر  ،إخوتي الرجال أنا أصغرهم (
انا اخر العنقود ) ختمت بي أمي  ،ولعلي أفشلهم
( يضح���ك ) ألنهم كونوا حياتهم بش���كل جيد ،
أما أن���ا فكونت ال���ورق والكت���ب ( الكواغد ) وهلذا
أحيانا خييل إلي أن اهلل سيحش���رني يف كاغد (
ورق ) س���يحفظين وحيميين الكاغد ( يضحك )
 .كان أخي أمحد األك�ب�ر وهو من قام برتبييت
مرافقا للمجاهد س���عدون وقد سجلت بعضا من
س�ي�رته كتابة وليس صوتا واذكر قصته حني
أصاب���ت رصاصة حص���ان اجملاهد س���عدون وقد
جنا س���عدون من تلك الرصاص���ة  ،فأعطاه أخي
حصانه ليكمل به مش���واره .املهاج���رون من ليبيا
اىل مصر وتونس مل تت���م الكتابة والتأريخ هلم ،
الكتابة اجلديرة بهم .
عندم���ا رجعت م���ن مصر اىل ليبي���ا كان أغلب
املصراتيني الذين عادوا تجُ ارا إال أنا  ،وس���أكون
بذلك أفشل مصراتي على وجه األرض  ،كانت
حقيب�ت�ي مليئ���ة بالص���ور وب���االوراق ،قال���ت لي
والدتي رمحها اهلل  :الناس جايبني الفلوس وأنت
جايب الكواغد  ،ألن جرياننا أغلبهم صاروا جتارا
ناجحني .
ولن أنس���ى أس���رتي الصغرية اليت س���اعدتين يف
التف���رغ للكتاب���ة  ،ل���و وج���دت يف حيات���ي أمرأة
متعب���ة فل���ن أمتك���ن م���ن الكتاب���ة فع�ل�ا  ،ولكن
واحلمد هلل  ،وبارك اهلل فيها وفيهم كل أسرتي
وفروا لي مناخا مناسبا لإلنتاج االدبي والثقايف .
كي��ف ت��رى دور امل��رأة يف اجملتم��ع وان��ت حتدثت عن
أدوار شقيقاتك ؟
س���أعود اىل ديننا  ،إنه األس�ل�ام فالسيدة عائشة
كانت تقود حرباً  ،اإلسالم احلق أعطى للمرأة
حقه���ا وأكثر  ،وعندن���ا يف ليبيا منوذج خدجية
اجلهمي رمحها اهلل وأحس���ن إليه���ا  ،قدمت مرة
تأبين���ا هلا يف نش���اط حيتفي به���ا  ،وقرأت كتابا
عنه���ا فأنا دائم���ا أهتم باإلنتاج اللييب  ،والس���يدة
خدجي���ة كانت امرأة ذكي���ة وكانت يف بداية
حياته���ا وردة يف خ���راب  ،وه���ي انس���انة فاضل���ة
وزجالة وشاعرة وهلا تعليقات لطيفة ،قالت ذات
ي���وم ع���ن حالة واقعي���ة  :خذاه اهلل موس���ع باله ،
عن احدهم وكان خبيثا ووشايا ويكتب التقارير
للبولي���س وق���د كتب ع�ن�ي  14تقري���ر للملك ،
كان انس���ان ال يطيقه أحد  ،حتى أن السيد عمر
شنيب – رمحه اهلل  -حكى لي أنه مل يكن يوصل
تلك التقارير للملك.
كي��ف عرف��ت املناضل بش�ير الس��عدواي؟ وكي��ف كان
مشوارك السياسي معه ؟
بش�ي�ر السعداوي من الش���خصيات اليت تستطيع
أن تطل���ق عليه���ا بارتياح بأنه من  :الش���خصيات
العمالق���ة هن���اك م���ن يعان���ق قضي���ة وطن���ه يف
مرحلة من املراحل ثم يس���أم أو ميل أو يتجاوزه
الزم���ن  ،أم���ا بش�ي�ر الس���عداوي فهو من���وذج من
الش���خصيات ال يف ليبي���ا فق���ط ب���ل يف الوط���ن
العربي قاطبة  ،عمل يف وطنه ليبيا ويف مهجره
عانق قضية الش���رق العربي أيضا  ،واستأذن من
املل���ك عب���د العزيز – ورح���م اهلل االثنني – يف أن
يعود اىل وطنه فس���مح له بالعودة  ،مع تشجيعه
له  ،واس���تمر يف القضي���ة الوطنية اىل أن غدر به

األستاذ املصراتي خطيبا يف احد جوالته
النظام امللكي آنذاك وطرده  ،نفاه من وطنه وقد
نفاه من وطنه االيطاليون ،ثم نفته أول حكومة
بعد االستقالل  ...حكومة حممود املنتصر .
عالقيت ببش�ي�ر الس���عداوي عالق���ة عميقة فقد
مسعت بامسه قب���ل ان اراه كان صديقا لوالدي
ووال���دي صديق���ا له وحت���دث عنه قب���ل أن أراه ،
كونت صورة ذهنية عن���ه قبل أن يتحدث إلي ،
ثم التقينا يف القاه���رة ومسعين أخطب وأعجب
خبطابيت وطلب مين أن أصحبه عند العودة اىل
طرابلس ،وافقت فورا وقلت له لبيك فهذا وطين
يطلب�ن�ي  ،حيث جئت ألول م���رة لوطين العزيز
رأي���ت ليبي���ا ألول م���رة  ، 1948فأنا م���ن ابنائه
املهاجرين الذين نش���أوا يف مص���ر وخترجوا من
االزه���ر وعملت حت���ى يف القضي���ة املصرية أيام
وسجننا
الشباب ( أيام جملس االمة االحتادي )ُ ،
يف س���جن (قره ميدان) يف القاه���رة  ،ولي زمالء
من املناضلني والسياس���يني الذين كانوا معي يف
االزه���ر حيث درس���ت وخترجت  ،واث���رت العودة
اىل وطين مع الزعيم املناضل بش�ي�ر الس���عداوي
حيث كانت هن���اك جلنة من هيئة األمم جاءت
تستفيت الش���عب اللييب باعتباره من املستعمرات
اإليطالي���ة الس���ابقة  ،هيئ���ة األمم أرس���لت وفدا
أو جلنة تس���تفيت الش���عب الليبيي  ،م���اذا يريد ؟
كان���ت فرص���ة ألرافق بش�ي�ر الس���عداوي ل ُنهيأ
الش���عب لإلجاب���ة ع���ن س���ؤال هيئة األم���م  ،ماذا
يريد الشعب  :إنه يريد  :االستقالل  ،والوحدة  ،و
االنضم���ام جلامعة الدول العربية  ،يوم أن كان

االنضمام اىل اجلامعة العربية مأربا ومطلبا أما
االن فال ش���يء !  ،كان ذلك س���نة  ، 1948كان
دورنا أنذاك توعية الشعب وتهيئته لإلجابة عن
األس���ئلة ال�ت�ي توجهه���ا اللجنة الرباعي���ة هليئة
األم���م  ،فطفنا ليبي���ا بلدا بلدا وقري���ة قرية من
أقصاها اىل أقصاها الش���اطيء والصحراء وكل
الس��� ُؤل
املناط���ق ُنهييء الش���عب اىل اإلجابة عن ُ
املوج���ه إليه ،ماذا يري���دون ؟ الع���ودة اىل إيطاليا
االس���تقالل ؟ االحت�ل�ال الربيطان���ي ...فكن���ا يف
هيئ���ة حترير ليبيا نهييء الش���عب اىل أن جييب
على ذلك الس���ؤال  ،االس���تقالل  ،ووحدة الشعب
اللي�ب�ي ألن برق���ة أعلنه���ا – اهلل يرمح���ه – وهو
األمري ثم امللك ادريس السنوس���ي أعلنها حكومة
مل يع�ت�رف بها أحد من العامل  ،ولكن جاء بش�ي�ر
الس���عداوي ليطال���ب باالس���تقالل والوح���دة
واالنضم���ام اىل جامع���ة الدول العربي���ة  ،كان
االس���تفتاء يف كل احناء ليبي���ا بأقاليمها الثالث
برق���ة وطرابلس وفزان  ،وفع�ل�ا جنحنا يف تلك
املهم���ة الوطني���ة اليت هي ابعتد ش���بح االنفصال
والتقس���يم  ،وكان���ت تل���ك املرحلة م���ن املراحل
اهلامة اليت جي���ب ان توثق وجيب أن تعطى هذه
الصفحة هلذه األجيال  ،ألن ليبيا ليس���ت فارغة
من االجماد السياسية وألننا مع األسف مل نهتم
بتوثيق هذه املرحلة .
كن��ت رفيق��ا روحي��ا وكما ان��ت رفي��ق النضال لبش�ير
الس��عداوي كي��ف رأيته ي��وم ترحيل��ه وتنفي��ذ قرار
نفيه؟
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ترحيل بشري الس���عداوي كانت له عدة عوامل ،
وامللك كأي حاكم فيه جوانب طيبة وله جوانب
ق���د يرتك���ب فيها أخط���اء وتك���ون دون املس���توى
املتوقع  ،كان املل���ك يؤمن أن بريطانيا هي كل
ش���يء ويبدو أن االجنليز قدم���وا أوامرهم بنفيه
فنف���ذ امللك ذل���ك الطلب  ،وال ش���ك أن كاريزما
بشري كانت ملفتة ومثرية للغرية كزعيم حاز
قبوال ش���عبيا واس���عا حتى عند املقارنة بني بشري
وزعم���اء ليبيني اخرين على املس���توى السياس���ي
 ،عظم���ة الس���عداوي يف متس���كه باالس���تمرار يف
نضاله الش���عيب فق���د يناضل املناض���ل ملرحلة أو
لف�ت�رة أو حلقب���ة  ،ولكن الس���عدواي من ش���بابه
األول اىل وفات���ه وه���و يعان���ق قضي���ة وطن���ه
،االس���تمرارية يف هذا النوع ن���ادر يف التاريخ  ،ثم
أنه يس���تأذن من منصب���ه عند امللك عب���د العزيز
يف عمله كمستش���ار ويضع راتبه رهنا للقضية
حتى ما أخ���ذه من اجلامعة العربية صرفه على
القضي���ة الوطنية أكثر مما أخذ ،كنت مالزما
له وأعي���ش يف بيته عندم���ا كان أهلي يف مصر
 ،وقد عاصرت الس���عداوي  ،وعشاؤه خبزة وزيت
مع أمحد زارم معانقيني للقضية الوطنية .
كنت معه وأس���كن معه وكنت على علم حينما
ص���در االمر برتحيل���ه ونفيه وكان���ت لنا بعض
العي���ون يف الس���لطة  ،وأتوا لنا باخل�ب�ر ،أحدهم
كان يعم���ل يف جه���از خُمابرات املل���ك ،فأخربنا
حت���ى بتوقيت اجمل���يء اىل الس���عداوي والقبض
علي���ه  ،وكن���ا جاهزي���ن وحت���ى عندم���ا ج���اؤوا
تس���لقوا االس���طح ومل يأت���وا من الب���اب وباغثونا
وإن كنا على علم وحتى بش�ي�ر قلت له س���يأتوا
هذه الليلة فكن على حذر حتى أنه جتهز ولبس
مالبس���ه الرمسي���ة أن���ا تركوني ألني س���جلت
أن���ي من موالي���د مصراته وللتاريخ س���أقول هذا
ذات م���رة قلت لبش�ي�ر ب���ي هناك نقط���ة ضعف
س���ينتهزونها ض���دك واألفض���ل أن تس���لم جواز
س���فرك احلج���ازي واس���تلم ج���وزا ليبيي���ا وق���د
إس���تلمت أن���ا ج���وازي اللي�ب�ي وقلت أن���ي مواليد
مصرات���ه حتى وأن���ا مواليد اإلس���كندرية ( أهلي
هاج���روا وان���ا ول���دت  )1926وعن���دي عل���م من
عيوننا يف املخابرات بأنهم س���يأتون إليك وقبلها
قل���ت ل���ه س���لم ج���وازك  ،ف���رد ي���ا ول���دي ياعلي
(وكن���ت يف عمر أبنائه) أدبا وخلقا ال اس���تطيع
جتاه ن���اس خدمون���ي وس���اعدوني كامللك عبد
العزي���ز ،ال املك أن أقول هلم خ���ذوا جوزازكم
االن فق���د ص���ار ال يلزم�ن�ي  ،وأتذك���ر أني قلت
له  :يا بش�ي�ر بيك يزعل منكم املل���ك عبد العزيز
وال أن يس���تغلوا ذل���ك كنقطة ضع���ف ويقرروا
إخراجك من بل���دك  ،وبالفعل مت اعتقاله حلني
ترحيل���ه ومت وضع���ي أيضا يف الس���جن  ،وكنت
قد كتبت ذات مرة عن جزاء سينمار فلوال بشري
بي الس���عداوي رمحه اهلل ما كان األمري ادريس
ل ُيصبح ملكا  ،الزعيم واملناضل الس���عداوي مجع
الليبي�ي�ن عل���ى كلم���ة واح���دة وقد رفع ش���عار
الوح���دة ( وحدة ليبي���ا ) قبل االس���تقالل وحتى
يف خطابات���ي ال�ت�ي وجهتها للش���عب أينما وقفت
وحدة البلد أهم من االستقالل الذي قد حتصل
علي���ه وحت���ى إن كان مزيف���ا الن���اس ُتصححه
بنضاهلا فيما بعد أي بعد حتقيق الوحدة .
كي��ف تنظ��ر اىل االقص��اء والتُهم اليت كاهل��ا نظام
الق��ذايف ملرحل��ة اململكة وق��د اعتربه��ا نظام��ا بائدا
و ُمبادا ؟
على العكس متاما كانت هناك مراحل سياسية
معاص���رة كان هل���ا دور مش���رف ومه���م  ،وه���و
باعتب���ار ان ليبي���ا تعترب من املس���تعمرات الليبية
الس���ابقة لك���ن كان بها وعي ش���عيب يعانق تلك
املب���اديء الس���امية  ،وأي ش���عب وأي جمتم���ع ال
يهت���م بأجم���اده النضالي���ة يُس���طح ،ألنن���ا جيب
أن نس���لم املش���عل ألجيالنا القادم���ة وان نعطيها
صفح���ات م���ن املاض���ي ،وألن النض���ال الوط�ن�ي
ه���و حلق���ات متواصل���ة هناك من ميش���ي نصف
الطري���ق  ،وهن���اك م���ن ميش���ي كل الطري���ق

األستاذ املصراتي خطيبا

وهناك من يكون ضحية للطريق .
تتح��دث ع��ن وع��ي ش��عيب أمل يك��ن اجله��ل والفق��ر
عاملني يش��غالن الش��عب عن قضايا مناص��رة النضال
الوطين أو التفكري فيه حتى؟
ومس���هم يف
أنا أُش���هد اهلل  ،وأنا ش���اهد على ذلك ُ
احلرك���ة السياس���ية الوطني���ة يف تل���ك الفرتة
أُش���هد اهلل ويَش���ه ُد التاري���خ والواق���ع أن الش���عب
اللي�ب�ي م���ن أرق���ى الش���عوب العربي���ة يف الوعي
واالدراك والص���دق  ،قضية ليبي���ا عندما تتأملها
وتطرحه���ا للتأم���ل والدراس���ة ه���ي صفح���ات
تارخيي���ة ُمش���رفة .فمث�ل�ا ول���وال وع���ي الناس
وإدراكه���م باملرحلة وعل���ي مصطفى املصراتي
كان ال ميل���ك م���ن حط���ام الدني���ا ش���يء  ،وق���د
كان���ت طرابل���س عاصم���ة وأرق���ى مدين���ة يف
ليبي���ا كلها آن���ذاك  ،ملا مت انتخاب���ي نائب برملان
ع���ن طرابلس كما ج���اء وجنح الش���يخ صبحي
وأخري���ن معن���ا  ،وق���د ُصرفت مبالغ إلس���قاطنا
التزوير والتزي���ف حلق بانتخابات القرى واملدن
الصغ�ي�رة يف طرابلس ،كان���ت االنتخابات حرة
ونزيه���ة  ،اس���قطنا حكومة عب���د اجمليد كعبار ،
يف الربملان وس���حبنا الثقة من احلكومة  ،وللعلم
هو من جعل االنتخابات حرة يف املدينة  ،أسقطنا
حكوم���ة وس���حبنا منه���ا الثقة وكان امل�ب�رر ( او
س���بلة من الس���بل كما نقول بلهجتنا ) مشروع
طري���ق فزان وكان للبلد واملبلغ بس���يط مليون
جنية لييب فقط .ولكل زمن مش���اكله وقضاياه
كان املد القومي وكان تأثري الناصرية بش���كل
م���ا  ،وبع���د الناصرية حنن ال ن���رى زعيم عربي
خ���رج الش���ارع هاتف���ا بامس���ه كرم���ز وقي���ادي
للش���عب  ،وأيضا بورقيبة وبن بال ،االفراز أصبح
عادي���ا أصبح���وا أش���خاص وعاب���رون وليس���وا
شخصيات هلا وزنها .زعامات وقامات .
كي��ف كان��ت مس�يرتكم لتأس��يس حوار وط�ني لييب
أنذاك ؟
م���ا من قرية من القرى او ناحية من النواحي إال
وألقي���ت فيها خطاب���ا  ،محُ رضا عل���ى أن جييبوا
عل���ى أس���ئلة جلن���ة األم���م املتحدة ويس���تجيبوا
للس���ؤال م���اذا تري���دون ؟ االس���تقالل والوح���دة
واالنضم���ام اىل جامعة ال���دول العربية كدولة
ُمس���تقلة  ،كنا خناطب الشعب يف امليادين كنا
نعق���د الندوات  ،الش���عب أظهر وعيا واس���تعدادا ،
وبش�ي�ر الس���عداوي مسع بي خطيبا يف نادي من
الن���وادي يف مص���ر وس���أل ع�ن�ي  :من يك���ون هذا
الشاب فقالوا له إنه شاب من مصراته  ،املصراتي
وتقدم مين مستفس���را عين فس���ميت له اس���رتي
وأناس���ي فق���ال ل���ي  :تأت���ي مع���ي اىل طرابلس ،
قل���ت له  :انتم نعم الناس  ،حاضر  ،وعودتي معه
كان���ت األوىل يف الن���زول لليبيا  ،فأنا نش���أت يف
املهج���ر وول���دت يف اإلس���كندرية  ،وكان أول ما
دخلت . 1948

من اين يستقى علي مصطفى املصراتي مادة قصصه ؟
كيف تنطلق الفكرة لديك ؟
أن���ا ككات���ب وكفن���ان أس���توحي م���ن اجملتمع
وال أعين مباش���رة ش���خصا معينا أصي���غ احلالة
بأس���لوبي ولغ�ت�ي  ،سأش�ي�ر اىل منوذج�ي�ن م���ن
أعمالي القصصية وبنموذجني من الشخصيات
مثال عائشة الزنتانية  ،مل أمسع يف حياتي زغردة
كزغردتها لديه���ا إيقاع للزغرودة هو نعمة من
اهلل  ،عائش���ة تربت يف بيتن���ا وكانت ترتدد علينا
وه���ي أنس���انة فاضل���ة وهل���ا ذاكرة قوي���ة وهي
كت���اب تاريخ متح���رك امسيها ( :اب���ن خلكان )،
تعرف ف�ل�ان بن ف�ل�ان وتارخيه وتاريخ اس���رته
ونس���به .وعائشة الزنتانية وس�ل�اماتو منوذجني
رأيتهم���ا وأعجبت بهما واخرتتهم���ا يف مناذج يف
الظل  ،س�ل�اماتو عندما سجنت السجن األول يف
بورتابنيت���و مل يزرني أحد  ،حوالي عامي 1948
أو  ، 1949فق���د كان أهلي يف مصر وقتها وهنا
مل تك���ن ل���ي زوجة وأصه���ار  ،ودعي�ن�ي أقول لك
بع���ض من ش���عبنا اللي�ب�ي يتحمس ل���ك ولكنه (
طهاق مبعنى ينفضك بس���رعة عندما تس���قط)
بل عندما تس���جن ق���د يتربأ بعضه���م منك ومن
معرفته بك  ،وذلك جمتمعنا فيه الش���جاع وفيه
من خياف العتبارات خمتلفة  ،يف يوم من األيام
وأنا يف السجن وصار احلرس ينادي عن من هلم
زوار  ،ي���ا فالن ،ورمبا يأتيه طعام فيس���لمونه له
مث�ل�ا  ،علي مصطفى املصراتي مل يناد عليه احد
 ،ويف مرة من املرات ن���ادوا علي وقالوا لي عندك
زيارة  ،وش���ككت يف االمر ومل أصدق وكان يوم
مجعة الزوار  ،واذا بها خالتنا (س�ل�اماتو) كانت
تعمل حارس���ة للفندق  ،واليت بادرتها قائال ملاذا
قم�ت�ي بزيارت���ي ؟ واستس���محتها ع���ذرا لتكلفها
بزيارت���ي  ،وأتذك���ر أنه���ا أجابت�ن�ي  :كي���ف ال
أزورك وأن���ت من جي���ري علي خاطر هالش���عب
ونسوك وما حد تفكرك ،لذلك أخرتت أن أكتب
عنها ألنها كانت نبيلة .
( تذكره ابنته حنان بقصته الطريفة الساخرة
حكاي���ة أطول ش���نب ) نع���م حكاية أطول ش���نب
وه���ي قصة واقعية اس���توحيتها من احدهم وهو
صاحب ش���نب طويل غريب وملفت للنظر ،وقد
ذه���ب ليش���ارك يف مس���ابقة يف مؤسس���ة ببلده
ألطول شنب و إختاروه أيضا ليكرموه باملناسبة
 ،لكن���ه مر على حالق ليهذب له ش���نبه حتضريا
للمناس���بة  ،لكن���ه أخطأ وقام بق���ص طرف أحد
ومفارقا
ش���نبه  ،مما أثر عل���ى ما كان خُمتلف���ا ُ
عن االخرين .
وكان���ت ل���دي قص���ة أيض���ا عن ش���خصية وهو
مؤرخ وق���د اس���تنبطتها من إيطال���ي كان يقرأ
ويس���توعب تاري���خ العظم���اء محُ ب���اً للتاري���خ
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ولش���خصياته فصار ميشي مش���ية العظماء فأنا
اس���توحيت ه���ذه احلال���ة وعملته���ا كلقطة يف
إحدى قصصي  ،لذلك الش���خص الذي تلبس���ته
ح���االت تلك الش���خصيات فت���ارة هو االس���كندر
املقدوني وتارة ماش���يا مش���ية هانيبال  ،وجيلس
يف املقه���ى ويض���ع رج�ل�ا عل���ى رج���ل ويتمث���ل
الش���خصيات التارخيية  ،وص���ار أن تلك القصة
أث���ارت اح���د الش���خصيات الليبية ال�ت�ي عرفتها
فاعتقد أني أتقصده حتى أنه رفع قضية ضدي
يف احملكمة وما زلت محُ تفظا باإلستدعاء  ،ممن
كان معتق���دا أن���ي أتقص���ده لذاته ق���ال لي أنت
تكتب عين فأنا املؤرخ الذي أضع رجال على رجل
وأجلس يف املقهى وألبس طربوشا .
روح النكت��ة وخف��ة الظ��ل والس��خرية والنق��د
االجتماعي املتس��رب يف ش��خصك وكذا ع�بر بعض من
قصصك ..ما مصدر كل ذلك ؟
م���ن وال���دي  ،كان والدي رج�ل�ا فاضال ومرحا
وكان ميت���از ب���ذكاء ليت�ن�ي كن���ت مثل���ه  ،له
ذاك���رة ويلتقط املوضوعات بش���كل فيه حضور
بديهة  ،ولألس���ف مل أوثق وأسجل كل تارخيه
ع���دا بعضا م���ن الذكري���ات  ،كان راوي جريئا
ق���وي الذاك���رة وكان���ت ل���ه مواق���ف جدي���رة
بالتسجيل  ،وقد ندمت ألني مل أسجل ذكرياته
.
أهتمام��ك بالتوثيق وحفظ تاريخ ش��خصيات بعينها
ماذا عنى لك أن تكتب عن  :مجال الدين امليالدي عن
إبراهيم االسطى عمر عن غومة احملمودي وغريهم ؟
ذل���ك صحيح  ...وهناك بعض الش���خصيات اليت
كتب���ت عنه���ا وعرف���ت به���ا ألول م���رة  ،عموما
اهلج���رة والغربة تولد يف نفس االنس���ان املواطن
للمغرتب ولكنه
عمق الش���وق ق���د يتوفر الش���وق ُ
ليس شوقا عميقا  ،وذلك الذي جيعل من الشوق
شوقا مثمرا ،وهلذا الش���اعر عندما يغرتب يصري
ش���عره أجود جت���اه الش���وق والتلهف مث���ل حالة
ش���وق امح���د رفي���ق امله���دوي ش���عره يف اهلجرة
أكث���ر عمقا من ش���عره بعد عودته الن الش���وق
واملكاب���دة واحلل���م وتعميق احللم لدى الش���اعر
والفن���ان أو الكات���ب واالدي���ب جتعل م���ن الغربة
حنينا وأنينا  ،وبني احلنني واالنني يتكون النفس
الص���ادق  ،وهلذا كتابة املتغرب وكتابة ال ُبعد ..
ال ُبع���د عن الوط���ن أحيانا فيه هلفة الش���وق  ،وما
أمسي���ه بني احلنني واالنني  ،الكاتب حين ويئن ،
س���أطلب بُعد الدار عنكم لتقربوا ...
وكما قيل :
ُ
كيف صور الش���اعر الدار ال ُبع���د ُقربا كال ُقرب
بُع���دا  ،هناك م���ن يعيش يف وطنه ويك���ون بعيدا
عنه غريبا  ،وأكثر األالم ُ
غربة املواطن يف وطنه
 ،وهلذا اذا ابتعدت حتن وإذا عش���ت فيه تئن  ،بني
احلن�ي�ن واألنني يظهر الش���وق امللتهب والش���وق
امللتهب على نار الوجدان ش���يئ ال يعرفه إال أهل
الفن ...انتهى النص ...
أنا مهت���م أيض���ا بالصحافة وبتاري���خ الصحافة
وأول كتاب ُ
كتب عن توثي���ق تاريخ الصحافة
الليبية كتبه العب���د هلل واالن أعجز عن كتابة
مث���ل ذل���ك الكت���اب ألن���ه ُ
كت���ب بش���وق وهلفة
وتوثيق ...قدمت فيه حقائق علمية .
الوعي الوطين وجتربة االستعمار واملرور حبالة
الصدام الش���عب اللييب مت استعماره ومل يستطع
االس���تعمار أن يؤثر فيهم ..حافظ���وا على لغتهم
ودينهم ووجدانهم ومل يتغربوا ومل تنش���أ عندنا
تبعية فكرية هلم  ،ورغم طول فرتة االس���تعمار
اإليطال���ي وبالدت���ه مل يرتكوا فينا أث���را  ،ليس
لدين���ا ن���اس مال���وا اىل إيطالي���ا ،ب���ل كان كل
الش���عب ضده���م ،ممارس���اتهم القمعي���ة أف���ادت
الش���عب يف اإلصرار على املقاومة واحلفاظ على
مقوماته احلس الديين له تأثري واحلس الوطين
أيضا .
عالقت��ك بتون��س وان��ت املش��رقي النش��أة  ،اللي�بي
األصل  ،كيف كانت ؟
دعي�ن�ي أب���دأ باحلبي���ب بورقيب���ة ال���ذي عرفته
معرف���ة طيبة وبيننا صلة فعائليت وعائلته على
صل���ة  ،بيننا قرابة وه���و مصراتي م���ن زاموره ،

فقبيلته كانت ج���ارة لقبيليت  :الضرارطه ،
وبورقيبة من الشخصيات اليت خدمت وطنها
عرفته أي���ام نضاله عندم���ا كان مهاجرا يف
مصر وقد قابلته قبل أن يكون رئيسا وبعدها
أيضا وترددت عليه كث�ي�را وميتاز بذاكرة
قوي���ة ونظافة يد ب�ي�ن أغلب الزعم���اء  ،مات
وهو ال ميلك ش���يئا  ،وميلك كل ش���يء وهو
رئي���س الدولة وكانت األم���وال عنده ومات
فقريا وهذه عظم���ة بورقيبة  ،وكان الباهي
االدغم وه���و مصراتي أيضا سياس���يا نظيف
الي���د  ،ويف ظ�ن�ي أن بورقيب���ة ل���ن يتك���رر يف
تونس  ،عاش���ق للوطنية وق���د خدم اجملتمع
التونس���ي من الصفر  ،والعائ�ل�ات املصراتيه
املهاج���رة وكان منه���م بورقيب���ة والباه���ي
االدغ���م  ،وكان الس���يد ب���دره ليبيي األصل
(لكن���ه م���ن النواي���ل)  ،املصرات���ه يف تون���س
كان���وا م���ن أرق���ى الن���اس وم���ن العائ�ل�ات
الطيب���ة يف اجملتم���ع التونس���ي ،وم���ن خرية
اجملتمع التونس���ي أصوهلم طرابلسية  ،رمبا
كالم���ي هذا أتهم فيه بتحمس���ي لطرابلس
 ،وطرابل���س أع�ن�ي بها ليبي���ا اخلليط أنذاك
 ،ولبورقيب���ة قص���ة حكاها ل���ي صديق كان
حاض���را لتل���ك الواقعة احلقيقي���ة حيث قال
بورقيبه للقذايف يامعمر تقدر وستحكم هذه
البلد عش���رين عاما أخر ف���رد القذايف كيف
مخنت بذل���ك  ،فأجاب  :جتولت يف الش���وارع
ويف األس���واق وتفحص���ت بعي�ن�ي الناس فلم
أج���د أي���ا منه���م ممس���كا جبري���دة أو كتاب
وأكلمنا القصة انا وصاحيب فقلنا حتى وأن
ش���اهد فس���يكون براني !( أي من خارج البالد
.)..أب���و رقيب���ه سياس���ي واقعي وخ���ذ وطالب
على مراحل وتكوينه أساسا غربي .
ول���دي خمط���وط أو ن���واة كت���اب عنوان���ه :
(ه���ؤالء عرفته���م م���ن تون���س ) ومل أنش���ره
لألس���ف  ،عرف���ت يف تون���س أيض���ا األس���تاذ
الكاتب عثم���ان الكعاك صديقن���ا الذي أهتم
ُ
عرف���ت الكع���اك ودخلت
ب�ت�راث بلده  ،وق���د
عليه يف عزلته يف مكتبه  ،وقد عرفت حس���ن
حسين عبد الوهاب ،وعرفت أيضا أبو القاسم
كرو وغريهم .
وكان ل���ي كتاب ُمؤرخ لصحيفة أبو قش���ه
ورئيس���ها التونس���ي األصل (اهلامشي املكي)
بعن���وان  ( :أبو قش���ه وجريدت���ه يف طرابلس)
 ،وق���د تأث���ر املك���ي مبدرس���ة (الصحاف���ة
الفكاهية ) وال�ت�ي كان يف مقدمتها صحف
 :املطرقة  ،والبعكوك���ة وهي كلمة عربية
فصيحة تعين التجمع  ،وقد كنت ساخرا يف
كتاباتي يف فرتة من الفرتات
والكتابة الساخرة والفكاهية يف ليبيا عموما
غ�ي�ر متوفرة  ،وتظ���ل مصر منب���ع الكتابة و
الفكاهة كانت لديهم جملة تسمى املطرقة
وه���ي معروفة وش���هرية  ،ورمبا الن اجملتمع
املصري جمتمع متعدد جتد االديب والكاتب
والناقد ..الكاتب الس���اخر واملُتشدد واملتصوف
والعربي���د والزنديق وه���و جمتمع ما أمسيه
 :جمتم���ع تراكمـ���ات تولد احلال���ة النقدية
للمجتمع مبا في���ه ( وليس جمتمع ُصبعني
وأحلق الطني ).
املقاهي اليت ترددت عليها  ،وكانت س��احة نقاش
وطين وسجال ثقايف ؟
أنا من زمان من الذين يرتادون املقاهي ،أقرأ
فيها  ،وأجلس عادة يف املقاهي الشعبية  ،حتى
عتب علي فكن���ت أُدافع
أن بع���ض األصدق���اء َ
ب���أن يف املقاهي اجملتم���ع  ،ويف املقاهي الناس
 ،واملقاه���ي ه���ي مس���رح الرصي���ف  ،ب���ل من
أروع املس���ارح احلية  ،م���ن يعمرونها هم من
أس���توحي منهم ما أكت���ب  ،أرى الناس فيها
وجوهه���م ومالحمهم ُمفارقتهم س���لبياتهم
واجيابياته���م  ،وأن���ا ال أبق���ى يف م���كان بعينه
أنتق���ل من م���كان اىل آخر أي م���ن مقهى اىل

مقه���ى  ،أقابل أصنافا من الن���اس وأحادثهم
 ،يف مص���ر مث�ل�ا كان مقهى الفيش���اوي يف
سيدنا احلسني وقد عشت سنوات بني االزهر
واحلس�ي�ن وأنا طالب  ،ومقه���ى االوبرا أيضا
 ،ويف طرابل���س كان مقه���ى ع���روس البحر
بقرب فندق ال���ودان كنت أجالس مصطفى
بعيو هناك  ،وقد اشتهر يف سنوات ببث أغاني
فري���د أكثر من غريه ألن اجلرس���ون هناك
م���ن عش���اق فري���د األط���رش ففرض���ه على
ال���رواد ُ
واجل�ل�اس  ،هن���اك مقه���ى األورورا
مبيدان اجلزائر ،هناك مقهى خلف مدرس���ة
علي وريث كنت التقي فيه الفنان والرس���ام
الكبري حممد زووا  ،والحقا مقهى ُفلة ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى القهوة اليت أعقبها الش���اي وما تبعهما
من ك���رم أل املصرات���ي وملا قارب الس���اعات
األرب���ع فتح���ت أثناءه���ا ألة التس���جيل  ،ومل
أكن ألتوقع هذا الس���يل االرجتالي املنطلق
من ذاك���رة حديدية مفارقة قياس���ا بعمره
وم���ا قس���اه ع�ب�ر مس�ي�رة نضالية س���طر بها
حيات���ه األوىل بني مصر وليبي���ا ثم ما أنتجه
كمؤرخ وقاص وباحث وقد قارب اخلمسني
كتاب���ا ...كان عل���ي أن أغ���ادر وأمتن���ى ل���ه
موف���ور الصح���ة والعافي���ة ...وق���د وع���د مبا
يُعد ليمنحه لقرائ���ه وحمبيه ...وبأنه بصدد
طباعة ونش���ر س�ي�رة ختص جتربت���ه كما
تش���مل بعض���ا م���ن خمطوطات���ه ال�ت�ي تأخر
نشرها ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شخصيات حتدث عنها املصراتي مليادين

 أمح���د الش���ارف عرفته أكث���ر باعتبارهطرابلسي وشاعر وهو مل يأخذ حقه فاتصلت
به واعطاني كراريس له واهتممت بشعره،
وأخ���ذت ديوان���ه ونش���رته (أمح���د الش���ارف
ودراسة علي مصطفى املصراتي )وهناك من
اعرتض على نشري للديوان .
أمح���د رفي���ق امله���دوي ُج�ن�ي علي���ه  ،ألنرفي���ق ال يضي���ع ولقد إهت���م ب���ه الكثريون ،
لكن الش���ارف س���يضيع  ،لذلك نشرت ديوان
وكتبت دراس���ة عن���ه .وأمحد الش���ارف أرق
ش���عرا من رفي���ق  ،فرفيق زج���ال أكثر منه
شاعر وهو رجل وطين وصادق.
اهل��ادي املش�يرقي ع���اش مدافع���ا ومنح���ازاومناص���را للقضايا الوطنية فم���ا من قضية
عربية وإسالمية إال وكان اهلادي املشريقي
متصديا للوقوف والدفاع عنها  ،وما من زعيم
عربي أو إس�ل�امي أيام حمنته���م اقرتب منه
إال وبذل املش�ي�رقي كل ما لديه للمس���اعدة
والع���ون  ،وكان ش���خصية كرمي���ة وم���ن
الش���خصيات الن���ادرة يف كرمه���ا وعفته���ا ،
كانت ل���ه صلة وثيقة مبجتمع���ه وقضاياه
وأظ���ن أنه حز يف نفس���ه تعام���ل النظام معه
وع���دم تقدي���ره  ،ووص���ار لديه رد فع���ل إزاء
ذلك لعله لذل���ك أوصى أن يدفن خارج ليبيا
،ويف اجلزائ���ر بالذات  ،ولو كنت أعلم مبكرا
وصيته تلك لكنت ناقشته ونصحته بالعدول
ع���ن فكرته فيظ���ل الوطن وطن���ا ويف الوطن
االخي���ار واالش���رار اجلاح���دون وال ميك���ن
وضعهم يف سلة واحدة .
حمم���د مس���عود فش���يكه م���ازال أتذك���رعندم���ا زارن���ا يف ي���وم عي���د وكان والدي يف
اس���تقباله وكان والدي يهت���م بطلبة العلم
م���ن املهاجري���ن الليب�ي�ن يف مص���ر  ،وكان
يس���تضيفهم يف األعي���اد وكل املناس���بات ،
وكان فش���يكه أول لي�ب�ي أو أول طرابلس���ي
يتخ���رج من دار العلوم  ،وق���د زارنا يوم العيد
ويف ي���ده ش���هادته وأذك���ر اجلري���دة وال�ت�ي
كان به���ا اس���م حممد مس���عود فش���يكه أول
طرابلس���ي يتخ���رج م���ن دار العل���وم باألزهر
الشريف  ،وأراني اخلرب وأنا طالب يومها قبل
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االستاذ املصراتي مع الزعيم أمحد بن بله
أن ألتحق بالكليات  ،وكان مس���رورا كيف
ن���زل امسه باجلريدة كمتخ���رج ويف عنوان
بارز فباركت له وكن���ت طالب ابتدائية يف
مصر .
عب���د الرمحن اجلن���زوري  :بالنس���بة ألبناءجيل���ه كان ذكي���ا وجريئ���اً  ،ولعل���ه كتب
س�ي�رته يف كت���اب وأش���ار اىل ه���ذه القص���ة
،فأن���ا م���ن س���اعدته يف س���فره اىل مصر مع
ثالثة ش���باب اخرين  ،طلبت ذلك من بش�ي�ر
الس���عداوي قل���ت له هذا ش���اب ذك���ي وجيد
ويرتدد علينا مش���اركا يف افكارنا من ش���باب
املؤمتر  ،فأرس���لناه اىل مص���ر للحصول على
شهادة يف القانون .
حمم���د زواوا ( ال���زواوي ) الفن���ان النابغ���ةال���ذي مل يأخذ حق���ه ومل يُهتم بإرثه وتراثه
،هو فن���ان متواضع وعلى خلق عظيم وكان
م���ن أعز أصدقائ���ي حتى أني محلت ُه ش���فرة
بامس���ه  ،وعائل�ت�ي كن���ا ننادي���ه واواا  ،فن���ان
مبدع وال يذكره أحد االن .وأتذكر سنوات
سجنه يف تونس يف النظام السابق وقد جرى
توريطه  ،وقد نزلت مرتني اىل تونس وكان
لدي أصدق���اء هلم مناصب ومع���ارف كبار
لنتوس���ط يف ح���ل مش���كلته وخروج���ه م���ن
السجن والتخفيف من تعبه فقد أمضى وقتا
ال ب���أس به قرابة الع���ام  ،وكادوا أن حيكموا
علي���ه حكما فظيع���ا  ،وكن���ت أترجى بعض
م���ن املس���ؤولني أو القريبني منه���م من أجل
إطالق س���راحه  ،وكانت له فرصة العيش
يف الياب���ان وق���د أعجبوا بفن���ه وموهبته لكن
ارتباط���ه بوطن���ه جعل���ه يرفض تل���ك املهمة
ف���أدى عمله ورج���ع تأثرت كث�ي�را يف وفاته
وقد ألقيت كلمة تأبينية يف جنازته .
مصطفى النحاس رئيس وزراء أكرب دولةعربي���ة وكان���ت تنقص���ه الثقاف���ة والدراية
واملعرف���ة  ،قال ذات م���رة  :واهلل انتو الليبيني
ن���اس كويس�ي�ن وكل س���نة بتحج���وا ،ألن
احلج���از جنبك���وا !! ،وذات م���رة حك���وا له عن
الش���اعر عمر اخليام أنه كان سكريا معربدا
فرد نعم كان وفدي يعين مع الوفد  ،كانت
النكت عنه وحوله
 حس���ن البن���ا رأيته وأنا ش���اب صغري ورأيتاهلضييب  ،اهلضييب جاءته هدية من احلجاز

عباس حممود العقاد

امللك ادريس وادريان بلت

اهلادي املشريقي
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وقرر بش�ي�ر السعداوي أن ال يقابله ليسلمه إياها
فقد تس���جل عليه املخابرات أن���ه ذهب للهضييب
فكلف�ن�ي بتس���ليم األمان���ة وكان أن قابلت���ه
وجلس���ت معه وهناك فرق كب�ي�ر بني اهلضييب
وبني حسن البنا كما بني السماء واألرض فالبنا
كان عبق���ري وذكي اىل حد اهل���وس واجلنون
وه���و زعيم وخطي���ب  ،اخلطباء ع���ادة ال يكتبون
وجت�ن�ي اخلطابة عل���ى الكاتب متحدث ش���فاهيا
أكث���ر منه منتج  ،وقد قابلت ورأيت حس���ن البنا
وأنا ش���اب صغري وطالب علم وجالس���ته جلس���ة
األصدقاء حلس���ة املعجب به  ،بالنسبة للهضييب
رأيت���ه عندم���ا محل���ت ل���ه اهلدي���ة وهو ش���خص
عادي وبسيط وحتى حديثه وخطابه يبدو بأفق
حمدود .
مصطف��ى حمم��ود كان صديق��ي وولدن���ا يف تاريخواح���د  18أغس���طس  1926وق���د انقل���ب م���ن
اإلحلاد اىل التصوف كان باحثا وقد اس���تغربت
كث�ي�را وقد أخ���ذ منه التص���وف ح���دا حتى أني
قابلته مرة وقلت له  :دع لنا مكانا يف اجلنة معك
ستأخذها كلها ( فضحك مين ).
مج���ال محدان – اهلل يرمحه – مات كئيبا وقدأصي���ب بصدمة نفس���ية  ،وقد عرفته ش���خصيا
وهو عبق���ري يف جماله كتب عن عبقرية املكان
بلده مصر كتابة أكادميية تارخيية .
طه حسني عرفته وأنا شاب طموح  ،وقد كتبتكتابا اس���تغرق ف�ت�رة من عم���ري وأعتز به ومل
أنشره وقد نش���رت يف حياتي حوالي  50كتاب ،
وعنوانه فردوس األدباء ختيلت أني دخلت اجلنة
( وأمتن���ى أن أدخلها ولو كن���ت عند بابها فنحن
نطم���ع يف عف���و اهلل وإن كان عملن���ا ال يؤهلن���ا
مؤم���ن طم���اع يف رمح���ة اهلل) وألتقيت يف
وكل
ٍ
اجلنة م���ع األدب���اء وحاورتهم فأنا أق���رأ ترمجة
حياتهم وبأس���لوبي القصصي أقي���م حوارا معهم
قدام���ى وحمدث�ي�ن ،ومنه���م أب���و الع�ل�اء املعري
والرص���ايف ، ،،وذهبت بالكتاب للكاتب االديب طه
حسني جئته وقد طرقت بابه عام  1949تقريبا ،
قبل أن يصري وزيرا للتعليم  ،وقد كان باشا ومن
الرباجوزية املصرية اليت هلا تقاليدها  ،وقد خرج
على الب���اب مدير بيت���ه بزيه املع���روف وحبزامه
األمحر وابتس���امة جماملة وكان سودانيا فقال
لي  :حضرتك عندك موعد  ،فقفل الباب فأعدت
الطرق وقل���ت له انتظر أنا لدي كتاب وأريد أن
أعرض���ه علي���ه وصار جيادل�ن�ي ويق���ول أنت بال
موع���د وال أس���تطيع أن أدخلك علي���ه  ،ويبدو أن
طه حس�ي�ن مسع اجل���دال بيننا او الص���راع بيين
وب�ي�ن بوابه  ،الذي رد على ط���ه قائال  :فيه واحد
مهوس جايب كتابه وعاوز يشوفك ! ( وقد نسي
أن ط���ه كفي���ف )  ،ون���اد طه وق���ال  :دعه يدخل
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االستاذ املصراتي مع الزعيم احلبيب ابو رقيبه
..دع���ه يدخل  ..وصار أن دخلت عليه واس���تقبلين
وبادرته بأني مولود يف اإلسكندرية وأصلي لييب
 ،وأن���ي قاريء لكل كتبه ومن���ذ صغري تعرفت
عليه كاتبا ،فقال لي فيك ش���ائبة من املغربية (
بلهجته قاهل���ا هكذا ) كان عنده���م كل ما بعد
الس���لوم هم م���ن املغارب���ه  ،وكان لطي���ف مؤدبا
وق���د اس���تفضت يف ذك���ر كتابات���ه وقراءت���ي
هل���ا وقد أعج���ب مبا أبديت���ه من تعليق���ات كان
اس���تقباله لي عجيبا وقال لي  :مل أر ش���ابا احرتم
طه حس�ي�ن كما احرتمتين وقد ش���كرني لذلك
 ،وقل���ت له أريد منك مقدم���ة لكتابي وأعرف أن
مش���اغله كث�ي�رة خاصة مؤمترات املستش���رقني
ف���كل االروبيني يدعون���ه كان عمل���ة رائجة يف
ذل���ك التخصص  ،وبعد فرتة أجن���ز تلك املقدمة
 ،ومنه���ا  :ملس���ت في���ك طموح���ا اىل األدب الرفيع
وجنوح���ا اىل الف���ن املمتاز وحبا ل�ل�أدب ال يعدل ُه
ش���يء  )...وق���د فرحت بتل���ك املقدم���ة حتى أني
حفظتها يف الطريق وقبل أن أصل اىل البيت ومل
انتبه حتى لس���يارة كادت أن تدهس�ن�ي وانا اقرأ
واحفظ ُمندهش���ا..فهذا طه حسني يقول ويكتب
عن علي مصطفى املصراتي ملس���ت فيك طموحا
و ...أنا مل أنشر الكتاب الذي أكرمين مبقدمته .
-

االستاذ املصراتي مع الكاتب مصطفي حممود

عباس حممود العقاد رأيته وحضرت جملس���ا أو
جملس�ي�ن من جمالس���ه وكنت أمشي برصيف
ش���ارع حممد علي ألرى العقاد وهو جالسا فقط
ألتأمل وجهه  ،وقد قرأت كل كتبه كما قرأت
املازني وطه حسني وتوفيق احلكيم جلهم رأيتهم
وق���رأت هلم وما من كات���ب يف مصر وغريها إال
وتصورت حياته وزرته .
كاتب أديب كان قمة
حس��ن حسين عبد الوهابٌ
يف الوجاه���ة مث���ل أمحد تيم���ور وهو م���ن عائلة
برجوازية حمرتمة وحس���ن حس�ن�ي عبد الوهاب
عامل وجيه برجوازي نظيف ( ألننا عش���نا مبعنى
أن الربج���وازي دائما غري نظي���ف ) وأعين هنا أنه
غري حمت���اج للكتابة وبإمكان���ه أن يعيش مباله ،
وهو يؤدي رسالة –
أمح��د ب��ن ب�لا عرفت��ه وه��و ُيهي��يء للحرك���ةالوطني���ة يف اجلزائ���ر ،وكان مي���ر علينا و(على
خ���ال أبنائ���ي) حممد ع���وض كان صديق���ا له ،
وكنا جنلس يف براكة عوض يف املصيف  ،وقد
تذكر بن بال ذلك املكان فعندما صار االستقالل
وذهبن���ا اىل اجلزائر صاح بن بال متذكرا  ( :إيه
قاع���ده (الرباك���ه) اللي كنت جنيه���ا زمان ! ) و
س���أتذكر حماول���ة اغتيال���ه يف طرابل���س وق���د
عاصرته���ا فقد ن���زل بن ب�ل�ا يف فندق يف ش���ارع
البلدي���ة وقد جاءني أحدهم وق���ال لي  :صاحبك
ال���ذي يف الفن���دق أم���س الي���د احلم���راء حاولت
اغتيال���ه  ،فذهب���ت اىل بن بال أن���ا وجمموعة من
األصدق���اء وجدته ورأس���ه حماطة بش���اش طيب
وقد حاول عمي���ل يعمل لصاحل اليد احلمرا وقد
اغتاالت شخصيات يف تونس وجاءت الغتيال بن
ب�ل�ا يف طرابل���س  ،أمح���د بن ب�ل�ا كان مصارعا
ورياضيا واس���تطاع التغلب على من حاول طعنه
لقتله وم���ن ثم يهرب وإن كان جنديا اس���تطاع
مالحقت���ه عند احلدود قب���ل أن جيتازها  ،وكان
أن مت نق���ل بن ب�ل�ا اىل مزرعة اهلادي املش�ي�رقي
تأمينا له  ،وقد كان اهلادي املشريقي من مؤيدي
ومساعدي احلركة الوطنية يف اجلزائر .
 أدريان بيلت  :قابلته وقد قابل بشري السعداويوحضرت تلك اجللس���ة وس���جلت ذكرياتي عن
تل���ك اجللس���ة ق���ال ادريان بيل���ت :يا بش�ي�ر بيك
أع���رض عليك إما أن تك���ون أول والي لطرابلس
أو نائب���ا للملك أو أول رئي���س وزراء وكان ذلك
أمامي وأنا جالس وكنت يف بيت بشري السعداوي
ح�ي�ن مل يك���ن لي بي���ت وق���د رد الس���عداوي  :أنا
أرف���ض هذا الع���رض أنا أوقف���ت حياتي لقضية
ليبي���ا الوطنية ال أريد أي منصب رفض أن يكون
نائب���ا للملك أو حتى واليا لطرابلس (قبل فاضل

بن زك���ري)  ،وقال أنا حادي القافلة للوطن وال
أريد أي منصب وقد سجلت ذلك يف ذكرياتي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م���ن مأث���ورات وأق���وال علي مصطف���ى املصراتي
 -.مل أعم���ل بالسياس���ية وال ميك���ن ق���ول ذل���ك
فل���م أك���ن سياس���يا  ،كان احل���س الوط�ن�ي هو
حمركنا لذلك النضال من أجل استقالل البالد
ووحدته���ا  ،حتى اني رأي���ت ان االهتمام باإلنتاج
االدب���ي وبالتأري���خ أفض���ل كث�ي�را م���ن العم���ل
بالسياس���ة فف���ي حصاده���ا ال ش���يء وأكثره���ا
إضاع���ة للوقت ويظل احلس الوطين متجذرا يف
االنس���ان وال يتخلى عنه  ،أما العمل يف السياسة
فهي ش���يئا أخر  ،كما أن العمل السياس���ي يضر
باألديب والفنان .
 الكتابة حتتاج عش���قا وصوفي���ة وتريد تواضعاأمام العلم ،ال انتاج بال تواضع  ،وال انتاج بال رغبة
يف التجدي���د ورغبة يف اإلضاف���ة ،فالكتابة تأمل
واضاف���ة  ،اذا فق���دت التأم���ل أو فق���دت اإلضافة
فليس���ت كتابة  ،تعترب س���ردا وليس كل س���رد
كتابة  ،الكتابة ه���ي اليت تتجاوز الزمان واملكان
مبضمونه���ا  ،تصبح مرجعية فيما بعد  ،والكتابة
تريد موهبة وتفرغا  ،وعش���قا  ،العلم يريد عشقا
 ،والفن أيضا .
 لدينا عمل سياس���ي سابق يسرتشد به الليبيونهو املؤمتر الوطين  ،وحزب الكتلة  ،ومجعية عمر
املختار يف ش���رقنا اللييب العزيز ق���د تكون غائبة
ألنها مل توثق التوثيق املالئم هلا  ،التاريخ يضيع
اذا مل يك���ن هن���اك توثيق ومل يك���ن هناك صدق
يف التوثي���ق ،واهتم���ام ب���ه واضاف���ة إلي���ه  ،ليس
التاريخ جمرد سرد  ،التاريخ تأمال واضافة ونقد
ومقارنة  ،يف الش���خصيات ويف الزمان ويف املكان
 ،وهنا ختتلف الكتابة من ش���خص اىل ش���خص
 ،لي���س التاري���خ جمرد س���رد وماض���ي ،وامنا هو
كما يقول املؤرخون هو س���راج من املاضي يف يد
احلاض���ر يُضيء ب���ه املس���تقبل  ،وأي أمة ال تهتم
بتارخيها تضيع وال بد أن يكون هناك ما يس���مى
بالتواص���ل بني األجيال وكل جي���ل له ملمح ُه ،
وطابعهُ  ،وظروفه .
 الذي���ن يزعم���ون أن الصعلك���ة ( وقل���ة األدب )وع���دم االهتمام بقوان�ي�ن اجملتمع ختل���ق ابداعا
وفن���ا فذلك ليس صحيح���ا .االب���داع يريد عقال
وهو ضد كل ما ذكرته انفا .
 ش���أن الرواد ش���أن الذين يفتحون الباب املواربألول م���رة  ،وق���د ال يك���ون متكام�ل�ا م���ن مجيع
النواح���ي ما يقدمونه ألول مرة  ،ولكنه قيمة أنه
أول من كتب يف عصره  ،وقد نقرأه اليوم فنراه

ش���يئا عادي���ا  ،لذلك م���ا يكتبه ال���رواد حنكم
علي���ه بزمان���ه ومكان���ه .فاملؤرخ له م���ا للرواد
وله فضل األس���بقية .وكما قال الشاعر عن
ألفية ابن معطي  :وهو بس���بق حائز تفضيال
مستوجبا ثنائي اجلميال .
 من الصعب ان جيمع االنسان بني اخلطابةوالكتابة واإلنتاج ،اخلطيب عادة ال يكتب وقد
يك���ون كاتبا وال ينج���ح خطيبا  ،العقاد مثال
لي���س بارعا يف خطابه  ،طه حس�ي�ن متحدث
جيد  ،اخلطابة بها مواجهة للجماهري وإثارة
عواطفه���م وحتري���ك الوج���دان أم���ا الكتابة
فتحتاج اهلدوء واالس���تقاللية عن���د انتاجها
 ،اخلطاب���ة جتين على الكات���ب يف كثري من
األحيان والكتابة جتين على اخلطيب الكاتب
مثل العب الش���طرنج حيت���اج التعمق لينقل
العبه من م���كان اىل أخر...اخلطابة والكتابة
العلمية ال إمكانية للجمع بينهما .
 ش���خصية الزعي���م أو القي���ادي تبن���ى علىمراح���ل وعل���ى ع���دة أش���ياء أوال حينم���ا
حيص���ل الفراغ ووج���ود حال���ة التخلف عند
الش���عب ثم احلاج���ة وظروف متعددة تنش���أ
فيه���ا كاريزم���ا الف���رد  ،يع�ن�ي ل���و أحضرنا
السيس���ي أيام عبد الناصر ل���ن ينجح  ،فعبد
الناص���ر خدمت���ه الكاريزم���ا وامل���د القوم���ي ،
وش���خصيته اليت كانت أرق���ى وأقوى تأثريا
من الس���ادات  ،ومع أن الس���ادات كان مثقفا
وقارئا رصينا قياس���ا بعبد الناصر الذي ملك
ُ
جالس���ت السادات
الش���عب بكاريزميته  ،وقد
كش���خصية نضالي���ة وكان لدي���ه طم���وح
من���ذ أن كان طالب���ا  ،وعرفت���ه عن قرب مع
أصدقاء مش�ت�ركني بيين وبين���ه ...وإن ظلم
الس���ادات بعضا من الناس وقضى على بعض
الناس .
 اجملتم���ع املتخل���ف تنش���أ في���ه زعام���اتواجملتمع املتقدم ال يقب���ل نوع من الزعامات
من يقبل بالسلطوية املتحكمة ويأن يسيطر
الزعيم على األخرين .
 ذات مرة تكلمت وقلت أن فالنا من املشهودهل���م يف التاريخ الوطين  ،وبأن���ه فالن وجيه،
فق���ال لي أحده���م ه���ذا تعبري رجع���ي ! قلت
م���ن قال هذا ؟ وصحت في���ه  :قف  ،فقلت له
 :ي���ا بُين ال تلق���ي األلف���اظ كاحلجارة ضع
الكلم���ة يف مكانها  ،اهلل يق���ول  ( :وكان عند
اهلل وجيها)  ،والرس���ول حممد عليه الس�ل�ام

يق���ول  :واجعلين يف االخ���رة وجيها  ،ووجيه
تعب�ي�ر قرآن���ي  ،وأي جمتمع يفق���د الوجهاء
واألعي���ان وخ�ي�رة القوم ه���و جمتمع ينحط
يف قيم���ه واخالق���ه  ،وذلك يع�ن�ي أن احلقوق
والدميقراطي���ة يف امل���أكل يف املش���رب يف
القياس تتس���اوى يف احلق���وق الوطنية  ،هذا
كل���ه من حق���ك كمواطن ولك���ن ليس من
حقك أن جتعل اجملتمع كله مس���طحا ذلك
ال يلي���ق  ،يبقى س���طحي ( مث���ل أحذية باتا
كله���ا تش���به بعضه���ا البعض ) وال يس���توي
الذين يعلم���ون والذين ال يعلمون  ،واس���ألوا
أه���ل الذك���ر إذا كنتم ال تعلم���ون  ،وعلية
القوم  .والصحابة االجالء هم كانوا درجات
مثال  :فهل أبو هريرة مثل عمر بن اخلطاب
الدس���تور ه���و أب���و القوان�ي�ن وأي بل���د يدعي
احلري���ة وال دس���تور له س���يتخبط  ،وحرية
التعب�ي�ر ال ب���د منه���ا و يف أي جمتم���ع بل يف
العامل قاطبة.
حري���ة ال���رأي والتعددي���ة وس���عة األف���قوالتجدي���د والص���دق يف املعاملة أي جمتمع
يفق���د الص���دق الوط�ن�ي واملواجه���ة وعف���ة
النفس  ،مثل أن تناضل من أجل كسب املال
أو مركز فذلك ال يليق  ،النضال هو نوع من
التص���وف  ،املناض���ل ال يناضل من أجل طلب
ما  ،فذل���ك ال يليق وأي جمتم���ع يفقد املثل
ويفق���د الق���دوة  ،مبعن���ى تقتدي مب���ن ؟ هو
جمتمع مس���طح  ،جمتمع ال توجد به مناذج
مثالية زمان كانت لنا قدوتنا كنا نريد أن
نصب���ح مثل  :النحاس  ،حممد فريد و...مثل
يف اجملتمع ترنو إليها فاجملتمع بدون مثل ال
خنب وال قياديني فيه جمتمع مسطح
 أهل الكف���اءة واخلربة واملق���درة ال يُعزلونق���د تتخلى عن عم���ل بعضهم ولكن ال ميكن
أن تستبعدهم بالكامل  ،بعض الدول تستفيد
من السفراء السابقني ليكونوا مستشارين يف
عدي���د القضاي���ا  ،األنظم���ة التقدمية جتعل
من الس���فراء الس���ابقني وتهيء هلم جمالس
لإلستش���ارة  ،خربته���م وجتاربه���م فاعل���ة
للمؤسس���ات املختلفة يف القرآن الكريم نقرأ
( :واس���ألوا أهل الذك���ر إن كنتم ال تعلمون
)  ،مبعنى استش���ر من ه���م أكثر خربة منك
..لألس���ف يف بلداننا كلم���ا دخلت أمة لعنت
أختها ..
 -أس���رائيل تعي���ش بتوف�ي�ر الدميقراطي���ة
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علي مصطفى
املصراتي وحممد
عبدالوهاب

لش���عبها ألنه���م اس���تغالليون وأذكي���اء فلو
صنعوا ديكتاتورهم لس���قطوا مبكرا كدولة
 ،عقلي���ة اليه���ود عقلي���ة جتاري���ة وعلمي���ة
 ،اس���تعملوا ذكاؤه���م م���ن أج���ل التأس���يس
والبقاء .
 احلس الوطين أرقى من العواطف . الكات���ب واالدي���ب والعامل مث���ل املرأة حتبأن يُطرى مجاهلا فمهم���ا كان حجم نتاجه
حيب أن متتدح كتاباته وتشكر مساهماته
 أي ش���خصية حقيقي���ة وصل���ت اىل القمةجتد فيها تواضعا ...

أمحد الشارف

أمحد رفيق املهدوي

علي مصطف املصراتي مع املفكر الفرنسي روجبه غارودي
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نزار قباني وعلي مصطفي املصراتي

علي عميش و راشد الزبري وعلي مصطفى املصراتي

علي مصطفي املصراتي و توفيق احلكيم
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نادرة عوييت

علي مصطفي املصراتي

علي مصطفى املصراتي تربع على عرش
املشهد الثقايف اللييب من مجيع أطرافه

األديب الذي كان خياطب ليبيا :لبيك يا وطين لبيك ؟!

يف املش���هد الثق���ايف األمريك���ي هن���اك
ش���خصيات أعطت أكثر مما أخذت وألن
العط���اء واالخ���ذ الثق���ايف يغ�ن�ي صاحب���ه
ويرق���ى به درج���ات الع�ل�ا وتب���دو جدلية
االخ���ذ والعط���اء مس���ألة خ���ارج نط���اق
املفاضلة بني هذا وذاك .
أعط���ي األس���تاذ على مصطف���ى املصراتي
للمكتب���ة حن���و س���بع وثالث�ي�ن كتاب���ا ،
باإلضاف���ة اىل املخطوط���ات ال�ت�ي بلغ���ت
 28كتاب���ا يف الف�ت�رة ال�ت�ي ص���در فيه���ا
كتاب معج���م االدب���اء والكت���اب الليبيني
املعاصريني تأليف عبد اهلل مليطان .
مل يكتب األستاذ املصراتي هذا الكم الكبري
لص���احل التاري���خ والوطن بل ه���و احتضن
الوطن منذ بداية شبابه بالقلب والعينيني
والتفك�ي�ر  ،ومل ي�ت�رك جانب���ا م���ن جوانب
احلياة يف ليبيا إال وغمس قلمه وجوارحه
فيها وفق رؤاه ووفق اهتمامه وغدت ليبيا
هي اهلدف وهي املقصد الدائم .
أدرك األس���تاذ عل���ي املصرات���ي بذكائ���ه
االس���تقرائي لألح���داث أن الصحاف���ة هي
الركيزة األوىل يف تطور اجملتمع  ،أو هي
الصحيف���ة الصادقة اليت ُتنبأ عن خلفيات
اجملتمع .
من أهم الكتب التوثيقي���ة اليت بني أيدينا
كت���اب صحاف���ة ليبي���ا يف نص���ف ق���رن
 ،وأع�ل�ام الصحاف���ة يف الوط���ن العرب���ي
وكتاب كفاح صحفي .
كان األس���تاذ عل���ي املصرات���ي ُمنح���ازا
ومنش���غال مبدينة طرابلس ،
لوطنه ليبيا ُ
كان ُمنش���غال بالشعراء والكتاب وال ُبحاث
كما كان منش���غال بالتاريخ والفتوحات
العربي���ة اإلس�ل�امية وق���د كان األدب
حاض���را يف كل ناحي���ة  ،كم���ا كان
التاري���خ والنضال والبح���ث والتقصي عن
كل ش���يء وكأمن���ا أراد أن يق���ول  :ليبيا
هي األبه���ى برتاثه���ا احلض���اري وهلجتها
احملكي���ة  ،ليبيا ه���ي األبه���ى بنضاهلا ضد
ش���ذاذ األفاق  ،ليبيا هي األبهى مبؤرخيها
ومنه���م امل���ؤرخ اب���ن غلب���ون  ،كم���ا اهتم
األس���تاذ املصرات���ي باحلركة الش���عرية ،
ولق���د كان ق���د أعد دراس���ة عن الش���اعر
إبراهيم االس���طى عمر وأعد وقدم كتابا
عن الش���اعر أمحد الش���ارف حت���ت عنوان
الشاعر مصطفى بن زكري .
أع���ود وأق���ول ان األس���تاذ املصرات���ي كان
وم���ازال يتصدر املش���هد الثقايف اللييب وله
حضور عربي مميز للغاية .
م���ن عضويات���ه  :عض���و جمل���س االم���ة
االحت���ادي  ،عض���و رابطة االدب���اء والكتاب
الليبيني  ،عضو احتاد الكتاب العرب  ،عضو
االكادميية املغاربية  ،عضو جممع اللغة
العربية يف ليبيا .
م���ن االعم���ال املمي���زة لألس���تاذ املصراتي
االعمال اليت رك���زت على جتميع الرتاث

علي مصطفى املصراتي وفاطمة غندور

وأحيائ���ه واخراج���ه يف كت���ب  ،ككت���اب
اجملتمع اللييب من خالل أمثاله الش���عبية
 ،كتاب التعابري الش���عبية دالالت نفس���ية
واجتماعي���ة  ،كذل���ك اهت���م املصرات���ي
بظاه���رة التص���وف والصوفي���ة يف بالدن���ا
عل���ى اعتب���ار أن ه���ذه الظاه���رة الديني���ة
االجتماعية طالت جزءا من نسيج التكوين
االجتماع���ي اللييب  ،وك���م اعجبتين تلك
الدراس���ة املُس���تفيضة عن الشاعر الصويف
أمحد البهلول الطرابلس���ي  ،هذه الدراسة
القيمة أزاحت الغبار عن هذا الشاعر اهلام
ال���ذي درس يف االزه���ر وذاع���ت قصائ���ده
الرقيق���ة يف ع���دد من من ال���دول العربية
 ،وم���ن املؤس���ف حقا أن الذين نبش���وا قربه
م���ن اجلهل���ة وأدعي���اء الدين م���ا علموا أن
هذا الش���اعر كان من اهم الش���عراء الذين
اهتموا مبدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم
وكانت قصائده تقرأ يف املناسبات الدينية
ول���وال جه���ود األس���تاذ عل���ي يف جتميعها
وطباعتها ملا علمنا بها .
األس���تاذ على املصراتي أطال اهلل يف عمره
أح���ب الوط���ن وأخلص ل���ه  ،والوطن أحبه
ع���ن طري���ق ُ
كتابه ومواطني���ه  ،وحتصل
املصراتي عل���ى الكثري م���ن االومسة ومن
أهمها حب الناس وتقديرهم له .
عرف���ت األس���تاذ عل���ي وتش���رفت برؤيت���ه

يف مكت���ب جمل���ة البيت حي���ث كان يزور
ُ
نش���رت
الس���يدة خدجي���ة اجلهم���ي وق���د
ع���دة مق���االت يف صحيفت���ه ( الش���عب ) ،
واملصراتي رجل كريم خفيف الظل ذواق
حيض���ر االمس���يات الثقافية وعن���ده زمام
املبادرة يف احلضور والسؤال عن االخرين .
له احلب والتقدير والش���كر والدعاء بطول
العمر ...وكل ما ميكن أن يُقال عليه قليل
.

حممد أمحد وريث
يف ف�ت�رة تارخيي���ة ومصريي���ة حامس���ة يف
حي���اة الش���عب اللي�ب�ي عق���ب نهاي���ة احلرب
العاملية الثانية وخروج القوات االس���تعمارية
اإليطالي���ة م���ن ليبي���ا بعد هزميته���ا يف تلك
احل���رب م���ع دوليت احمل���ور األخري�ي�ن أملانيا
واليابان .
كان الليبي���ون يتطلع���ون إىل احلري���ة
واالس���تقالل والوح���دة بعد خوضه���م جهاداً
مري���راً دام زه���اء ثالثني عام���اً  ،ولكن برزت
املطام���ع االس���تعمارية الدولي���ة يف ليبي���ا
م���ن جدي���د  ،وتقدم���ت بريطاني���ا وإيطاليا
اجلمهوري���ة بعد إنهاء امللكية فيها مبش���روع
عرف مبش���روع " بيفن – سفورتس���ا " نس���بة
إىل وزي���ر خارجي���ة بريطاني���ا " إرنس���ت
بيف���ن " ووزي���ر خارجي���ة إيطالي���ا " الكونت
كارلوسفورتسا " ( وكان سفورتسا هذا أيام
اجلهاد اللييب يف مهمة استعمارية جتسسية
إىل ليبيا أس���ر خالهلا وق���د احتجزه اجملاهد
الزعيم سليمان الباروني عنده وأكرمه ثم
سلمه إىل الس���لطات االستعمارية اإليطالية
كتعب�ي�ر ع���ن حس���ن النواي���ا وليثب���ت أن
الليبيني يعاملون األسرى معامله كرمية) .
كان تقدي���م املش���روع للتصوي���ت علي���ه يف
األم���م املتح���دة يف م���ارس  1948م وين���ص
على منح ليبيا االس���تقالل بعد عش���ر سنني
تبقى خالهلا مقسمة على النحو التالي -:
طرابل���س حت���ت وصاي���ة إيطالي���ا أي أناالس���تعمار اإليطالي خرج م���ن الباب ليعود
من النافذة.
برقة حتت وصاية بريطانيا .فزان حتت وصاية فرنس���ا محاية لوجودهايف اجلزائر وحلدودها مع ليبيا .
وحترك الش���عب اللييب يف مظاهرات عارمة
رافض���ة هذا املش���روع االس���تعماري اخلبيث
 ،وأيدت���ه ال���دول العربية األعض���اء يف األمم
املتحدة آنذاك وبعض الدول االس�ل�امية إىل

حممد املزوغي وعلي مصطفى املصراتي وصاحل بن دردف وعبداحلميد بطاو املرحوم حممد املهدي يف حفل تأبني حسن السوسي
جان���ب منظومة الدول االش�ت�راكية بقيادة
االحت���اد الس���وفييت  ،وذلك خـــ�ل�ال عرضـــه
فــي شهر مايو
 ( 1949منذ مخسة وستني عاماً حتديداً )
على اجلمعية العام���ة هلذه املنظمة الدولية
فسقط املش���روع س���قوطاً فادحاً ومدوياً ومل
حيصل على أغلبية الثلثني أو حتى ألغلبية
املعتادة إذ أيدته ( )14أربع عشرة دولة فقط
وعارضته ( )37سبع وثالثون دولة وأسقط
يف أيدى الدول االستعمارية .
واس���تمر الش���عب اللي�ب�ي خي���وض نضال���ه
السياس���ي مطالب���اً باحلري���ة واالس���تقالل
والوحدة  ،ويف تلك األثناء عاد الزعيم بش�ي�ر
الس���عداوي إىل أرض الوطن  ،وأس���س حزب
املؤمت���ر الوطين الذي كان م���ن أهم أهدافه
اس���تقالل ليبي���ا ووحدته���ا  ،وعاد معه ش���اب
يتقد وطنية ومحاس���اً كان يعيش يف مصر
مع أس���رته ضم���ن الليبي�ي�ن الذي���ن هاجروا
إليها عقب معركة (املش ّرك) احلامسة عام
 1924م عم ً
ال بنصيحة اجملاهد |(س���عدون
الس���وحيلي ) قائ���د تل���ك املعرك���ة وال���ذي
استش���هد فيها حيث أوصى اجملاهدين الذين
رب أس���رة
كانوا مع���ه بأن يهاجر من كان ّ
منه���م إىل مص���ر فه���ى س���تكرم وفادته���م
وضيافته���م منبه���اً إىل أن إيطاليا س���تنتقم
منهم.
هذا الش���اب املتخرج من اجلامع���ة األزهرية
وال���ذي قد يك���ون يف ذلك الوق���ت يف الثالثــة
أو الرابعــ���ة والعش���ــرين مــ���ن عمــ���ره هــ���و

ال���ذي عرف فيما بعــد باس���م علي مصطفي
املصرات���ي األدي���ب وامل���ؤرخ وكات���ب القصة
ّ
واملع�ن�ي بالدراس���ات االجتماعي���ة
القص�ي�رة
وال�ت�راث اللي�ب�ي واملأثورات الش���عبية الليبية
وحتقيق املخطوطات وغريها .
كان عل���ي مصطف���ي املصرات���ي يف ريع���ان
ش���بابه وكان خطيب���اً ّ
مفوه���اً بليغ���اً جيذب
مجاه�ي�ر الش���عب وكان يس���تهل خطب���ه
أو خطابات���ه دائم���اً بعب���ارة (لبي���ك يا وطين
لبي���ك) مش���اركاً يف النض���ال السياس���ي مع
ح���زب املؤمتر الوط�ن�ي ويف توعية اجلماهري
وحثه���ا على التمس���ك باالس���تقالل ووحدة
ليبيا والصم���ود يف وجه املؤام���رات الداخلية
واخلارجية.
وص���ار علي مصطف���ي املصراتي أحد أش���هر
أدب���اء ليبي���ا وأغزره���م انتاج���اً وتع���ددت
الدراسات الكثرية اليت اجنزها حتى جتاوزت
اخلمس���ة واألربعني كتاباً  ،وقد قيل عنه يف
احملاف���ل األدبية والثقافي���ة املصرية (إن من
مل يعرف عل���ي مصطفي املصرات���ي فإنه مل
يعرف ليبيا).
ولننظر إىل بعض عناوين كتبه القيمة :
 أعالم من طرابلس وحملات أدبية عن ليبيا . غومة فارس الصحراء . سعــــــــدون .وأنا ش���خصيا مل أكن أمسع بش���اعر امسه
إبراهيم األس���طى عمر حتى أصدر األس���تاذ
عل���ي مصطف���ي املصرات���ي كتاب���ه عنه عام

 1960وكن���ت آن���ذاك يف مرحلة طفوليت
األدبية والثقافية إن صح التعبري.
وغ�ي�ر ه���ذه الكت���ب الكث�ي�ر والكثري كما
أسلفت ومن بينها أيضاً :
دي���وان الش���اعر الكب�ي�ر أمحد الش���ارف الذي
قدمه بدراسة نقدية مطولة عنه.
وكتاب���ه (ابن غلبون م���ؤرخ ليبي���ا) عن أبي
عب���داهلل حممد بن خليل ب���ن غلبون صاحب
الكتاب الش���هري يف التاريخ اللييب ( التذكار
يف م���ن مل���ك طرابل���س وم���ا كان به���ا من
األخب���ار ) وكذل���ك كت���اب ( مؤرخ���ون من
ليبيا ).
باإلضاف���ة إىل كتب���ه ( جح���ا يف ليبيا ) و (
األمثال والتعابري الشعبية الليبية).
ويف الس���نوات األخ�ي�رة عك���ف االس���تاذ علي
مصطف���ي املصرات���ي عل���ى كتاب���ة القصة
القصرية فأصدر منها جمموعات كثرية .
علي مصطفي املصراتي قامة من القامات
الليبي���ة املدي���دة ورائ���د م���ن رواد األدب يف
ليبي���ا ولواله ولوال القل���ة القليلة من األدباء
والكت���اب الليبيني أمثاله ما عرفنا ش���يئاً عن
التاري���خ اللي�ب�ي وال األدب اللي�ب�ي أو الثقافة
الليبية وال أدبنا الش���عيب ومأثوراتنا وأمثالنا
وتعابرينا الشعبية .
ُ
أط���ال اهلل يف عمره وحفظ���ة لبالدنا أ ِّمنا
ليبيا العزيزة املوحدة .
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املصراتي ساخراً

نفق الضحك يف جمموعة ( اجلنرال يف حمطة فكتوريا)
(بقليل من السخرية ميكننا أن نكابد هذا اخلراب)
_ ورغ���م تع���دد النهاي���ات ،إال
أنه���ا تفضي إىل مس���تودع واحد
م���ن الس���خرية ،ال�ت�ي حتي���ل
إىل منه���ج املصرات���ي يف قراءته
للوقائ���ع ،وم���ن ثم الذه���اب بها
إىل طق���س تطه���ري ،تنطف���ئ
فيه الش���خصيات السلبية تباعاً.
فش���خصية اجلن���رال املقي���م يف
الذاك���رة ع�ب�ر عبادت���ه لرتبته
العس���كرية ،تض���اء أزمته���ا م���ن
جديد يف شخصية رفعت أفندي
املتعلق بشاكوشه

سامل العوكلي
•ملك مملكة السخرية
الكات���ب والباح���ث عل���ي مصطفى املصرات���ي أثرى
مكتبتن���ا بعديد الكت���ب اهلامة ،ب�ي�ن توثيق وتأريخ
وحتلي���ل وإب���داع ،ع�ب�ر إنت���اج غزي���ر ي���دل عل���ى
م���دى مثابرت���ه وهم���ه بالثقافة الليبية وش���ؤونها،
فاملصرات���ي اإلنس���ان ليس منوذجاً فقط للتس���امح
والوطني���ة واللباق���ة ،لكن���ه يتمت���ع خبف���ة ظ���ل
وس���رعة بديه���ة وروح دعاب���ة ترفع���ه إىل درج���ة
الكتاب اجلادين الذين متتلئ سريهم الذاتية بروح
الس���خرية الذكية والنكتة الولي���دة اللحظة مثل
برنارد ش���و ،ويف جلس���اتنا كثرياً ما نس���رد دعاباته
الفطن���ة ونس���تمتع م���راراً باجرتارها ،وم���ا جيعلها
مائدة للحوار كونها فض ً
ال عن شحنة الضحك بها
مغاز عميقة وإش���ارات الذعة ،سخرية
ال ختلو من ٍ
املصرات���ي اليت تكث���ف يف حياته وت���كاد ان تغيب يف
كتاباته _ عدا اإلبداعية منهاـ توحي بكيان إنساني
تواق إىل الضحك بقدر املرارة يف داخله ،هذه املرارة
ال�ت�ي تظهر جلياً يف خطب���ه املرجتلة وهو اخلطيب
املف���وه ال���ذي ال ختذل���ه العب���ارة ،م���رارة ممزوجة
باحلم���اس والتف���اؤل ،معادل���ة املصرات���ي الصعبة
ال�ت�ي به���ا يتنفس ويواص���ل العطاء ،وه���و من يقيم
ع���ادة مهرجان���اً من امل���رح على هام���ش املهرجانات
اليت حيضرها ،س���خرية ختت���زل مواقف املصراتي
وحميط���ه االجتماعي وس���يكولوجية الش���خصية
الليبية ال�ت�ي كثرياً ما تتب���دى مضحكة يف أقصى

درج���ات جديتها ،حدثن���ا مرة املصراتي عن ش���اعر
م���دع أهداه أحد مؤلفاته ،فقال له :اكتب لي إهدا ًء
ووقع علي���ه ،اعتذر الكويتب ع���ن التوقيع ،فقال له
املصرات���ي بس���رعة بديهت���ه :البد أن توق���ع حتى ال
اتهم بأنين اش�ت�ريته .وواصل حديثه عن شاعر آخر
مزعج اصطدم به يف زحام معرض القاهرة للكتاب،
فق���ال له تركت لك البلد كلها فلم تزامحين هنا،
ثم أردف قائ ً
ال :لكن���ه أهداني آخر ديوان له ،فبادره
اح���د احلاضرين قائال :وهل وقع علي���ه  ،فرد فوراً:
ال  ...بص���م علي���ه ..وعندم���ا منعت رئاس���ة جلس���ة
إح���دى األمس���يات الش���عرية ش���اعراً مضطرباً من
إكم���ال خمطوطه كل���ه يف تلك األمس���ية توجه
الش���اعر الئذاً باملصراتي وهو يقول أنا اكتب شعراً
موزون���اً يا أس���تاذ على  ،فرد بهدوئ���ه املعتاد يف مثل
ه���ذه املوقف  :املهم عندي ان تكون أنت موزوناً .هذه
البديهة احلاضرة كانت عادة مسلطة على أدعياء
الكتاب���ة حبس نقدي مرح والذع يف الوقت نفس���ه ،
منطلقة من إنسان حمب للحياة وصريح إىل أبعد
حد ،س���واء أكان متجهماً وغيوراً أو كان س���اخراً ،
ورغم ذلك فإن املصراتي أكثر املرحبني باألصوات
اجلديدة املثابرة ومشجع هلا دون حدود  ،اتصلت به
مرة ألدع���وه حملاضرة للدكتور جنيب احلصادي،
فق���ال أنا مرتبط يف الوقت نفس���ه مبحاضرة ألحد
األصدق���اء الذي���ن أجله���م كث�ي�راً ولك���ن د .جنيب
أوىل ،وم���ع نهاي���ة احملاض���رة صع���د املصراتي إىل
املنص���ة وألق���ى كلم���ة مؤث���رة ق���ال ضمنه���ا :أنا
س���عيد اليوم ألنين تش���رفت حبضور حماضرة مبا
تعني���ه الكلمة من معنى  ،وحيضرن���ي اآلن حادثة
يف مص���ر عندما حضر طه حس�ي�ن حماضرة لعبد
الرمح���ن ب���دوي للم���رة األوىل ،وق���ال يف نهايتها:
اآلن أقول أن فيلس���وف مصر قد ول���د ،وأنا بدوري
أق���ول أن فيلس���وفاً ليبي���ا ق���د ولد .حي���ب املصراتي
اجلدي���ة والتع���ب يف كل ما يق���دم ،وال يت���ورع أن
يتهك���م صراحة على كل استس���هال وادعاء ،ورغم
ه���ذه الروح املرح���ة إال أن املصراتي وجد نفس���ه يف
قل���ب مس���ؤولية توثي���ق ضخم���ة لثقاف���ة وتاريخ
اجتماع���ي تتداوله الش���فاه أو الوثائق غري احملققة،
فانربى هلذه املس���ؤولية الضخمة ،متنق ً
ال عرب هذه
األرض الوعرة ،ليش���يد مكتبته املوسوعية ،ولينقذ
ما أتيح له من التاريخ ،وليبعث ش���خصيات ثقافية
واجتماعي���ة وتارخيي���ة فاعل���ة من رماد النس���يان،
كل هذه املس���ؤولية جعلته منكباً على عمل ش���اق
بعي���د ع���ن روح الفكاهة يف داخل���ه ،اليت جعلت أدب
الكثريي���ن على قمة مراتب اإلبداع اإلنس���اني ،لكنه
س���رق أوقات���اً من ه���ذه املس���ؤولية ،ليلوذ بالس���رد،
والقص���ة خصوص���اً ،كذريعة لاللتف���ات إىل ذاته
ال�ت�ي ك���م زجره���ا يف خض���م تأصيله ل���ذات املكان
اجلماعي���ة ،وبق���در م���ا كان���ت القص���ة متنفس���اً
لل���روح الس���اخرة يف داخل���ه ،بقدر م���ا كانت على
عالقة وش���يجة مبسؤوليته جتاه املكان ومشكالته،
وم���ن ث���م خمزن���اً أدبي���اً ملئونت���ه األخالقي���ة جتاه
قضاي���ا مصريي���ة ،حدد منه���ا موقفه من���ذ البداية،
كاهلوي���ة ،واحلري���ة ،ومفه���وم الوط���ن ،وقيم���ة
اإلنسان الس���امية ،اليت ما انفك يس���عى للجهر بها
يف كل حمف���ل ،إضافة إىل بث روحه املتس���احمة
يف داخل هذه النصوص ،اليت تعكس إىل حد كبري
استعارة املصراتي الكلية جتاه الواقع،ألن املصراتي
اإلنس���ان حاضر بكثافة يف قصته..واليت ال تنش���غل
باملغامرات الش���كلية أو التهويم بش���حنات ش���عرية،
لكنها ختلص لتقليد لييب ش���عيب يف الس���رد ،حيث

الول���ع بالتفاصي���ل ،ووض���ع الش���خصية احملورية
حت���ت جمهر ،وب���ث أرائه الصارمة بني قوس�ي�ن يف
مجل اعرتاضية مبا يش���به احلكمة أو املثل الشعيب،
وحيث التشبيهات الس���اخرة ونزعة التهكم املوزعة
على احلكاية ،وحيث النهاية اليت يرس���م مالحمها
ع�ب�ر تطور القص���ة ،وهي مكونات تقليدية للس���رد
الش���عيب ،تعكس ول���ع الق���اص بالتأصي���ل لكتابته
عرب األداة واخلطاب ..ومن هنا س���أحاول أن أتلمس
َن َف َس���ه الس���اخر يف جمموعت���ه القصصية اجلنرال
يف حمط���ة فكتوري���ا ،حم���او ً
ال تتب���ع دالالت ه���ذه
الس���خرية اليت تتشربها مرسالت أخالقية كبرية
تشكل بامتياز ش���خصية الكاتب ،الساخر يف أقصى
درجات جديته واجلاد يف ذروة سخريته.
حت���وي اجملموع���ة إح���دى عش���رة قص���ة ،تتس���م
مجيعه���ا بالبني���ة التقليدية للق���ص األفقي ،الذي
يرك���ز يف معظمه���ا عل���ى االنف���راد بالش���خصية
األساس���ية وعصره���ا يف مونول���وج ال���راوي لرس���م
مالحمها بدقة.
•جنرال املكان وزمنه
ـ جت���ري أح���داث قصت�ي�ن "اجلن���رال يف حمط���ة
فكتوريا" و "املظاهرة" يف مدن أوروبية،
ـ قص���ص " س���لطان بي ـ أخ�ل�اق انتخابي���ة ـ اقرتاح
حضرة النائب ـ حكاية جاسوس���ة ـ ش���اكوش شنة
قلع���ةـ العملة من وراء البحرـ ش���يخ حملة ـ بديعة
ومصفف احلرف" جتري أحداثها يف ليبيا.
ـ "عمك يف باريس" القصة الوحيدة اليت جتمع بني
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املكانني ،حيث تنتقل من قرية يف أطراف الصحراء
الليبية قرب واحة من الواحات إىل باريس ثم قرية
فرنسية نائية.
الزمان :الف�ت�رة املمتدة من ما بع���د احلرب العاملية
الثانية وصو ً
ال إىل ما بعد مرحلة االس���تقالل وهي
مرحلة تشكل الكيان اللييب وتأسيس الدولة.
يلتقط املصراتي ش���خصياته من كوميديا احلياة
االجتماعية ،وينحاز ضدها من البداية عرب وصفه
الدقيق هلا ،منطلقاً من تكوينها اجلسدي املضحك،
ً
وموغ�ل�ا من ثم يف تكوينها الثقايف واألخالقي ،مما
جيعلها صلصاال طيعاً يش���كله الس���ارد كما يريد،
مفضي���اً يف نهاية كل قصة إىل مرس���له األخالقي
الذي يش�ي�ر بس���بابته الس���اخرة إىل مناذج جتس���د
أنس���اقاً أخالقية مستش���رية ،ضمن أمناط حتاول
ان تض���ع نفس���ها يف الطليع���ة ،حممول���ة على قيم
يبتذهلا القاص حبدة :االدعاء ،اجلهل  ،االنتهازية،
عب���ادة الطوطم ،االلتواء القه���ري إىل املاضي ،وهي
من���اذج تتوزع ب�ي�ن العم���ل السياس���ي واالجتماعي،
وغالب���اً م���ا جن���د الفن���ان يف مواجهة ه���ذه النماذج
خبجل ،وأحيانا ضحية هلا.
•السخرية كاستعارة وكطبيعة
ـ يف قص���ة "اجلن���رال يف حمط���ة فكتوري���ا" يط���رح
الق���اص كاتباً ليبياً س���ائحاً يلتق���ي يف لندن بفتاة
بوهيمية ،ذات انش���غال فين ومتعاطفة مع الشرق،
يف مش���رب مبحط���ة فكتوري���ا ،وهن���اك يلتق���ي
مصادفة بعجوز جنرال سابق من خملفات احلرب

العاملية ،مضطرب نفس���ياً ومتجمد يف حلظة
زمني���ة أثناء ف�ت�رة احلرب ،ومتمس���ك برتبته
العسكرية بش���كل هس���تريي ،فيدخل يف حوار
عدمي معه ،ليكتش���ف يف النهاية انه عم الفتاة
ال�ت�ي دب���رت اللق���اء عم���داً  ،واليت س���تعده بأن
ترسل له نس���خة من كتابه ذكريات جنرال
ال���ذي يعكف عل���ى كتابته ...يس���رد املصراتي
ه���ذه احلادث���ة بأس���لوبه اخلط���ي الس���لس
واملباش���ر ،جمس���داً فح���وى ه���ذه الش���خصية
احملوري���ة بإرثه���ا التارخي���ي املرتب���ط بزم���ن
احلرب ..ش���خصية متأزمة تتماهى مع الرتبة
القدمي���ة ،وحتن���ط زمنه���ا التارخي���ي يف تلك
الف�ت�رة ..وتربز هنا املعاجلة الس���اخرة للقاص
مبس���توياتها املتداخلة واملركبة ،عرب الرس���م
التفصيل���ي ألبعاد ش���خصية اجلن���رال ،الذي
م���ازال يتنف���س بأجم���اد املاضي وه���و مثل يف
مش���رب مزدحم ،فاجلنرال ش���خصية ساخرة
تتحرك داخل س���ياق س���ردي س���اخر ،يؤكده
الس���ارد مراراً ب���دس العب���ارات الطريفة داخل
األحداث املتوالية ،اليت تتضمن عرب مرس�ل�ات
الس���خرية املواربة خطاباً أخالقياً جتاه مسألة
احلرب واالحتالل ،وجتاه مسألة اآلخر ضمن
نقاش غري متصل حيكمه املكان والزمان.
اجلن���رال الذي أس���تأنس املك���وث يف الذاكرة
حي���اول ان يتلف���ظ بأمكن���ة غاب���رة م���ن بل���د
الس���ائح اللييب ،بينم���ا الفت���اة الفنانة احملايدة
ال تنف���ك تهز رأس���ها مع ابتس���امة خفيفة بها
شيء من السخرية  ،وهو املوقف الذي سيالئم
القارئ طيلة قراءته للقصة.
يف قص���ة "املظاه���رة" :مواط���ن لي�ب�ي خي���رج
للفسحة يف شوارع إحدى بلدان أوروبا الواقعة
عل���ى ش���اطئ البح���ر املتوس���ط ،فيجد نفس���ه
وس���ط مظاه���رة ض���د القواع���د الصاروخي���ة
لألح�ل�اف األجنبية ،فيندم���ج يف هذا الطقس
املث�ي�ر ،مس�ت�رجعاً م���ن ذاكرته ص���ورا غابرة
ملظاه���رات ش���ارك فيه���ا يف بلده عل���ى الضفة
األخرى للمتوسط.
يف ه���ذه القص���ة ميك���ن القب���ض عل���ى طاقة
الس���خرية عندما تكون اس���تعارة كلية ،فهذا
التقص���ي املتوالد الذي يص���ف حبماس مجال
العصي���ان ،يضمر يف داخله وعرب الولع بس���رد
التفاصي���ل س���خرية مكبوت���ة م���ن جمتمعات
ج���اءت منه���ا الش���خصية احملوري���ة ال جتي���د
توظيف الزحام ،مقارن���اً يف عديد األمكنة بني
ما حيدث هنا وما حيدث يف بلده.
ومن قلب االندماج داخل هذه اجلموع املرتاصة
كجس���د واحد ،وبعني قانصة يستمر الراوي
املتماه���ي مع الش���خصية يف إط�ل�اق تعليقاته
الس���اخرة وس���ط ه���ذا احلش���د اجل���اد (ألن
س���فارة ب�ل�اده بها س���فري وجه���ه كالقنفود)..
(ال يري���د لطعة على ج���وازه وإن كان حضرة
الس���فري يس���تحق لطعة على قفاه) ..مثل هذه
التعليقات اليت حتمل روح املصراتي الس���اخرة
جنده���ا مبثوثة داخل قصص���ه كلها وعربها
ينح���از إىل اجلمال يف مواجه���ة كل قبح من
ش���أنه أن يهدد احلرية أو القيم اإلنسانية اليت
يرافع عنها عرب كل مشروعه املدون.
يف قصة "عمك يف باريس" ..يسافر مصباح بعد
أن دب���ر مثن التذكرة بصعوبة من واحته إىل
باري���س ،للبحث عن عمه ش���ريف ،الذي رحل
مع ديغ���ول بعد أن ن���ال إعجابه أثن���اء خدمته
له يف معس���كره بفزان ،وانقطعت رسائله اليت
أوحت لعائلته أنه يعي���ش يف حببوحة ثرياً يف
فرنسا ،ويتعرف مصباح على مزيان املاروكي
ال���ذي يتعاط���ف مع���ه ويق���وده يف رحلة حبث
طويل���ة ع���ن عمه  ،ليج���ده يف قرية فرنس���ية
نائية شيخاً معدماً يقوم على حظرية خنازير.
يلجأ املصراتي هنا إىل لعبة املقارنة احلضارية
ب�ي�ن اجلن���وب املتخل���ف والش���مال املتحض���ر
كأس���لوب مفت���وح للس���خرية واإلضح���اك
طامل���ا تناولت���ه املس���ارح واألعمال الس���ينمائية

والدرامي���ة العربي���ة ،ويس���رد ه���ذه األح���داث
بطريقت���ه املعتادة والس���هلة ،وبش���غله املضين
عل���ى التفاصي���ل التارخيي���ة والوصفي���ة اليت
تهيئ املتلق���ي من البداية للنهاي���ة املتوقعة ،ال
حتمل هذه القصة صراعاً له أبعاده الدرامية،
وال تتوخ���ى أي نوع من اإلنف���اق األخالقي إال
عرب صوت هام���س يدين مبدأ االغرتاب وترك
األرض واجلذور ،لكنه من خالل لعبة املقارنة
ً
مستوى
الفكهة اليت تقود العمل يسرب القاص
آخر م���ن معاجلة اهلوة احلضارية ،اليت جتعل
ما تفرزه احلضارة الغربية من مش���اهد تشكل
ترفاً،ه���ي يف جمتمع���ات التخل���ف ض���رورة،
ويتبدى هذا التس���اوق يف ش���فقة مصباح على
الفتاة اليت متش���ي حافية بينما هي تتبع نوعاً
من املوضة ،ويف تس���اؤله بشأن الذين يأكلون
يف مطع���م على الش���مو( :آش ه���ذا  ..ما عندهم
ضو !) وغري ذلك من املشاهدات ،ومن تدخالت
الراوي ،اليت تتلمس تلك املسافة يف الالوعي ،
وتطرح مس���ألة اهلوية واآلخر يف الوعي  ،وهو
خطاب م���زدوج يقف وراء ارتباك الش���خصية
وقبوهلا الواسع للسخرية.
•أخالق انتخابية  ..لوحة كاريكاتري ضخمة
يف قصة أخالق انتخابي���ة ..لوحة كاريكاتري
ضخم���ةُ ،ترس���م بعناي���ة ودقة إلب���راز تكوين
الش���خصية املتس���لقة ،م���ن خ�ل�ال اجلس���د
والس�ل�الة وط���رق التفك�ي�ر وال���كالم ..حي���ث
تتغ�ي�ر يف يوم قائظ أخ�ل�اق عبد امللك األصرم
كلي���اً ،مب���ا يتناس���ب م���ع موس���م االنتخابات
وارت���داء األقنع���ة ،ويضع���ه يف س���ياق هزئ���ي
من���ذ البداية ،ع�ب�ر تتبع جوالت���ه املكوكية يف
منطقت���ه االنتخابية ،وتتناس���ب ح���رارة املكان
ال�ت�ي تزي���د باط���راد مع ح���رارة املرش���ح الذي
يعان���ي م���ن قص���ر القام���ة والرته���ل واملنب���ت
اجملهول ،وتروج األس���اطري حول ازدياد القيظ
انفج���ار قري���ب
يف املنطق���ة إىل درج���ة َتو ُق���ع
ٍ
للش���مس ،فيخاف املرش���ح أن حيدث هذا قبل
جناح���ه يف االنتخاب���ات ،وعرب ه���ذا التداعي ال
تنفك القصة تتهكم عل���ى االنتخابات كمبدأ
حض���اري يتمس���خر يف جمتم���ع متخل���ف،
ويتح���ول إىل مهزل���ة بدائي���ة ،خصوص���اً وأن
الش���خصية املضادة وال�ت�ي ال يعنيها هذا األمر
يف ش���يء ،يرتكها املرش���ح يف نهاية القصة يف
أرض ج���رداء قاحل���ة ،لتكتف���ي بالبصاق على
سيارة األصرم املنطلقة..
•طقوس التعرية صراحته اجلارحة
إط�ل�اق املصرات���ي للصف���ات النابي���ة عل���ى
ش���خصياته الس���لبية ،اليت يتخذ منه���ا موقفاً
مس���بقاً بق���در م���ا يضعف من تقني���ات القص
ال���ذي م���ن املفرتض أن ي�ب�رز حيادي���ة املؤلف،
بق���در م���ا يعك���س نهج���ه األخالق���ي األصيل
يف حتدي���د مواقف���ه األولي���ة والثابت���ة ،وه���و
منحى يتالءم مع ش���خصية املؤلف يف احلياة،
وصراحت���ه اجلارح���ة ،وح���س التهك���م العالي
الذي ب���ه ين���زاح إىل اس���تعاراته املكثفة ..حيث
الضح���ك هن���ا اس���تعارة امل���رارة ح�ي�ن تش���تد،
والنكت���ة جم���از مرس���ل ملوق���ف ج���اد تنقط���ع
عالقاته الس���ببية لتفضي مباشرة إىل نوع من
اهلجاء املر للذات "شر البلية ما يضحك".
إن دائ���رة الصم���ت ال�ت�ي يضع فيه���ا املصراتي
نهاية قصته "أخالق انتخابية" س���يخرج منها
يف قص���ة "اق�ت�راح حض���رة النائ���ب" باقتب���اس
ش���خصية النائ���ب الفطح���ل ال���ذي وصل إىل
الربمل���ان وال���ذي خيرج م���ن دائ���رة الصمت يف
هذه املرة(ويرف���ع إصبعه الذي جبوار اإلصبع
الذي يبصم به واإلصبع اآلخر الذي يستعمله
يف زم���ارة املقرونة يف غناء األع���راس واملوالد )
ولعبة األصابع اليت يتوقف عندها حتضر بكل
دالالتها من إدارة اللعبة يف مس���رح للعرائس،
إىل ان اإلصبع اليت تبصم ميكنها أن ترتفع يف
قرار سياس���ي حيدد مص�ي�ر جمتمع بأكمله،
تش���كل هذه القص���ة اس���تطراداً لقصة أخالق

الفنانة أم كلثوم وعلي مصطفى املصراتي
انتخابي���ة ،ع�ب�ر وض���ع الش���خصية ه���ذه املرة
حت���ت جمهر املصراتي يف بؤرة من الس���خرية
املكثف���ة ،وحماصرته���ا داخ���ل عدس���ة مك�ب�رة
لتس���ليط غدة ضحك القارئ عليها والتش���في
منها ،ومن ث���م الوصول بهذه الش���خصية إىل
مآهل���ا احلتم���ي ،نكت���ة املصرات���ي ال�ت�ي يصلها
ع�ب�ر إصب���ع الش���خصية يف نهاي���ة القص���ة،
حي���ث مداخل���ة النائ���ب عل���ى حدي���ث لع���امل
نفس���ي يتحدث عن جرمية االنتحار املتفشية
وتأثريه���ا عل���ى اجملتم���ع ،وإذ يطال���ب النائب
بإنزال حكم اإلعدام باملنتحر ،يس���رب القاص
حكمه املتماهي على الش���خصية اليت(جلس���ت
وس���اد القاع���ة صم���ت رهي���ب ول���و كان أب���و
حنيفة موجوداً ملد رجليه).
يف قص���ة "حكاي���ة جاسوس���ة" يب���دأ وص���ف
الش���خصية خللق انطباع القارئ مس���بقاً عنها
( :ل���ه وجه خنزي���ري وبطن كربمي���ل اللفت
وعيناه تبصان كحرباء مرتبصة) وهو موظف
يف إح���دى املؤسس���ات الدولي���ة رغ���م وصول���ه
ألرذل العمر كان ال يكف عن مطاردة النساء،
واألجنبيات خاصة ،ينتهز فرصة ذهاب "دانت"
امله���ذب الذي يك���ره االس���تعمار ويتعاطف مع
مطال���ب احلري���ة وحق���وق اإلنس���ان ليقتحم
ش���قة زوجته مارجريتا الوس السيدة املثقفة
الفنانة وه���و مثل ،وللتخلص منه تس���تدرجه
ليخلع مالبس���ه وخترجه آخ���ر الليل عارياً يف
الش���ارع  ،ليتهمها فيما بعد باجلوسسة لصاحل
االستعمار.
إن التعري���ة الرمزي���ة ال�ت�ي اش���تغل الق���اص
عليها يف مناذجه السابقة ،جيسدها هنا بشكل
مباش���ر ،ملركب إنساني ش���ائع تراكمت على
جلده طبقات من اجلهل واالدعاء واالحنطاط
الغري���زي ،وال���ذي ال ي�ن�ي حت���ى وه���و يف قمة
عري���ه وهوان���ه مياح���ك يف بطوالت���ه (وق���ف
العري���ان املرتع���د أم���ام زوجن���ه زاعم���اً هل���ا أن
لصوص���اً اقتحم���وه وكتفوه وضربهم وش���ج
رأس���هم) وهك���ذا تدخ���ل الش���خصية بإرثه���ا
خمت�ب�ر الق���اص لف���ض طبقاته���ا مبحالي���ل
س���خريته وحتدي���د مكون���ات ه���ذا املرك���ب
التارخي���ي وتعريته .الذي س���تنتهي به القصة
وه���و يبحل���ق يف كومة مالبس���ه وه���و مازال
يؤك���د لزوجته أن اللصوص املالعني أرس���لوا
له مالبسه نكاية به.
يف قصة "شاكوش شنة قلعة" يطرح املصراتي
ش���خصية خمتلف���ة ال خيفي تعاطف���ه معها:
رفع���ت أفن���دي الش���يخ احملتف���ظ بشاكوش���ه
الذي كسر به باب شنة قلعة وكيف استطاع
به���ذا الش���اكوش أن يه���زم جن���ود احللف���اء
عندم���ا أرادوا تطوي���ق اس���طنبول ،يصب���ح هذا
الش���اكوش (ركيزة حديث���ه وحمور أمساره
ومنطل���ق ذكريات���ه) حي���دث اجلمي���ع عن���ه
وه���و يلوح ب���ه يف وجوههم ،وخي���وض املعارك
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لالحتف���اظ ب���ه وع���دم اس���تخدامه يف أي غ���رض
آخر ،وعندما يس���افر إىل احلج يضيع الشاكوش،
فتضط���ر العائل���ة لتصني���ع ش���اكوش مثل���ه عند
احل���داد ،ويعود ليل���وح من جديد ب���ه ،وهو يتحدث
ع���ن قيمت���ه التارخيية ،حت���ى ي�ت�رك وصيته بعد
موته (:احتفظوا بش���اكوش ش���نة قلعة ال تفرطوا
فيه ) رغم تعاطف املصراتي مع الش���خصية إال أنه
ال يعتقه���ا م���ن وضعها يف س���ياقه الس���اخر  ،مؤو ً
ال
وسواسها القهري جتاه حلظة جمد غابر بانتسابها
إىل طوط���م ماضوي يغمض عينيه عن كل راهن
 ،ب���ل وعن حتى جم���رد متييز شاكوش���ه األصلي
من املزيف ،ألن الش���اكوش ليس موج���وداً يف يده
بل يف رأس���ه ،مس���بباً هذا العمى املنهجي جتاه كل
شيء سواه ،ال يكن املصراتي بغضاً هلذه الشخصية
خب�ل�اف الش���خصيات األخ���رى ،إال أن انتق���اده
جلموده���ا ال يع�ب�ر عنه س���وى بوضعه���ا يف متحف
تهكمه املل���يء بالنماذج الدعي���ة وامللوية العنق إىل
الوراء.
وهك���ذا تتداع���ى معظ���م الش���خوص م���ن ذاكرة
الق���اص يف جمموعت���ه ،م���داوراً به���ا ح���ول ثيماته
املطروح���ة ،حمل ً
ال أزماتها ومصفياً حس���ابه معها،
ع�ب�ر تثبيت���ه ألرس���والته األخالقي���ة ،ومعاجلت���ه
لس���يكولوجية التخل���ف واجلمود ،ومس���رباً حس���ه
النقدي جت���اه االحتكاك باآلخ���ر الغربي ،كما يف
قص���ة "العملة م���ن وراء البحر" ال�ت�ي يعرض فيها
صاحب بازار لبيع املنحوتات واملش���غوالت الشعبية
والذي ينتظر باخرة س���واح ،وعندما تصل وميتلئ
درجه بالعملة الصعبة ،خي�ب�ره جاره تاجر العملة
أن العمل���ة كلها مزيف���ة ،فيبصق خل���ف الباخرة
اليت تصفر وترسل عرب األفق دخانها.
•نبش مفهوم السلطة
كما س���يعود لنبش مفهوم الس���لطة والتشبث بها
عرب قصته شيخ حملة ،مستبطناً شخصية عبداهلل
املزراب ،ش���يخ حملة لضاحية م���ن أطراف املدينة،
يهيمن على كل ش���ؤونها الصغ�ي�رة والكبرية منذ
نص���ف قرن ،حيث ه���و الوحيد ال���ذي يفك اخلط،
متمسك مبوقعه وس���لطته املطلقة ،وتقوم قيامته
عندم���ا يع���رف أنهم خيطط���ون لبناء مدرس���ة يف
حملته ،ورغم بلوغه التسعني عاماً إال أنه سيخاف
م���ن األوالد الذي���ن س���يتخرجون منه���ا (يك�ب�روا
ويق���روا وتطري مش���يخة عم���ك امل���زراب) وحيس
برائحة املؤامرة من ش���يخ حملة جم���اورة فيعمل
عل���ى نقله���ا إىل حملت���ه منتقم���اً من���ه ،وليعود يف
النهاية إىل زوجته لتغس���ل رجليه باملاء الس���اخن..
تصل الس���خرية ذروتها يف حالة امنحاء اإلحساس
بالزمن لدى الش���خصية املتعلقة بالس���لطة ،كما
أن املالحظ���ة ال�ت�ي س���يخرج منه���ا من مش���اهدته
حلفل���ة س�ي�رك مبحلت���ه ه���ي أن اإلنس���ان حيوان
م���درب ،حكم���ة الدكتاتوري���ة التارخيي���ة .كم���ا
تذه���ب القص���ة يف طرحه���ا الرم���زي م���ن خ�ل�ال
ربط الس���لطة باملعرفة ،فهيمنة الشيخ التارخيية
وس���لطته مه���ددة بالطريق العام وس���يلة التواصل
واالنفتاح على اآلخر ،واملدرسة وسيلة املعرفة.
خيت���م املصرات���ي جمموعته القصصي���ة (اجلنرال
يف حمط���ة فكتوري���ا) بقص���ة "بديع���ة ومصف���ف
احل���روف" وه���ي حبك���ة خمتلف���ة ع���ن القص���ص
الس���ابقة ،فهذه القصة تبتعد عن فضاء السخرية
والضح���ك ال���ذي اش���تغل علي���ه يف باق���ي مناذجه،
وكأن���ه يقدم هنا الش���خصية البديلة اليت ينتمي
إليه���ا ،مصف���ف احلروف العاش���ق لعمل���ه واملنكب
علي���ه بإتقان ،وفوق ذلك صاحب األصابع امللطخة
باحل�ب�ر اليت متر عليه���ا الكتب واجلرائ���د ودعوات
األعراس واحلفالت ،األصابع املختلفة عن أصابع
النائ���ب ،اليت عربها تصل املعرف���ة واخلرب واإلبداع
إىل عيون اجلمي���ع ،وعرب قبوه املظلم يضئ املدينة
واحملي���ط بأكمل���ه بالكلم���ات والس���طور ،ال�ت�ي
يصففها حرفا حرفاً.
مت���ر على املصف���ف وهو مندم���ج يف عمل���ه تعزية
فينهار ويس���قط ،حني يقرأ اس���م حبيبته السابقة
بديعة ،ويدخ���ل يف حزن عميق وت���داع لذكرياته
معه���ا ع�ب�ر ق���راءة رس���ائلها املقتضب���ة ،مبا يش���به

قصيدة ريتس���وس مجال الطبقة الكادحة يكش���ف
املصرات���ي أعم���اق املصفف الكادح ب���كل ما فيها من
أحاس���يس ورومانس���ية مكثفة ،حت���ى يطرق باب
حبيبته للتعزية فتفتح ه���ي الباب وتقابله بنربتها
التهكمي���ة القدمي���ة ،ورغ���م أن الق���اص ال يفس���ر
االلتب���اس ال���ذي ح���دث ،وال يطلعن���ا عل���ى مصري
التعزية اليت صففها له رفاقه يف املطبعة  ،إال أنه ال
خيفي احنيازه هلذا النموذج الذي يضعه كأيقونة
أخالقي���ة يف مواجهة الش���خصيات احملورية لباقي
القص���ص ،ورغ���م أن���ي ال اع���رف إذا كان ترتي���ب
القص���ص؛ خاضع���ا لعامل زم�ن�ي ،أو رؤي���ا خاصة
باملؤل���ف ،أو اعتباطيا ،إال إن ه���ذا التكليل اخلتامي
كان س���ليال جلين���ة االس���تقصاء الس���ردي ال���ذي
وس���م معظ���م القصص ،وه���و ناتج لق���راءة واحدة
هل���ذا الدفق الذي أح���اول هنا ف���ض كل ممكناته
البوحي���ة ،عرب اس���تنطاق لرم���وزه ،يش���به إىل حد
حادثة النواة اليت بعثتها بديعة يف إحدى رس���ائلها
إىل املصفف ،والذي بدوره س���أل ع���ن مغزى النواة
أصدقاءه من الشعراء واللغويني والدينيني ،وذهبوا
يف تفس�ي�رات معقدة وبعيدة لرمز النواة ،ليكتشف
أن م���ا تقص���ده لق���ا ًء ق���رب النخلة ال�ت�ي يف طرف
الب�ل�اد ،لكنه مل يعرف ذلك إال بع���د أن فات امليعاد.
ويغري�ن�ي أن اقرأ هذه احلادثة كس���خرية نقدية
جتاه النقد املكابر ال���ذي يدخل النص يف دائرة من
التآوي���ل املنهكة ،لنكتش���ف يف النهاي���ة أن كل هذا
االستنطاق يبعدنا عن مغزى قريب ،ولكنه جبمال
موعد مع احلبيبة قرب النخلة.
•الكيتش اللييب
تتميز قصص اجملموعة بالطول ،وبالسرد األفقي،
ورسم الشخصية احملورية بدقة ،وامليل بها حنو
الكاريكاتري االجتماعي أو السياسي ،وباستخدام
اللهجة يف احل���وار ..ك��ل الشخصيات احملورية
تتشابه حتت ضغط السارد التصويري هلا ،مشدداً
م��ن روح ال��دع��اب��ة والنكتة ال�لاذع��ة  .حياصرها
ب��األح��ك��ام امل��س��ب��ق��ة وال���وص���ف امل��ط��ن��ب لتحديد
م�لاحم��ه��ا ال�ت�ي ت��رت��س��م داخ���ل ال��ق��ارئ كثيمة

للضحك ،وم��ن ث��م القصاص منها ،واالنتصار
األخ�ل�اق���ي ل��ط��رف ال���ص���راع اآلخ�����ر ،وللتمائم
االنتقادية املدسوسة يف مجل اعرتاضية ،تعمق
اهل���وة األخ�لاق��ي��ة ب�ين ال��ق��ارئ وال��ن��م��وذج ..وهنا
ميكنين ان أص��ل إىل تلمس م��ا ملفهوم الكيتش
اللييب ،والكيتش هنا ليس مبعناه األدب��ي الذي
يرد يف معجم النظرية األدبية ،ولكن باملعنى الذي
يقرتحه بروخ [ :كتعبري عن حاجة اإلنسان إىل ان
يتفرج على نفسه يف مرآة الكذب اجملامل ،ويتعرف
فيها على نفسه راضياً رضاً عاطفياً حييل بالهة
األفكار إىل لغة العاطفة] 1أو كما يعمل عليه
كونديرا يف بعض أعماله الروائية ،حني ينقله
إىل احلقل االجتماعي ،باعتباره [نظرة حمدقة
حمايدة ومرحة إىل كل ميثولوجياتنا احلديثة،
إىل كل ما منيل إليه ،ونتأقلم معه ،ونقيم فيه]2
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املصراتي وتوفيق احلكيم
وجنيب حمفوظ

مثانية و مثانون املصراتي ،امليالد األبدي
أمحد الفيتوري

 .وهي شبيهة بالنظرة التهكمية اليت حيدق بها
املصراتي يف كائناته املنسوجة من الكذب واالدعاء
وال��ت��ك��ي��ف االن��ت��ه��ازي م��ع ك��ل األوض������اع ،وه��و
املنحى الذي سبق وان ذكرته ،والذي سيقودني
إىل مبحث أخر يتعلق بإمكانية النظر إىل هذه
ال��ق��ص��ص امل��ت��ف��رق��ة كعمل روائ����ي ،وس��أج��ازف
وأقول ـ دون يقني ـ أنها جمموعة قصص قصرية
تقليدية ميكن عرب تواشجها املوضوعي أن تتحول
إىل رواي��ة جتريبية ،مثلما جي��اور فنان تشكيلي
م��ش��غ��والت ش��ع��ب��ي��ة ل��ت��ش��ك��ل يف جم��م��ل��ه��ا ل��وح��ة
جتريبية.
تش���كل اجملموعة رواية يف فصول تس���تدرب البناء
الس���ردي نفس���ه ،ورغم انفص���ال األح���داث وتعدد
النهاي���ات إال أن م���ا يربطه���ا هو الثيم���ات املتداولة
فيها ،حي���ث مبجرد أن خترج ش���خصية من دائرة
األح���داث ،تدخ���ل ش���خصية أخ���رى ك���ي تضيء
ثيمتها من زاوية أخ���رى ،ورغم تعدد النهايات ،إال
أنها تفضي إىل مس���تودع واحد من السخرية ،اليت
حتي���ل إىل منهج املصراتي يف قراءته للوقائع ،ومن
ث���م الذه���اب بها إىل طق���س تطه���ري ،تنطفئ فيه
الش���خصيات الس���لبية تباعاً .فش���خصية اجلنرال
املقي���م يف الذاكرة عرب عبادته لرتبته العس���كرية،
تضاء أزمتها من جديد يف ش���خصية رفعت أفندي
املتعل���ق بشاكوش���ه ،وه���ذا التماه���ي املرض���ي مع
حلظة اجمل���د الغاب���ر واملكوث فيها يش���كل مش���ت ً
ال
شاس���عاً لعقول حتجرت وهي ملتفتة إىل اخللف،
بينم���ا الع���امل مي���ر م���ن أمامها وه���و ينظ���ر إليها
كفلكل���ور ..وم���ن املمكن تقص���ي هذا الن���زوع من
زاوية أخرى عرب الش���اب الباح���ث عن عمه "ذخرية
املاض���ي" يف متاه���ة احلض���ارة الغربي���ة ،وال�ت�ي مل
تعطه يف النهاية س���وى حظرية خنزير ،يف مكان ال
يعين له الطاعة أو العالقة بديغول ش���يئاً ما دامت
هذه الذات تعاني من احتقان الذاكرة.
ش���خصية الفالح الذي بصق على س���يارة املرش���ح
وهي تغيب يف ضباب الطريق ،س���تنهض من جديد
يف ش���خصية صاح���ب البازار يف قص���ة "العملة من
وراء" البحر لتبصق على الباخرة وهي متخر عباب
البحر بالسواح الذين ملئوا خزانته بالعملة املزيفة
 ،وهم���ا ش���خصيتان ضحيت���ان للتزيي���ف ،األوىل
متثل زيف الداخل والثانية زيف اخلارج.
ه���ذه العالقة املتأزم���ة بني اجلنوب والش���مال بني
الذات واآلخر  ،واليت تعكس صدام أزمنة متفاوتة،
ال يفت���أ املصرات���ي حيف���ر يف منجمه���ا  ،ويف غياب
أية إمكانية للتوازن ،س���تغدو حمفوفة بالعري يف
قصة "حكاية جاسوس���ة" أو الزيف يف "العملة من
وراء البحر" ،أو التهميش يف "عمك يف باريس" ،ألن
اجملتمع الذي ال تتواصل معه إال بعقل استهالكي
 ،ومبع���زل عن إنتاج املعرف���ة ،ال ميكنه ان يتيح لك

س���وى ع���ري يف الع���راء أو خزن���ة مليئ���ة بالعمل���ة
املزيفة أو حظرية خنازير.
وبن���زع فتي���ل األيديولوجي���ا ع���ن كل ه���ذه
األطروحات س���نصل إىل أن السياق الثيمي املوحد
هلذه القصص يتمثل يف الولع بتقش�ي�ر الشخوص
اليت تتملق القيم اإلنسانية كي تصل إىل غاياتها
الالإنسانية  ،وانتسابها املرضي إىل طواطم املاضي
املنتق���اة م���ن الذاك���رة  ،واألهم من ذلك تش���ريح
مفه���وم اجلهل ح�ي�ن ال يع�ن�ي عدم املعرف���ة ولكن
ادع���اء معرفة كل ش���يء  .وتظل ه���ذه احملاكمة
الدرامي���ة ع�ب�ر االس���تجواب الس���ردي ألزم���ات
الش���خوص التارخيي���ة أداة املصرات���ي لتعري���ة
كل م���ا من ش���أنه تلويث احللم اإلنس���اني واللعب
بطاقات اجلموع ،من أجل االستحواذ املنهجي على
وجداناتهم.
وضم���ن هذا الطق���س التعروي جياب���ه الكاتب بنى
التخل���ف بض���راوة س���اخرة ..التخل���ف االجتماعي
ال���ذي يهي���ئ بيئ���ة خصب���ة لنم���و ش���خصياته
املتأزمة ،ورغم ارتباط ش���خصيات املصراتي بزمن
حم���دد وأمكن���ة بعينه���ا ،إال أنه���ا من���اذج متجذرة
النوازع،مفعم���ة باحلرك���ة وبطاق���ات التوال���د ،
وممهورة بالكيت���ش املتواجد يف كل مكان بوصفه
ظاه���رة مرتبط���ة بالوجود ع�ب�ر املوافقة احلامسة
عل���ى كل ما ترس���خ ،وهو إذ يصب جام س���خريته
عليه���ا إمن���ا ليحاول زحزح���ة اليق�ي�ن االجتماعي
الذي يت���ورم يف جمتمعات التخلف  ،حيث األقنعة
صلب���ة وحمكمة ،وحي���ث االس���تجابة للزيف نوع
من التص���احل مع الذات املوكلة لألوهام ،واملطيعة
ل���كل ضروب التخييل والرتويج الدعائي واحلصار
الش���عاراتي ،ال�ت�ي يف جممله���ا جتع���ل األكاذي���ب
حقيقة من كثرة تداوهلا.
ميكن�ن�ي اآلن أن أق���ول بثق���ة أكث���ر إنه���ا رواي���ة
املصرات���ي ،ال�ت�ي يالح���ق فيه���ا أوه���ام جمتمع���ات
العزل���ة ،وأنس���اق تفكريها ،عرب ه���زوء ال يكف عن
تفكي���ك هذه الكت���ل البش���رية احملكمة الرتس���يم ،
ال�ت�ي أنتجها حميط ع َّباد للبدايات ،أس�ي�ر للقوالب
 ..جمتمع عج���ول ،ولوع بالتعميمات ،واحلكم على
األمور قبل فهمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
*  1،2س.ش�ي�ر الميوف���ا ـ س.زينك�ي�ن  ..بال غد :
كوندي���را ب�ي�ن بل���زاك ودين���ون ـ ترمجة أش���رف
الصباغ ـ اجمللس األعلى للثقافة
* العبارات الواردة بني قوس�ي�ن ( ) مقتبسة حرفياً
م���ن كت���اب "اجلن���رال يف حمط���ة فكتوري���ا" علي
مصطفى املصراتي  .الدار العربية للكتاب .

ولتك���ن احلكم���ة رفيق�ت�ي :فم���ا أمثنها يف
الشباب
وما أمثنها يف الشيخوخة ،وما أمساها على
الثراء !
إن احلكمة بابتسامها تيسر احتمال الفقر
،وجتنب
هموم احلياة املريرة .
ويا ليتين أملك ما يكفيين كي ال أسأل يف
كوخ اجلار،
وأحن�ن�ي ،يف احملن���ة ،حت���ت وط���أة اهلموم
القاسية .
فيا هذه األرواح السعيدة
اشرتكت معي يف دعواتي و اآلمي العديدة،
مل تكن احلياة آنذاك حلوة،
ألن األرض ال�ت�ي كان���ت وط�ن�ي أصابه���ا
االضطراب احفظي أيتها السعيدة
لليبيني كل ما حصلوا عليه،
احفظي ملدة طويلة من الزمان،
مراعاة لذكر إحسانك،
ومراعاة لآلالم القاسية التى عانتها نفسي
( سونس���يوس القورينائي ـ تاريخ الفلسفة
يف ليبي���ا  -تألي���ف عب���د الرمح���ن ب���دوى ـ
منشورات اجلامعة الليبية )

21

عـلي مصطفى املصراتي أو التسامح
إىل السيد اجلليل واألستاذ احملرتم
شيخ الكتاب واألدباء الليبيني
على مصطفى املصراتي
حتية طيبة وبعد
احتفلت بالدنا بكم ممثلة يف بعض
مؤسساتها ،وقد أصدرمت أكثر من
أربع�ي�ن كتاب���ا وجت���اوز عمركم
املدي���د الس���بعني  .ومل يكن هذا حد
لكم بقدر ما هو حساب الفعل املادي
امللموس املتمثل يف عطائكم الثقايف
الوط�ن�ي ،حي���ث قدمت���م جهدكم
وعلمك���م م���ن أج���ل مج���ع وتوثيق
وحتقيق وكتابة وحتليل الش���غل
الثق���ايف يف بالدن���ا  .وإن هذا اجلهد
املسكون بالعقالنية  (:ولكن األرض
ت���دور ) ،جيع���ل منك���م وأنت���م أحد
تالميذ األزهر أح���د التنويريني يف
الثقافة اإلنسانية وكرستم العمر
لذلك .وقرنتم هذا الش���غل الذهين
بالعم���ل الدؤوب من أج���ل تكريس
قيم التنوير العقالنية التى تتس���م
بالفه���م املتب���ادل ،وباالنفت���اح على
الثقاف���ات األخرى ،وحق االختالف
م���ن أجل اجت���اه للتس���امح يعرتف
بتعق���د قضايا العصر مما يس���تلزم
تن���اوال معق���دا ودقيق���ا حلله���ا
.وكنت���م ألج���ل ذل���ك وحب���ق ق���د
أس���همتم يف وضع اللبنة األوىل يف
بالدنا لقيم التسامح هذه  .وكنتم
معلم التس���امح الذي هو أكثر من
( القب���ول بالغ�ي�ر ) ،ان���ه االع�ت�راف
باحل���ق يف االخت�ل�اف ،ب���ل قب���ول
احلق يف اخلط���أ كحق من حقوق
اإلنس���ان ،ذلك أن اخلط���أ الزم من
ل���زوم البح���ث ع���ن احلقيق���ة ،وأن
كل ش���يء نسبى  .أو كما يقال يف
عبارة بسيطة بأن مفهوم التسامح
يعن���ى :أن حتي���ا أن���ت واآلخري���ن
.وكن���ت الداعية لذل���ك باحلكمة
والس���بل احلس���نة ،حيث التس���امح
مل يك���ن يعنى عندك���م الالمباالة
ب���ل يعنى البح���ث ع���ن األفضل ،أو
كم���ا ق���ال الباح���ث السويس���ري
 :أندري���ه مرس���ييه "أن ممارس���ة
التس���امح تفض���ي بالض���رورة إىل
استبعاد االدعاء بامتالك( احلقيقة
) الوحي���دة ،أي (االيدولوجي���ا)  .أن
العدالة الفلس���فية تس���تلزم إتاحة
احلري���ة الكامل���ة ل���كل مواط���ن يف
مقارن���ة اآلراء الت���ى تنش���ا عنه���ا
التقالي���د والع���ادات املوروثة بغض
النظ���ر عن االيدولوجيا ،وإني أوثر
أن أطل���ق عل���ى العدالة الفلس���فية
احلق يف التفلسف ".

وم���ن ه���ذا أث���رمت العم���ل الثق���ايف
،وكرستم أنفسكم من أجل تنوير
العق���ل والنفس باملعرفة ،واجملتمع
بالوع���ي ،وكان ديدنك���م يف ذل���ك
التس���امح حديقة التباين والتباين
ض���روري حت���ى ميك���ن للهوية أن
تك���ون هي أول معن���ى للوجود ،وهو
أي التباي���ن ض���روري ومس���اهم يف
انفت���اح اآلخري���ن .وكان ويبق���ى
عملكم ونظرتك���م أن للثقافة بيت
دون أي إحس���اس باالنعزال (حيث
املع���زول يفرز مأس���اته ،فه���و يكرر
،يف حيات���ه ،ه���ذا الع���زل والتجزئة
واالنقس���ام ) ،بل الثقاف���ة املنفتحة
على نفس���ها وفى نفسها واملنفتحة
دون شروط على اآلخرين أي دون
مص���ادرة على املطلوب ؛فالتس���امح
ح���ق االخت�ل�اف للنف���س وقب���ول
لآلخ���ر  .وباعتب���ار أن الثقاف���ة "
متهد لدراسة قوانني الفكر وأفعال
اإلنس���ان ،ولكنها تظ���ل قائمة حتى
بعد م���وت األفراد  .فلي���س هلا مدة
زمني���ة حم���ددة ،وم���ن الصع���ب
إزالته���ا ،ألنه���ا حت���ي مع اإلنس���ان
نفسه لو واجهت عنفا أو إساءة " .لذا
انص���ب نش���اطكم عل���ى البحث عن
ثقافة بالدنا ؛بتدوين الشفهي فيها
،وحتقيق خمطوطاته���ا ،والتنقيب
ع���ن اجمله���ول فيه���ا ،وبتقدي���م
املعل���وم منها.وبه���ذا قدمت���م م���ا
يتيسر لإلنس���انية وثقافتها وأنتم
ختدمون بالدن���ا ،وتكرس جبهدك
نفس���ك كش���يخ للمعرف���ة والعلم
،يف هذه الب�ل�اد الصغرية واملرتامية
األطراف التى حيفها البحر ومتوج
بها الصحارى الكربى :إمرباطورية
الرمل ،حيث نهر النسيان الليثوس
ـ أو اجلخ حس���ب التس���مية احمللية ـ
الش���ره لدف���ن كل ش���يء يف جوفه
،وه���و ال���ذي ينب���ع يف حض���ن ثاني
مدن بالدنا بنى غازي .
يف كل ذل���ك وم���ن أجل���ه كان
التس���امح املنه���ج ال���ذي "عقالنيته
ليس���ت وقف���ا عل���ى قدرت���ه عل���ى
حتقي���ق املهام املنوطة ب���ه ،بل رهن
بقدرت���ه ـ أكث���ر م���ن غ�ي�ره ـ على
تصعيد احتمال حتقيق تلك املهام .
"وكان النهج :حيث كنت صاحب
فع���ل ،ومل تكن تهجس بالس�ل�امة
،مل تكن ختشى البلل أو كما يقول
املث���ل اللي�ب�ي ،مل تريده���ا  ":مح���را
وجراية وما تأكلش الشعري " فأنت
من "محل قلمه كالرمح يغرزه يف
صدر الطامع�ي�ن يف البالد ،وكنت
هذا اإلنس���ان الكات���ب املخلص لفنه

،الصري���ح الس���اخر ال���ذي يعص���ر
ذهنه ويرهق نفس���ه ويتحمل ألوان
التهجم���ات يف س���بيل قلم���ه وفنه .
وقد تتجاوز صراحتك وسخريتك
الع���رف والتقالي���د واحل���دود  .وقد
تؤذى سخريتك الناس وقد تؤذيك
أنت ! ،ولكنك على الطريق س���ائر ..
فق���د يثمر الف���ن الكتابي يف ظالل
الس���خرية وقد تبل���ور احلقيقة يف
إط���ار من الفكاه���ة  ..قد يكون ذلك
مرتعا ملش���رطك ..أو كم���ا قلت يف
كتاب���ك  (:كف���اح صحف���ي ـ أب���ى
قش���ة وجريدته يف طرابلس الغرب
ـ ليبي���ا ،الطبع���ة األوىل أكتوب���ر
1961م ).
"ذاق س���راديب الس���جن واآلم
النف���ي و مش���اق الغرب���ة ،وطال���ب
باإلصالح يف القرن التاس���ع عش���ر
 ..قاد حركة من حركات التحرر
،وطال���ب حب���ق املواط���ن اللي�ب�ي يف
تل���ك الف�ت�رة البعيدة الت���ى كانت
تعت�ب�ر فيه���ا مث���ل ه���ذه املطال���ب
وتلك املناداة نوع���ا من اخلروج عن
املألوف وضرب���ا من ضروب التمرد
 .وكان���ت صرخ���ة (غوم���ة) يف
القرن التاس���ع عشر تعترب نشازا يف
جوقة النفاق ودنيا التزلف  ..وعند
أرب���اب اخل���وف  ) ..أو كم���ا جاء يف
كتاب���ك ( :غومة ـ فارس الصحراء
ـ صفح���ة من تاريخ ليبي���ا ،الطبعة
األوىل أغس���طس 1960م)  .فل���م
( تك���ن ليبي���ا بالدنا ،كم���ا تبدو يف
الصورة من بعيد يف اجملال العلمي
والكتابي جفاف���ا وقحطا ،بل بالدنا

علي مصطفى املصراتي شاب يف االزهر
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رغم الظروف القاس���ية  ..والعوامل واملالبسات
املتعددة ،على هذا الش���اطئ اإلسالمي العربي
وفى اجلبل والواحات أس���همت بقدر غري يسري
 )..كم���ا يف مقدم���ة كتاب���ك (:مؤرخ���ون من
ليبي���ا ـ مؤلفاتهم ومناهجه���م  ،الطبعة األوىل
1977م ) .
ومل يك���ن ه���ذا احلف���ر يف تضاري���س النس���يان
وصحارى الش���فهي و تصاوير الس���راب ضيق
أف���ق ،بقدر ما ه���و فتح آفاق وبهذا "ال تش���ارك
فحس���ب يف خل���ق نبي���ذ املعرف���ة ،بل تش���ارك ـ
فض�ل�ا عن ذلك ـ يف خلق حب���ات العنب ،وعنب
نبي���ذ املعرف���ة ال يقدم للبش���ر عل���ى طبق من
ذهب ،وال يصبح بطريقة سحرية نبيذا " .
السيد اجلليل واألستاذ احملرتم
إن ش���غفكم باملعرفة ـ و كجيت���و هذه املعرفة
 :تكل���م ك���ي أراك ـ كان س���بيال للتس���امح
،فالدفع بالذات وتقدميها على عللها مكاشفة
لآلخ���ر م���ن أج���ل معرفت���ه  .والدف���اع بالعمل
ال���دؤوب عن الثقاف���ة دفاع عن اإلنس���ان أينما
كان ؛فالثقافة نهج للح���وار ،وأنتم كنتم يف
بالدنا احملاورة ،كنتم س���يال من احلوار الذي
ال ين���اء عل���ى التوكيد على أن س���بل النهوض
م���ن مش���اكلنا ،وحتقي���ق ذاتنا ودف���ع الضيم
عن���ا ،ال يك���ون دون التم�ت�رس باحل���وار الدائم
والدؤوب ،الش���جاع واملسئول والذي ال يكل وال
ميل .وهكذا كان ش���غفكم باحلرية دون س�ت�ر
وال مواربة وهلذا كان ديدنكم التس���امح الذي
جعلك���م حمامى احلق يف االخت�ل�اف  .وإذا عد
أحدهم لكم كبوة يف ذلك فلكل فارس كبوة
،بل كب���وات أو كما يقال .وإن�ن�ي هنا ال أعدد
مناقبك���م فأنت���م يف ه���ذا أيض���ا عرفناكم من
املتس���احمني الذي���ن مل يبحثوا عن ج���زاء ،وإن
كنتم عن حقكم تذودون ،ولكن ما وكدمتوه
خالل مس�ي�رتك التى جت���اوزت النصف قرن ـ
من قرننا العش���رين العجول املغادرة ـ من نهج
التس���امح هو الذي يدفعين إىل االفتخار بهذه
القيم���ة احلضارية م���ن قيم املنهج اإلنس���اني
منه���ج التنويري�ي�ن العظام مث���ل فولتري الذي
يقال عن���ه أنه املولد للتنوير ،وأنه أول من آمن
مبفه���وم التس���امح يف الفكر األوربي ليش���مل
السياسة والفلسفة وليس فقط الدين ،وأيضا
ما يراه كارل بوبر من أن هذا املفهوم املوس���ع
للتس���امح وارد عند كانط آخ���ر ممثل غربي
عظيم للتنوير .
إذا أوك���د لي���س يف األمر حبثا ع���ن مناقب أو
كيال ملديح أنتم لس���تم حباجة له ،لكنه قراءة
يف ـ منه���ج التس���امح ـ منهجك���م ال���ذي تتضح
اآلن أكثر أهميته ،وتس���تدعى وقفة قرن من
الثقاف���ة الليبية مراجعته واالس���تنارة به ؛وقد
بني نهجكم هذا االنتم���اء للعصر وقيمه حيث
دائبك���م عل���ى اإلنص���ات للجدي���د األصيل فيه
يبني أن التسامح عندكم من مقوالت العصر
األصيل���ة  .مس���تخلصني م���ن ذل���ك أن حتول
أي مق���والت إىل وث���ن يفض���ي إىل احنراف���ات
،ويدفعه���ا إىل تربير ه���ذه االحنرافات بطرق
ش���تى ،وأن الكسل عن النقد يؤدى إىل استبعاد
العقل الناق���د ؛وذلك بأن نرتك أنفس���نا للعادة
فنتص���ور م���ا ه���و ثق���ايف ه���و طبيع���ي ،وما هو
تارخي���ي نس���بى عل���ى أن���ه مطل���ق ،فنتحي���ز
لتربيراتن���ا والتحي���ز ضد ملب���دأ التس���امح .فـ "
اتفاق ممارس���ي آي نش���اط على منه���ج بعينه
ال يكف���ى الربهن���ة عل���ى مألمت���ه وال يثب���ت
مش���روعيته "  .كم���ا أن " اكتش���اف اجلدي���د
،واالرحت���ال إىل ك���ون أرح���ب ،ورؤي���ة ما مل
يك���ن باملقدور استش���رافه ال يتم عرب ترس���يخ
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كان أح��د املخلص�ين األوفياء
ملب��ادئ ح��زب املؤمتر،كم��ا
كان خطيب��ه املبش��ر بآرائ��ه
قوال وعمال

النتائ���ج وط���رح احلل���ول النهائية ،ب���ل بإثارة
األسئلة وأستثار الشكوك ،بتقليب الترَ ب التى
تربت فيها املفاهيم السائدة ،وبالريبة فيما مت
تقديس���ه دون وجه حق " كما يقول الدكتور
جنيب احلصادى .
أي أن���ه مرة أخ���رى ( علينا أن خنرتع أنفس���نا
وأن نقب���ض على حرية أن نكون خالقني ) من
هذا خنلص  :أن استبعاد اآلخر والتحيز للذات
قت���ل للنف���س أوال وأخريا  .ولعل ه���ذا ما جعل
من ( الش���علة ) :االس���تطراد يف التوكيد على
أن التسامح هو أبرز ما فيكم ،والذخر للثقافة
الليبي���ة وم���ا قدمتموه باقت���دار لليبيني خالل
النص���ف قرن املنصرم ،ومل يع���د أمام الليبيني
غري هذا املس���ار ؛فعلين���ا أن "نناض���ل يف الفرتة
الوجيزة املنوطة بنا بفاعلية بكل ما أوتينا من
ق���وة  .فلي���س يف امكاننا أن نلوم أح���دا أو نعظ
أح���دا ،ولك���ن علين���ا أن نس���تجيب اجيابيا ألن
نكون أنفس���نا يف جزء من العامل ال ينتمي إليه
أحد س���وانا " ،وهو يوكد على أنه شعلة القرن
احلادي والعشرين القادم .
 .2منازل سارق النار
ومتنيت كثريا
أن أراك
جنمة يسبح يف قنديلك األخضر حب
ومواويل مضيئة
ومتنيت كثريا
عندما دفأت يف قليب يديك
لو تصري الكلمة
دمعة يف غمرة الشوق إليك
وطين ..
يا رجفة املوال يف ليل القرى
يا حبييب األسود العينني لو أن الثرى
أحرفا  ،كنت القصيدة ..
• حممد الشلطامي
حني حنتفل بالس���نة اخلامس���ة والسبعني من
عمر عل���ى مصطف���ي املصرات���ي املدي���د نكون
كم���ن مجع م���ن ش���تات ؛فمنجل مل���ك املوت
جيتث مبدعينا ويش���تت مثقفينا ،حتى غدونا
يف منزل���ة من ال يع���ول عليهم ،وبتنا نتس���اءل
هل عندنا مثقفون بعد أن حتولنا من السخط
العقي���م إىل الن���دب والعوي���ل نس���ف العوي���ن

ونزفر غبار اخلائف�ي�ن ،ويف بيت العزلة نكمن
يف انتظار مالك املوت أخر االصدقاء املخلصني
و املنق���ذ  :لقد رفع الطفل س���بابته مش�ي�را إىل
ع���رى املل���ك.وكأن غودوا قد غ���در بنا رغم أن
العدو ال خيون ،وأننا يف الغياب نكون وأن ذواتنا
تش���ف عن الال جدوى ؛فما جدوى أن نكتب أن
ال جدوى من الكتابة ! .هكذا شعلة الرجل تبني
الظالل املرتعشة وظل الوجل من احلياة ،وهذا
املتس���ول لقمة البقاء جبمع ما تبقي من فتات
مائدة العزاء ،وحيث ال يليق احلداد بالش���عراء
متتد االيدى اخلئونة  (:طب س���يجارة ) ،فمن
م���ات ق���د م���ات والعاقب���ة عندكم يف س���فرة
الرم���ق األخري .ويف الكادر الذى جيلله الس���واد
تبدو الشعلة بياض النفس النفيسة بأن تكون
أن���ت أنت رغ���م قتام املش���هد فاحل���داد ال يليق
بالش���عراء ،وأسوأ س���جن " ميكن أن يعيش فيه
املرء هو س���جن األس���ف ،إن اخلوف من اخلطأ
عقب���ة كبرية ،حني خت���اف تتوقف ،وال جيب
أن ننتظ���ر الوض���ع األمث���ل وال اللحظة املثلي
،ف���إذا كان ال بد من اخلطأ فارتكابه يف الفعل
خري من ارتكابه يف الال فعل " .
هكذا يتجلى على مصطفي املصراتي باعتباره
املختل���ف ع���ن أحادية الل���ون وش���يخ الطريق
إذا ع���ز الضوء يف مس���ارب الزمن الذي يس���ف
العمر سفا ويكش���ف ـ دون عطالة ـ عن تعطلنا
وتبطلن���ا ،كما يكش���ف عن الكس���ل س�ل�اطة
الي���وم وملح األح�ل�ام واملس���تقبل الذي خناف
.وحني تتجلى اخلامسة والسبعون هلذا الرجل
فإنه���ا تكون قطرة املاء وق���د عز ليل الصحارى
مواش�ي�ر الض���وء ،وقط���رة الضوء ه���ذه ميزاب
للمتلهفني ،املتعطش�ي�ن ،الش���غالني ،الذائدين
عن حياض ،املتلفع�ي�ن بالصدق ،أحبار اإلبداع
،الش���عراء الذي���ن ال يلي���ق احلداد به���م ،الذين
يلي���ق بهم البحث عن املعان���ي وأن نضع معنى
لوجودنا كما وكد املصراتي معنى الوجود .
ه���ذا الكائ���ن الفراش���ة الض���وء ال���ذي جي���ب
أن حن�ت�رق ب���ه وانتفاض���ة املعن���ى ،فل���م يع���د
مث���ة وق���ت لنع���دده كم���ا مل يعد مث���ة حجج
لنبدده���ا ،والع���امل ـ كما فلس���طني ـ حيرق ما
تبق���ى ويفتح أب���واب اجملهول عل���ى مصارعها
 .أو كم���ا وك���دت س�ي�رة الرج���ل الضارب يف

اجملهول جبدارة اإلرادة واملريد ،بإرادة الش���غل
واملش���غول ،بإرادة الباحث ع���ن احلقيقة ،الذي
عنده الوه���م يف منزلة احلي���اة حيث أن أمجل
م���ا يف احلي���اة أن تك���ون أوهامن���ا معن���ا .وحني
جاء الرجل يس���عى ؛ج���اء ليبيا ،كان الش���تات
جيمع البالد والش���مل يبدد القوى ومن األهل
احملت���ار واملختار ومنهم م���ن يف غيهم يعمهون
،ويف ن���زاع يتازعه���م ه���ذا وذاك ،يضرب���ون يف
كل جمهول ،مل يكن يف األفق ش���يء غري هذا
اجمله���ول ال���ذي يف دربه س���ار وعل���ى صراطه
،حادي القافلة التى بأسرها تسري وحيدة التى
من حقائقها أن " :أول مرة يس���مع فيها الناس
يف ليبيا باسم املصراتي كان من خالل نشاطه
السياس���ي الرائد يف حزب املؤمتر الوطين ،فقد
كان ش���يخنا الش���اب الذي عاد لتوه من مصر
،جاء ومعه شيئان ،ثقافته األزهرية وطموحه
القوى املتأجج ألن يرى انبعاث حركة وطنية
يف ليبيا أسوة مبا كان يراه يف مصر،والبد أن
املصرات���ي قد اطل���ع على جوان���ب كثرية من
جوانب ذل���ك الصراع احلزب���ي الدائر فيها بني
خمتل���ف تياراته���ا السياس���ية والوطنية ،وقد
كان ه���ذا بالنس���بة اليه يش���به احلاف���ز الذي
دفعه بعد ذلك ليلقى بنفس���ه يف خضم حزبي
مماث���ل ،ويف ص���ورة أخرى من ص���ور النضال
السياس���ي ،فكان أحد املخلصني األوفياء ملبادئ
حزب املؤمتر ،كما كان خطيبه املبشر بآرائه
ق���وال وعم�ل�ا " .أو كم���ا ج���اء يف  :كتاب على
مصطف���ي املصرات���ي الباحث واألدي���ب للكاتب
املرح���وم جنم الدي���ن الكيب ـ الطبع���ة األولي ـ
كتاب الش���هر ـ العدد الس���ابع 1973م ـ وزارة
اإلع�ل�ام والثقافة ـ وح���دة التأليف والرتمجة
والنشر ـ طرابلس الغرب ،وكما
جاء فيه و ال ريب “أن مرحلة النضال احلزبي
والسياسي كانت من املراحل اهلامة يف تكوين
ش���خصية أديبنا على مصطف���ى املصراتي ،بل
أجد من املناسب أن أقول بأنها كانت مقدمات
ال ب���د منه���ا حلياته ككات���ب وصحفي وأديب
،فم���ا من ش���ك يف أن موقعه من ح���زب املؤمتر
ق���د وضع���ه يف قل���ب النش���اط الوط�ن�ي ال���ذي
كان���ت تصطخب في���ه البالد كم���ا مكنه من
خمالط���ة فئ���ات كثرية م���ن الن���اس ،وفضال

عن ذلك كل���ه فقد أمدته فرصة متكن فيها
م���ن التجوال بني خمتلف املناطق الليبية مع
هيئ���ة التحري���ر ،واحل���ق فقد عوضت���ه مثل
ه���ذه اجل���والت الكثري مم���ا كان ينقصه من
معلوم���ات عن واق���ع احلي���اة يف ليبيا جبميع
نواحيها حبكم نش���أته يف املهجر ـ فبدت فكرة
الوطن والوطنية أش���د رس���وخا يف نفسه بعد
أن التحم���ت تصوراته بواقع احلال وامتزجت
بروحه واختلطت بدمه “ .
ح�ي�ن ع���اد الس���كندري املول���د ،ه���ذا األزهري
التعلي���م ،ه���ذا املس���تنري الثقافة ،ه���ذا اللييب
النخاع إىل ليبيا توطن يف نفس���ه أن هذه بالد
شتى ال جيمعها إال لون الطيف ،بالد متعددة
،ب�ل�اد كالب�ل�اد ،أطرافه���ا ال حي���ده حد وال
يضمها ط���رف وال بصر ،وأن ال وس���يلة هلذا
ال�ل�ا متناهي غ�ي�ر البص�ي�رة ،وأن���ه ال يعقلها

غ�ي�ر عق���ل مس���تنري ين�ي�ر ال���دروب املدهلمة
،ال���ذى ي���رى يف كل ض���وء وان ش���ح ض���وء
طري���ق وطريقة ضوء  .من هن���ا بدا أن النهج
الس���ليم نهج حق االختالف ،فنهج هذا النهج
مبطية البحث واحملاورة وس���طع بأن س���ؤال
من حنن هو س���ؤال من أنا ؟ .وحينها مل حيرت
كما هو غري حمتار يف اخلامس���ة والس���بعني
من عمره ؛فاجمله���ول درب البحاث وآل العلم
الذين يعلم���ون أنهم مل يأتوا م���ن العلمي إال
القلي���ل ،وأن مث���ن املعرف���ة العم���ر دون تردد
ووجل وغش يف كيل والكي���ل بكيلني .وهلذا
رس���م أمثال هذا الرائد خارطة البالد باملشي
يف دروبها ،وباحل���رث يف حبر رماهلا وحبرها
ومس���دوا حرثه���م بدمائه���م وعرقه���م دون
كلل ،دون توجع ودون مماطلة و دون خبس
أالمث���ان ودون تكتي���ك يقن���ع هدفا ش���خصيا

أمحد رامي وعلي مصطفى املصراتي
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عل���ي مصطف���ى املصرات���ي
يقب���ل جب�ي�ن عمي���د األدب
العربي الدكتور طه حسني

رخيصا ومبتذال ..
هل���ذا حني حنتف���ل بهكذا مناس���بة نتخذ من
ال���دال س���بيل املدل���ول ،وأنن���ا نؤس���س لعرف
ما اعرتفن���ا عليه قبل ؛حيث م���ن أعرافنا غري
امليمون���ة  :أن نقي���م خي���ام الغي���اب ،نرجز يف
ندي���ب وحنيب ننف���ر العيون ونس���يل الدموع
واألحب���ار الس���ود ،نغن���ى أوجاعنا م���ن رحيل
مبك���ر نباركه ؛فاحلياة بي���ت الصعاب واملوت
بيت الراحة وهلذا عندنا اخلتام مسك والبدء
ختان ؛قرب���ان الدم ما خناف وم���ا ننزف دون
ج���دوى ،ونكت���ب ـ هل���ذا ـ م���ا ج���دوى الكتابة
 :فم���ا أقص���ر النف���س وم���ا أرخ���ص النفيس
.وبهذا يوكد احتفالنا باخلمس���ة والس���بعني
هل���ذا الرج���ل اس���تعادة املعن���ى بالبح���ث عنه
،والتوكي���د على أن بالدن���ا البلد لون الطيف
الذي التع���دد فيه طبيعة :كم���ا تعدد الوهاد
والوديان واجلبال الرواس���ى واجلبال الرمال
والبح���ار املائية والبح���ار الرملية والس���هول
اهلضاب واهلضاب السهول والواحات املتجلية
والواح���ات اخلفي���ة والصح���ارى الورع���ة
والصحارى اخلليع���ة واملدن اخلجولة واملدن
املتربج���ة ،ك���ذا رأى الرائي عل���ى مصطفى
املصراتي البالد أتون ش���عاب لش���عب حمارب
القبل���ى وان ذه���ب يف نه���ر النس���يان ،اجلدير
باحلياة بيت الصعاب .
وهل���ذا ح���ق االحتف���ال باملي�ل�اد اخلام���س
والس���بعني لعل���ى مصطف���ى املصرات���ي الذى
ل���ن يكف عل���ى أن يولد من جدي���د طاملا مثة
لييب يولد ،مثة مب���دع يبدع ،مثة مفكر يفكر
،مثة مدون يدون وس���ارد يس���رد وأنه ال يليق
احلداد بالش���عراء ،ال يليق احل���داد بـ جيالنى
طريبش���ان ،ب���ـ خليف���ة الفاخرى ،بـ س���ليمان
كش�ل�اف  ..ألنه ما يليق به���م ويليق بنا حقا
االحتفال باملي�ل�اد اخلامس والس���بعني لعلى
مصطف���ى املصرات���ي ال���ذى يعنى مم���ا يعنى
أنه  :علينا أن خنرتع أنفس���نا وأن نقبض على
حرية أن نكون خالقني .

حممد الزواوي

عبد الرمحن اجلنزوري

مصطفي حممود
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شهادة صديق

املصراتي خطيبا يف باحة السجن ضد احلكومة ...
عزيز مشواط

حممد الصيد صفر

يف  19فرباير  1952أجريت اول انتخابات نيابية
تش���ريعية يف ليبي���ا  ،ولألس���ف الش���ديد معظ���م
مرش���حي املؤمتر الوطين العام مل ينجح منهم اال
مرش���حي دائرة املدين���ة  ،أجريت االنتخابات ومل
ينج���ح اال مرش���حو املدن يف كل م���ن  :طرابلس
وفزان وبرق���ة  ،وما عداه���م كان يتم التصويت
بش���كل عائل���ي أو قبل���ي  ،يق���ال هل���م  :ي���ا رئيس
العائل���ة عن���دك  50صوت م���ن بتصوتله ؟وكم
ص���وت عن���دك يقول بنعطيه���م لزي���د أو لعمر ،
ومن ذلك مت تزوير االنتخابات  ،كنا يف السجن
وزج مبرشحي املؤمتر والذين كان من املفرتض
أن يكون���وا حتت قب���ة الربملان مع مرش���حي املدن
الذي���ن اصبحوا وراء القضب���ان مكبلني باالصفاد
و س���جناء  ،كان املصراتي حريص على االلتقاء
باملس���اجني  ،وهو حمكوم بثمانية أش���هر وتهمته
ألنه حيرض اجلماهري عل���ى ابداء مواقفها جتاه
تزوي���ر االنتخاب���ات ،كان معظ���م املس���اجني من
املؤمتر الوطين العام من مصراته أعرف األس���تاذ
مصطفى بعيو واألس���تاذ خليفه الولده من اعيان
مصرات���ه ومن طرابلس مناضل�ي�ن ومن الزاوية
 ،وم���ن العجي�ل�ات الكون���ي علي الطي���اش ،ومن

الرجب���ان وأخرين فالناس الذي���ن كان جيب أن
يكونوا أعضاء يف جمل���س النواب وجهت هلم تهم
كب�ي�رة ومنه���ا انهم قاوم���وا الدول���ة فهناك من
حكم بعشرة وب  19سنة  ،وفيما بعد افرج عنهم
مبرس���وم ملك���ي  ،كان���ت أول حكومة برئاس���ة
حمم���ود املنتص���ر بعد اإلع�ل�ان عن االس���تقالل
(اعل���ن يف  ) 1951واالنتخاب���ات جرت يف فرباير
أي بع���د ش���هرين فقط م���ن االس���تقالل  ،وكان
الليبيي���ون حديث���ي العهد به���ذه التجربة  ،يومها
كان���ت أدارة الس���جن حريصة عل���ى فتح مجيع
األقس���ام ي���وم اجلمع���ة لتمك�ي�ن املس���اجني م���ن
التزاور داخل الس���جن مع بعضه���م البعض كنا
نلتق���ي يف باحة الس���جن وكان عل���ي مصطفى
املصراتي خطيبنا الذي نس���تمع له ونسرتش���د به
 ..اذكر انه ذات مرة استهل خطبته بالقول أليس
م���ن العار علينا أن نبدأ خطانا بكبو ككبو اجلياد
ويقص���د أن هذه التجرب���ة من العي���ب أنها تزور
أنه تزوي���ر ألرادة االمة يف ذل���ك الوقت  ...كانت
عن���د احلكوم���ة أمس���اء ويرغب���ون يف أنه���ا تنجح
فق���د كانوا يعدون لالتفاقية الربيطانية وكان
أعضاء املؤمتر ممن جنحوا ضد أن تتنازل الدولة

يف احلاجة إىل نقد خطاب اهلوية

عن جزء من أراضيها أي أن تنازل الدولة يف عيب
كب�ي�ر  ،وق���د دافع املنتص���ر عن ذل���ك حبجة أن
الدولة فقرية جدا وليس���ت لديه���ا موارد لتغطية
التزاماتها وكنا حنمل مبدأ جتوع احلرة وال ....
أتذكر حني كنا يف الس���جن يف يوم عيد الفطر
مل يك���ن هن���اك عيد وال فطور فخط���ب املصراتي
قائ�ل�ا  :خب���ز يابس وال ماء ق���راح يف صبيحة يوم
العي���د  ..فحت���ى داخ���ل الس���جن كان مناض�ل�ا
وحمرض���ا ...وحت���ى وج���وده يف الس���جن كان
ُمدب���ر فق���د كان لدي���ه حك���م ابتدائ���ي بالرباءة
ولكن الس���لطة التنفيذية أوع���زت يف ذلك الوقت
للنيابة العامة واليت كان���ت جزءا من التمثيلية
وغ�ي�ر عن القض���اة  ،مت اس���تئناف احلك���م وأدين
املصرات���ي من جديد وحكم عليه بعش���رة أش���هر
وقضى منه���ا مثانية أش���هر  ،وكن���ا نلتقي كل
ي���وم مجعة يف الس���جن ونتب���ادل احلدي���ث حول
قضاي���ا الوطن واالزمة احلاصلة ...االس���تاذ علي
له كثري م���ن املواقف املش���رفة اذك���ر أنه كان
ضمن وفد رمسي يف زيارة للسعودية ومت تقديم
مظاري���ف به���ا مبالغ مالية فرفض تس���لمها بعد
أن ش���كرهم وقال هلم لس���نا حباجة لشيء ...وقد

أح���س أن ضم���ن الوفد اللييب عناص���ر خمابرات
يقدم���ون تقاريره���م فأض���اف إن معم���ر القذايف
مل يعوزن���ا ألح���د وعندن���ا كل ش���يء ...وكن���ت
قد س���ألته أكثر م���ن مرة هل كتبت ش���يئا عن
الكت���اب االخضر فقال لي طل���ب مين ذلك فقلت
هل���م  :صاحبه ه���و خري م���ن يتحدث عن���ه ...وقد
ُه���دد بالقت���ل إن مل يكت���ب عن الكت���اب األخضر ،
ومل يكت���ب حرف���ا ال عن الكت���اب األخضر وال عن
صاحبه ...
املصراتي عنوان متميز ملدينة طرابلس وقد كان
مش���اءا جيول راكضا ب�ي�ن ش���وارعها ...حتى اني
اعرض علي���ه أحيانا ايصاله بالس���يارة فيضحك
ويق���ول أن مس���تعد نس���بقكم وما توصل���وا قبلي
...ويسري ماشيا ...
احلقيق���ة أن عل���ي املصرات���ي مثل أعل���ى وحياته
كله���ا أمضاها مناضال وهو فقري ال ميلك ش���يئا
...امتن���ى ل���ه ط���ول العم���ر والصح���ة والعافية ،
وافتق���ده ال���رأي الع���ام يف الب�ل�اد مساع���ا ألرائه
وحتليالته فيما حيصل ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائب برملان عن والية طرابلس

ال يش���ذ الع���امل العربي اإلس�ل�امي كم���ا يبدو
للوهل���ة األوىل عن حالة املش���هد اليت وصفها يف
نصه الطري���ف عبد الفتاح كليطو  ،فاإلنس���ان
العربي منذ اس���تفاق على وق���ع مدافع نابليون
مصاب حبالة من التوهان ،بفعل األلغام الكثرية
املزروع���ة يف طريق���ه واألزق���ة املفخخة،ال�ت�ي
كتب حراس���ها على بوابتها الرئيس���ية “ممنوع
االق�ت�راب أو حماول���ة التفك�ي�ر” ،ب���ل إن كل
حماول���ة ملس���اءلة هاته اهلوية املقدس���ة تعرض
صاحبها للمساءلة ورمبا التعذيب.
ح���راس اهلوي���ة متجهم���ون جدا وش���داد غالظ.
بعضهم يلبس لباس السلطة اليت حتدد شرعية
كل اخلطاب���ات وتراقبه���ا باس���تمرار وتفرض
اهلوي���ة اجلاه���زة املتوافقة مع اس���تمراريتها يف
الس���لطة ،والبع���ض اآلخ���ر صار يلب���س اللباس
األفغان���ي الغري���ب ه���و نفس���ه ع���ن خصوصي���ة
املنطقة ع���ن كان هلاته املنطقة من خصوصية
ثابت���ة  ،والبع���ض اآلخ���ر متخ���ف يف عمام���ة
اإلص�ل�اح الديين املعتدل ،أم���ا هدفهم فاقتناص
فرص���ة إهدار دم أصحاب األف���كار الدخيلة غري
املنسجمة مع تعاليم بيئتنا وخصوصيتنا”
إن املتتب���ع خلطاب���ات اهلوية ال�ت�ي أنتجها الفكر
العربي اإلس�ل�امي يكتش���ف أنها خطابات مبنية
على الطابع العفوي و العاطفي .إنها تنبين على
ثنائية األنا واآلخر والرفض أو القبول املطلقني.
إن خطاب���ات اهلوية مهما اختلفت صيغها تصبح
نابع���ة من املب���دأ نفس���ه والقائم على القدس���ية
والالزمنية وعلى الثبات.
أزم���ة خطاب���ات اهلوية يف الع���امل العربي تتمثل
يف عملية التبس���يط الش���ديدة اليت يتعرض هلا
مفهوم اهلوية نفس���ه ،رغم شدت تعقده وإحالته
عل���ى ع���وامل يس���تحيل تصنيمه���ا واختزاهل���ا
م���ن خ�ل�ال الثب���ات .وتتمث���ل أيضا يف اس���تمرار
منط���ق الثنائي���ات املتصل���ب مم���ا ي���ؤدي إما إىل
التمجيد والنرجس���ية الفارغ���ة ،أو إىل التعصب
والعنصري���ة .ويف كلت���ا احلالت�ي�ن س���تكون
النتيجة ه���ي التقهقر ،والتط���رف فكرا وثقافة
واجتماعا.
يل���زم الكث�ي�ر من اجله���د إلعادة صياغة س���ؤال
اهلوي���ة اعتم���ادا عل���ى إخضاعه للنق���د وإخضاع
س���ؤال من حنن إلع���ادة التنظ�ي�ر؟ إن اجلدوى
من إعادة صياغة س���ؤال «من حن���ن؟» تتمثل يف
تفادي السقوط يف الفلكلورية أو الثقافوية ألن
اهلوية اليت حنن حباجة إليها بالنس���بة حس���ب
املفك���ر التونس���ي فتح���ي الرتيكي ،ال ب���د من أن
تتعاىل ع���ن ه���ذه الثقافوية الضيق���ة وال بد أن
يأخذ تصورها صبغ���ة االنفتاح واحلركة كي
ال تؤدي يف واقع األمر إىل استبعاد اآلخر.
ال ب���د هن���ا من التنصي���ص على أن نق���د خطاب
اهلوي���ة ال يع�ن�ي تقوي���ض اهلوي���ة والتأس���يس
لنزع���ة نس���بانية متطرف���ة بق���در م���ا يع�ن�ي
اكتش���اف العناص���ر املتصلب���ة وإب���راز أوهامها.
إن األم���ر ال يتعل���ق بش���ك مطل���ق يف اهلوي���ة
وعناصره���ا املؤسس���ة ب���ل ض���رورة إخضاعه���ا
ملص�ي�ر العصر وأساس���ه ص�ي�رورة الزم���ان ومن
مث���ة إمكانية تش���كيل عناصر جدي���دة إي هوية
منفتحة بعناصر متطورة ومواكبة إلشكاليات
القرن يف أفق تش���كيل الفرد الواعي بذاته احملدد
خلياراته.
إن س���يطرة املطل���ق على خط���اب اهلوية حيوهلا
إىل مأساة ويس���هل حتوهلا إىل مغامرة أصولية

عاجزة عن إدراك اجلديد.وبالتالي تشكل تهديدا
لكل إرادة يف التحديث وتأسيس اجملتمع املنفتح
واملنش���ود .إن اهلوية القائ���م على الثبات و املطلق
كثريا ما تؤسس ألوهام احلقيقة املطلقة خارج
مفاهي���م االختالف واملغايرة والتع���دد والكونية
وهي أوهام تقود إىل االنغالق والتطرف.
جي���ب إذن أن يرتك���ز نقد خط���اب اهلوية على
بن���اء نقد إبس���تيمولوجي ينصب عل���ى األصول
إذ ال جم���ال للبن���اء دون ع���ودة لألص���ول وال
أس���اس لثقاف���ة جمتم���ع م���أزوم دون صياغ���ة
هوي���ة اختالفي���ة جوهره���ا اإلب���داع والتج���اوب
م���ع اجلديد .إن القض���اء على األوهام املس���تندة
عل���ى هوية متفوقة ومتعالي���ة عن الزمان وغري
خاضعة للتغيري ونس���بية وغري معرتفة بأسباب
اهلزمية والتخلف تبقى رهانا فلسفيا و سياسيا
وحت���ى دينيا لتجاوز أس���س هوي���ة مأزومة وهو
جت���اوز لن يت���م إال بالقطع مع أمن���اط التفكري
املنغل���ق يف كل أبع���اده التارخيي���ة والسياس���ية
والثقافية واالجتماعية والدينية.
•خامتة من أجل هوية بديلة
يف اخلتام نعود إىل س���ؤال املنطل���ق  :هل ميكننا
التم�ت�رس بالذاتي���ة واهلوي���ة واخلصوصي���ة
الثابت���ة يف عامل أصب���ح بفضل التط���ور التقين
والفي���ض املع���ريف العلم���ي متق���ارب احل���دود
متفتح���ا ومتداخ���ل العناص���ر واهلوي���ات ،ع���امل
الس���رعة كم���ا حيل���و للفيلس���وف الفرنس���ي
فريبليو أن يسميه؟
أزمة خطابات اهلوية يف العامل العربي تتمثل يف
خلق املتجانس من الالمتجانس ،واختزال املعقد
يف البس���يط ،عملي���ة التبس���يط الش���ديدة ال�ت�ي
يتعرض هل���ا مفهوم اهلوية نفس���ه ،رغم ش���دت

تعق���ده وإحالته على عوامل يس���تحيل تصنيمها
واختزاهلا من خالل الثبات.
ال ب���د هن���ا من التنصي���ص على أن نق���د خطاب
اهلوي���ة ال يع�ن�ي تقوي���ض اهلوي���ة والتأس���يس
لنزع���ة نس���بانية متطرف���ة بق���در م���ا يع�ن�ي
اكتش���اف العناص���ر املتصلب���ة وإب���راز أوهامها.
إن األم���ر ال يتعل���ق بش���ك مطل���ق يف اهلوي���ة
وعناصره���ا املؤسس���ة ب���ل ض���رورة إخضاعه���ا
ملص�ي�ر العصر وأساس���ه ص�ي�رورة الزم���ان ومن
مث���ة إمكانية تش���كيل عناصر جدي���دة إي هوية
منفتحة بعناصر متطورة ومواكبة إلشكاليات
القرن يف أفق تش���كيل الفرد الواعي بذاته احملدد
خلياراته.
تتمث���ل عملي���ة التبس���يط يف فعل�ي�ن أساس���يني
أوهلم���ا حتوي���ل األف���راد املكون�ي�ن للجماعة إىل
وحدة متجانسة ومتميزة وثانيهما حتويل تلك
الوحدة إىل ماهية ثابتة مستقلة عن التاريخ.
إن جتان���س اجلماع���ة فع���ل يت���م ب���إرادة انتقاء
عنص���ر واح���د باعتب���اره العنص���ر األساس���ي
واحملدد(اخلطاب النس���ائي -العرب-املس���لمني-
االمازيغ…)
وتتمث���ل أيض���ا يف اس���تمرار منط���ق الثنائي���ات
املتصلب مما يؤدي إما إىل التمجيد والنرجسية
الفارغ���ة ،أو إىل التعص���ب والعنصري���ة .ويف
كلتا احلالتني س���تكون النتيجة ه���ي التقهقر،
والتطرف فكرا وثقافة واجتماعا.
إن التفاع���ل م���ع التغ�ي�رات املتس���ارعة يف تقنية
االتصاالت وأجه���زة الكومبيوتر وم���ع التحرك
حنو سوق عاملية متكاملة يؤدي حتما إىل تغيري
معاني القيم التقليدية والتعبريات االجتماعية
وحتدث أنواع جديدة من املشاكل قد تكون غري

منتظرة .وهي مشاكل ال ميكن خلطاب اهلوية
املتصلب أن يس���توعبها .وهنا تتمثل أزمة خطاب
اهلوية.
إن األزم���ة ناجت���ة ع���ن التبس���يط ال���ذي يالزم
خطابات اهلوية حيث تبس���يط الواقع إىل فعلني
أساس���يني“ :إنه حيول األفراد املكونيني جلماعة
إىل وح���دة متجانس���ة ومتمي���زة ،أما التبس���يط
الثان���ي فيتمث���ل يف حتوي���ل تل���ك الوح���دة إىل
ماهي���ة ثابت���ة مس���تقلة ع���ن التاري���خ يفض���ي
الفع���ل األول إىل تهميش الف���وارق االجتماعية
والثقافي���ة واالجتماعي���ة وذل���ك لص���احل ما هو
ثق���ايف وديين عب���د الصمد الديامل���ي جملة آفاق
ص 87
إن التقاء اهلويات املتباينة ،ال يقود بالضرورة إىل
التصادم ،إنه س���نة من س���نن التاريخ ومن سنن
الوجود البش���ري ،بل إن االلتق���اء ومهما كانت
ظروفه وشروطه التارخيية غالبا ما يكون دافعا
إىل التق���دم خاص���ة إذا كان اللقاء يف إطار غري
مغلق ،لكن طبيعة التحوالت اليت شهدها العامل
واجتاهه حنو العاملية بقدر ما يوسع آفاق احلوار
والتواصل بقدر ما يفرز س���يطرة قيم االنغالق
مما يقود إىل الصدام املأساوي والتسليم األعمى
بأفضلية هاته اهلوية على أخرى.
ال بد من التمييز أيضا بني اجملتمعات .إن العامل
الذي حييا م���ن خالل مناذج ميك���ن اختزاهلا يف
جمتمع���ات منغلق���ة وأخ���رى منفتح���ة وثالثة
تتلم���س طريقه���ا ماب�ي�ن ه���ذا وذاك .وعلى هذا
األس���اس ميك���ن التمييز بني اجملتمعات حس���ب
درج���ة انفتاحه���ا “جمتم���ع قائ���م على أس���اس
املواطن���ة واحلري���ة والعي���ش املش�ت�رك وعل���ى
الفردي���ة والذاتي���ة وحرية االختيار املؤسس���ات
والقيم إبداعات إنس���انية ،الفكر النقدي ميارس
بكل حرية دائم املساءلة لذاته ،الفرد قيمة عليا،
حتدي���د الف���رد الختيارات���ه الش���خصية” مقابل
جمتمعات منغلق���ة يقدس كث�ي�را الطابوهات
واإلكراه���ات • يق���دس كث�ي�را الطابوه���ات
واإلكراهات وسيادة الس���لطوية ورفض الفكر
النق���دي ورف���ض التطور وجمتمع عش���ائري ال
يؤم���ن بالف���رد ،عدم تقب���ل االخت�ل�اف والتعدد،
ينزع حنو نوع من التوتاليتارية
وهنا نس���تعري ذل���ك التصنيف الذي اس���تحدثه
بوب���ر ح�ي�ن مي���ز ب�ي�ن نوع�ي�ن م���ن اجملتمعات:
اجملتمع���ات املنفتحة واجملتمع���ات املنغلقة .لقد
استعار بوبر مفهوم املنفتح من برغسون ويتمثل
املنفت���ح ”يف كل جمموع���ة أخالقية اجتماعية
تنفل���ت من خنق دائرة القواعد املغلقة و الصلبة
ومنفتحة على طفرة احلياة و اإلبداع“
إن اخلالصة األساس���ية الالزمة جيب أن تنبين
عل���ى تعريف اهلوية”كوع���ي متحرك وحيوي
بالص�ي�رورة وباملغايرة واالخت�ل�اف وهي إدراك
نق���دي متفت���ح عل���ى اآلخ���ر .فليس���ت اهلوي���ة
مبعطى ثاب���ت وال هي مبلجأ،ب���ل بالعكس ،إنها
ص�ي�رورة وبن���اء متواصل ومتج���دد للذات،وهي
تبح���ث عن اندماج معقل���ن وذي مردودية يقدر
أهمي���ة اآلخ���ر ويقب���ل ب���ه ش���ريكا متضامنا يف
الثقافة واملشرتك اإلنساني” ألن الغريب يسكننا
على حنو غريب كما تقول جوليا كريستيفا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُّ
أي النارين خنتار؟

( بني احلريري وخدجية اجلهمي ومرسي عزيز
والرحباني وعبد احلميد الشاعري)

عبد الرمحن شلقم

الش���عر ليس ديوان���اً للعرب فقط ،بل هو نس���يج
احلي���اة املتج���دد  ،في���ه يغن���ون ،وفي���ه جيتمعون
وخيتلف���ون .كم قصيدة جاهلية  ،واخرى صدر
إسالمية  ،وأخريات أمويات او عباسيات  ،إختلف
القوم يف نس���بها أكثر مما إختلفوا على أنس���اب
ُ
والفشل لقيط  .واىل
البش���ر  .النجاح له الف أب ،
الي���وم يرتفع غبار املعارك على تنس���يب األعمال
الشعرية الغنائية هلذا الشاعر او ذاك  .وكم من
ش���اعر ُظلم ،وكم أُعطي آخر ماليس له دون أن
يكون له يف ذلك ذنب ......
َ
وظل الور ِد حييا يف الشفاه
مل ال أحيا ِ
ُ
البلبل الشادي حيا ُة هلواه
د
ونشي
ِ
َ
مل الأحيا ويف قليب ويف عيين احلياه
سوف أحيا سوف أحيا

سالم قدرى

حممد مرشان
ُ
ُ
الفلس���فية املتدفقة حب���اً للحيا ِة
الكلمات
ه���ذه
ُ
البعض على الشاعر الغنائى
وباحليا ِة إستكثرها
املصري ـ مرس���ي مجيل عزي���ز ـ هناك من وهبها
للش���اعر الفيلس���وف س���عيد عقل  ،آخ���رون قالوا
البوح الغنائي املتس���امي هو من الفصيلة
أن ه���ذا ُ

الرحباني���ة والميك���ن ان جيت���از محاهما ش���اعر
ويلق���ي عط���ر ـ هك���ذا ـ جتل���ي على ش���فاه فريوز
القدسية غريفارسيها الرحبانيني  .ملاذا إستكثروا
هذه القصيدة اإلستثناء على مرسي مجيل عزيز
؟ أحد الكتاب العرب املرموقني قال لي :يا أس���تاذ
ه���ذا صوت جربان خليل جربان  ،أال تستنش���ق يف
ه���ذه القصيدة عط���ر ( النيب ) ؟ .يقص���د الكاتب
العرب���ي املرم���وق كت���اب ج�ب�ران الش���هري الذي
حيم���ل عن���وان الن�ب�ي وال���ذي طبع من���ه ماليني
النسخ بكل لغات العامل.
•الكلمة تعشق...
قصيدة س���وف أحيا رغم قصرها َّ ،
إال أنها شحنة
ُ
كلمات ُ
ُ
،متربجةُ ،ص َّب فيها
شابة
إبداع مكثف ،
تفاؤل صو ُ
ُ
يف فرح ،إحتفى بها الرحابنة فأحتفت
لوح���ة تغريد ف�ي�روزي صلواتي  .كانت
يف
بهم
ِ
تل���ك األغنية الكتاب الذي رفع الش���اعر مرس���ي
مجي���ل عزي���ز اىل مرتب���ة ( الن�ب�ي )  ،أقص���د نيب
جربان خليل جربان  ،واىل قامة الفيلسوف املغين
سعيد عقل .
ُ
ُ
ُ
الكلمات
صب
قلت ،
الكلمة تعش���ق  .نعم ،عندما ُت ُّ
والصو ُر واألف���كا ُر يف أوانيها  ،أقصد يف كلما ِتها
،تس���ري يف اجلميع ُ
عش���ق عارم  ،فتتداخل
حالة
ٍ
ُ
ُ
يتخلق وجو ُد يف
التكوين���ات اىل درج���ة التوح���د ،
احل���روف ويف األصوات  ،يف اللح���ن ويصري الغنا
ينس���اب اىل كل النفس  .مرس���ى مجيل
هات���ف
ُ
الكلمات وعمق العشق
عزيز ،ش���اعر ممتلئ بقوة
ِ
 .نعم هو ش���اعر األغاني باللهجة املصرية  ،لكنه
مثل الكبار  ،بريم التونس���ي  ،امح���د رامي  ،وعبد
الوهاب حممد  ،عاشوا وهج احلب وفرحة الغرام
،و حرق���ات الوص���ل واهلج���ر  ،فأطلق���وا الش���عر
س���حابات تعبري ع���ن روح الروح  .هذا الش���اعر يف
ه���و ال���ذي عرب ع���ن احلي���اة يف احل���ب يف أغنية ـ
س�ي�رة احلب ـ اليت حلنها بلي���غ محدي وغنتها أم
كلثوم يف يناير  . 1964يقول الش���اعر مرس���ي
مجيل عزيز :
يف الدنيا مافيش أبدآً أبداً أحلى من احلب
نتعب ..نغلب ..نشتكي منه لكن بنحب
ياسالم على احلب وتنهيده يف وصال وفراق
ومشوع الشوق ملا يقيدوا ليل املشتاق .
الش���اعر العاش���ق للكلمات  ،راهب احلب يتحدث
للكلمات ،ويتحدث بها .
•امح��د احلري��ري ،وحمم��د حقي��ق  ،وخدجي��ة
اجلهمي
الفنان اللي�ب�ي الكبري حممد مرش���ان  ،مل نعرفه
بالقدر الذي يس���تحق .ه���و من آب���اء الفن اللييب
الكب���ار .س���اهم يف تطوي���ر األغني���ة الليبية ليس
على مس���توى التلحني فحس���ب بل على مستوى
الكلمات  .أعاد إحياء الرتاث بروح إبداعية أضافت
تضي���ع م���ن القدي���م طعم���ه أو معاني���ه
دون أن ِّ
وتأث�ي�ره يف الروح والوجدان لقد كانت س���نوات
نهاية اخلمس���ينيات م���ن القرن املاض���ي ومطلع
الس���تينيات بالنس���بة لليبي�ي�ن  ،كان���ت حلق���ة
ترس���يخ اهلوية الوجدانية  ،وتأسيس اللون الفين
اللييب ال���ذي يقف عاليا ومتميزاً وس���ط األلوان
الفنية العربية خاصة يف املش���رق العربي املرتبع
منذ ختلص���ه من اهليمن���ة املوس���يقية الرتكية
 .تقدم���ت جمموع���ة م���ن الفنان�ي�ن الليبيني ويف

مقدمته���م حمم���د مرش���ان  ،وعل���ي الش���عالية
و وكاظ���م ندي���م  ،وحس���ن عري�ب�ي وابومدي���ن
 ،والش���يخ قني���ص  ،وغريه���م  ،تقدم���وا صف���وف
تطوير املوسيقى الليبية من خالل املوروث الفين
الوط�ن�ي  .ابدع���وا باصواته���م واحلانه���م  .دفع���وا
اصوات���ا ليبية جديدة اىل س���احة الفن  ،بل نقلوا
إبداعهم اىل املش���رق واملغرب فغنت هلم األصوات
املتألقة يف تونس ومصر ولبنان واملغرب وغريها .
حمم���د مرش���ان  ،خ���اض جترب���ة فني���ة وطنية
نادرة  ،ذهب اىل اجلنوب اللييب  ،اىل غات ومرزق
 ،عاش وسط الناس  ،جلس معهم َّ ،
غنى واستمع
واستمتع وسجل منهم .
أغني���ة ( َّ
علي���ا )  ،إبدا ُع من
س���لم على من يس���لم َّ
إب���داع يف إب���داع  .تق���ول الغني���ة املرزكاوية اليت
ٍ
سجلها الفنان حممد مرشان :
ميه
عليا ثالثني َّ
س ّْل ْم على من يسلم َّ
وعلى ْ
بالوقيه
عد موج البحر
َّ
عاش مرش���ان عم���ق الكلمات  ،وتس���رب اىل روح
اللح���ن  ،إحتفظ باملطلع الس���ابق نص���اً  ،كيفه
م���ع مق���ام ( البياتي ) موس���يقياً ،وه���ذا املقام مع
مقام الرصد هما األكثر شيوعاً يف الفن اللييب .
اإليقاع هو املرزكاوي .
ع���اد الفنان مرش���ان اىل طرابل���س  ،بعد ان أجنز
اللحن  ،رأى أن يزاوجه مع كلمات ليبية ناعمة
عاش���قة تبوح باحلنني والش���وق الرقيق  .من هو
القادر على نس���ج هذا ـ اإلكلي���م ـ الغنائي اللييب
بتلك التطريزة الفريدة؟ الكاتب الغنائي املتألق
امح���د احلريري ه���و اجلامع املانع هن���ا  ،أكمل
اللوحة اليت شارك يف رمسها اإلبداعي كل من :
الثراث املرزكاوي العمالق.
•الفنان الكبري حممد مرشان
•الشاعر الغنائي املتفرد امحد احلريري
كتب احلريري مضيفا اىل املطلع بنفس البحر
 ،وبنفس الروح:
َّ
سل ْم على من دموعه طوالي هو عز الغوالي
وعلى ريد قاست فيه املر حالي
وحكي على مايقاسي خيالي والفكر جالي

وعلى ود ماينسى مدعاه غالي
إهدي له حتيه وعلى قد ما بعدت دياره عليا
ه���ذه األغني���ة الفري���دة تقاف���ز عل���ى كلماته���ا
املتقافزون  ،هناك من نسبها اىل الفنانة الراحلة
الكب�ي�رة خدجية اجلهمي ،ألن يف الكلمات ش���يئا
من روح إبداعها الرقيق الذي يتطوَّف يف الرحاب
العاطفي���ة الليبية  .الراحلة الكبرية كانت تعلق
على من سأهلا عن حقيقة تأليفها لكلمات تلك :
ياريت  ،ياريت  ،ولكن هذا اإلبداع ال يستطيعه َّ
اال
ولدي امحد  .تقصد امحد احلريري.
الغريب حق���اً أن الفنان عبد اجمليد حقيق نس���ب
تلك الكلمات لوالده الفنان الكبري االشامل حممد

حسن عرييب
حقي���ق  .نع���م يف كلمات تلك األغنية ش���يئا من
شفافية ورقة حممد حقيق  .لكن الفنان حممد
مرشان حسنا فعل عندما أعلن بصوته وصورته
أن تلك الكلمات من إب���داع الكاتب الغنائي الكبري
امحد احلريري .
كل تل���ك األق���وال  ،ونس���ب تل���ك الكلم���ات اىل

أمحد احلريري

مرسي عزيز مجيل

الشاعر امحد فتحي

كب���ار الش���عراء الغنائي�ي�ن الليبيني يهتف
بق���وة إب���داع احلري���ري الذي مج���ع مجال
الكلمات ورقتها وعم���ق تعبريها الوجداني
عن اإلحس���اس اللييب ،لقد مجع احلريري
اجملد التعبريي من مجيع أطرافه .
•سافر مازال......
املطرب سالم قدري تربع على سدة الطرب
اللييب مل���دة مل تت���ح ألقرانه م���ن املطربني
الليبيني  .كان ه���و وحممد صدقي ثنائي
الغن���اء اللي�ب�ي دون من���ازع ط���وال النصف
الثاني من مخسينيات القرن املاضي وكل
عقد الستينيات  ،والنصف األول من العقد
الس���ابع  .س�ل�ام ق���دري بصوت���ه املتوس���ط
الرخي���م  ،وحمم���د صدقي بصوت���ه املتعدد
الطبقات  ،وماله من إمكانيات ـ الس���وبرانو
ـ القوية  ،لقد بلغ حممد صدقي يف أغنية
ـ نريد اجلفا يكويك يوم بناره
نني تعرفه معنى الغال وقداره
ـ بلغ طبقات جواب عاتية.
س�ل�ام قدري ط���رق أبواب القل���وب قبل أن
يط���رق أآلذان بأغنيته ال�ت�ي الزالت تعيش
يف وج���دان الليبي�ي�ن ( س���افر م���ازال عيين
تريده) ،حلنها الفن���ان الكبري كاظم نديم
ظل غامضاً
يف مق���ام الرصد  ،لك���ن مؤلفها َّ
او غائبا  .إدعى أكثر من شخص تأليفها.
عب���د الس���يد الصاب���ري ردد مط���وال أنه هو
املؤل���ف  ،لق���د صم���ت املؤل���ف احلقيق���ي
وه���و ـ عبداحلمي���د الش���اعري ـ ف�ت�رة قب���ل
أن يص���دع باحلقيق���ة فيصم���ت املدعون .
هناك الكثريون الذين يرتددون يف اإلعالن
ع���ن تأليفه���م لالغان���ي  .هناك م���ن يكتب

ـ س���افرمازال ـ كت���ب بقلب وقل���م ليبيني،
مث���ل فعل امحد احلريري يف أغنية ـ س���ّلم
على من يس���لم عليا ـ فيه���ا طعم من كل
الدني���ا الذوقية الليبية  ،وهك���ذا توزع حرب
ه���ذه األغان���ي ب�ي�ن األق�ل�ام  .هن���اك عامل
ك ْ
آخر ه���ام وهو أن تل���ك األغان���ي ُ
تبت يف
مراح���ل مبكرة من عص���ر التأليف الغنائي

طويل���ة ،ع���اش يف فق���ر  ،تنق���ل م���ن بل���د
اىل آخ���ر ،كان ضحي���ة عبقريت���ه  .أب���دع
أغني���ة (قصة ااألم���س ) اليت تغن���ت بها أم
كلثوم بإبداع حلين من املوس���يقار رياض
السنباطي  ،تقول كلمات األغنية :
ان���ا لن أع���ود الي���ك مهما اس�ت�رمحت ُ
دقات
قليب

عبد احلميد الشاعري
حت���ت مقطوعت���ه  ،أب���و ف�ل�ان  ،او اس���م او
لقب مس���تعار  ،املرحومة خدجية اجلهمي
كان���ت توقع كلماتها باس���م بنت الوطن ،
ً
طوي�ل�ا يذيل أعماله
كاظم نديم إس���تمر
باسم أنور الطرابلسي .
عبد احلميد الش���اعري يف كلم���ات أغنية

اللي�ب�ي ،أي قب���ل ان ميتلك مؤلف���و األغاني
خصوصياتهم الش���عرية املميزة لكل منهم
 .يف س���نوات الس���تينيات من الق���رن املاضي
تش���ابه القام���وس الغنائ���ي اللي�ب�ي مثل ما
تش���ابهت املقام���ات واإليقاعات املوس���يقية
 .اىل الي���وم هناك من ينس���ب أغنية س���افر
م���ازال للمرحوم���ة خدجي���ة اجلهم���ي.
القاموس الشعري متقارب مامل نقل واحد
 .يقول الشاعري يف سافر مازال :
سافر مازال عيين تريده حياتي زهيده
ناس شالوه لوطاناً بعيده
سافر مازال عيين حتبه عز احملمبه
نا داي ياناس مالقيت طبه
كاثر نهيده خويف عليه من هفه تصيده
ه���ذه الكلم���ات تطغ���ى فيها هلجة الش���رق
اللي�ب�ي لك���ن تل���ك املنفتحة اليت فيها ش���ئ
من اللهج���ة اجلفراوية ومنطقة الوس���ط
اللي�ب�ي ،رمب���ا كان ذلك م���ن عوامل تناقل
حق تأليفها بني أكثر من قلم .
•قصة األمس...امحد فتحي املتشرد
الش���عراء الصعالي���ك ليس���وا م���ن الكائنات
التارخيي���ة املنقرض���ة  ،يف كل ش���اعر او
مب���دع يس���كن صعل���وك صام���ت او ناطق.
اإلب���داع مت���رد عل���ي منظوم���ات املعت���اد ،
وامل���وروث  .اإلب���داع بدع���ة  ،وكل بدع���ة
ضالل���ة  .الض�ل�ال اإلبداعي لي���س بالبعد
الديين بل هو اإلنزياح التكويين .
الش���اعر املص���ري الكبري امح���د فتحي هو
مدرس���ة ابداعية كاملة ومتميزة ،قصته

أنت الذي بدأ املاللة والصدود وخان حيب
فإذا دعوت اليوم قليب للتصايف ال..لن يليب
ويقول:
كان عندي وليس بعدك عندي
نعمة من تصوراتي ووجدي
ُ
روحك بعدي
يا ُترى
ماتقول ُ
إبتعادي  ..وكربيائي ..وزهدي
لق���د غمرن���ي احلزن واس���تدار م���ن حولي
ُ
وج���دت ه���ذه األغني���ة يف
األس���ى عندم���ا
املوس���وعة الغنائي���ة ال�ت�ي تض���م أغان���ي أم
كلث���وم وق���د نس���بها املؤل���ف عبدالرمحن
اجلبقجي للشاعرعزيز أباظة  .هل يستكثر
عل���ى امحد فتحي هذا العمل اخلالد الكبري
ألنه متش���رد زاهد يف كل حمطات النعيم
األرض���ي  ،حت���ى عندما أُعط���ي وظيفة يف
إذاعة لن���دن عافها وهرول عائدا اىل رحاب
احلري���ة  ،نعم احلرية اإلبداعية ( التش���رد
)  .نع���م كان عزي���ز أباظة ش���اعرا معروفا
م���ن أبناء الطبقة األرس���تقراطية املصرية
 ،لكن���ه مل يكن م���ن أنبياء التش���رد  ،والبدع
 ،ليب���دع معلق���ة ح���وار النف���س واألرواح ،
ذات راحلة اىل
قص���ة الرحلة الداخلي���ة يف ٍ
ذاته���ا بال توقف  ،تعود حي���ث التعود  ،تعود
يف أغنية احل���وار مع القدر الذي يدور فينا
وحنن نغين يف التيه .
يف األغان���ي تتداف���ع التعب�ي�رات  ،وتصه���ل
األحلان  ،وتتعارك االقوال.

عمر أبو القاسم الككلي
َّ
مث���ة تعبري ش���عيب رائ���ج يُس���تخدم للتدليل على
متاحا أمامه
وجود املرء يف وضع س���يئ وال يك���ون ً
س���وى خيارين يتس���اويان يف اخلطر ،أو يتقاربان.
هذا التعب�ي�ر يقول" :لقي روحه ب�ي�ن نارين".وهذا
التعب�ي�ر ،إضاف���ة إىل تعاب�ي�ر مش���ابهة تتح���دث
عن اخليار ب�ي�ن الرمضاء والنار والغولة وس�ل�ال
القلوب واملر واألم ّر منه ،جتسد اآلن ،يف اعتقادي،
"امل���أزق" (ولي���س "األزم���ة") الذي "تتخب���ط" فيه
النسبة الغالبة من الشعب اللييب ،أي :تلك الفئات
اليت تس���عى إىل العيش يف وطن مستقر ومصون،
وتتمت���ع خبرياته واحلياة فيه بأمان ،يف ظل دولة
مدني���ة عصرية تدير ش���ؤون اجملتم���ع على حنو
س���ليم ،فرتع���ى مصاحله وتصون حق���وق أفراده،
أي :دولة دميقراطية.
ذل���ك أن ليبيا متر اآلن ،يف اعتقادي ،بأس���وأ وضع
هل���ا من���ذ اس���تقالهلا بداي���ة اخلمس���ينات .إنها يف
م���أزق حقيقي ،واألنكى أن هذا املأزق َّ
مرش���ح إىل
زيادة نسبة "مأزقيته".
هم هذا املق���ال حتليل طبيعة هذا املأزق
ليس من ِّ
وتعدي���د أس���بابه وحتدي���د الق���وى االجتماعي���ة
والسياس���ية اخلالقة له والعاملة على استدامته،
لكن�ن�ي أود اإلش���ارة إىل أن الش���عب اللي�ب�ي جي���د
نفس���ه اآلن أمام خيار عس�ي�ر؛ ذلك أن���ه عليه اآلن
أن خيت���ار ب�ي�ن "االس���تغناء" ع���ن املؤمت���ر الوطين
و"إس���قاطه" ،واملوافق���ة عل���ى التمدي���د له.وعل���ى
الرغم م���ن إدراكي أن املؤمت���ر الوطين ،بطبيعة
تركيبت���ه ،عنص���ر يف امل���أزق ولي���س عنص��� ًرا يف
احلل ،فإنين أرى أن "إس���قاطه" اآلن عمل ميضي
ُش���رع الب�ل�اد ،أكثر من ذي
بامل���أزق إىل أقصاه وي ِ
قبل ،لتولد مس���اوئ أش���د؛ ذلك أنه ال يوجد بديل
للمؤمت���ر الوط�ن�ي اآلن وإس���قاطه يحُ ���دث ً
فراغا
يف الس���لطة .وهن���ا ال أحت���دث عن الف���راغ الفعلي
ال���ذي هو أمر واقع اآلن ،وإمن���ا عن الفراغ باملعنى
القانوني؛ ذل���ك أنه يف حالة غياب املؤمتر الوطين،
كس���لطة رمزي���ة أو امسي���ة ،س���تصبح ليبي���ا يف
نظ���ر دول العامل رقعة م���ن األرض يتحرك فيها
بش���ر ال خيضعون إىل س���لطة .وبذلك يصبحون
خط��� ًرا على االس���تقرار يف دول اجلوار وعلى أمن
أوروبا؛ ألنه س���ينظر إىل هذه الرقعة حينها على
أنها بؤرة خصبة لإلرهاب .إن هذا اجلانب األمين،
وح���ده ،ناهيك ع���ن املص���احل االقتصادية ،كفيل
بدفع األطراف الدولية املعنية إىل احتالل البالد
عسكريًّا.
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لـيـبـيـا بـيـن األمـس والـيـوم

مـــقـــارنـــة ومـــعـــادلـــة
حممد جنيب عبد الكايف

اجلزء الثاني
تع ّرضت يف مقال س���ابق لليبي���ا اليت عرفت.
ليبيا اجملاهدة اليت انتصرت  ،وليبيا املكافحة
ال�ت�ي ْأث���رت  ،وليبي���ا ّ
الضال���ة ال�ت�ي ب��� ّذرت
وأفس���دت .عرف���ت كذل���ك م���ن أبن���اء ليبيا
اش���تموا رائحة
أباة خملصني  ،فس���رعان ما
ّ
الفس���اد املقب���ل  ،فوقفوا لص ّد ت ّي���اره .أوّل من
ّ
وس���خر قلمه
ب ّك���ر فرفع صوت���ه معارض���ا ،
الصحفي القدير املخلص
رافضا ومنّبها ه���و ّ
األس���تاذ فاضل املسعودي  ،ش���فاه اهلل وم ّتعه
بالص ّح���ة والعافي���ة  ،ح ّت���ى ي���رى ليبيا اليت
ّ
حل���م بها  ،ليبيا رافل���ة مزدهرة حتت مشس
احل ّري���ة واملس���اواة  ،ليبيا ال�ت�ي و ّلته ظهرها
فبقي يف بالد الغربة  ،جي ّ
رت حس���رته وأسفه.
أس���ف يتضاع���ف وال ّ
ش���ك  ،إن ه���و تابع من
مرص���ده البعيد  ،ما جيري على أرض أح ّبها
والس���ؤدد  ،فيزداد أس���فه مع
ّ
وأحب هلا اجملد ّ
ازدياد حنينه .نهض بعده الش���باب يف موجات
وظ���روف خمتلف���ة متتابع���ة  ،فتص���دّوا أو
حاول���وا ال ّتص���دّي للظلم والفس���اد  ،بعضهم
يف داخل البالد وانطالق���ا من تربتها  ،فتل ّقوا
ال ّرصاص أوعّلقوا يف حبال املشانق  ،وآخرون
كّبلوا فس���جنوا فناهلم العذاب األليم .بعض
آخر اختذوا من بل���دان أخرى  ،أغلبها غرب ّية
 ،ميدان���ا ملعارضته���م  ،واملعارضة من اخلارج
حك جلدك إ ّ
فيها قوالن  ،أل ّنه ما ّ
ال ظفرك ،
يب  :ال تعطي جمانا
وكما يقول مثلنا الش���ع ّ
إّ
ال العقرب .أوأقول  ،وقولي ّ
احلق  ،أل ّنه منبثق
من جتربة وأمثلة ملموسة  ،قد تكون أكرب
أو م���ن أك�ب�ر األس���باب اليت جعلت�ن�ي أتعّلق
ليبيا فأضمر هلا الثناء والوفاء  .فال معارضة
م���ن اخل���ارج إذن  ،س���وى التش���هري واإلعالم
للفت األنظار احل ّرة يف العامل  ،عس���اها تندّد
أو تش���جبّ .
كل هذا مضى وانقضى  ،وانهار
صرح الظلم والفساد  ،واستلم القيادة وتولىّ
أمهم ليبيا الكثري،
األمور أبناء انتظرت منهم ّ

ف�ل�ا أدري هل ق��� ّرت عينه���ا .لك�ّن�يّ أالحظ ،
كما الحظ الكثريون غريي ّ ،
أن املقاليد  ،أو
معظمها  ،بقيت بأيدي القادمني من اخلارج
وهمش أو أزيح معظم الذين واجهوا الظلم
ّ ،
والظامل مباش���رة على أرض الوطن .هل هذا
الصدف
السياسة ال تعرف ّ
نتيجة ّ
الصدف ؟ ّ
بالصدف���ة .فما الدّاع���ي لتفضيل
وال تؤم���ن ّ
هذا على ذاك  ،واأل ّم تريد أبناءها سواس���ية ؟
ّ
أما
سؤال أطرحه ملن يريد
التفضل باإلجابةّ .
أنا فأحت ّول إىل غري هذا.
أحت ّول إىل األصوات اليت ارتفعت هنا وهناك
منادية بنظام فديرالي  .لقد نادى الذين من
قبله���م مثل ندائه���م فهل يعلم���ونّ ،
أن النداء
جس���مها
مل جيد كبري صدى  ،بل معارضة ّ
الش���اعر الوطين الكبري الس ّيد أمحد قنابة يف
قصيدة عصماء يقول يف مطلعها :
ش��� ّتت اهلل مشله���م ف ّرقــونــا * إ ّنهم ظاملـون
مستعـمرونا
ّ
أوهموا ال ّناس أننا يف انقسام * مل نكن وحدة
وحدونا
وهم ّ
أما
همش سياس��� ّيا بس���ببهاّ .
فكان ج���زاؤه أن ّ
الفيديرال ّي���ة فقد أيّدته���ا بريطانيا اجلامثة
على الب�ل�اد  ،فأرادتها بنظام ش���بيه بنظامها
 ،ف���كان هلا ذلك إذ اس���تقلت ليبي���ا كمملكة
احتاديّ���ة .لكن  ،م���ا كان للهّ دام وا ّتصل  ،وما
كان لغ�ي�ر اهلل انقطع وانفص���ل .فانفصلت
الفيديرال ّية بعد س���نوات قليلة ّ ،
ألن الشعب
رافضها ومل يكن يريد غري الوحدة بديال.
نع���م إن ليبي���ا فس���يحة األرج���اء  ،مرتامي���ة
احلدود  ،وهي يف حاجة ألدارة غري مركزيّة
 ،تقرب من املواطن وتسهّل خدماته  ،لذا ا ّتبع
األس�ل�اف نظ���ام احملافظ���ات وه���و أكثر ما
مسح���ت به الظ���روف يف تلك اآلون���ة  ،نظرا
أما اليوم،
لصعوبة النقل والتنقل واالتصالّ .
وقد تط ّورت وسائل النقل والتن ّقل واإلتصال
 ،يس���تطيع املش��� ّرع وضع نظام ّ
إداري يق ّرب

اخلدم���ات أكثر من املواطن  ،ويس���اوي بني
املناط���ق واملدن والقرى  ،فيس���اهم ّ
كل ذلك
يف تقوية األواصر  ،ومجع ّ
الشتات  ،وتأكيد
التآزر وال ّتعاون ملصلحة الوطن  ،فليبيا وطن
اجلميع  ،للجميع ّ
ح���ق فيها  ،وعلى اجلميع
واجب هلا.
ّ
إن م���ا جت���در اإلش���ارة إلي���ه  ،وال ّتأكي���د
أيض���ا  ،ه���و ّ
أن املنادي���ن بالفيديرال ّي���ة  ،يف
فج���ر اإلس���تقالل  ،وغريهم م���ن املعارضني
ّ
وكل الذين وقفوا
املدفوع�ي�ن بآراء أخ���رى ،
الس���اعية جبهد
ة
ي
الفت
يطالب���ون احلكوم���ة ّ ّ
جهي���د يف تاس���يس وإقام���ة دول���ة عصريّة ،
كّله���م وب���دون اس���تثناء  ،مل يتص ّرف���وا إ ّ
ال
تص ّرف���ا حضاريّ���ا يش��� ّرف ليبيا وش���عبها .مل
يك���ن هناك عنف  ،ومل تس���قط ضحايا  ،ومل
يطلق رصاص  ،ومل حتتل إدارات وال مصاحل
عموم ّية  ،بل كان احل���وار اهلادئ ال ّرصني ،
وكان اجل���دال بال�ت�ي هي أحس���ن  ،وكانت
املق���االت والتعاليق على صفح���ات اجلرائد ،
خاصة التمثيل
وح ّتى األدب والشعر والفن ّ ،

املسرحي  ،قد س���اهم وأدىل بدلوه كما رأينا
يف قصيدة السيد أمحد قنابة.
هك���ذا كان���ت ليبي���ا باألمس  ،ليبي���ا اليت مل
تك���ن حتمل ش���هادات التخ��� ّرج م���ن الكّل ّيات
واجلامع���ات  ،ليبي���ا ال�ت�ي مل تك���ن تدّعي وال
تتط���اول  ،ب���ل كان���ت تعمل مبقول���ة عاش
من عرف قدره وجلس دونه  ،فعرفت قدرها
وعملت يف ه���دوء  ،وصرب  ،وثبات  ،وتصميم
حي���ق ّ
ّ
لي�ب�ي  ،أيّ���ا كانت
 ،فرتك���ت م���ا
لكل ّ
ميوالت���ه وأف���كاره ومعتقدات���ه  ،أن يفخ���ر
باإلنتساب إليها وال ّتش ّرف ب ُبن ّوتها.
ح���ق من عرف ّ
أليس من ّ
كل هذا وعايش���ه
 ،وش���اهد وتابع م���ا جرى أم���س وما جيري
الي���وم  ،أن ي���وازن ويق���ارن بني ليبي���ا املاضي
وليبيا احلاض���ر ؟ أليس من ح ّقه  ،وهو يعلم
الف���روق الكب�ي�رة يف الوس���ائل واإلمكان���ات ،
ويعي وهن الفقر وق ّوة ال َغناء  ،ويفقه الفرق
ب�ي�ن العلم وفقدانه  ،أليس م���ن ح ّقة احلكم
للس���لف عل���ى حس���اب اخلل���ف ؟ أال ّ
حيق له
ّ
ّ
حي���ن لليبي���ا ال�ت�ي مض���ت  ،ويدعو
ايض���ا أن
باهلداية والس�ل�امة لليبي���ا احلاضر؟ ّ
إن من
ح ّقه ّ
بالنسبة لي
كل هذا وأكثر منه  ،لكن ّ
فس���أكتفي بقول اهلل سبحانه :إنك ال تهدي
م���ن أحببت ّ
ولكن اهلل يهدي من يش���اء .كما
أ ّنه من واجيب  ،ذكر ما ذكرت  ،كي يعلم
الصاع���د  ،والكثريون من الناش���طني
اجلي���ل ّ
السياسي  ،ما غاب عنهم وطمس
املسرح
على
ّ
والس���ابقني ،
الس���لف ّ
أمامه���م  ،من منجزات ّ
ّ
ألن النظام املنهار ،كمعظم أنظمتنا العرب ّية
املعاص���رة  ،جتعل تاريح البالد يبتدئ ببداية
عهد احلاكم الي���وم  ،ويطمس فيها ويداس
كل���ذ ما س���بق  ،خب�ي�ره وش��� ّره  ،بإجياب ّياته
وسلب ّياته  ،فتبدأ احلياة من الصفر  ،وهذا ما
نتم ّن���ى أن ال يكون بعد ثورة  17فرباير اليت
أصبح مثنها باهضا ثقيال.
قل س�ي�روا يف األرض وانظ���روا كيف كان
عاقبة اجملرمني.
صدق اهلل العظيم.
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إسرائيل والفاتيكان:
مفاوضات املقايضة بشأن القدس
عزالدين عناية
مل خترج ديانة غامنة من "نوس�ت�را آيتات"،
أي من برنامج حوار الكنيس���ة الكاثوليكية
م���ع األديان غ�ي�ر املس���يحية عق���ب جممع
 ،1965مثلم���ا خرج���ت اليهودي���ة .حي���ث
اكتشفت الكنيس���ة الكاثوليكية على حني
غ��� ّرة ،بعد قراب���ة األلفي س���نة ،أنها كانت
عل���ى ضالل طيل���ة تلك العه���ود يف قراءتها
للكت���اب املقدس بش���أن الذين ه���ادوا .اجن ّر
ع���ن ذل���ك انق�ل�اب مباغ���ت مبئ���ة ومثانني
درجة .فلس���طني عانت م���ن تبعات ذلك وال
زالت ،وآخ���ر فصول هذا التحول مفاوضات
املقايض���ة بش���أن املواق���ع املقدّس���ة اجلارية
بني إس���رائيل والفاتيكان ،واليت ستشهد يف
يونيو القادم آخر مراحلها.
من���ذ زهاء إحدى عش���رة س���نة واملفاوضات
جاري���ة على قدم وس���اق ب�ي�ن اجلانبني ،أي
منذ االع�ت�راف املتبادل بني الدولتني س���نة
 .1993الصورة الرائجة أو املروَّجة عن تلك
املفاوضات أنها تتعلق باإلعفاءات الضريبية
م���ن عدمه���ا ،ومبوضوع التأش�ي�رات لرجال
الدين ،وباألوضاع القانونية لبعض املناطق
املقدس���ة املسيحية واليت من جمملها عل ّية
صهي���ون ،موض���ع العش���اء األخ�ي�ر للس���يد
ُرجح
املس���يح مع حواريه ،وهو املكان الذي ي َّ
يضم مقام الن�ب�ي داود واملصّلى الصغري
أنه ّ
ال���ذي يُعرف بكنيس���ة احلواريني .وقد بقي
املكان طيلة عهود سابقة حتت رعاية عائلة
ضم���ه إىل
الدجان���ي املقدس���ية إىل أن مت ّ
وزارة األدي���ان اإلس���رائيلية ،وهو يف الوقت
احلالي يف قبضة املتدينني اليهود.
يف احلادي عشر من فرباير املنقضي أوردت
"لوس ْ
���رفاتوري رومانو" ،اللس���ان
صحيف���ة ّ
الرمس���ي حلاض���رة الفاتي���كان ،بالغ���ا عن
جلن���ة املفاوض���ات الثنائي���ة ب�ي�ن الكرس���ي
الرس���ولي وإسرائيل بشأن ترتيبات االتفاق
اجل���اري بش���أن الق���دس .مل يش���ر الب�ل�اغ
إىل مضام�ي�ن االتف���اق ،وال إىل املقايض���ات
الدائ���رة ،واكتف���ى بإي���راد قائم���ة طويلة
بأمس���اء أعض���اء الوفدي���ن املش���اركني من
كال اجلانب�ي�ن ،دون أية إش���ارة إىل فحوى
االتفاقات .مل يثر األمر متلمال وال تس���اؤال

أو كذل���ك لدى ممثلي���ة اجلامعة العربية
يف روم���ا ،وكأن األم���ر ال يعنيه���م .مل
يستفس���روا مض ّيفيه���م عما جيري بش���أن
املدين���ة الس���ليبة ،وه���و أضع���ف اإلميان يف
التقاليد الدبلوماسية.
الش���يء الذي طف���ح على أعم���دة الصحف
اإليطالي���ة ،أن املفاوض���ات س���ائرة باجت���اه
القب���ول باألم���ر الواق���ع ،واإلق���رار بس���يادة
إس���رائيل عل���ى الق���دس ،مقاب���ل االعرتاف
بتس���يري الفرنسيس���كان ،فصي���ل الرهبن���ة
التابع لكنيس���ة روما ،ملوضع العشاء األخري
وإقامته���م القدّاس يف املصّل���ى الصغري .أي
االس���تغالل الت���ام مقابل التن���ازل التام عن
امللكي���ة .عملي���ة املفاوضات جت���ري بقيادة
املالط���ي أنط���وان كامي�ل�اري ال���ذي خلف
س���لفه إتوري باليس�ت�ريو ،بع���د أن أُبعد إىل
كولومبي���ا ج���راء تورط���ه يف التس�ت�ر على
عمليات فساد أخالقي.
كأن الع���رب ال يعنيه���م م���ن األمر ش���يئا،
جت���ري املفاوض���ات م���ع الفاتيكان وباس���م
الفاتي���كان ،وإن مت تش���ريك بع���ض رج���ال
الدين املس���يحيني العرب .ذل���ك أن صياغة
النص ب�ي�ن الطرفني ال تش�ي�ر إىل عمليات
الض���م واالحت�ل�ال العس���كري لألراض���ي
ّ

يف أوس���اط أعضاء األس�ل�اك الدبلوماسية
العربي���ة النازلة ل���دى حاض���رة الفاتيكان،

الفلس���طينية بع���د  ,1967وه���و م���ا يع�ن�ي
التمرير باسم املسيحيني العرب املشاركني
ش���كليا يف املفاوض���ات لعملي���ات املقايض���ة.

فب���دون توضي���ح لنقطة االحت�ل�ال 1967
فإن املفاوضات متثل اعرتافا ضمنيا بسلطة
االحتالل عل���ى تلك املواق���ع ،ودحضا ونفيا
للحقوق املش���روعة للش���عب الفلس���طيين.
فالن���ص يس���تدعي حتوي���را وإال س���يكون
احني���ازا فاضح���ا إلس���رائيل ض���د احلقوق
بض���م
الفلس���طينية املش���روعة ،واعرتاف���ا
ّ
إسرائيل للقدس الش���رقية .يف وقت ينبغي
أن يك���ون فيه جليا أن االحتالل العس���كري
هو خطيئة ضد اهلل واإلنسان ،وأن الالهوت
ال���ذي يربر هذا هو اله���وت حتريفي وبعيد
جدا ع���ن التعاليم املس���يحية .بن���اء على ما
أقرته وثيقة "وقفة حق" ( )2009الصادرة
عن قيادات مس���يحية فلس���طينية مرابطة
يف األرض احملتلة.
مثة إضعاف للموقف املسيحي الفلسطيين،
ع���رب ،داخل
عرب ويس���اهم فيه ٌ
ي���روّج ل���ه ٌ
الب�ل�اد العربي���ة وخارجها .أحيان���ا ناتج عن
تردي���د س���اذج ملق���والت الكنيس���ة الغربي���ة
دون ت���روّ ،وأخرى عن مش���اركة مقصودة
يف هذا ّ
التمش���ي .يدف���ع باجتاه جعل املرياث
املس���يحي يف أرض فلسطني حتت الوصاية
واالنت���داب اجلديدي���ن لكنائ���س غربي���ة
عابرة للقارات .والس���عي إلعطاء الكنيس���ة
الغربي���ة ص���ورة املخلص ملس���يحيي البالد
العربية .أداته األساس���ية يف ذلك التخويف
املفتع���ل م���ن اإلس�ل�ام وم���ن كل م���ا ميت
باإلسالم ،والتغاضي عن ممارسات اجلانب
اإلسرائيلي .فاملشكلة يف إسرائيل وليس يف
املسلم الفلسطيين احلزين .والتحليل الذي
جيعل دواعي معاناة املس���يحي الفلسطيين
مو ّز ً
عة بالتس���اوي بني املس���لم الفلسطيين
وإس���رائيل ه���و كم���ا يق���ول املث���ل يف بالد
املغ���رب" :الدب���رة يف احلمار أت���وا باحلصان
يكوُونه"ْ .
واألوىل بتلك الكنائس اليت تذهب
ّ
ذل���ك املذهب و"أال تعمل عل���ى إعطاء غطاء
الهوتي للظلم الذي حنن فيه أي خلطيئة
االحت�ل�ال املف���روض علين���ا" كم���ا جاء يف
وثيق���ة "وقفة حق" املش���ار إليه���ا .لذلك مل
نس���تغرب حني قال بيري باتيس���تا بيتساباال
املكّل���ف الفاتيكان���ي حبراس���ة األراض���ي
املقدسة :ليس هناك اضطهاد (يف إسرائيل)
ب���ل هن���اك حري���ة ديني���ة ،يف تصري���ح
لـ"فورميكي" بتاريخ .26-10-2013
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اجلزائر  :الشعب
يطالب باسقاط
الرجل الشبح
دع���ت املعارض���ة اجلزائري���ة اجلمع���ة املرش���حني
لإلنتخاب���ات الرئاس���ية لإلنس���حاب والعم���ل عل���ى
تغيري نظ���ام احلكم بصورة سلمية.وش���ددت املعارضة
املنضوي���ة حت���ت تنس���يقية األح���زاب والش���خصيات
املقاطع���ة لإلنتخابات خ�ل�ال جتمع وس���ط العاصمة
اجلزائ���ر وحبضور أم�ن�ي كبري على خط���ورة الوضع
السياس���ي يف الب�ل�اد وأهمي���ة أن تذه���ب اجلزائر حنو
تغيري س���لمي حيميه���ا من األخطار احملدق���ة بها.وقال
عب���د ال���رزاق مق���ري رئيس حرك���ة جمتمع الس���لم
(اإلخوان املسلمني) أكرب أحزاب املعارضة اليت كانت
حليفة بوتفليقة يف احلكومة قبل أن تنس���حب متهمة
إياه وحميطه باإلنف���راد باحلكم ‘أنتم الذين حتكمون
الب�ل�اد ،إنك���م اخلط���ر الوحيد ال���ذي يواج���ه اجلزائر’.
وأض���اف ‘حن���ن هن���ا من
أجل حتذي���ر اجلزائريني
بأن بالدهم يف خطر ،لقد
(السلطة) فشلتم.’..واتهم
مق���ري الس���لطة مبن���ع
املظاه���رات املعارض���ة
لتش���رح بوتفليقة لوالية
رئاس���ية رابع���ة واحل���د
م���ن حري���ة التعبري.وقال
‘إننا نطلب منكم النضال
م���ن أجل بن���اء مس���تقبل
اجلزائر’ داعيا املتشرحني
لإلنتخابات من املنافسني
لبوتفليقة إىل اإلنسحاب
من السباق.من جهته ،قال
رئي���س التجم���ع من أجل
الثقاف���ة والدميقراطي���ة
حمس���ن بعلباس ‘إن لقاء
اليوم هو نقطة بداية من أجل تغيري غري مس���بوق ،هذا
التجم���ع يعرب ع���ن اجلزائ���ر املتعددة ،س���نكون هنا من
أجل إنقاذ اجلزائر’ يف إش���ارة إىل أن التنس���يقية تضم
إس�ل�اميني وعلمانيني ودميقراطيني ورئيس حكومة
س���ابق.وأضاف ‘حنن هنا لنقول بأن اإلنتخابات املقبلة
م���ا هي إال خراف���ة إن مل تك���ن خيانة’.وش���دد بلعباس
عل���ى أن ‘التغي�ي�ر ال مينح ب���ل ينتزع مؤك���دا على أن
‘التغيري جيب أن يكون سلمي ومنظم’.وتوقع بلعباس
أن ‘نظ���ام احلك���م س���ينهار لك���ن اجلزائ���ر س���تعيش’.
م���ن جهت���ه ،وص���ف رئيس ح���زب جيل جديد س���فيان
جياللي الرئيس بوتفليقة ‘بالرجل الش���بح’ يف إش���ارة
إىل غياب بوتفليقة عن الس���احة السياس���ية يف معظم
األوقات بس���بب حالت���ه الصحية.وانتقد جياللي مدير
احلملة اإلنتخابية لبوتفليقة ،عبد امللك سالل رئيس
احلكوم���ة الس���ابق ال���ذي اتهم���ه بإهان���ة اجلزائري�ي�ن
من خالل اس���تعماله لعب���ارات مازحة تقل���ل من قيمة
الش���خص وال�ت�ي أث���ارت احتجاجات كبرية يف ش���رق
البالد.من جانبه  ،قلل املعارض اإلسالمي عبد اهلل جاب
اهلل رئي���س جبهة العدالة والتنمية من قدرة بوتفليقة
على قيادة البالد يف املرحلة املقبلة.وقال ‘إن بوتفليقة
رجل تقريبا معوق ،ال يستطيع أن يعتين بنفسه’.واتهم
جاب اهلل اإلدارة والقضاء باإلحنياز إىل مرشح السلطة
بوتفليقة قائال ‘اإلدارة ليس���ت حماي���دة والقضاء غري
مس���تقبل’ معتربا أن ‘أقل شيئ جيب فعله هو مقاطعة
اإلنتخابات’ معربا عن أمله يف أن ينس���حب املرتشحون
من السباق.ويأتي هذا التجمع بعد أن كانت احلكومة
رفضت الرتخيص للمعارض���ة بتنظيم جتمعات تدعو
إىل املقاطع���ة ،إال أن ضغوط���ات الش���ارع واإلنتق���ادات
الدولي���ة ال�ت�ي ن���ددت بقي���ام الس���لطة مبنع املس�ي�رات
والتجمع���ات املعارض���ة لتنظيم اإلنتخابات الرئاس���ية
املقبلة جعلتها ترضخ وتوافق على جتمع املعارضة.
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خليل العرييب
أمحد بشون

عودة إىل االندية
الرياضية!!..
احلدي���ث عن االندية الرياضية ال ينتهى واليتوقف
النه���ا ه���ى( الرتموم�ت�ر) الذى يبني ويس���جل حرارة
احلرك���ة الرياضي���ة ومدى جناحها ولقد س���بق لنا
الكتابة على هذه االندية الرياضية والتى اسهمت فى
فرتة س���ابقة بعيدة فى اب���راز مئات الرياضية الذين
رفعوا راية الوطن عالية بل قدمت عشرات االداريني
الذين تولوا قيادة احلركة الرياضية فى كثري من
املواق���ع وقلن���ا ايضا انها م���رت بفرتات م���ن الرتاجع
و التدنى حتى وصل اىل قيادتها من اليس���تحقون هذا
الش���رف هذه االندية االن تعيش فى حرية من امرها
حي���ث تعتمد اعتم���اداً كلياً على دع���م الدولة املادى
وتعودت عليه ومل تهتم مبوضوع االستثمار رغم ان
لبعضها اس���تثمارات حتتاج اىل عناية وتطوير ومنها
م���ن حصل على اراضى الزالت مهملة ان الدور االن
عل���ى الدولة التى عليه���ا ان تتبنى ه���ذا املوضوع وان
تس���اعد االندية وال ترتك االم���ر لالندية الرياضية
الت���ى اس���تكانت وارتاح���ت م���ع مس���اعدة الدول���ة
واصبح���ت رهينه هلا وجلماهري ك���رة القدم النه اذا
اس���تمر هذا الوضع وقد يات���ى اليوم الذى تتوقف به
عن ممارسة نشاطاتها وخاصة كرة القدم !!!
ه���ل تس���تجيب الدول���ة وتتدخ���ل ملس���اعدة االندي���ة
عل���ى االهتمام باجلان���ب االس���تثمارى واالبتعاد عن
التسول املقيت والذى قد يرتتب عليه توقف النشاط
الرياضى !!..

االهليان فى مواجهة رمسية
للمرة االوىل
فرج العقيلى

االهل���ى بنغ���ازى واالهل���ى القاهرى عل���ى موعد ف���ى اوىل املواجهات الرمسية
وهذه املرة على مستوى بطولة افريقيا لالندية االبطال .
مبارة الذهاب ستكون فى ملعب الشازىل زوتني بتونس االهلى القاهرى غنى
عن التعريف بصوالته وجوالته وبعد من اقوى الفرق العربية واالفريقية .
االهل���ى بنغ���ازى حقق اجن���ازاً متقدماً لوصول���ه اىل دورى  16لكنه من حقه ان
يطمح اىل اكثر من ذلك هذا الطموح ليس مس���تحي ً
ال لكنه صعباً وحيتاج اىل
ذكاء وقدرات فائقة من الالعبني واجلهاز الفنى نامل من االهلى جهاز فنى
والعب�ي�ن تف���ادى كافة االخطاء والس���لبيات التى حدثت فى املباريات الس���ابقة
مب���ارة الذهاب هى املفتاح الرئيس���ى للذهاب بعي���داً لكن االمر حيتاج اىل الكثري
م���ن اجله���د والتحويطات ام���ام فريق كب�ي�ر وخمضرم كاالهل���ى القاهرى
اكثر الفرق بطوالت واجنازات على املستوى العربى واالفريقى .
نتمنى لالهلى بنغازى مزيداً من االنتصارات وعلى الرغم من الصعوبات النه
اليوجد مستحي ً
ال امام العزمية واالصرار .
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دميس الصغري

( كَـاني ) الكرة الليبية

مهرجان القصور الصحراوية بتطاوين

فتحي علي الساحلي
و ( كان���ي ) الع���ب برازيل���ي يلع���ب يف
مرك���ز اجلناح األمين  ،برز يف س���تينات
الق���رن املاض���ي  ،ولس���وء حظ���ه كان
اجلن���اح األمين يف املنتخ���ب الربازيلي يف
ذل���ك الوق���ت جارنيش���با الرائ���ع  ،ولذلك
مل يتحص���ل ( كان���ي ) عل���ى فرصت���ه
كامل���ة  ،فرح���ل ع���ن الربازي���ل وح���ط
الرح���ال يف جن���وب إيطالي���ا  ،حيث لعب

مقوم���ات اجلن���اح األمي���ن  ،فه���و س���ريع
وم���راوغ ،ولدي���ه القدرة عل���ى االنطالق
بالكرة  ،وميلك ميزة رفع الكرات العالية
لقلب اهلجوم يف منطقة اجلزاء  .ولس���وء
حظ���ه أيض���اً أن���ه يف ذل���ك الوق���ت كان
أمح���د األحول اجلناح األمي���ن للمنتخب
اللي�ب�ي  .ولذلك مل يتحصل على فرصته
كاملة  ،ومع ذلك لعب مباريات كثرية

م���ع فري���ق نابول���ي برفق���ة األرجنتيين
(التفينو ) واألس���باني ( عمر س���يفوري )
وحقق معهم تارخياً حاف ً
ال باالنتصارات
واألجماد الكروية .
ولقد ش���اهدته م���ع والدي ( رمحه اهلل )
ع���ام  1967عندم���ا كان يلعب يف فريق
نابول���ي ضد فري���ق اليوفنتس يف مدينة
نابول���ي  ,وأعجب���ت كثرياً به���ذا الثالوث
الرائ���ع خباص���ة اجلن���اح األمي���ن الرائع
( َ
كان���ي )  ،وق���د اخ�ت�رت ه���ذه املقدم���ة
لوجود الشبه الكبري يف األداء داخل امللعب
ب�ي�ن الربازيلي ( كان���ي ) والعبنا دميس
الصغري  . .فلعبهما متقارب ،فهما ميلكان
الس���رعة واحملاورة وتغي�ي�ر االجتاه أثناء
اجل���ري بالكرة وبزوايا قائمة  . .وميلكان
أيضاً القدرة على االخرتاق اجلانيب حنو
املرم���ى وإصابة اهلدف  .ودميس الصغري
كان مبقدوره يف تلك الفرتة أن حيرتف
يف اخلارج وحيقق جناحاً كبرياً .
ودمي���س الصغ�ي�ر هو أب���ن العب فريق
كوي���ري والصاب���ري ومنتخ���ب بنغازي
يف عش���رينات وثالثينات الق���رن املاضي
الالعب ف���رج الرقي���ق وهو أيضاً ش���قيق
الع���ب الوس���ط اجلي���د وصان���ع اللع���ب
دميس الكبري .
ب���دأ حياته الرياضي���ة مع فريق اهلالل
يف بداي���ة الس���تينيات وحتص���ل س���ريعاً
عل���ى فرصته يف الفريق األول ليش���ارك
العمالق���ة عل���ي الش���اعلية وحمج���وب
بوبك���ر وعبدالس�ل�ام الورفل���ي وارحيمة
شتيوي وأمحد األش���هب وميلود عرييب .
 .يف بناء سيمفونيتهم الرائعة واملساهمة
يف تطوير لعبة كرة القدم يف ليبيا .
كان دمي���س الصغ�ي�ر ميل���ك كل

م���ع املنتخب اللييب وحق���ق جمداً كبرياً
م���ع املنتخ���ب ..إضافة إىل م���ا حققه مع
فريق اهلالل وما قدم���ه من كرة رائعة
كجن���اح أمين عص���ري  . .ورمب���ا يرجع
الفض���ل أيض���اً لش���قيقه دمي���س الكب�ي�ر
ال���ذي كان يلع���ب مع���ه يف فريق اهلالل
 ،وكان مي���رر ل���ه الك���رات الطويل���ة يف
اجلن���اح األمين  ،وألن دمي���س الكبري من

أفضل صانعي اللعب يف مركز الوسط ،
جعل شقيقه يربع يف هذا املركز وأصاب
شهرة كبرية مع فريق اهلالل واملنتخب
اللي�ب�ي  ،وال ننس���ى أيض���اً أن امل���درب
اجلزائري اإلبراهيمي الس���عيد مل يبخل
عل���ى دمي���س الصغري بالنصح واإلرش���اد
وتعليم���ه أس���رار هذا املرك���ز وكيف ال
حي���دث ه���ذا واإلبراهيم���ي كان العب���اً
حمرتفاً يف فرنسا  ،وميلك قدرات خارقة

يف هذا اجملال .
وق���د لعب���ت مع دمي���س الصغري مخس
مواس���م يف فريق اهل�ل�ال  ،وكنت أعرف
جيداً أن���ه العب جيد وأن���ه مع مصطفى
املكي وأمحد األحول اعتربهم من أفضل
األجنح���ة يف س���يتينات الق���رن املاض���ي ،
وكنت أقول دائم���اً لو أن دميس الصغري
لع���ب يف مرك���ز اجلن���اح األمي���ن ووجد
خلفه صانع لعب جيد س���يحقق للفريق
ال���ذي يلع���ب ل���ه االنتص���ار  ،وحيق���ق
لنفس���ه ش���هرة كب�ي�رة  ،ولكن���ه كان
يفض���ل مرك���ز قل���ب اهلج���وم بالرغ���م
من قص���ر قامت���ه وع���دم إجادت���ه اللعب
بال���رأس  ،ولك���ن للحقيق���ة والتاريخ أن
هلذا الالعب نكه���ة خاصة وكنت أمتتع
مبشاهدته كجناح أمين  ،وعندما لعبت
معه يف فريق اهل�ل�ال عرفت فيه الطيبة
واألخالق الفاضلة واالبتسامة الدائمة ،
وهو من الالعبني الذي���ن كانوا يهتمون
بقيافته���م داخ���ل وخارج امللع���ب  ،وكان
ل���ه أس���لوب ممي���ز يف امللع���ب وخارج���ه ،
وكان���ت تربطه عالقات صداقة محيمة
مع العيب األندية األخرى خاصة الذين
كان يلعب معهم يف تش���كيالت املنتخب
اللييب .
حتي���ة إعج���اب وتقدي���ر هل���ذا الالعب
الرائ���ع واخلل���وق وال���ذي ق���دم لنا كرة
متط���ورة وعصري���ة  ،وكان م���ع وال���ده
وش���قيقه قم���م كروي���ة نفاخ���ر بها يف
اجملال الرياضي  .ولن ننساها أبداً .
الصور املرفقة :
 1ـ فريق اهل�ل�ال عام  1972يف مباراته
م���ع فري���ق الوح���دة يف ملع���ب بنغ���ازي
والذي فاز فيها فريق اهلالل  3ـ . 1

وقوف���اً من اليمني  :علي بوش���عالة  ،عمر
دوم���ة  ،يوس���ف البكوش  ،ع���وض عون ،
عوض خملوف  ،فتحي الساحلي .
جلوس���اً  :حس���ن املهدوي  ،مفت���اح الطيار
 ،عبدالس�ل�ام البك���وش  ،دميس الصغري ،
وحارس املرمى الرائع مخيس العبيدي .
 2ـ رئيس فري���ق اهلالل دميس الصغري
ورئيس فريق الوح���دة حممود اجلهاني
(ملعب بنغازي ) 1973

من املفرتض أن تكون فعاليات مهرجان
القصور الصحراوية بتطاوين باجلنوب
الش���رقي لتونس ق���د إنطلق���ت برعاية
رئي���س اجلمهوري���ة  ،هذه ال���دورة اليت
حتم���ل الرق���م  35وهو يعت�ب�ر من أقدم
املهرجان���ات الس���ياحية والثقافي���ة يف
اجلنوب التونسي .
ويتميز مهرج���ان القصور الصحراوية
بتطاوين ملا تتميز به املنطقة من معامل
أثرية وتارخيية ومعمارية جتسدت يف
جمموعة من القصور األثرية القدمية
املنتشرة يف املنطقة ومن أهمها :
قصر العواديد وقصر أوالد عون وقصر
املقابل���ة وقص���ر أوالد حمم���د وقص���ر
احل���دادة وقص���ر أوالد س���لطان وقص���ر
كرشاوي وقصر أوالد أبوبكر والقصر
القدي���م أو قص���ر زناته  ،وه���ذه القصور

التارخيية بناها س���كان املنطقة القدامي
هرب���ا م���ن زحف ب�ن�ي هالل يف أواس���ط

الق���رن احل���ادي عش���ر وه���ي تس���تعمل
كمس���اكن وخم���ازن للحب���وب ومواد
التموين .
ويتضم���ن برنام���ج املهرج���ان لوح���ات
تراثية جتس���د تاريخ املنطقة وس���هرات
فنية وشعر شعيب ومعارض للمقتنيات
الشعبية وفنون شعبية وجوالت سياحية
وجتس���يد لتقالي���د وع���ادات ش���عبية
ميارس���ها أهالي املنطقة يف مناس���باتهم
اإلجتماعية وحرفهم يف جماالت العمل
املختلفة  ،ويس���تقطب املهرجان س���نويا
أف���واج س���ياحية م���ن خمتل���ف البل���دان
إضافة إلي حضور ومشاركة املواطنني
التونس���يني احلريص�ي�ن عل���ي حض���ور
فعالي���ات ه���ذا املهرج���ان م���ن خمتل���ف
املناطق التونسية .

رحيل الفنان السوري (أبوحامت )
توفى األس���بوع املاضي يف بريوت املمثل السوري وفيق الزعيم عن عمر يناهز
 53عاما والذي أشتهر بدور ”
أبوحامت يف املسلس���ل الس���وري االش���هر ” باب احلارة ” .وكان الزعيم قد بدأ
مش���واره يف عام  1990يف مسلس���ل حاره نس���اها الزمن  ،وش���ارك يف االجزاء
اخلمس���ة من مسلس���ل باب احلارة و غاب عن اجلزء الس���ادس والسابع الذي
يصور حاليا يف دمشق بسبب تدهور حالته الصح ّية بسبب مرض السرطان ..
“محام
آخ���ر أعمال���ه كانت مسلس���ل “طاحون الش���ر”و اجل���زء الثاني ،م���ن ّ
شامي” الذي مل يعرض حتى االن.
كم���ا كان ل���ه مسلس�ل�ات احلصرم الش���امي وك���وم احلج���ر والدايه ويف
الس���ينما فيلم الطحالب وفيلم السحاب ويف املس���رح مسرحيات املفتش العام
ومسرحية القاعدة واإلستثناء وحكاية زهرة احلفارة ومصرع عامل .
اجلدير بالذكر أن فريق مسلسل “باب احلارة” أوقف دقيقة صمت على روح
الف ّن���ان الراحل  ،وأعلن عن إيقافه التصوي���ر ،وكان الراحل قد حتصل علي
العديد من اجلوائز منها جائزة اإلبداع الذهيب وجائزة الدولة التقديرية .

الرقابة املصرية ترفض البوم احلجار
ذك���رت صحيف���ة اليوم الس���ابع املصرية
ب���أن جه���از الرقابة عل���ى املصنف���ات الفنية،
برئاس���ة املخ���رج أمح���د ع���واض رف���ض
اس���تخراج تصاري���ح األلب���وم العاطف���ى "م
اآلخ���ر" للنج���م عل���ى احلجار ،وال���ذى يضم
 14أغنية ،منها "معلش" و"م اآلخر" و"عيشها
متحس���بهاش" و"حبي���ت من س���نة" و"بقدر ع
الدنيا" و"بين���ا حاجات" ،حيث أخطرت النجم

الغنائى رمسياً برفضهاً.
ويس���تعد النج���م عل���ى احلج���ار للس���فر
لبع���ض دول اخلليج ،مطلع األس���بوع املقبل،
لط���رح ألبوم���ه هناك ،بع���د التعن���ت الواضح
من قبل جه���از الرقابة على املصنفات الفنية
وتعطيله���ا طرح األلبوم ،رغ���م تقديم الفنان
مجيع األوراق املطلوبة
يُش���ار إىل أن النج���م على احلجار مل تكن

له س���ابقة م���ع جهاز الرقابة عل���ى املصنفات
الفني���ة ط���وال الفرتات املاضي���ة رغم طرحه
أغني���ات كث�ي�رة حتم���ل حس سياس���ى ،ومل
يواج���ه تعن���ت الرقاب���ة س���وى م���رة واح���دة
منتصف الثمانينيات بس���بب أغنيته "يا طالع
الشجرة" فى املقطع الذى يقول فيه "صليت
مجيع فرضى ،زكيت ومش مرضى ،خايف
أموت قبلك ،ما تلمنيش أرضى".
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يوسف بن صرييت
ع�ب�ر مرحلة األغنية الليبية يف اإلذاعة
الليبية حيث توافد عل���ي هذا اجملال الكثري
من األمس���اء يف جماالت الغناء واملوس���يقي
والكلم���ة بأع���داد كب�ي�رة منها م���ن واصل
العط���اء ومنه���ا م���ن إختف���ي ع���ن الظه���ور
وألس���باب كثرية غالبيتها عدم اإلستفادة
م���ن هذا اجمل���ال معنوي���ا أو مادي���ا وبعضها
كان���ت إمكانيات���ه الفنية غري ق���ادرة علي
اإلس���تمرار واإلب���داع يف هذا اجمل���ال ومنها
م���ن إس���تمر يف ه���ذا اجمل���ال دون إب���داع أو
موهبة علي إعتبار أن هذا اجملال كان غري
مطروح للنقد والتقييم وكان الدخول يف
جماله ام���ر يف غاية البس���اطة والس���ذاجة
بالرغ���م من وج���ود رقابة علي ه���ذا اجملال
مصدره���ا جل���ان النص���وص ال�ت�ي تضعه���ا
اإلذاعة ملراقبة تلك األعمال الغنائية واليت
تكون غالبا قليلة اإلدراك واخلربة واملهنية
 ،وه���ذا م���ا س���اهم يف تقدي���م كث�ي�ر م���ن
األعم���ال الغنائية اهلابط���ة وإختفاء كثري
من األعمال اجليدة ألس���باب عدة قد تكون
ش���خصية أحيانا  ،وبرزت يف تل���ك املرحلة
بعض من فاقدي املوهب���ة من الثالث فئات
الص���وت واللح���ن والكلم���ة مم���ا س���اهم يف
تعثر مس���توي األغنية الليبية ولوال تواجد
بعض املواهب اجليدة علي هذه الس���احة ملا
إمتلكنا تلك اجملموعة اجليدة من األعمال
الغنائية  ،عق���ب ذلك أصبح اجملال مفتوحا
ل���كل م���ن يرغب دخ���ول ه���ذا اجمل���ال دون
قي���د أو ش���رط وكث���رت األمس���اء خاصة
يف وج���ود أع�ل�ام ال يك�ت�رث كث�ي�را س���وي
بالذي يقدم���ه جمموعة قليلة من مداحي
الس���لطة املعروفني وترك األغنية األخري
تغ���وص يف حبر م���ن الفوضي واإلحنطاط
علي أيدي بعض أدعياء الفن والذي إمتدت
فروعه وخيوطه حيت االن .
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