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 اإلهـــــداء

 

إلى  فارس حملت أسمه بعد أن لقى حتفه برصاص          

الغزاة اإليطاليين في تلك المعركة المشهودة فجـر        

31-10-1928. 

إلى عمي األمين احمد مازن ورفاقه شـهداء         

 .معركة قارة عافية

و إلى األعمام واألخوال التسعة عشر الذين أعدموا        

معركة ،   لمسئوليتهم عن ال   28-11-15شنقاً مساء   

في كتابه  )) غرتسياني  (( كما يقول الجنرال الفاشي     

 .نحو فزان

لهم ولشهداء الوطن عمومـا أمـضى هـذا         

 .اإلهداء

 إكبارا وإجالال

 

 المؤلف
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 وفي الجسم نفس ال تشيب بشيبه
 ولو آان ما في الوجه منه حراب

 لها ظفر إن آل ظفر أعده
 وناب إذا لم يبق في الفم ناب

 ما شاء غيرهايغير مني الدهر 
 وأبلغ أقصى العمر وهي آعاب

 وأني لنجم تهتدي صحبتي به
 إذا حال من بين النجوم سحاب

 غني عن األوطان ال يستفزني
 إلى بلد هاجرت منه إياب

    
 وأصدى فال أبدي إلى الماء شهوة

 وللشمس فوق اليعمالت لعاب
 وللسر مني موضع ال يناله

 نديم و ال يفضى اليه شراب
 ني ساعة ثم بينناوللخود م

 فالة إلى غير اللقاء تجاب
                          

 ترآنا ألطراف القنا آل شهوة
      فليس لنا إال بهن لعاب

          
 أعز مكان في الدنا سرج سابح 

  وخير جليس في الزمان آتاب
 

 
 ))أبو الطيب المتنبي (( 

 )  هـ 354ت      ( 
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 ) إشارات  ( 

 
 )1 (  

ه الصفحات يكمل مثلث مسارب ضلعه الثالـث        ذ
وتتحد وفقا لذلك الدائرة الكاملة أو شبه الكاملة مـن هـذا            

. النص الذي اخترت له مبدأ التهجني بني الذايت واملوضوعي          
متمثالً يف األسرة والواحة ،والـوطن      :احمللي والوطين ؛ احمللي     

 رحلة   هي …جامعا بني احمليط األصغر واهلاجس القومي األكرب      
تعود بداياا إىل أواخر عهد االستعمار اإليطايل وفترة احلرب         

ومن بينها  . العاملية الثانية اليت دارت رحاها فوق التراب اللييب         
مسقط الرأس ومهد الطفولة األوىل ، مـروراً بفتـرة اإلدارة           
الربيطانية أثناء تقرير املصري اللييب وما أحدثه من تغيري يف احلياة           

ىل التجربة التقليدية وما حتقق خالهلا من وعي وإسهام         وصوالً إ 
وموقف ضمن جيل من املثقفني الذين كان هلـم حـضورهم           
املشرف وإسهامهم امللموس ، فسعى النص إىل توكيـد هـذا           
احلضور وتلمس أثاره ، كما يتضح يف اجلزء األول والثـاين ،            

ات لتأيت بعد ذلك السنوات الثالث األوىل من عشرية السبعيني        
، موضوع هذا اجلزء حتديداً و هي شديدة التميز يف التـاريخ            

 .اللييب املعاصر ، وكذلك التعاطي معه من قبل اايلني 
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 )2(  
انبعثت فكرة هذا العمل يف اللحظـات األوىل مـن          

 86-4-15وقوع الغارة األمريكية اآلمثة على الوطن فجـر         
ـ           دث حني قفزت صغرييت من سريرها مفجوعة من هول ما ح

ومل تفلح بعـد    . وهي ترتعد كفرخ طري مل ينبت له الريش بعد          
ذلك مجيع حماواليت لتهدئة روعها لتعود إىل فراشها بل ظلـت           
ملتصقة يب حىت شروق الشمس ومبادرة الكتاب باحلضور إىل         

فأعادت يومئذ إىل ذاكريت حلظة     . مقر رابطة األدباء والكتاب     
دما أخذ الطريان الربيطـاين     عشتها يف احلرب العاملية الثانية عن     

يلقي أكوام قنابله  على التراب اللييب اململوء بطائرات الطليان          
واألملان  لكن نريان القنابل ال تفرق بني املوجودين مجيعاً ، حىت         
أن الضابط اإليطايل الغيب أقدم على اقتحام املزرعة اجلميلـة           

معـدات  املالصقة لبيته وأدخل وسط الزرع اليانع ما لديه من          
بقصد إخفائها ، غري مدرك فيما يبـدو أن الـصور يف هـذه              
األحوال تلتقط من أبعد املسافات ، فظل الوالد ساهراً حـىت           
الصباح من هذا التصرف األرعـن ، وحفـرت أحزانـه يف            
الذاكرة الغضة أخاديد عميقة مل يفلح الزمن يف سدها ،كمـا           

الكتاب عربت يف أول خاطرة كتبتها لإلذاعة ضمن مسامهات         
عن مشاعرهم الشخصية حول الغـارة واعتـرب أصـدقاؤنا          
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املخرجون تلك اخلاطرة فكرة شريط كامل ، فإذا ما أقـدمت             
الدوائر االسـتعمارية علـى ارتكـاب جرميـة احلـصار يف            
التسعينيات كان االنصراف لكتابة هذا النص يف شكله األول         

ثـة وإن   ومن مث إجنازه على النحو الذي جاء يف األجزاء الثال         
ولعل إيقاع الكلمـات    . يكن النشر قد مت حسب التساهيل       

 . خري ما جيسد هذه احلقيقة لكل من يقرأ النص بوعي 
 

 )3 (  
قوبل اجلزء األول والثاين ، عنـد صـدورمها تباعـا               

باهتمام غري عادي من زمالء الكلمة داخل الوطن وخارجـه          
وارات الـصحفية   وبرز ذلك يف املتابعات النقدية الدقيقة واحل      

الكثرية وقد بلغ هذا االهتمام ذروته يف الندوة املوسعة الـيت           
احتضنها مركز اجلهاد للدراسات التارخيية بدعوة من رابطـة         

وحبضور حـشد فكـري     ) شعبية طرابلس   ( األدباء الكتاب   
قوامه أكثر من مائيت مشارك قدموا من بنغازي ومرزق وسبها          

ة وبين وليد إىل وطرابلس ،      وهون ومصراته وصرمان والزاوي   
مثلت فيهم مجيع األجيال والتيارات على مدى ساعات أربع ،          
وأوراق جتاوزت العشرين يف تظاهرة غري مسبوقة ، فاقـت يف           
وقعها على النفس كل أنواع التكرمي الذي طاملا هفـت إليـه            
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بعض النفوس ، حىت إن جممل ما ألقي ونشر بعد ذلـك مـن              
 أن مبأل من الصفحات ما      –سري طبعه    حني تي  –أوراق ، ميكن    

يزيد على أكرب األجزاء املكونة للكتاب ، فقد كانت واحلـق           
يقال ضربا من القراءات الواعية سواء وهي تبدي ما توفر هلا           

أو وهي تسبح يف أغوار النص وتـسعى إىل         . من مالحظات   
 . اكتشاف غوامضه ، وفض خوامت أسراره ، وأبعاد دالالته 

 
 )4(  

 يف هذا اجلزء ، ذات النهج الذي اتبعتـه يف           سلكت
ومن . اجلزء الثاين من حيث انتقال السرد من اخلاص إىل العام           

وأبقيـت يف   . الوطين إىل القومي ، ومن الداخل إىل اخلـارج          
التعامل مع األمساء على ذات الوترية القائمة علـى االكتفـاء           

لضمائر كما تداخلت ا  . باالسم األول مرة واللقب مرة أخرى       
وقد تتماهى يف احلدث ذاته حبيث ال يظهـر         . حضور أو غيابا    
وهو أسلوب يعرفه املتذوقون لفن السرد فال       . الفاعل صراحة   

يرون يف اعتماد الفعل املبين للمجهول أي عيب ، واألمـر ال            
يدعو لالستغراب ، فمن طبيعة النص السريوي أن يعىن بإبراز          

ارد عـرب تفاعلـه مـع       التطور الذي يطرأ على شخصية الس     
األحداث اجلارية فيكون ظهوره واختفاؤه وفقـا لـضرورات    
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السرد واستجابة لدواعي مجاله واكتمال صورة وجيئ التعامل         
مع املستجدات بشكل قائم على التعقل واستشعار املـسؤولية         
الذي طبع صفحات هذا اجلزء خري توضيح ملا تبادر إىل أذهان           

 من البنية الفنيـة يف اجلـزء        البعض من أن النص قد استهدف     
الثاين أن يكون السارد حمور األحداث إذ لو كان األمر كذلك           

إن التعامل مع األمساء بذات     . لنحى هذا اجلزء غري هذا املنحى       
الكيفية السابقة  فمرده إىل أن ما شغل به النص هـو الفعـل              
وداللته وليس الفاعل وحيثيته ، وما التفصيل حـول املـوتى           

ليل امللموس على مستوى الوفـاء ومـا االهتمـام          سوى الد 
باهلامشيني أال التمثل الواعي حلقيقة املنهج الذي ميـارس دون          

وما عدم إرفاق العمل بصور الكثري من الرسـائل         . أن يقال   
الرمسية والشخصية إال من قبيل العزوف عـن الكـثري مـن            

س أحداث املاضي ، ألن ما يكتب اليوم يشري إىل ما كان باألم           
 .       ، واملعركة احلقيقية دائما هي معركة اليوم 

 
 )5(  

 هناك أحداث كثرية وشخصيات كثر ، مل يتيسر استيعاا يف          
هذا اجلزء ألسباب قد ال يتعذر إدراكهـا ، أمههـا أن هـذه              
األحداث مل تنضج مبا فيه الكفاية ، كما أن العالقة الوجدانية           
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كالية حصلت يف اجلزء    مع بعض الشخصيات مل تتوفر وهذه إش      
وبعض الذين كتبوا عن النص مل خيفوا ضيقهم منـها ،           . الثاين  

ورمبا كان ذلك يف شيء من التعسف ، ونرى أنه لو حـصل             
شئ من التدبر ، ملا عزب املربر فالكتاب ليس تارخيا ليبحـث            

وليس معجما ليطلب إليه إحـصاء كـل        . فيه عن اإلحاطة    
أمـا  . عض األحداث مرجعية    األمساء ، ولكنه نص يتخذ من ب      

ووصفه . القول بتنافره مع جنس الرواية والسرية واملذكرات        
باحلياة اخلاصة بقصد النيل من قيمته الفنية فال شك أنه يـوفر            

إذ ما من عمل كتب له اخللود يف دنيا         . حجة له وليست عليه     
وما من  . اإلبداع إال وكانت التجربة احلياتية من أهم منطلقاته         

 لسمو النص األديب إال مبا يتوفر له من التمـرد علـى             سبيل
ومـسارب  . . األشكال السائدة والرتوع القوي حنو اجلديد       

والشك أن ذلـك    . عمل يستفيد من األجناس األدبية جمتمعة       
هو الذي دفع بعض الذين تعاملوا معه حبميميـه إىل اإلشـادة            

ف ومل تغب عنـهم أهـدا     . بشفافية اللغة وخصوبة التفاصيل     
 .الغموض وإبعاد املضامني 

والشك أن ما أفاء اهللا به من فسحة العمر واتـساع            
التجربة ونعمة املشاركة يف العديد من األحداث والفـضاءات         
سيكون له حضوره يف نصوص أخرى وعناوين خمتلفة ، خاصة          
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وأن من الرموز الرائدة من أضطلع بالعمل الثقايف واإلسالمي         
يف الثمانينات مثاالً للقدوة احلـسنة    على مستوى القرار وكان     

وال بد ان يتم التعرض له يف أي مغامرة سردية ، مبـا حيقـق               
حجم اإلسهام وليس عرب اإلشارات اخلفيفة كاإلمياء إىل ممارسة         
الرياضة باجللباب الطويل أو إلقاء اخلطب أمـام الـسعداوي          

اليت أعتقد الـبعض أـا كافيـة        ! وكلمة لبيك وطين لبيك   
 !فلإلنصا

وأخرياً فإن مسارب ال تصادر حـق أحـد يف الـرد            
وقد ترفق يف طبعـة الحقـة بـبعض         . واإلضافة والتصويب   

التصويبات ولكن دون أن تتخلى عن تصويب التـصويب ،          
وهي تدرك أا مبا محلت قد تقحمت طريقـاً كلـه أشـواك             

. وأهوال ، لكن أريج الورود سيغلب على كل مـا عـداه             
ر اليت سلمت باسم الكتاب الليبـيني يف        والشك أن باقة الزهو   

ندوة مركز اجلهاد لتقدم الدليل القوي على هـذه احلقيقـة           
 الرائعة ، والتعبري الصادق عن هذا املعىن اجلميل ، 
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1 
 

   اخلامسة والنصف دائماً ، من كل يوم ، ذلك هو موعـد             
هذه هي العادة املكتسبة والـيت أمكـن        .. االستيقاظ األول   

ا يف املدينة الكبرية ، اليت عجزت علـى قوـا ،            االحتفاظ  
وكثرة متغرياا ، عن قـتل هذه العادة املتبقية من تلك النشأة           

مرابع الصبا املفقـود والطفولـة      . األوىل يف الربوع البعيدة     
اخلالدة ، حني كان حضور القراءة الصباحية شرطًا ال مندوحة          

ن يكن اإلخالل ببعض    وإ. من االنصياع له واالستجابة لندائه      
الشروط أو كلها يف مقدمة عشرات الردود اليت كثريا ما يلجأ           

ـًا الكل ، عندما  يسرون بذلك لبعضهم        . إليها البعض    وأحيان
البعض ، وهم يف الغالب األعم يتناجون باإلمث والعدوان ، وال           

رغم أم يقرأون النهي عن     ) معصية الرسول (يستثنون بالطبع   
عل املشني ، مرة يف الشهر علـى األقـل وهـم            مثل هذا الف  

والذي صار يف العقلية الناشئة ينعت      . يستظهرون النص اخلالد    
باحملكم ، حني أمكن االطالع على الدراسات الـيت اهتمـت           
بالنص العظيم ، واضطلعت بترتيبه يف شكل معجمي ، بـات           
يسهل االطالع واملتابعة جلمهرة الدارسني من أقصر الطـرق         

ا ، دون استشعار اهليبة الروحية باعتبار أن مـا يقـرأ            وأيسره
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معجماً وليس مصحفًا رغم أن الكتاب ال حيمل شيئًا سـوى           
 .اآليات املفصلة 

  أما عن دواعي اإلخالل ، فقد كان من أقرب مـا يـدفع             
لألخذ بأسباا والركون إليها ، ذلك الربد الـشديد الـذي            

حقيقي وتغطيـة األيـدي     يفلح يف حتويل املاء السائل إىل ثلج        
بقشرة خشنة سوداء تبذل جهود كثرية إلزالتها عندما شحت         
املياه وغابت املراهم ومشتقات الـدهون ومجيـع أوليـات          

إنه الربد الذي ال يطاق ، ولو كان اللباس ملفًا خالصا،           .العالج
فما بالك والعاصم األول واألخري منه شواظ من نار ضـعيفة           

رمت والطلح غري متيسر ، وليس لألهل       االلتهاب ، ألن حطب ال    
ما ميكنهم أن يقايضوا به البدو يف حالة جميئهم إىل هناك ، فال             

ألن اجلريـد   . بديل إذن سوى جذوع النخل صعبة االشتعال        
قد بيع ملن أصبح يف إمكانه أن يـشرع يف التجهيـز لبنـاء                
الدكانة واملخزن ، إلمتام نصف الدين ، مع أن كل القـرائن            

 أن النصف األول قد ضاع منه الكثري، إن مل يكن قـد             تؤكد
 .ورمبا مل يكتسب من البداية سوى يف املظهر . ضاع بالكامل 

 لقد طالت السهرة كثريا يف الليلة املنصرمة ، ولكنها مل حتـل            
دون االستيقاظ ، وفقًا هلذه العادة ، عادة  ذلك الزمان الذي            
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توشك أن تتالشى ،    مل يبق منه سوى طيف باهت ، يف ذاكرة          
 .أو تضيق مبا محلت عرب الزمن 

    إن الكتابة على كل حال هي العاصم من وطأة الظـروف           
اليت أخذت تضيق على النفس ما كان واسـعا مـع           . الصعبة  

 الكتابة دون غريها جتعل     …خريف أخذ يطرق أبواب احلياة      
من الالجئني إىل عواملها الرحبة واملتمـسكني حببلـها املـتني           

. يستخفون مبا مأل احلياة من صعوبات مجة ومضايقات متعددة          
الكتابة ذلك السالح القوي واحلصن األمني مبا تفضي إليه من          
استشعار التوازن ، وما تفيضه من اإلميان املطمئن والـصمود          

ويبدو أشـد   . املغري ، فتبدو االبتسامة دائما فوق كل شيء         
سحابة صيف عن قريب    (ل  األمور تعقيدا ال يتجاوز املثل القائ     

خاصة إذا كان املتبقي من الصيف ال يزيد عن يـوم أو   ) تقشع
بعض يوم ، وإن يكن هذا اليوم قد شهد وقـوف الـسيارة             

وإشارة راكبيها إىل الشقة واحلديث   أمام العمارة )88111(
الذي يفترض أن يلتقيه صباح     . بعض الوقت مع املالك شعبان      

ليه باألمس وقبل أن خيلد إىل النوم ، حني         اليوم وفقًا ملا اتفقا ع    
تصبح على خري يا أستاذ أنشوفك غدوة       : قال كلمته األخرية    

 .ضروري 
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 سيتم التوقف بعض    - بعد الشروق مباشرة     –    عند اخلروج   
الوقت مع شعبان ، وإن مل يكن قد وجد مثل العـادة أمـام              

فـال  املدخل يتحدث مع هذا املار أو ذاك ، أو ينهر بعض أط           
العائلة أو يشري ألحد املارين بيده فال بد من الـسؤال عنـه ،     

أجل ، البد أن    . عساه يكون قد فهم شيئاً من راكيب السيارة         
يكون قد فهم ، أمل يشاهدمها معه وكان أحـدمها يـشري إىل             

من املؤكد أن كلمته اليت وجهها قبل حتيـة املـساء             . الشقة  
عالقة بـاألمر ، وشـعبان      حاثًا على لقاء اليوم ستكون ذات       

طيب على أي حال ، وإن يكن أخوه البوراوي أكثر رزانـة            
 . منه

   سيكون التوجه حنو الصحيفة ، لكتابة ما ميكن أن يكتب ،           
واحلاجة إىل  ) االثنني(فعدد األربعاء حيتاج إىل البداية من اليوم        

املادة غري مقيدة ولو كانت مادة إخبارية ، التقاليـد املتبعـة            
فها األول أن يتحقق التميز يف الصياغة ، وااللتزام يقتضي          هد

اإلسهام بكل جهد ممكن ، وحرية املمارسة ال تترك أي عذر ،            
وعدم اإلحلاح من الصحيفة هو أحد احلوافز ، فال عذر واحلالة           
هذه من مضاعفة اجلهد يف الكتابة يف كل املواد املطلوبة سواء           

تصلة باألنـشطة ، أو الكتابـة       القضايا العامة أو املتابعات امل    
 . النقدية 
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    أبو حجاج ذاته مل يعد باعثًا على التحرج ، ليس فقط ألن            
صفحته األسبوعية املتفق على إجنازها من قبله مل  متس ، بـل             
ألنه يف تعيشه مل يعد يعول على دخل الصحيفة وحسب ، فقد            

قـل  وقع ضمه إىل قائمة املعينني مبكافأة من العـاملني يف احل          
الصحفي الذين أطلقت عليهم صفة احملرر غري املتفرع ، بقصد          

من ناحية ، واألخـذ بيـد       . التخفيف على الصحف اخلاصة     
كانت هذه اخلطوة صـيغة عمليـة       .هؤالء من ناحية أخرى     

لتحقيق أكثر من غرض ، أو ضرب أكثر من عصفور حبجـر            
واحد كما يقولون ، أي أن التعيني املـذكور خفـف علـى             

 . ، ومحى الصحفيني من استغالل أصحاا الصحف
كان أبو حجاج آخر من مشله إجراء التعيني ، مع انه األكثـر             
جدارة ، قدرة وتارخيا وحاجة ، فهو يكتب مبعاناة شـديدة ،            
ويضع مجلته بطريقة غري مألوفة ، وحيقق من خالل ذلك كلـه            
كتابة متميزة ، مجعت بني الرؤيـة واألسـلوب واملوضـوع           

 ، لكن املشكلة األساسية هي أن الصحافة حتتـاج إىل           والفكرة
الكم ، لتغطية الصفحات الكثرية ، وإن يكن بعضها ال يهمل           
الكيف ، الذي هو شديد املبالغة يف مسألته ، مما جعل األمـور             
تسوء بينه وبني الصحيفة كثرياً ، فهي ككل الصحف حتتـاج           
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 شيئاً متفرداً ،    إىل املادة لتغطية املساحات ، وهو يريد أن يقدم        
 .فالزمن واحلالة هذه غري زمنه 

    عند إثارة وضعه املعيشي أمام الدوائر املأذونة ، مل يتـوفر           
 :الترحيب املطلوب كان الرد يف نربة حادة 

اللي يدك يـده يف احلـيط يطلـع         "  البالد مملوءة فرصا ،      -
 ، ملاذا الفشل ؟"الفلوس 

 ، وفسر بأنه نتاج بعـض        لقد أثار هذا الرد مشاعر احلسرة      -
اخلالفات املتصلة بالقضايا الفكرية ، لكن الذي حدث كـان          
خمالفا لذلك ، فقد اتضح أن توصية حمددة قـد صـدرت يف             
اخلصوص ، ووجهت ملصطفى حتديدا بوصفه وكيل الـوزارة         

ويف شـيء مـن     .املختصة ، وشرع يعيدها يف أكثر من حمفل         
. اإلجراء وسخاء املقرر    السرور واالرتياح ، عربت عنه سرعة       
صلة مصطفى باموعة   .وتوظيف كل القدرات يف هذا التوجه       

وثيقة وقدمية ، تعود يف التاريخ إىل زمن الدراسة ، حني كـان             
طالبا بالقاهرة مث ملحقًا ثقافيا ا لسنوات طويلة ، وهاهو اآلن           
يتسلم منصب وكيل بالوزارة بعد فترة طويلة يف إدارة اإلذاعة          

فلح يف حتقيق هذا القدر من التوازن بني اموعة ومسؤويل          وي
القطاع ، حبيث ال يغلب طرفًا على طرف ، ويبذل اجلهد تلو            
اجلهد إلصالح ذات البني رغم اتساع اخلرق وصعوبة الرتـق          
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كل شيء إذن حيفز على االستيقاظ املبكر ، املاضي وما فيه من            
احلاضر .  والذاكرة   تربية تقليدية حفرت أخاديدها يف الوجدان     

املستقبل وما حيمل من أمـل      . وما يشهده من توتر وصعوبات    
إمكانية مغادرة القطاع صارت متاحة ، عنـدما        .وثقة وانتظار   

طرح وكيل الشباب الفكرة يف تلميح واضح ، إذا ما رؤى أن            
الصاحل ميكن أن يتحقق ذه الكيفية ، رغم أن اال احلقيقي           

لقد ازم النوم ، رمبا قبل املوعـد        . ريه  هو القطاع أكثر من غ    
 .املعتاد بأكثر من ساعتني على األقل ، وهو أمر نادر احلدوث 

وكالعادة تكون إذاعة طنجة هي املالذ الذي يتم اللجوء إليـه           
يف مثل هذه الساعات ، عندما استحدثت أسلوب البث املباشر      

ع ،  وأخذ املستمعون هلا يوالون االتصال من مجيـع األصـقا         
ومل يلـغ   . استمرارا يف التقليد املتبع من زمن اإلدارة الدولية         

كما استمرت  .هذا التقليد ومل تنقص كذلك ساعات اإلرسال        
إذاعة األغاين الشرقية والقدمية منها على وجه التخـصيص ،          
وإن كانت ال مل أحدث ما ظهر من أحلان ، فاهلدف كمـا             

ئل من املستمعني الـذين     يلوح هو احملافظة على ذلك الكم اهلا      
 . أمكن حشدهم هلذه اإلذاعة العتيدة 
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   إن عوامل فريد األطرش مؤثرة إىل حد كبري، و أغانيه الـيت            
. تذاع يف مثل هذه األوقات من إذاعة طنجة تبـدو منتقـاة             

 :وتتـفق يف أغلب األحيان مع واقع احلال ، بيد أن أغنية 
 اسأل الفجر والغروب
  اسأل الشمس والقمر

 أي غيب على القلوب 
 خطه كاتب القدر 

   هذه األغنية تظل على الدوام ذات وقع خاص ، واملـشاعر           
إزاءها ختتلف وتتداخل ، فال أحد يستطيع القطع بأن التـأثري           
للكلمات أو لصوت فريد وحلنه ، فكل هذه الشروط متوفرة،          
كلمات تزخر باألسئلة عن الغيب وكاتب القـدر ومـسرية          

 تلك الربوع اليت طاملا شوهدت يف أفالم فريـد          العشاق فوق 
عشية ولوج املدينة واالستقرار فيها ، ومعاقرة دور عرضـها          

لقـد كـان    . الكثرية أو اليت أخذت يف الكثرة مع الـزمن          
االستماع قبل ذلك يتم بواسطة إذاعة لندن وبرنامج ما يطلبه          
املستمعون وما كان يعرف بأغاين األفالم ، وكـذلك إذاعـة           

 .لقاهرة يف ليايل رمضان ، ولو أن طنجة هي آخر احملطات ا
    يف هذا الصباح وصباحات أخرى كثرية ، جيري االنتقـال          
مع مؤشري املذياع إىل بقية احملطات اليت توايل بث براجمهـا ،            
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بدءاً من صوت العرب والقاهرة ، ووصـوال إىل لنـدن ، و             
تشري إىل توجهات   أقوال الصحف الربيطانية وبقية الربامج اليت       

السياسة الربيطانية ، أمهها حديث شؤون الـساعة وبرنـامج          
أضواء ، هذا الربنامج الذي كرس يف حلقته املعتادة اليـار           
دولة باكستان ، حني قرر إقليم بنغالدش االنفـصال بـدعم           
هندي واضح ، مبعىن أن املشروع اإلسالمي الذي أسسه حممد          

نتهى ومل يعد مـن املمكـن          علي جناح  قبل عشرين سنة قد ا       
 حسب رأي اخلبري الربيطاين اند خليارات بالده والترويج         –

استمرار ذلك املشروع مستقبلًا ، فبـنغالديش قـررت         -هلا  
االنفصال ، والعامل يتابع ما جيري والتعـاطف مـع حركـة            

 .االنفصال من الدوائر الغربية واضح للغاية 
 إن اهلدوء مازال هو الظاهر          مل يكن املوقف قد تفجر ، بل      

ومع ذلك ، فقد كان الكالم قاطعا كل القطع ، ويف صـيغة             
تفوق الربنامج اإلذاعي العادي ، الذي يفترض أن يكون مـن           

. إذاعة حمايدة كما دأبت  على ادعاء هذه الصفة باسـتمرار            
لكن املسافة بعيدة بني القول واملمارسة كما يدرك املتتبعـون          

 هذا الكالم هو املقدمة على ما يبدو ملـا كـان            ومثل. بدراية  
لقد ضمرت املمارسة الدينية منذ سنني ،       .سيأيت ولو بعد حني     

بل إن النقيض هو الذي طبع الكثري من املمارسـات ، لكـن             
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احلديث عن ايار باكستان ، كما عنون املذيع حديثه ، جتاوز           
كل شيء يف ثقله على النفس وإشاعته لكـون كامـل مـن              

اعر األمل واستشعار املرارة يف احللق ، وآثار األرق تسيطر          مش
واالحتشاد للكتابة يقترب رويداً رويداً ، وهاجس ما يعتمل يف          

يبدو أقرب إىل األصابع كي متسك      . العقل ، حيس وال يدرك      
 .به من أي شيء آخر 

وهنـاك  .    مثة ، يف الواقع ، أكثر من قضية مرجحة للكتابة           
 .جناز املطلوب أكثر من حافز إل

    إذن مل يكن االنتقال إىل هذا املكان رد اللحاق باموعة          
اليت اتبعت يف سكنها نظام الشقق ، وهجرت البيوت الفردية،          
فعلى مجال ذلك النظام فإنه مل يكن هو األساس ، و إمنا لتزامن             
ذلك مع البت يف قطعة األرض املشتركة اليت شريت بواسطة           

ركة معه ، وكانت إىل جانب اهلوائيات اخلاصة        النويري ومشا 
باإلذاعة يف غرب طرابلس أو املشروع السياحي كما يقـال ،         
بعد أن مت توثيقها عند تسديد املبلغ باإلضافة إىل ما تكفلـت            
الصحيفة بتسديده على هيأة قرض ، سواء ما كان مستحقات          
 سابقة أو أخرى الحقة فاملطلوب كان هو إجناز الشراء الـذي          

لقد سر صاحب الصحيفة كـثرياً      . مضى عليه بعض الوقت     
عندما وجد وفرا أمكن جتنيبه هلذه املهمة ، فهو شديد احلرص           
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على األخذ بيد العاملني معه واألمر على أي حال ال حيتاج إىل            
شيء مثل مضاعفة اجلهد والتحكم يف املصاريف ، لتسديد ما          

ز للبناء من قبـل     منح ليؤدي يف املستقبل إىل اقتراض مبلغ جم       
املصرف ، ومن مث االستثمار بواسطة اإلجيار لفترة يكون بعدها          
العقار مهيأ للسكن ، فاملكان مجيل والسكن املستقل هو اهلدف          

وهـذا  . الذي يسعى للحصول عليه يف النهاية كل النـاس          
األسلوب هو الشائع ، تضحية وحتمل لبعض الوقـت ميكـن           

 من حياة مستقرة ملؤها الراحـة       بعدها للمرء أن حيقق ما يريد     
والتخلص من اإلجيار ، فقط شيء من الـصرب ، شـيء مـن              
التقليل يف املصاريف الزائدة عن احلاجة ، بل والـضرورية يف           
بعض األحيان ، فال وفر بال خفض يف املصاريف ، تلك هـي             

 .احلياة 
وقد جـرى تـشييده     .     ليس يف العقار سوى أربعة شقق       

أمام الشقة الـيت    . ه يف البداية من لدن اجلميع       حديثاً، مثّ شغل  
. وقع االتفاق عليها مثة شقة مشغولة من امـرأتني مـسنتني            

وشاب يبدو أنه شقيق إحدامها ، يتحدثون يف الغالب باللغـة           
اإلجنليزية، مع أن إحدامها مصرية ، املالك عرف على ما يبدو           

انت تقـول إن    األجنبيني وليس املرأة املصرية ، فاملعلومة منه ك       
ااورين من باكستان ، يعلو هذه الشقة األستاذ صاحل الـذي     
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يعيش مع كرمياته األربع وسط غمامة ظـاهرة مـن احلـزن            
أحلولكت عقب رحيل األم ، إثر مرض عضال عجـز عنـه            
الطبيب ، ونفد أمامه صرب الرجل ورمبا البنات األربع أيـضا ،     

 علـى األحيـاء     لكن املوت يف النهاية شيء كريه ، وآثـاره        
رمبا ألن البنات قد بلغن سن الزواج ، ومل يأت النصيب،           .سيئة

يف حني ال يكون من اليسري أمام الرجل أن خيتار لنفسه مـن             
يؤنس وحشته ويصون دينه وينقذه من الوحدة القاتلـة وآالم          

 .احلياة املريرة 
    هناك من يرجع أزمة الرجل إىل عودته املتأخرة من املهجر          

ي الذي قضى فيه جل عمره ، و تبوأ وظيفة سـامية يف             السور
البنك العريب حتديداً ، والذي كان موئل العديد من الليبـيني           

ويعـزو  . وحمل ثقتهم ومستودع أمواهلم وعظـيم ثـروام         
آخرون هذه األزمة إىل موقف الناس من أمثال هذا الرجل ممن           
 ميتلكون كل هذه امليزات ، و ال جيـد القـوم غـضاضة يف             

عند احلديث عن املنجز يف     . اعتبارهم جمرد مدعني ملا ليس هلم       
دنيا الوظائف واخلربات اليت انتهت جراء التهجري واألمـوال         
اليت تعذر نقلها لصعوبة التحويل من بلد إىل بلد ، فضال عما            
واجههم من استحالة التأقلم مع الواقع ، لـيس عـن رغبـة             

ومفارقات النشأة وما   وإمنا الختالف الطبائع    . وموقف مسبق   
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نتج عن ذلك كله من التوجس وعدم التفاعل وغياب املشترك          
بالنسبة لليومي ، وهو وضع عطل دور الكثري من القـدرات           
اليت كان من الواجب أن يكون املتاح أمامها أوسع واالستفادة          

 .مما لديها أمشل ، وإن يكن هناك من هو اكثر مسؤولية 
البيت على حنو أفضل ، وبالقـدر         صار من املتيسر أن يؤثث      

الذي فرضه منو األسرة ، إذ مل يكن األمر يتطلب أكثـر مـن              
. ترتيب الدخل ، بعيداً عن العشوائية وسيطرة املزاج اإلعالمي        

لقد مشل األثاث قبل كل شيء إكمال النقص وكذلك تغـيري           
بعض القدمي ، فخصصت ألول مرة حجرة مستقلة لألطفال ،          

 اخلامسة ومثانية اشهر ، وستدخل املدرسـة        فقد بلغت الزهراء  
حال استئناف الدراسة ، فاستثمرت حليمة بازيليا مكانتها يف         
مدرسة جامع عمورة فسجلت عائشة هي األخرى ، وصار من          

 .الضروري أن  يفصل طارق الذي دخل سنته الثالثة 
    اعتادت أسرة بازيليا أن تعامل من يصادق أحـد أفـراد           

هكذا تقول األم املسنة منذ وقـع       . أخ اجلميع   األسرة معاملة   
فقدرت بكل مـا متلـك     . االرتباط مع خليفة لسنوات بعيدة      

وخصته مبا يستحق من العناية أو كمـا        . أمهية هذا االرتباط    
رأت هي بالتحديد ، حني كان خليفة يهم بـاهلجرة فكـان            
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عدوله عن ذلك رد العالقة معه بل واملضي يف مشوار الزواج  
 .جناب وليد وإ

    اشتمل األثاث على غرفيت نوم لألطفال ، واستبدلت غرفة         
النوم القدمية بأخرى مستوردة ، إذ خفت احلماس للمنتـوج          

رمبا ألن ما يطلق عليه صفة اإلنتاج الوطين هو ليس          . الوطين  
وطنياً يف واقع األمر ، فكلمة الصنع الوطين تعـين اسـتغالل            

خر ، وبالتايل فال عالقة ملا يطلـق        املواد اخلام قبل أي شيء آ     
عليه نصف مصنعية حبياة الناس ، فمشكالت احلياة تعقـدت          
واملعرفة اتسعت ، واألوضاع االقتصادية ألي بلـد ليـست          

ومل تعد عموميات كثرية تفلح يف إقناع من لديه         . كالماً يقال   
رؤية أمشل ، وفهم أعمق ، لكي يقبل ببعض الكلمات الرنانـة            

اج احمللي ، وضرورة محايته واالعتزاز به ، ولو كان          بصدد اإلنت 
هنـاك نقـاش    . هذا اإلنتاج ال عالقة له باليد العاملة الوطنية         

كبري جرى مع روفيكيو الذي مت شراء األثاث من مـصنعه ،            
ذلك املصنع الذي كان وجهة الكثري من العـاملني يف احلقـل    

بطوا بعالقات  الصحفي ممن عرفوا روفيكيو يف هذا اال ، وارت        
إنسانية طيبة ، ودخلوا معه يف حوارات متعـددة ومـصاحل           

كان روفيكيو من الطليان النادرين الـذين يتكلمـون         . جتارية
العربية بطالقة شديدة بل ويلقون بالالئمة على أفراد اجلاليـة          
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اإليطالية الذين ال يتكلمون لغة البالد مع أم قد ولدوا ـا            
واطنة ، وهو من شديدي االستياء جتاه       وصاروا يتمتعون حبق امل   

تقوقع هؤالء الذين ال جيد غضاضة يف االستخفاف م ، حني           
يشعر أن كالمه سيكون مقبوال وينظر إليه نظرة االحتـرام ،           
حيرص على احلضور املستمر للصحيفة ، وتقدمي أي خرب يتصل          

 .بالرياضة اليت يعشقها وحيب الكتابة عنها 
سلك من والده الذي أفلت من إجراءات           لقد ورث هذا امل   

اإلبعاد املبكرة اليت طالت معظـم العناصـر ذات النــزعة           
االشتراكية حني حاولت التحرك عقب احلرب العاملية الثانية يف         

وسعت إىل طي صـفحة املاضـي       .جمال العمل النقايب املبكر     
والنـزوع حنو بعث عالقة متكافئة ومربأة من أي إحـساس          

التوجه الذي وقع اإلجهاز عليه وتصفية العاملني       بالتفوق وهو   
على التمكني له ، ملا انطوى عليه من ديد للمصاحل الربيطانية           

تلك املصاحل اليت قامت على تنمية احلـساسية مـع          . حتديدا  
إن جميء روفيكيو للصحيفة نوع من احلـنني        . العنصر اإليطايل 

 بعـض   لذلك املاضي اجلميل ، على أنه شديد الـضيق مـن          
العاملني يف احلقل الصحفي الذين استغلوا فيه هـذا اجلانـب           
للدخول يف معامالت مالية مل يكونوا يف مستوى الثقـة الـيت            

من هنا وقع االتصال به بعيدا عـن الـصحيفة ،         . خصهم ا   
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وعرب قناة ابن العم بشري الذي تعـززت مكانتـه يف اـال             
م فاصبح قـادراً    اإلداري عندما استلم رئاسة مكتب االستخدا     

وعند اللقاء معه باملـصنع مل      . على حتقيق أي اتصال مطلوب      
يكن مثة بد من اإلشارة إىل هذه اجلزئية ، كي ال حيسب اجلميع             
على بعضهم البعض ، فاكتفى بابتسامة عريضة ، إذ على مرارة     
التجربة وخيبة األمل الواضحة ، بدا وكأنه ال حيبذ احلـديث           

 ، فخيط األمل ال ينقطع حول النـاس         عن هذه األمور بتوسع   
املماطلـة ـذه    الذين وقع التعامل معهم ولو كان حجـم  

الكيفية، والرغبة يف عدم احلديث تبدو أكثر إثارة جلانب احلياء          
من هذه األحاديث احلساسة اليت تنال من اجللسة و ال حتقـق            

 .شيئاً للمصلحة املهدورة 
يب يف السرير أي ضيق من          مل تبد ، أم طارق ، وهي إىل جان        

املذياع الذي ظل مفتوحاً طوال هذه الساعات واملؤشر ينتقل         
من حمطة إىل أخرى ومل تقم مثلما اعتـادت كـثرياً بقفلـه ،                
عندما تالحظ غلبة النعاس ، وعدم املتابعة ، مستفيدة من بعض           
الشخري الذي كثرياً ما يرتفع بتأثري السهر املبالغ فيه ، وعـدم            

املسند ، فقد كان هلا من محلها الرابع الذي دخل اآلن           تسوية  
ومن شبح اإلجهـاد    . شهره السادس ما شغلها عن كل قلق        

الذي حل ا قبل وضع طارق ما حال بينها وبني أي حركة قد             
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تعود مبا ال حيمد عقباه على اجلنني الذي يدغدغ حياا حبركته           
 .داخل اجلسد 

علنون انشغاهلم جبنس القـادم         إن األطفال عادة هم الذين ي     
اجلديد ، وال جيدون غضاضة يف التصريح بأمنيام ، و أكثرها           
يف اجتاه الذكر وهم على أي حال ويف هـذه املـرة يـربرون              

اثنني من الذكور   : رغبتهم بضرورة حتقق التساوي يف األسرة       
أما الكبار فإن مههم ينصرف إىل سالمة       . ومثلهما من اإلناث    

 لديهم األساس القوي لألسرة ، وسـالمتها حتتـل     األم ، فهي  
الترتيب األول ، وهم يعربون عن ذلك بأمثال معروفة تلحقها          

 !يف الغالب كلمة واحدة 
 .اخلالص وخلقة الناس  -

    مبعىن خالص املرأة صاحبة احلمل ، من جنينها دون موت ،           
وسالمة هذا اجلنني من تشوه اخللقة ، سواء كان املولود ذكرا           

لقد جرت العادة أن تواجه األمور ذا األسـلوب ،      . أو أنثى   
فاملرأة كائن ضعيف ، كثرياً ما تعتقد إا مسئولة عن جـنس            

وكثري من الرجال ال خيفون امتعاضهم من األنثـى ،          . الوليد  
وقد يدفعهم جهلهم إىل إلقاء التبعة على األم ، حني ال يكون            

. زلية منذ اجلاهليـة األوىل  الوليد وفق رغبتهم ، هي العادة األ  
حني كانت الوجوه تسود رد البشارة باألنثى ، بل وكان مثة           
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من يتوارى خجالً ، من سوء ما بشر به ، وكان مثة من يئـد               
الوليدة جهاراً ، فال يكون الكظيم يف عداد الـذين ذكـرهم            
النص اخلالد حني جمد الكاظمني الغيظ والعافني عن النـاس ،           

اعر اجلاهلي قد صور املوقف على حنـو آخـر          وان يكن الش  
 !عندما حتدث عن أميمة الطفلة اليت متىن األب لو متوت

وى حيايت وأهوى موا جزعا    واملوت اكرم ستار لـدى             
 .   احلرم 

    مل تكن أساليب الكشف املتطور قد شـاعت ، كمـا أن            
 اآلالت املختصة ا مل تدخل البالد ، حبيث ميكن معرفة جنس          

و أقصى ما جرى العمل به هو أسـلوب الـدكتور           . اجلنني  
املنتصر الذي استبعد طريقة الكشف بواسطة اليد شأن املدرسة         

 . اإليطالية 
إن املدرسـة   .     فمثلما يقاس النبض يقاس احلمـل أيـضا         

اإليطالية كما يشرح الدكتور الترهوين تم قبل كـل شـيء           
درسة اإلجنليزيـة ـتم     بسالمة األم بوصفها األصل ، لكن امل      

بسالمة االثنني ، األم واجلنني ، األم بداية احلياة واجلنني هـو            
استمرارها املتجدد ، ولذلك حتبذ هذه املدرسـة اللجـوء إىل           

لقد استطاع هذان الطبيبـان أن      . اجلراحة عند تعسر الوالدة     
وباخلربة .يثبتا حضوراً ملحوظاً يف احلياة االجتماعية يف املدينة         
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رجحت األم احلامل أن    " طارق"يت اكتسبتها يف الطفل الثالث    ال
يكون املولود املنتظر ذكراً ومن املمكن لو صـحت النبـوءة           
وجرى كل شيء على أحسن حال أن حيقق التساوي الـذي           

 .يتطلع إليه األطفال 
خيـار  (    ورمبا يتم األخذ باالكتفاء جريا على القول الشعيب  

وأربعة . سيكونون لو يسر اهللا أربعة       وهم) الذرية ولدين وبنيه    
على كل حال رقم مبارك ، فاملربع ال يكون إال علـى أربعـة              
والبيت ال يقوم بدون األركان األربعة ، واملذاهب املعترف ا          

شرع وفقاً لذلك يفكر    . أيضا أربعة ، هكذا يقولون يف الغالب        
 .يف الطريقة اليت ميكن أن يتحكم ا يف مسألة الذرية 

    وتسلل اخلوف من تناميها بشكل مبالغ فيه وبسرعة غـري          
. معقولة ، فست سنوات بعد الزواج ال تربر هـذا العـدد             

وكون اآلخرين قد تكاثر العدد لديهم بشكل يفـوق هـذا           
العدد، فإن ذلك ال يربر ، ورمبا يكون من األفضل لو أمكـن             

ـ    . السفر وملرة واحدة ؤالء األطفال       ن أن  ومل يعد من املمك
إن األفكار تتواىل من كل جانب      . جيري السفر بشكل فردي     

ويف خمتلف الشؤون حني ال يكون مثة سبيل للنوم وليس مـن            
 .املعقول أن ينهض املرء من فراشه 
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    يأخذ  اإلعياء عادة يف السيطرة شيئاً فشيئاً ، كلما مـرت            

ديد ، وحيلو النوم حتديـداً مـع        الساعات األوىل من اليوم اجل    
يف بداية العمر كانوا يطلقون عليهـا نومـة         . قرب الشروق   

الشيطان ، حيث ينصرف الذهن عن أداء صالة الصبح ، ويف           
زماننا صار ذلك يأيت مع توجيه مؤشر املذياع حنو اإلذاعة ذات         
الربامج املكررة واليت ال مناص من االستماع إليهـا ، ولـو            

واملتابعة على كل حال ليست مـن بـاب         . ملوجز  باالكتفاء با 
الترف ولكنها مسئولية املهنة أيـضا ، أي مهنـة الكتابـة ،             

وال مربر لعدم االنتباه ، فالقرارات      . وممارسة العمل الصحفي    
اإلدارية تشكل جماالً للرصد واكتشاف بعض الدالالت ، فال         

 .شيء يف احلياة بدون داللة يف حركة الواقع وتطوره 
.  لكن ما حدث كان غريباً ، وإن مل تظهر داللته أول األمر              

يف البدء مل يكن هناك أي صوت عند توجيه املؤشر يف املكان ،             
مما اقتضى البحث عن إذاعة أخرى ، إذ مل يكن املقصود شيئاً ،             
ولكن بني البحث والتنقل عرب احملطات املعتادة تبني شيء آخر،          

عة بعـض القطـع املوسـيقية       فقد كانت اإلذاعة تكتفي بإذا    
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وكان ذلك حيدث بشكل متتـابع ويف       ) مارشات(العسكرية  
وقد شـاءت   . شيء من االرتباك غري املتخفي بالنسبة للمذيع        

األقدار أن يكون مذيع الفترة من املثقفني الـذين مجعـوا إىل            
جانب عملهم اإلذاعي شيئاً من النـشاط الثقـايف املوسـوم           

 .بالنـزعة السياسية أيضا
    من له صلة بالوسط اإلعالمي يـدرك أن املرفـق يـسري            
بواسطة جدول حمدد ، سواء بالنسبة إلذاعة النشرة أو حـىت           
كتابة التعليق و األخبار ، وأن املذيع ال عالقة لـه بالربنـامج             
العام ، إنه يف بعض اللحظات ال يعدو أن يكون جـزءاً مـن              

 وجـود   اآللة، عند كل من ميسك مبحطة اإلرسال ، ولكـن         
املطماطي يف هذا الصباح جدير بأن جيعل املرء حـني يكـون            
معزوالً أو أمام املفاجأة أن خيمن بعض التخمينات ، فـالربامج           
توحي بأن شيئاً من الترتيب قد يتعلق باختيـار املـذيع ولـو             

ومن يـدري ، فقـد يكـون        . بواسطة االستدعاء من البيت     
أن يعلـن ،    املطماطي على صلة مبا جـرى اآلن أو يوشـك           

فاإلذاعة ذه الكيفية تشري إىل أن شيئاً ما قد حصل ، وهـو             
على أي حال شاعر من شعراء الشباب الذين ارتادوا التجديد          

وقد عرفته اإلذاعة عند تأسيسها من خـالل   . يف اخلمسينيات   
فقد كان مـن الـربامج      )) الشعر واحلياة ((أهم برنامج ثقايف  
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 النـصوص اجلديـدة عربيـة       املتميزة اليت حفلت بالكثري من    
وان يكن حظ الشعر العاملي كان أكثر       . ومترمجة على السواء  

من غريه ، الرتباط هؤالء بالنضال الوطين ومقاومة االستعمار         
والتبعية مبختلف أشكاهلا ، أولئك الذين واجهـوا الغربـة ،           

منهم من كبلته األصفاد وقـضى      . وامتحنوا بالنفي واملطاردة    
لزنازين ، فاعتربم األجيال الالحقة رمـوزا       زهرة عمره يف ا   

خالدة وحاولت أن تستفيد من جتـارم املريـرة ومـواقفهم           
املشرفة ، فهم مثل حبات البذار اليت ال تنمو كلها عندما يأيت            
الربيع ، فبعضها يهلك من هول صقيع الليايل، وبعضها اآلخر          

ذه احلبات  تدوسه أحذية الظلمة أو خيتاله ظالم األقبية ، لكن ه         
ال متوت أبدا بالكامل ، ميوت الكثري ويبقى القليل ، لكن هذا            
القليل ينمو بقوة حني يأيت الربيع وتأذن املعركة بالنصر املؤزر          
وتفتر الشفاه اليابسة عن االبتسامة العريضة اليت تكون مبثابـة          
البلسم الذي يأيت على كل اهلموم حني ينسى الناس أحزام ،           

 سرور منذ سنني طويلة حني نقل إىل العربيـة          كما عرب جنيب  
قصيدة الشاعر املناضل فوتشك أبرز مقاومي النازية ، وهـو          
النقل الذي أفلح جنيب سرور يف اإلبقاء على روحه الـشعرية           

رمبا يكون ذلك التراث هو الذي      . ويف مقدمتها مجال اإليقاع   
 والعمل دفع باملطاطي إىل خوض جتربة الغربة والرحيل إىل أملانيا        
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هناك يف اإلذاعة، ليس من باب اإليفاد الرمسي ، وإمنا من باب            
التجربة الشخصية ، والتمرد على ما شـاع يف احليـاة مـن             
االنغالق وسوء التصرف واملضايقات الصغرية ، قبل هذا اليوم         
منذ سنوات عشر حني محل املطماطي حقيبته ورحل ، ليأيت بعد   

لذي عشقه بكل حواسـه ،      ذلك متمكـنا من فنه اإلذاعي ا     
وليبدأ رحلته مع العمل ، واليت أخذت يف االتساع والتطـور           
يوماً بعد يوم ، حىت كانت الرحلة إىل لندن والعـودة ـذا             
التمكن من هذا اال احليوي ، وإن يكن قـد اختفـى مـن              
الساحة كشاعر جميد ، وعرف كعنصر تلفزيوين واسع االقتدار         

يته اإلذاعيـة واسـتالم جدولـه       ، ولكن دون اإلخالل وا    
األسبوعي واحملافظة على مواعيده بدقة ودراية ، كأمنا كـان          
القدر أراد له أن يكون على موعد مع هذا الصباح املخـالف            
على ما يبدو لكل الصباحات املاضية ،كما يلوح مـن تغـري            
برامج اإلذاعة ولو يف شيء من االرتباك الظاهر على حركـة           

 .املرفق بالكامل 
إن كل القرائن تدل على أن شيئاً ما قد حدث ، وجتاه نظـام              

لقد انصرف التخمني يف البدايـة إىل مـوت         . احلكم بالذات   
امللك ، فاحلديث عن سوء أحواله الصحية شاع كثرياً وتقـدم       
السن من األمور املعروفة ، بيد أن عدم إذاعة القرآن بـشكل            
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ـ          ر بعيـد   متواٍل وتوايل املارش العسكري جعـل هـذا األم
االحتمال، واللجوء إىل املوسيقى العسكرية ال يكون إال عندما         
يكون األمر متصالً بتغيري النظام وحدوث ذلك فجراً ادعى إىل          

. فضالً عن ذلك فقد كانت اإلشاعات     . ترجيح هذا االحتمال    
عن قرب القيام حبركـة عـسكرية نـسبت إىل          .حبجم البلد   

وحدها هي اليت مكنت    ومل تكن اإلشاعات    . شخصيته بعينها   
هلذا التوقع بل إن حركة التصفيات اليت توالت حول العديـد           
من الضباط بدت وكأا جزء من اللعبة اليت ستساعد الضابط          
موضع اإلشاعة ليتحرك بيسر ،كان اإلعياء الذي فرض نفسه         
من حالة االرتباك صار يتالشى بسرعة وحيل حملـه الـتفكري           

النشيد مل يذع عند افتتاح اإلذاعة      األكثر هدوءاً ، فاتضح أن      
مما دل على اتصال األمر بنظام احلكم باألساس ، فـال جمـال             
للشك أبدا ، وإذ قيل أن البيان سيذاع بعد قليل بدا األمـر             

غري أن االنتظار ممل والدقائق بعدد الـسنني وال         . اكثر جالء   
شيء غري األسئلة والتوقع ، بل إن األسئلة مل تتوقـف ورمبـا             

اعفت لدى إذاعة البيان  فليس كافياً أن تكون القـوات           تض
املسلحة قد أطاحت بالنظام املتعفن وأعلنت اجلمهورية ، فهذه         
األمور من العموميات ، مبا يف ذلك الـتطمني الـذي وجـه             
للضيوف األجانب فبقدر ما يشري إىل ذكاء اللعبـة ويـذكر           
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مـن  بتجربة الضباط األحرار يف مصر فإنه يبعث على مزيـد           
التفكري ، فهذه جزئية كان هلا أثرها يف ترجيح الكفة عنـدما            
اقدموا على إقالة فاروق وقبلوا بتحيته عند املغادرة على ظهر          

وافلحوا يف إقناع األجانب بأن ما      . اليخت البحري احملروسة    
جرى يف يوليو شأن داخلي ، وما جيري اآلن يف ليبيا يتـصل             

وقف التكــتيكي الرامـي إىل      إنه امل . فقط مبشاكلها املزمنة    
تفادي االصطدام مع هذه القوى وضـمان حيادهـا وعـدم           

 .تدخلها ولو لبعض الوقت 
 .فهل ستسكت هذه القوى ، وهل تكف عن التدخل 

ذلك هو السؤال الذي برز وفرض نفسه بقوة ، وصار حيتاج           
إىل أكثر من فرضية للوصول بـصدده إىل إجابـة صـحيحة            

 .لة تـتـفق مع طبيعة املرح
من املؤكد بأن الظرف ال يسمح بالتحرك اآلن ، ألن املطلوب           
يف مثل هذا الظروف إشعار كل قوة جديدة تفلح يف اإلجهاز           
على أي نظام من األنظمة ، وبالذات القادمة مـن الفـصائل            
العسكرية ، دفعها حنو اإلحساس باالطمئنان ولو مرحلياً لتبدأ         

إن االحنناء أمام العاصفة    . بعد ذلك حسابات املرحلة القادمة      
هو األسلوب املتبع ، ألن إعادة احلساب حتتاج إىل وقـت ،            
والتخطيط حنو املستقبل أيضا حيتاج هو اآلخر إىل مثل هـذه           
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إن ما حدث كان نتاج معطيات والتحرك بـصدده         . الشروط  
 .حيتاج هو اآلخر إيل معطيات مقابلة 

األحرار ، وهـو        لقد ذكر البيان اسم الضباط الوحدويني       
نفس االسم الذي ذيل به املنشور الذي وزع سرياً منذ فتـرة            
وجيزة، أثناء زيارة تركيا ، حني روجت بعض األطراف أنه من           
إعداد بعض العناصر املوجودة يف اإلعـالم والوكالـة ، وأن           

وكان ذلـك القـول     . الطبع بصفة خاصة قد مت يف الوكالة        
لغة املنـشور ومـا أعتـاد       مضحكاً للغاية فالفرق كبري بني      

اإلعالميون أن يكتبوا ، بل وبالرغم من وجود كلمة الضباط          
الوحدويني األحرار ، مما يعين أن اجلهة اليت أصدرت املنـشور           

 .عسكرية 
وهـاهم  .     وأيا ما كان األمر فقد اجنلـى املوقـف اآلن           

أصحاب العمل يوقعون بيان التغيري ويعلنون ما أقدموا عليـه          
ومن مثة فان االسم ليس     . لزلزال الذي زلزل األرض     وكأنه ا 

جمرد وهم من األوهام كما روج البعض ورمبـا قـال بعـض             
املراقبني ، بل هو حقيقة انبلجت مشسها الساطعة هذا الصباح،          
فلقد تأكد أن ما كان يشاع بصدد قرب هذه اخلطوة مل يكـن             
 أمراً عشوائياً ، وإمنا هو نتاج معطيات موجـودة ، وخمطـط           
دقيق، افلح أصحابه يف التخفي وتزودوا بقدر وافر من احليطة          
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حىت أمكن حتقيق النضج املطلوب وحتقق الوصـول إىل هـذه           
 .النتيجة أو هذه اللحظة من حلظات التاريخ ايد 
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إن احلدث حني يطل برأسه الضخم أمام من يلتقيه مبـسئولية،           
ح وصرنا أمامه وجها لوجه ،      كهذا الذي جرى يف هذا الصبا     

فمأل الدنيا وشغل الناس ، عرب وسائل اإلعـالم املـسموعة           
ـًا وغربا ، فإن املرء مهما كانـت             واملرئية ، ميينا ومشالًا شرق
قدرته على التوقع وحجم الكميات املعلوماتية املتوفرة فال مفر         
من أن يثري الدهشة ويبعـث احلـرية ويـدعو إىل الترقـب             

، فهو ميس السائد بالكامـل ، املـصاحل احلاضـرة           واالنتظار
 واألخرى املتوقعة ، فتكون احملصلة دائما ، وماذا بعد ؟

وقد كانت هذه أل ما بعد سريعة للغاية ، إذ مل تترك ألي حالة              
أخرى أن تسود على ما سواها ، حىت أن احلرية كانت حبجـم           

 مـا   احلدث ، إن مل نقل أكرب منه ، مل تكن هناك مـشاركة يف             
جرى ، لكن اإلحساس باملسئولية جعل هذه املشاركة قائمـة          
من البداية ، فبسرعة أصبح اآليت هو حمل السؤال اآليت يف كل            
شيء داخليا وخارجيا كما لو كان هناك من يطلب املشورة ،           

 . وينتظر الرأي 
 مـن حالـة     -    لقد استغربت ، وهي تعد فطور الـصباح         

اعة البيان مباشرة ، إذ مل تقـف        الوجوم اليت سادت عقب إذ    
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ومل يكن السرور أقوى من احلرية      . على أي مشاعر غري عادية      
. ولعلها كانت تنتظر عكس ذلـك       . أو االنشداه أو التفكري     

لقد سيطر الشرود والتفكري العميق ، ولكن دون احلديث عن          
ـًا حلريا وشـدة            طبيعة هذا التفكري ، فكان هذا املوقف جالب

ومن املمكن القول ، عدم رضائها أيضا ، فلم متلك إال           قلقها ،   
أن تبادر باألسئلة ذات الدالالت التنكرية أو االسـتنكارية إن          
شئنا ، جتاه حالة الوجوم وذلك يف بساطة شديدة مع حركـة            

 .هزت ا اليد اليت كانت تسند اخلد 
 أش بك ساكت وعقلك بعيد ؟ -

      ا والرد مفيدا ، مل يكن مثة بد من أن        وإذ مل يكن اجلواب سريع
 :تستشيط غضبا ، وتردف سؤاهلا حبركة أقوى 

 مش كنت طايرتلك منهم ؟ -
ـًا هلا أن تشهد العجز عن اإلجابة مبا يرضي             .   لقد كان حمزن

هـي ال   . ومل يكن متيسرا أن متنح ما انتظرت إزاء ما جـرى            
تدرك أن احلدث أكرب من املتوقع ، وأن التفكري بصدده حيتاج           

ـًا مضاعفة ، فحني يكون األمر يف           إ ىل قدح زناد الفكر أضعاف
طريقه إىل النهاية تبدو احلسابات معروفة ، ولكن حني تطـل           
البداية ويكرب اإلحساس باملسئولية ، وال يكون مثة ما يقـدم ،            

كان مـن بـني     . فعندئذ تكون الصعوبات أشد واحلرية أكرب       
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   ذا الذي وقـع ، أن  االحتماالت اليت وضعت ، أثناء التكهن
من بني ما ميكن أن تلجأ إليه بعض اموعـات الـيت كـان              
التصور بأا ستكون صاحبة مثل هذه اخلطوة ، أن تباغت أشد           
الناس عداء للنظام القدمي ، وتضمهم بني من ميكن أن حيجزوا           
حتت مربر من املربرات ، أعداء اجلمهورية ، أعداء القوميـة ،            

فة من الصفات اليت تربر احلجـز ، وإذ         دعاة اإلقليمية، أي ص   
كان من املتوقع أن يكون املـربر أو املستمـسك متمثلًـا يف             

والكتب علـى كـل حـال       . الكتب، هرع إىل هذه الكتب      
حمفوظة يف صناديقها ، ألن األرفف القدمية تركت يف البيـت           
الذي أستبدل، واألخرى اليت تليق باملكان مل يتيسر شـراؤها          

ويات ، وليس من املعقول أن جتـري البدايـة          بعد ، فثمة أول   
باملكتبة ، مما أستوجب التأجيل لتـبق الكتب يف صناديقها إىل          
أن يتيسر احلال ولكن كيف ميكن اإلطالع على الكتب الـيت           

وإىل أي حد ميكن االعتمـاد علـى        . قد تشكل املستمسك    
الذاكرة ومن قال أن ما قد يشكل هذا املستمسك سينظر إليه           

 . يضطلع مبهمة الفحص بذات النظرة من قد
    لقد أتضح من املراجعة املبدئية أن جمموعة كبرية من الكتب          
قد وقعت تصفيتها عند االنتقال حيث رؤى شحنها إىل النادي          
األهلي هناك ، بعد أن أستأنف نشاطه وواصل رحلته التنويرية          
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وأصدر صحيفة اإلخاء إذ مل يكن هناك من هو أجـدر ـذه             
تبة خاصة وان نادي الشباب قد دمج مع بعض النـوادي           املك

ألسباب كان من بينها االستفادة مبوقعه الذي صـار مناسـبا           
للنشاط التجاري الذي شهد انتعاشا غري جمهول يف الـسنوات          

 .األخرية 
    إن شحن الكتب مل يكن من األمور السهلة على الـنفس ،         

هادة حيـة علـى     فالكتب جزء من التجربة املعرفية ، وهي ش       
كل كتاب يشكل خطوة من الرحلة الطويلة ، ال يهم          . املنجز  

إن كانت القراءة للتسلية أو املعرفة ، فاحملصلة النهائية متقاربة          
بيد أن مشكلة التخزين كانت يف      . وميثلها دائما هذا املتحقق     

مقدمة ما فرضته هذه اخلطوة ، وكون الكتـب سـتؤول إىل            
ذلك أكثر إغراء ، وختفيـف الكميـة        مكتبة عامة فقد كان     

املخزونة من شأنه أن يدفع إىل املزيد من االقتناء ومواكبة رحلة           
ومن لديه القدرة على الشراء يصعب عليه       . الكتاب وحركته   

ومـن  . أن يكون مستعدا باستمرار لشراء املزيد من اخلزائن         
تلك هـي   . استطاع أن يوفر اخلزائن قد ال يوجد لديه املكان          

ويف مجيع األحوال فقد نتج عن هذه املالبسات        . حلقيقة املرة   ا
أن  الكتب املتوفرة ليست كثرية ، أي أن الصناديق مل تكـن             

فوجب إلقاء نظرة عليها عسى أن يكون فيها        . صعبة املراجعة   
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ما يعترب يف حكم املستمسكات ، لكن هذا اخلاطر ما لبث أن            
ية ورمبا كانت هنـاك     استبعد فقد ال تكون األمور ذه الكيف      

إذ . ويف مجيع األحوال فال داعي للتفكري يف الكتـب          . مبالغة  
لو وجد من يريد أن يصفي بعض احلسابات فلـن تـستوقفه            

 .الكتب 
وقد ال تكون هناك    .     كل شيء ممكن ولكل حادث حديث       

ومن مثة فإن التخوف مـا      . أي ضرورة ملثل هذه االحتماالت      
د البيان انتهاء النظام من أساسـه ،        لبث أن تالشى ، فقد أك     

ـًا بالكامل ، فمن الضروري أن           والبد أن يكون البديل خمتلف
يكون إىل األمام ، وهو مناقض ملا كان سائدا بدون شك ، بيد             
أن االرتباك اإلذاعي كان دليلًا قويا على غياب الربنامج ، غري           

ىل إتاحة أن غياب الربنامج قد ال يكون سلبيا بقدر ما سيؤدي إ          
الفرصة لكل قادر ، ما هو واضح هـو أن جمموعـة العمـل              

إن هذا اإلحساس يكرب مع مـرور       . اإلعالمي ليست جاهزة    
كل ساعة ، حني ظلت اإلذاعة تعيد إذاعة البيان األول ، مع            

لقد فرض حضر التجـوال     . دعوة املواطنني إىل التزام بيوم      
 .بالكامل 

يت يعيش فيها الناس مثـل هـذا            كانت هذه املرة الثانية ال    
كانت املرة األوىل عشية اشتعال حرب يونيو، وعقب        . اإلجراء
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لكن ما جـرى اآلن متـصل       . اشتعال النار يف املتاجر حتديدا      
بالداخل مباشرة فهل يكون شبيها مبا كانت األنباء تتناقله عن          
بعض العواصم العربية عرب اإلذاعات العربية الكثرية ، الـيت           

ا عرفت هذا النوع من االنتفاضات اليت تتقدمها الدبابات         طامل
لإلطاحة ببعض األنظمة اليت فقدت شرعيتها وشروط بقائهـا         
واليت أمكنها بعد ذلك أن تغري بىن بعض اتمعات بالكامل ،           
لعل آخرها تلك اليت جرت منذ فترة بالسودان حـني أطـيح      

د يف زيارة   حبكومة حممد حمجوب ذلك االسم الذي عرفته البال       
رمسية قام ا قبل اإلطاحة بفترة قصرية للغاية ، وكان موضـع            
احتفاء واضح ، وعناية إعالمية ملحوظة وبالـذات حديثـه          

. املتعلق بقضايا الشعر العريب ، إذا كان من الشعراء التقليديني           
وكانت النصوص اليت نشرها يف الصحف مع بعض املقابالت         

خاصة وأن ذلك قـد جـرى       تعترب حبق ذات مستوى طيب ،       
وسط ضجيج إعالمي منفر للغاية ، استضيف يف كنفه مـن ال            
يستحق االستضافة أكثر من مرة وأنفق عليه يف سـخاء غـري            
مربر ، واستبعد عربه من ال جيب أن يـستبعد ، وسـابقت يف       
ذلك كله رموز كثرية حنو فـتات املدعني وأصحاب السلطة         

ترمة ، فكـان ذلـك      حىت وإن شاع رفضهم من األوساط احمل      
جيري على حنو استفزازي يف رابعة النهار حىت لقد بدا وكـأن            
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ويفرغ من أي   . كل شيء قد أريد له أن يفقد كل معىن مجيل           
 .مضمون إنساين وفيض وجداين 
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    شرعت بعض وسائل اإلعالم تذيع نبأ احلدث الذي فاجـأ          
 وشكل بقوة حالة غري عادية ، فصارت البلـد          كل األوساط ،  

يف قلب األخبار إن مل تكن حمورهـا ، وتـسابقت الـصحف             
والوكاالت يف تغطية ما جرى بالقدر الـذي يفـرض املعـىن            
واحلجم والظرف التارخيي ، وقد أمجعت وكما هو الواقع حبق،          
على أن كل شيء قد مت بيسر ودون أي شكل مـن أشـكال              

 عن أي مستوى من مستويات العنف وإراقة        املقاومة ، ومبنأى  
الدماء ، األمر الذي أعاد إىل الذاكرة ما عرفـته األوسـاط           
التارخيية قبل سبع عشرة سنة كاملة حـني عـرف الـشارع            
املصري حركة الثالث والعشرين مـن يوليـو ذات الطـابع           
السلمي املتميز ، واألسلوب احلضاري الرفيع والقدرة الفائقة        

 .التنفيذ 
   لقد كان الطابع السلمي غري املتكلف ، هو الـذي طبـع             

كما أن القوات املسلحة اليت بـادرت بـالتغيري         . األحداث  
استطاعت أن تسيطر على البالد ، ومن املمكن القول يف ملـح            
البصر ، من احلدود إىل احلدود بالرغم من وجـود القواعـد            

م يف  األجنبية يف أكثر من مكان ، ووجود شيء من االنقـسا          
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وقد عربت عن هذه السيطرة برقيـات  . صفوف قوات األمن    
التأييد واملساندة من األسلحة املختلفة ومن املنـاطق القـصية          

كمـا  . على وجه التحديد ، باإلضافة إىل قطاعات الـشعب          
أشاعت النداءات املتتالية ملختلف القطاعات اخلدمية بضرورة       

 تتجنب البالد أي أزمة     املبادرة مبا عهد إليها من املسئولية حىت      
من األزمات ، سواء يف الكهرباء أو اخلــبز أو النظافـة أو             
اهلواتف ، حبيث مل يتوقف أي مرفق من هـذه املرافـق ، وإن              

 .حصل فذلك يف أضيق احلدود وأقل األوقات 
    وقد قفزت إىل الذاكرة يومئذ كلمة قاهلا أحـد الـساسة           

اقع والتطلـع حنـو     التقليديني يف معرض تقييم مشكالت الو     
املستقبل جاء فيها أن الكيان السياسي القائم يشبه يف هشاشته          
وتآكله حائط الكرتون الذي ميكن لكل من يتحرك أن يـأيت           

وإن التعويل  . عليه يف حلظات ، إذ ال حيتاج إال لضربة واحدة           
على القواعد سيكون من األمور املضحكة ألن القواعد ميكن         

ا لن تفعل شيئًا أمام الداخل ، إا جمرد         أن ختيف اجلريان لكنه   
خيال ميكن أن يهابه األبعد وإن كانت يف حقيقة األمر مظهرا           
ـًا من عناوين نقـص الـسيادة           من مظاهر االحتالل وعنوان
الوطنية ، ويف مجيع األحوال هي ال حتمـي سـوى مـصاحل             

وقد تأكد اآلن كل هذا الذي قيل وصار الواقـع          . أصحاا  
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فقد أجنز كل شيء بيسر شـديد ودون أي         . عمليا  يعرب عنه   
 .حركة واحدة 

    على أن اإلذاعة ما تزال هي املـصدر الوحيـد لألخبـار            
واألسئلة آخذة يف التوايل ، وبالذات عقب تعيـني أول رئيس          
لألركان، إذ املعروف أن الرجل مستقيل ،كما أن جتربة مصر          

ن عنه كهيكل هو    مع حممد جنيب معروفة ، والتنظيم الذي أعل       
تنظيم الضباط الوحدويني ، فمن املستبعد أن يعيـد التـاريخ           
نفسه بالنسبة لالسم الذي أعلن ، وأن األمر ال يعدو أن يكون            
اختيارا لواجهة من الواجهات املقبولة ، فالناصرية علي ما يبدو          
هي املثال ، لقد تسربت بعض املعلومات عن هوية اموعـة           

التنظيم ، والوسط االجتماعي الذي ينحدرون      اليت يتكون منها    
وكذلك األمساء اليت تعاونت مع احلركة بسرعة شديدة ،         . منه  

فتبني أن األغلبية من الرتب الصغرية وأن ذلك مـن األمـور            
الطبيعية اليت ال يعزب اكتشافها عن كل ذي بصرية ، فلمجرد           
أن طلب من مجيع الضباط الذين تزيد رتبتهم على رائـد أن            
يلزموا بيوم كان ذلك يعين أن القياد قد سلم ملن هم أقـل             
رتبة واألمر ذاته بالنسبة للمناطق ، إذ إن توجيه النداء إىل أبناء            
البوادي والريف كان أيضاً من اإلشارات الدالة على وجـود          
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عدد من املنحدرين من تلك الربوع ومع ذلك فإن األسئلة مل            
 .تتوقف بصدد أمور أخرى كثرية 

   مل يشأ الصهر الذي كان قد حل ضيفاً منذ أيام قليلة لزيارة             
شقيقته وأبنائها الذين صاروا يتعلقون به وبأمثاله من األقارب،         
فضلًا عن قضاء بعض مصاحله اليت كان مـن أمههـا تـسوية             
أوضاع قطعة األرض اليت كان قد اشتراها من مدة يف منطقـة            

نحي احلـديث احلـذر   قرجي الشعبية ، مل يشأ أن يشارك يف م    
الذي قابلت به احلدث فليس لديه االستعداد كي يشغل نفسه          
باحلذر الذي سيطر على التناول ، فال الثقافة العامة تسمح له           
بالتفكري يف األمر ذه الكيفية وال الشخصية التواكلية الـيت          
نشأ عليها باليت ميكن أن تساعده على املضي يف مثـل هـذه             

 . ملقلقة للراحة األسئلة احملرية وا
     لقد اضطر إيل البقاء هدا الصباح جراء حظر التجوال إذ          
كان من املفروض أن يعود إىل هناك إىل املنطقة ، حيث األسرة            
املتكونة من أطفاله الذين أخذ عددهم يتنامى ، ووالديه اللذين          
أسعدمها أن يكون هلما عدد من البنني والبنات ، فهو وحيدمها           

، إذ إن البنات األربع قد ذهنب إىل بيت الزوجية ،           من الذكور   
كما أن عمه ليس له خلف من الذكور ، فمن الناحية العملية            



 53

كان هو آخر اخللف لوال أن العناية اإلهلية قد منت عليه بعدد            
 .من الذكور 

مبا يف ذلـك    .     لقد سدد البقية الباقية من مثن قطعة األرض         
ـًا بتـسويرها       ما أقترض عند تسديد أول دفع      ة وقـام أيـض

وإعارا للحاج سامل الذي تعرف عليه بواسطة عثمان أقـدم          
اموعة يف املدينة وكان شديد الفرح بالتعرف عليه باعتبـاره          
من أبناء اجلنوب ، ومثة عالقة مع أبناء تلك املنـاطق وثقـة             

وهو بشكل خاص حيتفظ بذكريات طيبة ألبناء هذه        . متبادلة  
تعرف عليهم حيـث عمـل سـائقًا إلحـدى          املناطق الذين   

السيارات وقبل أن ينسحب إثر حادث مرور حـصل لـه يف            
طريق اخلمس طرابلس وأودى حبياة أحد املارة من األطفـال          
فأضطر بسببه إىل ترك  العمل هناك والتوجـه إىل الـصحراء            
مدفوعا بعامل الرغبة يف حتسني وضعه املعيـشي مـن ناحيـة            

د احلادث من ناحية أخرى ، بـالرغم        واخلروج من كآبة ما بع    
من أن القضية قد حلت اجتماعيا وقانونيا ، ومل يترتب عليهـا            

ومع ذلك فقد تـرك     . أي شكل من أشكال التطاحن القبلي       
املنطقة أو الوالية واجته حنو الصحراء البعيدة وهو اآلن يؤمـل           

ء بناء البيت يف املدينة ، فمن ال بيت له يف هذه املدينة ال شـي              
ذلك هو رأي اموعة اليت اشترت جمموعة قطع        .له يف احلياة    
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األرض يف ذلك احلي الشعيب وتعاونت فيما بينها على أمل أن           
وهـاهو اآلن   . تتجاور مستقبلًا سواء استثمرت أو أقامـت        

وهو على هذا األسـاس ال      . يسدد كل التزاماته حنو اآلخرين      
يها اهللا ، وعلى املرء أن      يريد أن يشغل نفسه احملرية ، فالدنيا ول       

يتفاءل وينتظر اآليت وهي على أي حال طريقة األغلبية حنو أي           
 .  جديد يطرأ 

    مل يعتد أن حيل هنا كثريا ، فاإلقامة دائما لـدى الـشقيقة             
إذ درج على ذلك منذ كانت تقيم يف سبها وكانت          . الكربى

حركته يف اجلنوب ؛ وكذلك فعل عندما انتقـل زيـدان إىل            
طرابلس ؛ لكن  هذه املرة وجد أن البيت أكثـر اتـساعا ،              
واملسافة أيضا صارت بعيدة بني البيوت ، وهو يقود سـيارة           
متوسطة احلجم ، وميكن أن يضمن هلا البقاء داخل الـسياج ،          

إن السيارة حكومية   . وكان ذلك يعىن وجود خاصية جديدة       
 .        ومن عادته أن حيافظ عليها حمافظته علـى ملكـه اخلـاص           

وقد آمله أن جيد ما تعرض له مـن         .فاحلرص عادة  من عاداته      
وهاهو بعد الفترة   . املضايقة يف قطاع املواصالت منذ سنوات       

اليت قضاها بالصحراء مع شركات النفط يعود من جديـد إىل           
وهو ينتظر اآلن احلصول    . الدولة ويف شركة الكهرباء حتديدا      

رى إجنازها من قبـل إحـدى       على السكن يف املنطقة اليت ج     
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الشركات البلغارية وهي اليت نسب إليها التقـسيم احلـديث          
الذي أجنز وخصصت بيوته ، وكان ضـمن الـذين مشلـهم            
التخصيص ، فقد كانت اللجنة املكلفة بـالتوزيع موفقـة يف           
توزيعها واحلاج فرحات ذاته نظر إليه ضمن اموعـة الـيت           

قات األسرية لقد كـربت     حاول أن تكون متجاورة وفقًا للعال     
األسرة ، ومل يعد ممكـنا البقاء مع الوالدين يف بيت بـدائي ،             
وهو متحسس من هذه املرحلة لكن ال بد من مواجهة الواقع ،            
وهو يف النهاية ليس األول الذي سكن يف بيت منفصل عـن            
األهل ، ولن يكون األخري واالنتقال سيعطي الفرصة للوالدين         

ن يف املرحلة املقبلة فالبناء متوال واملنطقـة        أن حيصال على سك   
قليلة السكان ، كل أسرة حمدودة الدخل من حقها أن تنـال            

تلك هي نصيحة األصدقاء لـه      . نصيبها يف املشاريع املطروحة   
هذه . حني شرع يف توزيع البيوت، وذلك كفيل برفع اإلحراج        

 هي عوامل وحدود ما يشغله اآلن واحلياة تشهد هـذا التغـيري           
فالواقع اجلديد ال   . اخلطري، وما يكون له إال أن يكون كذلك         

يفرض نفسه إال على من لديه معرفة بتجارب أخرى وشعوب          
 . أخرى

    مع ذلك فقد استنفر كل أسباب التوتر ، فالقلق من البقاء           
واالنقطاع عن األهل وتناقص السجاير أيـضا مـن األمـور           
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 واحدة ، وهي سـتنفد  إذ ليس لديه اآلن سوى علبة    . الصعبة  
لقد أعتاد أن يشتري هذه العلبة كل مساء وهـي          . بعد قليل   

تكفي ملدة أربع وعشرين ساعة يف حالة عدم مـنح أي مـن             
إن ذلك ال حيـدث إال مـرة يف         . احلاضرين سيجارة أو أكثر     

 .الدهر وبالتايل فاألمور ذا الصدد حمسوبة 
ة واحـدة ،        أحسست من جهيت إنين يف حاجة إىل سيجار       

مل يكـن   . هكذا بدا يل األمر الناتج عن هذه النقلة التارخييـة           
. الفرح كبرياً وال ماعداه أيضا ، لكنين أحسست بشيء مـا            

هذا الشيء هو الذي جيعل نفسا من سيجارة واحدة شيئًا غري           
تبدو . هذه السيجارة اليت أقلعت عنها منذ سنني أربع         . عادي  

ومثة رأي مفاده أن كل من يذكر تاريخ . اآلن  حمببة وضرورية   
. اإلقالع عن التدخني فال مناص من أن يعود إليه مرة أخـرى           

وعند العودة يكون اإلقبال على التدخني يفوق كثرياً فترة مـا           
ذلك ما يقوله الذين عاقروا السيجارة ودأبـوا        .قبل التدخني   

 .على ذلك صباح مساء وتذوقوا لذا وأغراهم مظهرها 
ن نفسا واحدا اآلن من هذه اللفافة خري من كل شيء ،                 إ

تلك هي اللحظة يف ظروفها وشروطها ، حني ختتلط املـشاعر           
. واألحاسيس ، احلقيقة بالوهم ، القوة بالضعف، احلرية بالفرح        
.    لكن، أين للمرء أن يطلب حني يدرك اخلوف من نفاد العلبة          
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كًا من طول اإلقامة     والقلق من طول اإلقامة ، بدا اخلوف مشتر       
فليس هناك مشترك ميكن احلديث فيه، وحظر التجوال سيترك         

حىت العودة إىل الكتابة اآلن تبدو      . كل واسع آخذًا يف الضيق      
مبثابة التربم من هذا الوجود املفاجئ ، مع أن اجلميع قد أعتاد            

 .ذلك يف املاضي
 يف حالـة    – كـدت أن أقـول       –     كيف سيقود السيارة    

ول على املوافقة اليت قرر أن خيرج من أجلها إىل الشارع           احلص
هل سيطوي  . والذهاب إىل قسم الكهرباء للحديث من أجلها        

املسافة دون توقف ويعيد التجربة القدمية حني شغله استعجاله         
عن مالحظة مؤشر احلرارة حني كان اهلم األول طي املزيد من           

ملقدسة ، حىت إن    املسافات ، عشية عودة األهل من األراضي ا       
احملرك قد أحترق ألن السيارة حتت التجربة وحتتاج إىل سرعة          

وكانت غلطة فنية فادحة يندر أن يرتكبها أي سـائق          . معينة  
غلطة مل حيدث أن وقع احلـديث       . ولو كان يف بداياته  األوىل       

عنها أبدا طيلة اإلقامة يف تلك الزيارة ، حىت إن بن المه رجل             
كرب هذا املوقف على مرأى ومسمع من النـاس         األمن العنيد أ  

بطريقة رمبا مبالغة ، باعتبار احلديث عن خطأ الـسائق مـن            
 .األمور املعتادة عقب كل حادث من حوادث املرور 
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     أنا أتذكر والرجل قطعة من القلق والتوتر ، مـا يـشغله            
دائما هو ذلك الذي يقف أمامه مباشـرة ، عنـدما تركـت             

د األصدقاء ميكنك اآلن أن تواجه أي موقف        التدخني قال أح  
من مواقف الضغط النفسي ، فال شئ ميكن ممارسته على املرء           

. يف حالة حجزه عن اآلخرين مثل احليلولة بينه وبني التدخني           
ويومئذ سخرت من ذلك الصديق ألن قانون السجن السياسي         
الذي شرع يفرض املعاملة اخلاصة لكل من يتعرض للحجـز          

ائم الرأي ، مث ملاذا احلجز مـادام املـرء حمترمـاً            بسبب جر 
للقوانني، بيد أن حظر التجوال أعاد كل هذه املشاعر اآلن ،            
فهو حبق يعين مستوى من االعتقال يف البيـوت ، بـدا مـن              
األفضل عدم اإلمعان يف هذه األسئلة لكن اخلروج من هـذه           

حيل ،  العوامل من األمور اليت تصعب على املرء إن مل نقل تـست           
فكلما ضاقت مسافة التحرك سيطرت على املرء بعض األفكار         

حيـاول  . الغريبة، واخلوف غول كامن داخل النفس البشرية        
املرء أن يستبعده ، ويسعى جاهدا لعدم التظاهر به ، لكنـه يف             

حيـث ال يوجـد     . الغالب يعجز عن طرده من داخل الذات        
ي لـف أو    رقيب سوى ما يستشعره اإلنسان صراحة ودون أ       

والقلق هو أول درجات التعبري عن ذلك القـابع يف          . دوران
أعماق النفس عند حلول أي شيء جديد ميس احلياة أو ميس            
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ويف اللحظـات األوىل    . اتمع بواسطة أي قوة من القـوى        
لقد ارتـبط   .وحظر التجوال جزء من هذه الوضعية     . حتديدا  

 ارتبط كذلك   بالطائرات واحلروب ، وحلظات العدوان ، لكنه      
باالنتفاضات اليت كثريا ما حتدثت عنها وسائل اإلعالم يف أحناء          

ابتداء من اخلمسينيات والستينيات ، حيث      . خمتلفة من العامل    
تتغري الربامج اإلذاعية وتتواىل البيانات املتصلة باحلياة وحركة        

هي بيانات شعارها الدائم إدانة من سبق وكبـل         . اتمعات  
حلق، يستوي يف ذلك أصحاب املـسرية الواحـدة         الثناء ملن   

كل من يأيت له لغته الـيت  . والفكرة الواحدة والطبقة الواحدة   
تلغى من سبقه ، ويف أحسن الفروض تـزعم أـا جـاءت             

لكن املهمة النهائيـة يف الغالـب ليـست         . لتصحيح أخطائه   
كذلك والنقطة األساسية يف هذا الطريق تكمـن يف زعزعـة           

لذي بدونه يتعذر الوصـول إىل أي هـدف مـن           االستقرار ا 
 .األهداف 
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5 

 
    دعي العاملون يف اال اإلعالمي إىل االلتحاق بعملـهم ،          
ضمن سلسلة من النداءات اليت مشلت عديد القطاعات ذات         
اخلدمات الضرورية يف اتمع عرب سياق دقيق أعطى مؤشـرا          

ظيم األمور ، وعدم السماح بـأي ثغـرة مـن           على حسن تن  
الثغرات اليت ميكن أن يتسرب من خالهلا خطأ من األخطـاء           

وشرعت اإلذاعة تطعم براجمهـا بـبعض       . اليت يتعذر تالفيها    
الربامج اليت متهد الطريق الستئناف احلياة حنو ما هو عادي يف           

وقد ظهرت يف هذا الصدد كلمات نشيد غريـب         . املستقبل  
أنه قد أعد خصيصا ليتزامن مع احلدث ، ويتفق مـع           بدأ وك 

 :طبيعته فلم يسبق هلذا النشيد أن أذيع قبل هذه الفترة 
              يف كتاب اهللا آيات الرساله
              متقنات آمرات بالعداله

              إن حب الذات من شر الصفات
              وأخو اجلهل رفيق للشتات 

      على من تكرب         



 62

              على من جترب 
 .             اهللا  اكرب 

    هي تعبريات يف منتهى احلياد ، وضح بعد ذلك أـا مـن             
نتاج االحتاد الفين  ببريوت ، وهى شركة حاولـت أن تقـدم             
بعض اإلنتاج اإلذاعي القائم على التخلص من اهلوية السياسية         

يق مادتـه جلميـع اإلذاعـات       الصارخـة ، حبيث ميكن تسو    
 .وقنوات التلفزيون اليت بدأت تنتشر يف الوطن العريب 

     كانت املادة قد وصلت اإلذاعة وأحيلت إىل جلان القراءة         
ومل يتخذ بصددها القرار املناسب ، فكانت مبنـزلة اإلنقاذ أو          

وقد كانت بالنسبة ملن لديه فكـرة       . املعني على ذلك الفراغ     
تغريات قريبة كل القرابة من شـعارات االحتـاد         عن تاريخ امل  

والنظام والعمل اليت رفعها الضباط األحرار مبـصر ، عنـدما           
 ومل يكـن لـديهم      52حتركوا يف الثالث والعشرين من يوليو       

إن الغموض دائما هو طابع احلركات      . برنامج وطين مكتمل    
ون من  اليت جتنح إىل إخفاء اهلوية احلقيقية ألولئك الذين يتمكن        

حيدث ذلك ريثما يـستتب األمـر وتـزول         . حتقيق ما حتقق    
لكـن  . وهو احتمال مريح للنفس بـدون شـك         . املخاطر  

االحتمال األرجح أن الربنامج ليس من األمـور املعـدة ، إذ            
كثريا ما يكون اهلدف هو التغيري ويكون ذلك مربرا أيضا ألن           
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اب مـن   التخطيط حيتاج إىل الوقت وأسلوب اخلطأ والـصو       
وال حرج من ذلك    . األساليب اليت شاعت وال جمال لتجاوزها       

يف حقيقة األمر ، ألن فتح أبواب الكالم عن املستقبل وعـن            
مرحلة ما بعد التغيري يفتح يف الغالب أبواب اخلالف ويتـيح           

وقـد يـضطر الـبعض إىل       . اال أمام التضارب والتطاحن     
 يكتفي بـذلك    االنسحاب ، ومن يضطر إىل االنسحاب قد ال       

وإمنا يندفع إىل إفشاء السر وكشف األوراق ، فيسهل الطريق          
فـالعهود  . أمام التربص ويفشل كل من حياول القيام بعمل ما          

يف الغالب تشيخ ومتعن يف األخطاء ويسد  القـائمون عليهـا            
آذام عن أي نصح، وتنصرف أبصارهم عن مالحظة أي خطأ          

ى االنقضاض عليها واإلجهاز    فال يكون أمام القوى النامية سو     
وكل حديث عن املراحل القادمة من قبل إجناز        . على قواعدها   

مهمة التغيري يدفع القوى  الصاعدة إىل التردي وعدم مواصلة          
 .الرحلة 

     مل يفلح قرار حظر التجوال يف احليلولة دون خروج بعض          
 وقد كان يوسف واحدا من الذين مل يثنهم       . الناس من بيوم    

فسرعان ما كان يف مقدمة الذين خرجوا ووصل        . هذا القرار   
إىل بيتنا مسرعا ، وال شك أن املسافة القريبة أيضا هلا دورهـا             
يف تشجيعه على اخلروج ، فبني شارع بن عاشور حيث سكن           
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منذ زواجه وإجنابه لطفله األول مصدق الذي خلد بـه اسـم            
 بـه منـذ     بطل التأميم حممد مصدق ، والسكن الذي حللت       

لقد وصل مسرعا وكان عناقه حارا وغري       . أشهر قصرية للغاية    
مسبوق ، حىت إنه يبدو مبثابة كمن يكاد يطري فرحا ، ورمبـا             

لقد قفزت كلماته منذ ليال قريبة وهـو        . على أجنحة مالئكية  
 .                      يقول من أعماقه أي بديل 

فقد كـان   . حتماالت       مل يكن حيب جمرد السؤال عن اال      
عنيفا يف رفضه ، صادقا كل الصدق يف موقفـه والرافـضون            
الصادقون ليس لديهم ما خيسرون ، وهو بالتايل مـن الـذين            

. تستوي أمامهم األشياء فيكون رهام دوما على املـستقبل          
وهو أفضل من احلاضر بدون شك ، البد أن يكـون األمـل             

كذا أيضا ، وهلذا كان     هكذا ، والعمل لتحقيق هذا األمل ، ه       
ترحيبه من األعماق ، لقد سبقت هذه اللحظة ، حلظات فرح           

. كثرية ، بيد أنه مل يكن فرحا مبثل فرحته يف مثل هذا اليـوم               
كان املقربون يعلمون مدى الصدق الذي يتحلى بـه وقـوة           
الرفض الذي كان يعيشه طوال ذلك الزمن ، فكـان أحـق            

 ، وهو السابق أبـدا سـواء        بالتهنئة لكن أىن لذلك أن حيدث     
تعلق األمر به أو بغريه ، فكيف واألمر يتعلق باجلميع ليتـصل            

 .بالوطن يف عمومه ، على أنه يبدو األحق واألوىل 
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     من هنا حني بدأت برقيات التأييد تتواىل على اإلذاعـة ،           
بعضها باسم عناصر كانت إىل ما قبل هذا الصباح بيوم واحد           

باحتمال أي تغيري ، جراء القنوط الذي       تسخر بكل من يقول     
سيطر ، واليأس الذي استشرى ، حىت لقد اصبح التهافت هو           
العملة الرائجة ، واالنبطاح هو السلوك السائد ، ومن لديـه           

 .املوقف اآلخر فهو موضع حتفظ من أمثال هؤالء 
     مل يكن غريباً أن يكون يوسف من بـني الـذين وقفـوا             

أن يعيشوا فرحتهم يف  بعض اللحظات       صامتني، مصرين على    
داخل  أفئدم مبتسمني إىل درجة الـسخرية مـن أولئـك            

إـا  . السباقني الذين بدأوا وكأن مل يكونوا ما كانوا باألمس          
املفارقة العجيبة حيث ال جيد أصحاب املوقف احلق ، مكـام           

يد بني الذين مل يعرفوا طيلة حيام شيئا اكثر من املبادرة وبالتأي          
املستمر ، أمس واليوم ورمبا الغد أيضا إا القدرة على التحول           
من النقيض إىل النقيض ، وسبحان الذي يغـري و ال يـتغري ،              
ذلك ما أمكن القول به أمام قاعات البث اإلذاعي ، وأكثر من            
واحد من املوجودين يتساءلون عن تأخر إذاعة ما كتب بصدد          

صدده ، ولعنـوا النظـام      احلدث ، وقد قال الكل ما لديهم ب       
الزائل حىت آدم ، بعد أن قالوا بصدده قبل ذلك كل القـول             

 .اجلميل 
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     إن مثل هذه املواقف املتناقضة تثري يف النفوس الكثري مـن           
االمشئزاز وعدم الرضا ، ورمبا رفعت إىل ما هو اكثر من ذلك            
فثمة خمزون كبري من املمارسات غري السارة ، والنفس تـضيق    

تكون غري ميالة للمواجهة واإلساءة والتعبري ، واشد مـا          حني  
يثري األسى هو هذه النـزعة املتمثلة يف السباق املستمر حنـو             
اآليت والرفض أو التنكر ملا قد مضى ، حىت أشد الناس رفـضا      

 .يبدون يف كثري من األحيان أكثر تعقالً 
ومل . يـة        إن الكتابة اليت وقع اإلسهام ا ، مل تكـن تقليد          

تقف عند التأييد الساذج الذي استسهلته األكثرية ، ورمبـا مل           
تفكر يف ما عداه ، ولكنها انصرفت من البداية إىل املستقبل ،            
املرحلة املنتظرة بعد أن ثبت جناح املهمـة األوىل ، واملرحلـة            
املنتظرة هي مرحلة العمل، األسلوب الذي ينبغـي أن يتبـع           

 الذي ميكن أن يتحقق معه التعـاون        لتحقيق املطلوب ، األفق   
 .الضروري واملسامهة الالزمة 

     وعندما ض الزوي بتقدمي الصيغة املعدة للمطماطي اكثر        
العناصر املنخرطة يف العمل اإلذاعي تعاونا وحتركا ، والذي ما          
لبث أن أذاع ما قدم إليه ، لوحظ أنـه أضـاف إىل األمسـاء               

يني كانت مجيع العبارات مكثفة     األربعة كلمة عن الكتاب الليب    
ومشحونة باألسـئلة ويف أدق العبـارات حنـو املـستقبل ،            
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وقد وقـف   . واالستعداد مبقتضى ما طرح للعمل بال حدود        
النقيب املشرف على اإلرسال ورمبا ما هو أكثر من اإلرسـال           

وكان قد حتفـظ قبـل      . مليا أمام النص قبل أن يأذن بإذاعته        
ن الدكتور فكيين الذي أبـرق مـن        ذلك على برقية وردت م    

خارج احلدود باسطاً يديه للتعاون وللـسعي لـدى بعـض           
األطراف الدولية ، فكان التحفظ ولكن يف حرص ظاهر على          

 .التقدير 
     كان احلديث باسم اموعات حمظورا حبكم القانون ، وقد         
استحدث لذلك تشريع خاص ، حبيث مل يكن مسموحاً ألحد          

ريه على بيان من البيانات اليت تتحدث بـأكثر         أن يضع اسم غ   
من املوقعني عليها لكن ال مناص ، مادام اهلدف ذه الكيفية ،            
وذلك ما قدم كمربر ملن قبلوا بإضافة هذه العبارة واحلـق أن            

. اخليار لو وضع لكان من املمكن اإلحجام عن طلب اإلذاعة           
 ، ولكنـها    إن املسألة مل تكن مسألة برقية ترسل أو ال ترسـل          

مسألة كالم مسئول ال بد أن تراعى شروطه وتتحقق منطقيته          
فكل الناس أذان حول اإلذاعة والكلمات حمسوبة و األمسـاء          
املعروفة تواجه رصداً من اجلميع ومن قبل من بيدهم األمـر ،            
حىت املبادرة بالعالقة مل تكن من األمور اخلافية و ال املربأة مـن      

يتحركون بال رتب ، لكن الكثري مـن        كانوا  . نقيصة التقرب   
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بل حىت درجة اإلسهام وكان حرص      . األمساء قد عرفت بيسر     
 .الكثريين هو أال يكونوا يف عداد املتهافتني 

     مثل هذا الوضع جتلى لدى السؤال عن دله إبراهيم الذي          
. كان من املداومني على اإلذاعة ، وكان أيضا حيمل رتبة نقيب          

 الفرق بني نقيب وآخر ، تبعاً الخـتالف         ويومئذ بدا واضحا  
املسؤولية على ما يبدو فال أمهية وفقا للواقع اجلديد للرتب ،           

 .إذ إن املسؤولية تنحصر يف الفاعلية 
     كانت العالقة مع دله قد توقفت عن التواصل منذ سـنني           
بعيدة، أي منذ انتقاله إىل القوات املسلحة وخروجه من سلك          

عذر املضي فيها بعد أن نـشأت يف مفتـتح          التدريس ، فقد ت   
الستينيات حني كان مقيماً هناك يف مسقط الرأس، ولوحظ أنه          
ضمن املدرسني املستنريين الذين مل يكن التدريس من خمططهم،         
لو مل يفاجئهم قرار إلغاء الدراسة الثانوية يف سبها وإجبـارهم           

ئـذ  على الدراسة يف معهد املعلمني اخلاص الذي أستحدث يوم  
ألول مرة وأنيطت به مسؤولية ختريج مدرسـي اإلعداديـة ،           
فكان أن رضي بعض أولئك املوجهني قسرا بظروفهم وأجتـه          
آخرون إىل آفاق أخرى ، ومن بني الذين طرقوا أبوابا أخرى           
دله الذي أبلغ بالقبول وتوجه يف حلظات مشهودة من الفـرح           
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مة قوية بني   شاركه فيها معظم زمالئه هناك ، حيث كانت اللح        
 .اموعة والتوجه حنو املستقبل أكثر إصرارا 

     كانت اموعة ملتفة حول بعضها البعض، ملواجهة الكثري        
من التجاوزات اليت شاعت يف تلك األيام وقد تبني أنه ضـمن    
اموعة ، غري أن الدور كما تظهره املمارسة يف مستوى أقل           

 ومل يكن باملكتب بـادر      حني مت السؤال  . من بعض املوجودين    
املوجود بعرض استعداده لتقدمي أي خدمة ، لكن هذا العرض          

. جاء يف حزم عسكري ال يشجع على إبداء الرغبة يف شـيء             
من املؤكد أن مرده إىل الطبع واألسلوب ويف مجيع األحـوال           

والسبب عدم وجود   . فقد وقع اإلحجام عن طلب أي شيء        
لة دون مة االفتعال الـيت      ذلك من األساس ، وكذلك احليلو     

رمبا تتبادر إىل الذهن كأن يظن املكلف أن العالقـة ليـست            
لقد كانت . موجودة وأن اهلدف هو الظفر بشيء من االتصال         

ومن املمكن القول إا مفتعلة ، لكنها       . حساسية غري ضرورية    
حصلت وظلت بعد ذلك مأثلة يف الذاكرة لفترة طويلة ، وال           

لى برقية فكيين مل يكن مرحيا بل كان باعثاً         شك أن التحفظ ع   
على الرغم من أن العالقة معه مل تكن قويـة          . على التحسس   

غري أنـه مـن     . وبالشكل الذي يدعو إىل االهتمام الشخصي       
ومن مث فإن بعض املواقف تكـون       . األمساء اليت ال غبار عليها      
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كـن  مبنـزلة املؤشر أمام من يرقب األمور وحياول تلمس ما مي         
أن تكون عليه املرحلة املقبلة ، واليت يفتـرض أن ال تكـون             
منغلقة ، بقدر ما ينبغي أن تكون متفتحة ، وعلـى العناصـر             

والرجل وفقًا هلذا التصور يأيت يف املقدمة من        . القادرة بالذات   
 .حيث القدرة والسمعة واملوقف والوسط االجتماعي واهلوية 

يلج باب اإلذاعة ، استمعت     وعندما بادر إبراهيم بالقول وهو      
الربقية وأعجبين صياغتها فقد كانت الوحيدة الالفـتة للنظر ،         
ولو عرضت علي للتوقيع لكنت أول من يوقع ، كان لـذلك            
القول وقعه اجلميل على األذن ، ملا أثاره من استشعار املسرة ،            
فاهلدف هو املوقف املتميز ، وحني يفلح املرء يف صوغ كـالم            

فال شك أن شعوره بالسعادة يزداد أكثر مـن ذي          يسر غريه   
بيد أن أغرب ما لفت النظر حبق جميء مللوم إىل البيت يف            . قبل  

كمـا أن   . إذ مل يكن البيت معروفًا ألي كان        . ذلك الصباح   
اإلذن بالتجوال مل حيصل مبا فيه الكفاية ، ومع ذلك فقد غامر            

 ربط على   ووصل دون إذن وكان اهلدف واضحا للغاية ، فقد        
 وما حصل بعـد     8-30ما يبدو بني الكالم الذي قيل له يوم         

لقد كان الكالم يف غاية التشدد جتـاه        . ذلك بأقل من يومني     
بعض األمور السائدة مث كان التطور الذي حصل عشية سقوط          
النظام ، فتبادر إىل ذهن مللوم ، عندما ربط األحداث ببعضها ،            
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.     معرفة سر ما كان جيـري        أن سبب املوقف املتشدد يعود إىل     
 .يف حني كان األمر جمرد صدفة ال غري 

مل يكن من املمكن أن يقال ألصحاب هذا الظن بأن األمـر ال             
يعدو أن يكون صدفة ، وأن املرء لو فتح يف ذلك مسبقًا ملـا              

والسبب هو أن الذهنية غري مهيأة لتحمل       . تردد يف االعتذار    
. ص من نعتها باملواقف املغـامرة     مثل هذه املواقف اليت ال منا     

ومن تكونت لديه أسرة وصار مسؤولًا عن مصري بعض األفراد          
يتعذر عليه أن يشترك يف عملية غري مضمونة العواقب ، إال إذا          
حسبت كل تفاصيلها ووقع اإلملام بكل تفاصيلها وإشكالياا        

 . املنتظرة 
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6 

 
اه استئناف احلياة لطبيعتها عرب         إن أول خطوة اختذت يف اجت     

املمارسة الثقافية واإلعالمية جسدا الدعوة اليت وجهت باسم        
القيادة اجلديدة إىل جمموعة من الكتـاب الـوطنيني حلـضور           
اجتماع مفتوح مبقر اإلذاعة حضره أحد الضباط املـستنريين         
بقصد حث األدباء والكتاب على التعاون مع اإلذاعة ومـدها          

 من أفكار للتنفيذ ومواد أخرى متنوعـة مبـا فيهـا            مبا لديهم 
التعليقات اإلذاعية اليت كانت إىل فترة قريبة مقصورة على فئة          
قليلة ظلت تكتبها بشكل رتيب خال من أي جهد فين ومعاناة           

 . حقيقية 
     لقد اكتسبت هذه الدعوة أمهيتها من تبنيها مبدأ إتاحـة          

اإلسهامات السابقة اليت   الفرصة للجميع ، ودون الوقوف أمام       
كثريا ما قدمت من نفر من الكتاب استمرأوا لعبـة املبالغـة            
اإلعالمية وغلبوا جانبها الصارخ واملنفر يف كتابام املوغلة يف         
كيل املديح من غري حتفظ ، هي ممارسة شاعت كثريا يف الفترة            
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األخرية من العهد الزائل ، وكانت موضـع تـشجيع مـن            
ولة ، ومثار غضب واستفزاز ملشاعر الكثري من        األطراف املسئ 

القطاعات الشعبية ، اليت مل يكن هلا مـن مطلـب يف الفتـرة              
األخرية سوى جميء اليوم الذي خيتفي فيه ذلـك الـضجيج           
اإلعالمي املنفر حىت ولو كـان مكرسـا ألعظـم األبطـال            
التارخييني، ما بالك واألمر على ما هو عليه من رداءة وتـدن            

 . القطاعات مشل كل 
     ومن الواضح أن مثل هذا املوقف يعترب منـسجما كـل           
االنسجام مع طبيعة التغيري الذي يهمه يف بداية األمر الكيفيـة           
اليت ا يتحقق شيء من االستقرار يف األمور ، وليست املبادرة           
باختاذ املوقف الصارم جتاه هذا وذاك إلمكانية التأجيـل بـل           

 ، لكنه بالنسبة لألطراف املقابلة ليس       واألخذ به كخيار مفيد   
 .كذلك أبدا 

     فكل من لديه أي شكل من أشكال املوقـف الـرافض ،            
يصبح مبدأ تغيري الوجوه من املسائل األساسية بالنسبة له ، وما           
من سبيل إلقناعه مبا دون ذلك ، واحلق أن بعض األمساء كانت            

 املديح والكـالم    مرفوضة بقوة لكثرة ما أدمنت من املبالغة يف       
املنمق عن اإلجنازات املزعومة واإلنطالقات العمالقة اليت كثريا        
ما أطلقت بدون حساب وسيقت بدون اقتصاد ، حىت ليخيل          
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ملن ال يعرف احلقيقة أن املعجزات تصنع يف كل مشرق مشس ،            
وان السعادة متأل البيوت مع مغرا كل يوم ، وليس هو الواقع      

 من كل جانب وميلؤه الفساد من كـل         الذي يسوده التخلف  
مكان ، وينقص سيادته الوجود األجنيب  الذي رحل من كـل            
الدنيا وحنن نكاد نسدد نفقاته العامة ليبقى جامثـا ويـستعبد           

 . فكرة اجلالء 
    إن الذي دعا إىل االجتماع كان على قـدر وافـر مـن              

سن اهلدوء، وتشري كل الدالئل على ما يأ له من الذكاء وح          
التصرف، مما مكنه من استقطاب اجلميع، رغـم أن احلـدث           
بطبيعته قد استقطب الكافة ، وحقق إرادا وعرب عن رغبتـها           

 . وتبىن مطالبها األساسية وتطلعاا الالحمدودة 
     غري أن صاحب احلق كما لوحظ من ردوده غري متجـذر           
يف احلركة بقدر ما كان يعايش القضايا من اخلـارج ، فلـم             
يستطع وفقا هلذه املعطيات أن جييب على أسئلة كثرية أو يزيح           

ولكنه بذات القدر شديد احلرص على املبادرة       . غوامض أكثر   
 .وعلى الدفع باجتاه تغليب اجلانب املدين 

 تبني أن املوقف الفكري يواجه جمموعة من املصاعب ويدعو          -
ن إىل الكثري من االختالف ، ومثل هذا الوضع سالح ذو حدي          

فبقدر ما يكون سبيالً لإلثراء الفكري ودعوة للتفتح واإلفادة         
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من كل اإلمكانيات حني حيسن اسـتثمار ذلـك وتوظيفـه           
التوظيف املفيد ، بقدر ما ينتج عن ذلك وىف ظروف خمتلفة ،            
املزيد من الصراع املفتعل الذي لن تكون له من اية سـوى            

حتمال الثـاين   التشرذم والضعف وانعدام الفاعلية ، وكان اال      
أقرب إىل الواقع ، فالذين بيدهم األمر وحدويون ، والوحـدة         
منيت بأكثر من خسارة ومن ظل حيمل لواءها سنني طويلة غدا           

 . اآلن يدخل مرحلة العد التنازيل 
كما أن الواقع احمللي يعاىن الكثري من املـشكالت لعـل           -  

وهم . رية  أبرزها التمزق واالحتكام إىل العاطفة يف مسائل كث       
من حيث العمر يف مطلع الشباب وهلذه املرحلـة إنـدفاعاا           
وحساباا غري الدقيقة ، فكل األشياء اجلميلة والعظيمة ليست         
أمنية بقدر ما هي مواقف مبدئية وتضحيات ال تعرف التوقف          
وال تعول على املردود السريع يف حني كان الواقع االقتصادي          

إن ما حـدث مـن      . روراته  املسيطر يفرض شروطه وميلي ض    
متغريات ، وما أفاء اهللا به على سـكان األرض ال يـدعو يف              
حقيقة  األمر إىل أي شكل من أشكال التطبيق االشـتراكي ،            
فكل احلقائق تؤكد أن جمموع الـسكان الـذين ال يتجـاوز            
عددهم أربعة ماليني ويعمرون أرضا مساحتها تتجاوز املليوين        

طوله على األلفي كيلو متر ، هم يف        كيلو متر وشاطـئًا يزيد     
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واقع األمر ال يصلون يف جمموعهم إىل عدد بعـض األحيـاء            
السكنية يف املدن اليت تتوافر على كثافة سكانية عالية، ومـن           
بينها البلدان ااورة  ، فأي ضرورة اقتصادية يف بالد واسعة           
أهلها على حبرية من الـنفط ومـساحة مـن األرض تكفـى             

افهم من البشر ، تدعو إىل تطبيق من التطبيقات         ألضعاف أضع 
إن االشتراكية بكل املقاييس تعىن املساس باحلرية       . االشتراكية  

االقتصادية وأنواع امللكية املختلفة سواء كانت كما نفهمهـا         
ورمبا ندعو إليها أيضا تتمثل يف االستيالء على وسائل اإلنتاج          

مثل يف االقتراب من    أو كما يفهمها ويسعى لتطبيقها آخرون تت      
أليس من األفضل واألوكد    . هذا األسلوب بطريقة أو أخرى      

للمصلحة أن تكتفي الدولة بتوجيه األمور وجهة أخرى دون         
أن تقترب من القطاع اخلاص ، أي يف أحسن الفروض ميكـن            
إقامة قطاع عام قادر على تقدمي ما يوكل إليه مـن خـدمات             

ري دعم ذلك بعيـدا عـن       حيتاج إليها اتمع يف عمومه وجي     
االحتكار وسياسة ترك احلبل على الغـارب ، وبالـذات يف           

 السلع املتصلة بقوت الناس حتديدا ؟ 
   لقد تبلور هذا املفهوم لدى العديد من اايلني حني غـريوا           
قناعام أو طوروها باألصح يف مسألة االشتراكية ، ليس مـن           

صاحل ضخمة حتققـت    أجل تغري طرأ على حيام كأفراد أو م       
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هلم وأثرت يف هذه القناعات ، كما توهم البعض ، وإمنـا ألن             
الواقع االجتماعي قد أملى شروطه وصار احلديث بصدده عن         
أي صراع طبقي جيعل من االشتراكية حالً حتميا هو حبق مـن           

 . قبيل القفز على الواقع 
    إن الفهم املنطقي لالشتراكية كما بدا ، وكمـا أفـادت           

واملـرء حـني    . ملعطيات بات يفرض بقوة مثل هذا اخليـار         ا
يتـنـزه يف إدراكه عن املوقف الذايت الضيق ، ويتجرد مـن           
بعض االنفعاالت املؤقـتة ، ويتدبر حالة النـاس ويـستكنه          
رغبام ، البد أن يربأ بنفسه عن كل حماولة لفرض أفكـاره            

زنـا  على الواقع يف حالة ما إذا كان من الـذين يقيمـون و            
لآلخرين وهو إن فعل غري ذلك واستطاع أن يفرض ما يريـد            
بعض الوقت وجراء ظروف معينة فمن املؤكـد أن الفـشل           

 . الذريع ، سيكون حمصلته ، مهما طال الزمن 
    ذلك أن احللول السليمة والقادرة على حتقيـق النجاعـة          

كل املطلوبة هي تلك املنبثقة من الظروف املتاحة واملالئمة هلا ،           
ذلك مىت حسنت النية واستقامت النظـرة وأمكـن عـدم           
االصطدام بالعوارض ، فاالشتراكية ال تعـدو أن تكـون يف           
حقيقتها نظرية من النظريات اليت أمكن لقـوة مـن القـوى            
االجتماعية يف مكان ما من العامل أن تطبقها على الواقع الذي           
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 علـى  عاشت فيه تلك القوى وفقا لقراءة فكرية حمدودة وبناء     
ظروف موضوعية حمددة أيضا والنظرية أي نظريـة ال ختلـق           
واقعا بقدر ما تساعد ، حني تفهم كما جيب على تطوير الواقع            

 . وإعادة صوغ بناه  يف اجتاه التغيري 
    إن النموذج الناصري مازال هو الذي ميثل القدوة لـدى          

 هـي   – من بعيد    -الكثريين ، وصورته اجلميلة اليت تكونت       
ببة لدى الطالئع اجلديدة اليت أفلحـت يف تغـيري النظـام            احمل

السياسي القائم بتلك الضربة القاضية الـيت فاجـأت الكـل           
فأهلبت املشاعر وحركت النيام ، وهـزت بالتـايل العـروش           

وأقلقت كثريا من الدوائر يوم أن استقطبت الشارع        . العتيدة  
مل عقـب   العريب ومن بينها هذه الطالئع اليت أجنزت هذا الع        

هزمية يونيو اليت جعلت الرمز يعيش شتاء العمر ومل يكن بالتايل           
يف مستوى محاس القادة اجلدد الذين صاروا متهيئني للقيام بأي          

 . خطوة يف سبيل ذلك النهج اخلالد 
    كان ذلك هو التعبري الذي أطلقه أحد املراسلني الصحفيني         

 صورة مقاربة   الذين جاءوا من فرنسا مسرعني وحاولوا تكوين      
عن حقيقة ما جرى ، وبالذات التوجه الفكـري والـسياسي           
للطالئع اليت صنعت التغيري وتستعد اآلن ملرحلة ما بعد التغيري          
وعادوا بعد ذلك يكتبون انطباعـام ويقـدمون خالصـة          
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 من خالل املشاهدة احليـة واالتـصال        –تصورهم للمستقبل   
ن قرب حني قيل مـا      املباشر وباجلملة الوقوف على املصادر م     

الذي ينظر إليه الثوار اجلدد نظـرة األب        " ناصر  " جممله أن   
يبذل الكثري من النصح للحيلولة دون أي موقف متطرف وإن          
يكن املراسل قد استبعد أن يكون لذلك النصح، أي تأثري على           

 . اندفاع الشباب 
     على أن اخطر ما تردد بصدد مشروع الوحدة املرتقبـة ،           

عن هذه الدوائر  أن األمر يف حقيقته ال يعدو أن يكـون             نقال  
حماولة من حماوالت التعويض عن سيناء اليت لن تعود إىل مصر           
يف حالة إجناز الوحدة املرتقبة مبعىن أن محاس الطالئع اجلديـدة           

 لصرف األنظار عـن سـيناء       –سيوظف من ورائهم بالطبع     
ح جمـرد   املفقودة واليت هي على كل حال وحسب هذا الطر        

صحراء ، ولن تكون شيئا أمام الوحدة وما ميكن أن توفره من            
تغري يف املسألة االقتصادية ملن سيقبل باحلل املرتقب والذي لن          

 . يكون شامال 
    وقد كان اهلادي يف مقدمة من استقى هذه املعلومـة مـن            
أصدقائه الفرنسيني الذين كانوا من جهتهم يعيشون مرحلـة         

 املسرح الدويل وما نتج عـن ذلـك مـن           اختفاء دجيول من  
استشعار الفراغ وتردى الدور أو تعثره ، وقد كان هلذا النبـأ            
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وقعه املخيف على كل من يعيش مـصري الـوطن يف العمـق             
ويدرك خطورة املساومات الدولية بوعي، نظـرا حلـساسية         
املرحلة وانعدام اخلربة لدى الطالئع اجلديدة وقـوة العاطفـة          

 .أججة الوحدوية املت
    سلوك اهلادي من األمثلة النادرة على فـشل التحـوالت          
االقتصادية يف تغيري عقلية من تطرأ عليه مثل هذه التحوالت ،           
وكذلك قدرم على عدم االنصياع لنداء مصاحلهم بـشكل         
آيل ، كما تقرر بعض التفسريات اجلامدة لنـصوص الفكـر           

يشجع على استبعاد   املادي ، وممارساته اإلنسانية يف مقدمة ما        
التفسري الدوغمائي الذي طاملا جرى األخذ بـه يف فتـرات           
التكوين الفكري ، فهو من الذين ميثلون املقدرة على الوقوف          
احلازم أمام املتغري اجلديد ، إن األمر بطبيعة احلال ال يـستبعد            
تأثري التكوين املهين األول هلذا الرجل العصامي الـذي بـدأ           

ئق إلحدى السيارات اليت عملـت مـن        طريقه الطويل كسا  
البداية يف اجلنوب حني بدأ مشواره من باب الشراكه بقـوة           
العمل ، وهو أسلوب شاع كثريا يف ذلك الزمن ، لكن ذلك            
كان منذ عقود بعيدة ، سكن بعدها اهلادي املدينة وىف أمجـل            
أحيائها ، واقتىن أفخم السيارات وأقام الكثري من املناسـبات          

د اهللا شرقا وغربا وحضر العديد مـن اللقـاءات          وطاف بال 
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ومع ذلك فقـد    . مرتديا أفخر احللل ومتمتعا بأمجل األخناب       
استطاع أن حيافظ على توازنه وأن تكون أمجل ساعات حياتـه   
تلك اليت يقضيها مع أصدقائه القدامى أولئك الذين عرفهم يف          

رع غريه  بداية احلياة ، وهاهو اآلن حيجم عن أن يبادر كما أس          
باستخدام عشرات العمال املرفوقني برؤسائهم أو معلمـيهم        
كما كانوا يدعون ، حيث تظهر بقايا الطبقية بكل ما حتمله من            
تقاليد ممسكة برقاب النفس، وتعجز كل املستجدات عن وضع    
حد هلا ، بل ويظل ما يقال عن االنفتاح املنتظر خـري مؤشـر              

م عن األخذ ميثل هـذا      لربوزها ، مرة أخرى، إن اهلادي حيج      
التوجه ويظل حيث هو ال يؤمن مبا سوى املغرب الكـبري يف            
العمل الوحدوي بالرغم من أن معلوماته كما سبق وقلنا تشري          
إىل متغريات جديدة ، هو إذن ال يسبق األحداث وليس مـن            
الذين يأخذون بأسلوب املبادرة حني يلوح املتغري من األفـق ،           

 نظرائه يف التجارة من حمدثي النعمـة        كما هي عادة الكثري من    
 .وهواة ركوب املوجة 
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7 

 
    شرعت الصحف من جهتها يف الصدور ، انـسجاما مـع           

وما . البدء يف عودة احلياة إىل طبيعتها ، يف العديد من الشئون            
يكون هلا إال أن تكون كذلك ، مادامت الـسلطة مل تبـادر             

مل يكن هناك مفر مـن أن       بقفلها ومنعها  من أداء مهمتها ، و       
تقوم الصحيفة بدورها كما اعتادت ، وخالفا ملا كان معموال          
به يف املاضي ، حيث كانت املهمة منوطة بـرئيس التحريـر            
املكلف من الناحية الرمسية يف حني جيرى إعداد املواد حـسب           
املتفق عليه مع االستعداد ألي طارئ جديد ، فيمـا يتعلـق            

هذه املرة اكثر من مبادرة بصدد العدد       بالصفحة األوىل ، متت     
األول الذي كان من املفروض أن يصدر ، إذ إن احلدث قـد             

وقـد  .خلق أوضاعا جديدة حبق ، وأتاح مناخا خمتلفا للتحرك        
تعني وفقا للسياق املتبع إعداد االفتتاحية يف حـدود التقاليـد        

وقد انصرف التقـدير وفقـا لقـراءة        . والتقديرات القارة   
إىل االكتفاء بالتأييـد الـضروري ، واالنـصراف         األحداث  

الفوري حنو املستقبل مبعىن استبعاد الوقوف أمام املاضي مـن          
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. حيث السلبيات على وجه التحديد أي ترك األخطاء للتاريخ          
خاصة وأن ممارسات الصحيفة بصدد املاضي كانت معروفـة         

ـ    ة وآراء العاملني فيها جتاه ما جرى موثقة ومن التزيـد واحلال
هذه القيام بأي عودة للماضي، لكن الذين بادروا بـالتحرك          
ارتأوا العمل خبيار خمتلف وقد كان أبو علي يف مقدمـة مـن             
خالف مشروع االفتتاحية املعدة ، إذ رأى ضرورة االكتفاء يف          
هذه املرة بالتأييد ليس غري ، وحتفـظ علـى احلـديث عـن              

ياة السياسية  وحجته يف ذلك أن جديداً طرأ على احل       . املستقبل
ومن الضروري أن تكرس افتتاحية العدد للحدث دون غـريه          
وان تكتفي بتأييده بشكل مطلق ، ومن مثة تأجيل احلديث عن           
املستقبل إىل وقته ،وألن الرجل منـزه عن كل مأرب شخصي          
وباعتباره من املداومني على املشاركة وىف أركان كثرية فقـد          

لسر كانـت القـدس     رجحت وجهة نظره خاصة وأن كلمة ا      
والرجل يف النهاية فلسطيين ومشغول بقضية وطنه وىف كـثري          

 .من املثابرة واحلذر ومن حقه اآلن أن يؤجل ما يؤجل 
مانشت (     وقد صدر العدد عندئذ مصدرا بعنوان ضخم أو         

الحزبية بعد ( كما يقول املصطلح وتعلو صفحته األوىل   ) كبري  
بادرة خاصة رأى أبو حـسام      وكان ذلك عبارة عن م    ) الفاتح  

وقد يسوغ وصفها بغري املدروسة ، فالصحيفة       . أن ينهض ا    
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مشروع شخصي واملتعاونون معها هلـم آراؤهـم اخلاصـة          
وبعضهم ليس متطوعا فليس من الضروري أن تقع مثل هـذه           
املبادرة ، وكون أن هناك من أسرع باالتصال بالدوائر املشرفة          

إن ذلك ال يربر تبين مثـل هـذا         ألخذ اإلذن بإصدار العدد ف    
إذ جيوز ملن يتابع األمساء أن ينعت املبادرة بأا         . املوقف املبدئي 

إذ مـا  ) يكاد املريب يقول خـذوين      ( يف عداد ما يطلق عليه      
الداعي لكتابة مثل هذا العنوان أو لنقل طرح مثل هذا الشعار           

 .إذا إنه سيقبل على حقيقته 
أحيان كثرية وفقا لظروفهـا إذ مل          على أن األمور جترى يف      

حيدث أي حوار يف اخلصوص ومل ينظر إىل هذا العنوان باألمهية           
اليت كان من املفروض أن ينظر ـا ، وىف النهايـة نـشرت              
االفتتاحية يف العدد الذي تال العدد يف حني أمكن اإلعراب عن           

 . املوقف بواسطة مقال ممهور باالسم 
ورمبا . ارة لالنتباه بل والتعجب أيضا          إن أكثر املفارقات إث   

نقول  السخرية ،يف تلك األيام القلقة كانت متصلة بالتهنئـة           
اليت محلها أحد الوفود الشقيقة  فقد قيل إن أحد الـصحفيني            
الالمعني سأل عن أحد الضباط الـذين كانـت الـشائعات            

وذلك حني وصل الوفد إىل     . ترشحهم للقيام بعملية عسكرية     
 وكان ذلك السؤال ألنه مل جيد بني املستقبلني من يوحي           بنغازي
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بأن ما جرى بتدبري ممن سأل عنه خاصة وأن اجلواب قد جـاء              
وىف شيء من السخرية إن من تسألون عنه هـو اآلن رهـن             

 . االعتقال ، فكان الرد مبثابة الضربة القاضية 
ن     لعل الصورة ال ختلو من املبالغة ، إذ ليس من املعقـول أ            
. يصل وفد رمسي من جهة بادرت باالعتراف بالعهد اجلديـد           

ووقع االتصال ا منذ اليوم األول ، ويأيت بعد ذلك الـسؤال            
عن اسم من أبرز ضباط العهد الذي قوضت أركانه ، ففـي            
مقدمة ما حيرص عليه كل من جيرى معه احلديث عن االعتراف           

قـات هـو   بنظام من األنظمة بل وحىت تكوين عالقة من العال        
. معرفة القائمني على األمر اجلديد من حيث األمساء على األقل         

ناهيك أن تكون االتصاالت متوالية ومكثفة ،كتلـك الـيت          
حصلت يومئذ ، ولكنها على كل حال طبيعة املرحلـة ومـا            
رافقها من شائعات كانت متمثلة يف ترحيب الفئات الـشعبية          

ري دون أن تكون هلـم      بتحقق اهلوية الوطنية للذين صنعوا التغي     
صلة بأي طرف خارجي ولو كان هذا الطرف عربيـا ولـه            
حضوره لدى الكثريين ، لقد كان ذلك الترحيب واعيا حبـق           
وجيسد موقفا مبدئيا عرب عن أمنيات الناس على األقل ، حـىت            

 . ولو كانت هذه األمنيات قائمة على شائعة غري صحيحة 
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ين هو ذلك البطء الذي         على أن القلق الذي انتاب الكثري     
حصل يف تشكيل الوزارة ، والذي مل يكن منسجما مع اهلدوء           
امللحوظ من البداية وعودة احلياة إىل طبيعتها بسرعة وىف كثري          

بل وعدم توقفها من البداية ، لقد غدا واضحا أن          .من املرافق   
من كلف برئاسة األركان مل يكن عنصرا أساسيا ولكنه فقـط           

 رؤي االستفادة من امسه، وصار يتطلع بالتايل إىل         واجهة وطنية 
فالناس يف أعماقهم يتعطشون دوما إىل االسم       . االسم احلقيقي 

ذلك أن األسلوب الـذي     . األول، وليس إىل مضمون األشياء    
تدار به األمور يقوم على هذه املعادلة ، واحلياة يف تكوينها هرم         

إلشكالية احلقيقيـة   واحد ، يبدأ من القاعدة وينتهي بالقمة، وا       
تكمن يف طبيعة احلركة ، هل ستبدأ يف انطالقها من القاعـدة            
لتؤثر يف قمة اهلرم باعتبار القاعدة هي األكثر قـوة مث الـذي             
يليها ، أو أن القمة اليت ستحرك جممل الدواليب تعويال علـى            
أن بلوغ هذه القمة ما كان له أن يتحقق لوال امتالك بعـض             

توفر يف القاعدة وإن من بلغ القمة قد بلـغ          القدرات اليت ال ت   
الكمال يف كل شيء، واحلق أن السؤال كـان مـن أخطـر             

 . األسئلة وأصعبها حول كل ما تتاىل من أحداث 
    بيد أن جميء التشكيل الوزاري خلوا من العناصر املـؤطرة          
تأطريا سياسيا واضحا كان مبثابة املؤشر القوى  حنو املرحلـة           
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 تكن مرحلة تعتمد التخمني والتوقع واحلـساب        ومل. املنتظرة  
الذي ال ينطبق يف الغالب وقد رافق ذلك سيل ال ينقطع مـن             
الشائعات اليت مل يكن أقلها التشكيك يف اهلوية الليبية ووصف          

نسبة إىل الدكتور جـورج     ( العناصر املتألقة بأا من األحباش      
عرب اليت كان   أبرز القادة اليساريني حبركة القوميني ال     ) حبش  

وجودها قويا يف عديد من الساحات العربية ومن بينها ليبيـا،           
وهي احلركة اليت انقسمت على نفسها بعد نكسة يونيو ذلك          
االنقسام الذي تزامن مع اعتقـال الفـصيل اللـييب عقـب            

 . األحداث اليت نتجت عن احلرب  
ن     ومع أن كل الوجوه اليت برزت يف الساحة الليبية ، مل تك           

موسومة بالسمة اليسارية فضال عن أن الذين روجوا لألمـور          
يدركون كل اإلدراك هذه احلقيقة ، إال أن املطلوب فيما يبدو           
هو الترويج لكل شيء مثري، من شأنه أن يساعد على إحداث           

حـىت ميكـن    . ضجة، قد تؤدى إىل خلط األوراق من جديد       
مميزة التخلص من أي عنصر جاد ميكنه أن يفصح عن شخصية           

 . وموقف مستقل وخيار ال يعرف التراجع 
    والشك أن املرء حيتار كل احلرية حني يـسترجع ذلـك           
الصراع املبكر الذي عرفته احلياة اجلديدة وكانت يف حلظاـا          
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األوىل طابعها البساطة واألساسيات فيها غري موجودة بيد أن         
 . ما كان ظاهرا على عظمته كان ما خفي منه أعظم 

ة هي العناصر اليت ظهرت بشكل بارز على مسرح احلياة          كثري
بعض هذه العناصر مـن     .. وصارت متأل األفق حركة ونشاطا      

الوجوه املعروفة ذات احلضور املتحقق أو اليت تعرضت لشيء         
من املالحقة والتأذي ، و البعض اآلخر طرق األبـواب ألول           

هـرت  خليط من التشكيالت الطالبية والقيادات اليت ظ      .مرة  
أكثر من مرة ، إىل جانب عدد مـن النقـابيني والـوطنيني              
التقليديني ، إىل جانب مجهـرة مـن املدرسـني واملـوظفني            

. إن كل شيء يشجع على التحرك ويدعو إليـه          . الطموحني
نظام انتهى من أساسه وسقطت تبعا لـذلك مجيـع كـوادره            

مل وواجهاته ، بالرغم من إن النداء األول املوجـه لإلداريـني            
يشمل سوى فئة وكالء الوزارات فقد مسح ملن هم دون ذلك           
مبمارسة أعماهلم، ولكن مصطلح العهد البائد الـذي ترسـخ          
بسرعة ودون مواصفات حمددة صار يطال كل مـن كـانوا           
ميتلكون القرار، ولو كان هذا القرار إداريا صرفا وال صلة له           

 يكـن   إن الربوز الذي لـوحظ، مل     . بأي التزام مايل وإداري     
مرتبطا بربنامج إصالحي يسعى أصحابه للتمكني له، أو رؤيـة          
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تستهدف تطوير الواقع واملسامهة بانتشاله مما كان يعانيه مـن          
 ختلف وقصور، ولكنه بروز متصل بالدور املستهدف ليس غري 

 وألن قطاع اإلعالم ومرافقه اإلذاعية والـصحفية يـشكل          -
وأقصرها مسافة لبلوغ   . أكثر الطرق قدرة على حتقيق املطلوب     

هذه الغايات، فقد صار التواجد ذا القطـاع هـو الـسائد            
وامللموس ، إن الرغبة على ما يبدو متوفرة واحلماس موجود ،           

 . لكن الناحية احلرفية هلا وضع آخر 
    لقد أصبح العمل اإلعالمي متاحا للجميع ، مـن لـديهم            

 العهد الزائل على    القدرة وليسوا مدموغني بوصمة االنتماء إىل     
حنو خاص ، ومن لديهم احلـضور الـسياسي املعـارض وإن            

كانوا مجيعا ميألون اإلذاعة ويغطـون      .نقصت املقدرة احلرفية    
يعدون الربامج ويكتبون املقاالت الداعمـة      . أعمدة الصحف 

للعهد واملمعنة يف إدانه املاضي ويتبارون يف تقدمي النصح لكل          
همة يف هذه األجهزة ، حمذرين مـن        من يقع اختياره للقيام مب    

خماطر مل يكن هلا يف حقيقة األمر من وجود سوى ما ميأل هـذه              
الرؤوس من أوهام وشكوك وخماوف حىت إن هناك من أسرف          

لقد اتضح بشكل مبكر أن     .لدرجة أن تنبأ بأن الثورة ستسرق       
األمر يستدعي الكثري من احلذر والكثري من التفكري، كـي ال           

يف مستنقع السباق حنو التفاهة ، وإن يكن مـن          يقع السقوط   
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غري املمكن بالطبع اإلحجام عن املـسامهة ، مـا دام اـال             
وعلى األخص من ميتلك اخلربة ولديـة       .مفتوحا أمام اجلميع    

القدرة على تقدمي اجليد سواء بالنسبة لألحاديث ذات الطابع         
وقد تقرر  . التوجيهي أو القائمة على املنهج التأملي والتحليلي        

من البداية أن تكون تعليقات اإلذاعة ممضاة بأمسـاء معـديها           
وذلك بقصد املسامهة يف محل املسئولية من ناحيـة وانتـهاج           
الطريق املتبع إذاعيا من ناحية أخرى ، هو أسلوب ما كان له            
أن يستبعد لوال اجنراف التعليقات بشكل دائم حنـو املـسائل           

ا مقصورة علـى التـهليل      الداخلية ، حبيث كانت يف عمومه     
للنظام القدمي ، بالرغم مما ساده من ممارسات مل تكن يف أغلب            
األيام مالئمة لتطلعات اجلماهري وال مواكبة ملواقفها البنـاءة ،          
فرؤي أن تكون هذه التعليقات حتمل اسم اإلذاعة وتقدم على          

وإذ كان كل شيء قد طرأ عليه التغيري، فقد رؤي،          .مسئوليتها  
عيل جلنة الربامج استحداث جمموعة من الـربامج ، أن          عند تف 

يفتح اال أمام مجيع الكفاءات لتقدم ما لديها من عطاء سواء           
كان ذلك يف جمال اإلبداع األديب و الفين أو احلقل الفكـري            

بعيدا عن املوقف املسبق إذ املطلوب هـو املـسامهة          . واملعريف
وليس . مج املختلفة   وإمداد مرفق اإلذاعة على حنو خاص بالربا      

هناك من شرط عدا اجلودة واإلتقان ، وتوفر احلد األدىن مـن            
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الصياغة اجلميلة والفكرة الواضـحة ، ومراعـاة الـشروط          
 . الضرورية 

    لقد سارعت أعداد غري قليلة من املثقفني بتقدمي ما توفر هلا           
من كتابات ، وكان ذلك يتم يف شيء من املثابرة واالستمرارية           

 رجحت فكرة حصر املسامهة يف تناول قـضايا الواقـع           وقد
وأسئلته امللحة ، وىف اجتاه الدفع بعدم التوقف أمـام املاضـي            
والتوجه الفوري حنو املستقبل ملا يف مثل هذا التوجه من ضمان           
أكرب  قدر ممكن من العائد ، بعيدا عـن االجتـرار وتوزيـع              

 بتجـرد ، لتأكـد      املسئوليات وإدانة األخطاء اليت لو تأملناها     
بكل حزم أن ال مناص من تكرارها رد أن تتحـرك عجلـة             

ذلك أا كانت نتاجا طبيعيا حلركة احلياة وال سـبيل          . احلياة  
ـًا ، ومن           للعصمة منها إال باإلحجام عن العمل والتوقف ائي
غري الصواب تبعاً لذلك هدر الوقت يف احلديث عن املاضـي           

طار املتعمد والذي سيكون لـه مـن        اللهم إال ما يدخل يف إ     
يتكفل مبعاجلته وفقا ملا تستوجبه القوانني والتشريعات النافـذة      

 . واليت البد أن تكون هلا املعيار واملرجعيـة 
    لقد كان من أهم ما أعطي هلذه اآلراء وقعها لدى املتلقي،           
كوا ال تصدر نتيجة مواقف على صلة مبا ارتكب ويراد من            

أن يصار إىل غض النظر عنها وطـي صـفحتها ،           هذا الدفع   
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ولكنها تصدر عن موقف اتسم بالرفض الكامل أو شبه الكامل          
أدى إىل مواجهة جمموعة من املصاعب اليت كان من املمكن أن           
تتطور إىل األسوأ ، لو مل جيهز عليها التغيري الذي تفجر يف ذلك       

ملفيد أن  وترى اآلن أن املستجدات أكرب منه ، ومن ا        . الصباح  
يكون التوجه بعيدا عن تصفية احلسابات واستغالل الظـروف      
لكشف الكثري من أوجه القصور والتقـصري ، وذلـك دون           

كان التوجه واحلالـة هـذه ودون أي        . التفكري يف أي عالج     
شكل من أشكال املفاخرة ينيبء عن نزعة عقيلة تترفـع عـن            

 عن  حقد دفني     الشماتة الالإنسانية واالنتقام املخجل الذي عرب     
وموجدة قدمية ، فمن املؤكد أنه لن يضيف شـيئا إىل حركـة          

ومادامت احلياة حتتاج إىل الوقت وإىل اجلهد ، فمـن          . احلياة  
املهم أن تتكاثف كل اجلهود للمستقبل ، عسى أن يتم تعويض           

وكانـت أهـم    .  ما قد فات ، حىت لقد صار معيبا للجميـع         
 تقييم التجربة السابقة وحتديـد      القضايا املطروحة باإلضافة إىل   

املسئولية بصدد ما اعتراها من سوء التصرف واحنراف التنفيذ،         
اجلانب املتصل بالسياسة اخلارجية والتعاون مع القوى الناميـة         
واملتحركة ، وعلى رأسها الصني الـشعبية ، تلـك القـوة             
السياسية الضخمة اليت مل جتـرؤ الـسياسة التقليديـة علـى          

  ا تزلفًا للمعسكر االستعماري ، وإمعانا يف التبعية        االعتراف
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له واالجنرار خلف مواقفه ، وباألحرى مصاحله ، إضـافة إىل           
التوجه الوحدوي واملمارسة االشتراكية ، وهى قضايا مل يـأت          
العهد اجلديد بتصور حمدد هلا ، وليس من طبيعـة الكاتـب            

 مـن   املسئول واملثقف الوطين أن ينتظر بـصددها توجيهـا        
التوجيهات ، مادام ممن يدعون ألنفسهم القدرة على األخـذ          
مبوقف فكرى مكتمل أو خيار جـاد إزاء خمتلـف القـضايا            
وحتققت له مسعة يرى أا مثار فخر واعتزاز ولديـه احلـرص            

 . على صون هذا االعتزاز وذلك الفخر 
    على أن اإلشكالية اليت مل تكن معروفة مبا فيه الكفاية ، بل            

هولة بالكامل لدى الفئات الطارئة هي املتـصلة باجلانـب          جم
احلريف ، فالكتابة أي كتابة فن ، حتكمه قواعد من حيث الفن ،         

سبق أن صيغت وجرى العمل ا      . ولوائح من حيث املردود     
مذ تأسست اإلذاعة وتشكل فريـق مـن املتعـاونني معهـا            

للتقليل والقادرين على تغذيتها وما يقدم يكون جهدا ال جمال          
من أمهيته ، وقد شكل ذلك الوضع مفاجأة للذين دخلوا هذا           
املرفق ، ودفعهم إىل خوض صراع قد يصعب عليهم احلديث          
معه صراحة ، ولكن من السهل أن يقف املتبع لألمور علـى            
مالحمه بقوة ، فجرى التعويض عن ذلك باحلديث املستمر عن          

ها ، حـىت ميكـن      اإلذاعة وأمهيتها واخلوف املزعوم منها وعلي     
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القول بأن القوم مل يفلحوا يف شيء مثلما افلحوا يف احلـديث            
عن األخطار احملدقة اليت صارت دد العهد اجلديـد ، ومـن            
أكثر الناس تعاونا وأشدهم بأسا وأغزرهم عطـاء وأقـدرهم          

أن الكتاب الذين مل يرتبطوا باملاضي املنهار       . تأثريا على املتلقي  
ف من املواقف املتخاذلة ، ومل يفلـح        ومل يسجل بصددهم موق   

أحد يف التقليل من دورهم الريادي ،كانوا يف حقيقـة األمـر            
أكثر خسارة ، قد يكون من املؤكد أن اهلدف مل يكن كـذلك         

 . لكن احملصلة كانت يف الواقع متجسدة كل التجسيد 
    إن اخلربة الواسعة مبثل هذه القضايا مل تترك جماال كي يقـع     

ج حنو ما سوى الفطنة واحلذر ، فاحلديث عن الصني          االستدرا
الشعبية عند أول تصريح أدىل به وزير الوحـدة واخلارجيـة           
بشأن موقف العهد اجلديد من هذه الدولـة والعـزم علـى            
االعتراف ا وتبادل العالقة معها ، مل خيرج عـن التنبيـه إىل             

الدويل أمهية هذه القوة السياسية ذات األثر االقتصادي والثقل         
املؤثر ، مع عدم املساس مبا ميكن أن يسود العالقات معها من            
خالف عقائدي وما قد يستدعى من التزام احليطة والتحفظ مما          
حدا بالبعض إىل اعتبار هذا املوقف شكال من أشكال املمارسة          

 يستدعى اجلرأة   – حسب هذه القراءة     -اليمينية، ألن املوقف  
ت يف حني أنه كان موقفا حرفيـا        واإلفاضة يف حتديد اإلجيابيا   
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خالصا هدفه األول عدم إعطاء فرصة لكل من استمرأ لعبـة           
إذ من شأن   . كيل االامات لآلخرين مبناسبة أو بدون مناسبة        

مثل هذا التناول املتحفظ أن يسقط األمور يف أيديهم ويفوت          
 . عليهم مجيعا فرصة تسقط املواقف وحتريف الكلم عن مواضعه

ر بالنسبة للخيار الوحدوي أو التوجه إن شـئنا ،          كذلك األم 
بوصفه من أبرز الشعارات اليت رفعها العهد ودعا إليها أو بشر           
ا من البداية ، وما كان من الضروري أن يطرح بصددها أو            
حيدد إزاءها موقف من املواقف ، طبقا ملا متليه املصلحة الوطنية           

الـشعبية وقواهـا    وتفضي إليه التوجهات احلقيقية للقطاعات      
املستنرية والقدرات الصحيحة املتوفرة لدى النـاس ، حـني          
يكتب هلم الدخول يف أي جتربة من التجارب الـيت تفـرض            
عليهم شراكه قد ال يكونون مؤهلني حبق للدخول فيها وتوفري          

 . احلد األدىن للعيش الكرمي يف كنفها 
ـ           ث     وقد أتسم هذا املوقف بعدم مناهضة الفكرة مـن حي

املبدأ، ومن حيث املصاحل اليت ميكن أن تضمنها حـني تـزول            
مجيع العقبات وميهد الطريق التمهيد اجليد ، ممـا اسـتوجب           
االجتهاد يف إجراءات التنفيذ واملدى الزمين الـذي البـد أن           
يراعى ، مبعىن أن ما الح من قول بالتوجـه الفـوري حنـو              

 . ألحوال التجارب الوحدوية، مل يكن عمليا بأي حال من ا
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وهو مطلب ضروري لكل    . لقد أثريت مسألة الوحدة الوطنية      
عهد يتطلع إىل حتقيق أكرب األهداف وأعظمها ، باجتاه احملـيط           

وقد كان من األولويات العاجلة بالنـسبة       . القومي واإلنساين   
لواقع الناس وكثريا ما سبقت اإلشارة إليه والعمل على تبنيـه           

ن قبل الذين رفعوا شعاره ورؤى أن       قبل أن يرد احلديث عنه م     
يركز على ذلك مرة أخرى باعتباره األقـرب واألدعـى إىل           
شروط املرحلة ، إذ ما تزال البالد تعاىن من سيطرة الوالءات           
العشائرية والتوجهات اجلهوية ، وال يستبعد أن يتفاقم مثـل          
هذا الوضع السيئ ما مل تتحرك األقالم النرية والعقول الواعية،          

ن عميش الذي كان مكلفا حبقيبة التخطـيط والتنميـة و            لك
االقتصاد بادر بالتحذير من االجنرار حنو هذا الطرح ، ليس من           
أجل االعتراض على الفكرة أو التقليل من جدواها ، و إمنـا            
ألن ما أذيع ونشر يف هذا الشأن مل يكن من إنتاج من نـسبت          

ف آخر ، فـال     إليه الكتابة و إمنا لثبوت تسريب ذلك من طر        
 . أقل من التسلح باحليطة واحلذر 

    لقد كان املوقف حقيقة شديد الغرابة  و الصعوبة أيـضا ،            
فكيف يوجد من يسمح  لنفسه بدس مثل هـذه الكتابـات            
ويطلب ألي كان أن يقدمها للصحف و اإلذاعـة ، وكيـف            

كـان  . يوجد من تنطلي عليه كذلك مثل هذه اللعبة املاكرة          
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 من كل جانب و يتعذر القبول بـه مـن مجيـع             األمر صعبا 
وكانت القراءة األوىل منصرفة بـالطبع إيل عـدم         . النواحي

تصديق التهمة القائلة بأن الكتابات  ليست للمعين ، باعتبـار           
أن التهمة قد تدخل يف إطار الـصراع الـذي وإن مل تظهـر              
صورته فإن وجوده حتماً البد منه ، كما أن عدم التـصديق            

صرف بعد ذلك إىل اجلهة موضع االام باعتبار أن مثل          أيضا ان 
هذا الطرح ليس يف صاحلها وهى اجلهة اليت ال مصلحة هلا يف            

وما كتب لو توفرت    . وجود أي طرح من الطروحات الواعية       
األمانة العلمية كان مهما يف املرحلة ، وىف النهاية وبعد التأكد           

ن يذاع وينشئ و إمنـا      مما قيل مل يقف األمر عند احلذر مما كا        
جتاوزه إىل التوجس من دسائس أخرى لن يطول أمدها كـثريا          

 . ولن يتوقف أثرها على طرف واحد 
    لقد انعكس التحفظ اكثر فأكثر بصدد اخليار االشـتراكي         
الذي طرح كشعار من الشعارات ، فوقع تعريف االشـتراكية   

نتـاج ،   من حيث املبدأ باملوقف احلاسم من ملكية وسائل اإل        
خشية أن يظن أن اهلدف هو إخفاء اهلوية الفكرية، ولكن من           
حيث التطبيق فقد جرى تبين الدعوة إىل قصره على القطاعات          
الكبرية مبعىن أن امللكية اخلاصة ووفقا لواقع البالد وضـخامة          
اإلمكانيات وندرة السكان من املهم أال ميس ا وأن تكـون           
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ذي شكل مفاجأة لبعض القـوى      دوما اخليار األبقى ، األمر ال     
اليت راهنت على أن التوجه الذي سيدعم هذا هـو املتـصل            

وقد كان خطأ البعض هـو اـم        . بإلغاء امللكية من األساس     
اغفلوا حقيقة مفادها أن الدخل العام بيد الدولـة، ومـا دام            
األمر كذلك فمن املمكن التحكم يف توجيه هذا الـدخل دون     

ـًا االقتراب من القطاع اخل  . اص بتات
    ومع أن مثل هذا الطرح يعترب، بال جـدال ، دون احلـد             
األدىن ألي تطبيق يتطلع مـن يـدفع باجتاهـه أن يوصـف             
باالشتراكي فهو باملقابل كان متثال حقيقيا ملا يعتمل يف الواقـع           
من صراع وما يزخر به من إمكانيات وما ميأل نفوس أهله من            

 يصدر عن استجابة مدركـة      مطامح ، كما أنه من جهة أخرى      
 . لظروف املرحلة التارخيية يف جتلياا احمللية والقومية والدولية 

فمن حيث الواقع احمللى كان هذا الواقع حديث التكـوين ،           
هش البنية ، وافر الثروة ، طابعه العام اقتصاد السوق وثقافته           

وقد ذاق الناس فيه صنوفا من الفاقـة        . تقوم على االستهالك    
رعوا كؤوسا مرة من افتقاد الـضروريات ، وآن هلـم أن            وجت

ينعموا مبا أفاء اهللا عليهم من النعمة اليت غدوا مجيعا يؤمنـون            
 . ام ا أحق وإليها أحوج وللدفاع عنها أدعى 
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    ومن حيث التوجه تؤكد قرائن كثرية ما كان ميأل املعسكر          
 حنـو   العاملي من صراع وما يعتمل فيه من قلق ومـن تطلـع           

االنفتاح جراء ما بات يلوح من فوارق يف العيش وتداخل يف           
السلطة بل وشراسة هذه السلطة اليت استمرأت لعبة اهليمنـة          
بدعوى احلفاظ على الفكرة ومقارعة التحريف ، وما إىل ذلك          
من املصطلحات اليت مل يكن هلا من مردود سوى إخفاء الوجه           

ا أخذ ينخر يف اجلـسد      احلقيقي لسوء التطبيق وضآلة األداء مم     
الكبري وينذره برياح التغيري اليت إن تأجلت بعض الوقت فمن          

وبقدر ما كانت مثل    . املؤكد أن ساعة جميئها آتية ال ريب فيها         
هذه القراءة املعمقة للواقع وظروفه ، تبعث على ارتياح البعض       
وتدعوا إىل إكبارهم وتلفت أنظارهم فال خيفون سرورهم مبـا          

نضج قوامه اإلحساس الصادق باملسئولية ، بقدر ما        حتقق من   
كانت تثري حفيظة البعض اآلخر، ممن كانت هلم مواقف مسبقة          
ورفض متعمد ، ينصرف باألساس إىل األمساء وليس ملـضمون          
املسامهة ، عربت عنها بعض الكتابات اخلالية من احلجة بـل           

عوات ومن اللياقة أيضا فاإلشارة إىل األخطار املزعومة والـد        
املتطرفة اليت ال وجود هلا إالّ يف نظر من وضع فـوق بـصره              
نظارة قامتة اللون جعلته يرى األشياء بلون زجاجها وإن مل تكن          
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يف حقيقة األمر سوى نوع من التعبري عـن ضـعف الفهـم             
 . وهشاشة املوقف بذات القدر 

    إن أول من اضطلع بالدعوة إىل العمل اإلذاعي الناضـج          
وجوده واحلماس الحتضانه بشكل عملي ، قسم       واحلث على   

وتعليل ذلك أن مهمة    . األحاديث أو اإلنتاج كما كان يدعى       
القسم ترتكز على املراجعة ومن مث اإلقرار ليمر العمل بعـد           
ذلك إىل حمطة اإلرسال وهناك خيط رفيع بني احلـرص علـى    
املصلحة العامة ، واالحتكام إىل العامل الشخصي ومـستوى         

اغة املتوفرة جتاه منتج العمل املرشح لألثري أو الـشاشة          االستس
 . الصغرية ، مع أن هذه األخرية كانت حديثه للغاية 

    وقد توزعت مسئولية املراجعة بني عبد اهللا ذلك القـارئ          
املدرك ملستوى املادة وأقدار الكتاب أيضا والذي استطاع أن         

سـته باجلامعـة    يكون فكرة شاملة عن الواقع الثقايف أثناء درا       
اإلسالمية وقبلها يف كلية أمحد باشا وأخريا عمله باإلذاعـة ،           
وعلي محزة الذي هو جزء ال يتجزأ مـن احلركـة الثقافيـة             
واملعروف قبل ذلك بكتاباته الصحفية الذكية اليت عرف ا يف          
مطلع الستينيات وقبل انتقاله إىل مصر وعمله بالسفارة الليبية         

سط الثقايف ، وهى النقلة اليت جرت عقب        واحتكاكه اجليد بالو  
زواجه الذي رفض فيه االنصياع لرغبة األسـرة  يف ارتـداء            
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اللباس التقليدي ورفضه وهو البار بوالديه أن يرتدى احلـويل          
فكان من القلة اليت أفلحت يف التفريق بـني الـرب           . والربنس  

ء بالوالدين يف حدود الواجب احلقيقي وممارسة احلق يف االعتدا        
على احلرية الشخصية والتخلف عن روح العصر لقد عجزت         
ـًا عن موقفه ، فتجسد أمام اجليـل             كل الضغوط أن تثنيه علي
كيف يستطيع من يبدو وديعا ألول وهلة أن يثبت التمـسك           

وكانت بعد ذلك رحلة    . مبوقفه يف إرادة تنحين أمامها اجلبال       
 االعتـزاز   الغياب حىت عاد ومل تعطه األيام سوى للمزيد مـن         

بالنفس والتمسك باالستقامة والتمرد على مجيع املغريـات ،         
ليجد كال من سليمان والصادق وأمحد ممن مل يكن مـن هـم             
سوى احلرص على توفري املادة اإلذاعية والنـصوص اجليـدة          
والدفع بكل قدرة وطنية إىل املشاركة وتقدمي كل ما من شأنه           

 . أن حيقق شيئا من اإلضافة 
وجدوا مجيعا ضالتهم املنشودة يف العهد اجلديد الذي            لقد  

أزاح عن عاملهم هذا مبدأ احلكـم املـسبق علـى الكتـاب             
والفنانني، والذي أقلق راحتهم كثريا وعطل نزعتهم اخلربة يف         

وذلك عندما أصبح االحتكام اآلن     . هذا املرفق اإلعالمي اهلام     
كتسبة من اجلهـد    فقط إىل املادة املقدمة ، وما تؤكده اخلربة امل        

 .         املبذول يف إعدادها والسمعة الطيبة لدى صاحبها 
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    معظم ما قدم من الكتاب ، كان مثاال لإلتقـان واجلـودة            
والرغبة القوية يف التعاون املثمر وتقدمي األفضل، ولعل علـى          
محزة أن يكون أكثر إحساسا باملتغريات وتذوقا هلا لكثرة مـا           

يت سبقت التغيري، حني وقف بأم عينيه علـى         عاين يف الفترة ال   
سقطات كثرية جناها العديد من الذين كـانوا يـدخلون إىل           
مكاتب األعالم بوجه وخيرجون بوجه آخر ، مبـن يف ذلـك            
بعض الذين حسبوا على احلركة الوطنية واألدبيـة كرمـوز          
معروفة ، فوجد هذا اإلعالمي اجليد يف املناخ اجلديد ما أتـاح            

لعمل وفق القواعد اإلذاعية السليمة ومن بينها على        له فرصة ا  
سبيل املثال نظام اإلعادة يف الربامج الدائمة سواء للمادة اليت          
تكتسب أمهية خاصة توجب هذه املمارسة لتحقيق التبليغ ، أو          
عند تأخر صاحب الربنامج هلذا الـسبب أو ذاك ، فتكـون            

بيـد أن ميـزة   . اإلعادة مبثابة تفادي اإلحراج أمام املـستمع      
الرجل تكمن يف تفريقه اجليد بني العالقة الشخـصية واحلـق           
العام ، فهو مع زمالئه وحمبيه مثال للدماثة واحملبـة والوفـاء            
ولكنه ليس مع استغالل هذا اجلانب لالستفادة مرتني ـرد          

إنه سلوك ال يرضي اجلميع ولكن علـى ال         .توفر هذه العالقة    
لقد كـان   .  يركن إليها يف تعامله      يتوقف عند هذه اجلزئية وال    

عبد اهللا الغنيـمي قدرة هائلة على اختراق املسافات وسرعة         
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التأقلم مع املتعاونني يف كنف احلدب عليهم واألخذ بأيـديهم          
وما أكثر ما وظـف مـا    . بكل ما ميلك من شخصية ومقدرة       

يتوفر له من معلومات عن اجلميع يف رأب الـصدع ورتـق            
. نبتة تشم منها رائحة الفرقة أو الدسيـسة       التمزقات وبتركل   

لقد أفلح هذا املناخ يف إجياد حمصلة من الربامج اجلادة كـان            
أبرزها كلمات للشعب، كلمات للثورة كلمات لألدب والفن        

وبـرامج  ) إىل األمام (احلديث األديب إىل جانب الربنامج الرائد     
أخرى ذات طابع توجيهي، تضافرت مجيعها علـى مواكبـة          

لة وتقدمي األفكار املتطورة وإثراء احلياة العامـة بـاحلوار          الرح
املثمر ، والدعم الصادق وإغناء املناخ مبا كان يف حاجة إليـه            
من املساندة املسئولة ، مما هيأ لإلذاعة أن متـسك باملـستمع            
وتظفر بثقته فأصبحت جراء هذا األسـلوب املـصدر األول          

. والترجيح عند االخـتالف   لألخبار واملرجع املعتمد يف املتابعة      
لقد كان املستمع قبل هذه الفترة شديد التعويل على اإلذاعات      
الغربية اليت ازداد مستمعوها وتأكد التعويل عليهـا بـشكل          
واضح عقب حرب األيام الستة كما لوحظ على اإلذاعـات          
العربية الكثري من انعدام املـصداقية يف اخلـرب أو الـبطء يف             

ستمع العريب إىل صرف آذانه وأبصاره حنو       إرساله، مما حدا بامل   
ـًا         - أو هكذا أتـصور    –مصادر أخرى وجد أا أكثر صدق
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فضالً عن القدرة الظاهرة على املالحظة وتوفري اجلديـد مـن           
األخبار وكان ذلك شديد التأثري على مشاعر الوطنيني الـذين         
طاملا أقلقهم هذا الواقع دون أن تكون هلم أي فرصة لإلسهام           

احلد منه ، وإذا باإلذاعة الليبية  مبا وفرته من مناخ للعمـل             يف  
وقدرة على استقطاب مجيع القدرات الوطنية تفلح يف انتـزاع          
املبادرة وإعادة الثقة إىل املستمع العريب الذي الحظ اجلرأة يف          
تقدمي اخلرب والرأي والذوق اجلميل يف املنوعات الـيت تعتـرب           

أن الـصادق وسـليمان     عصب العمل اإلذاعي ، وال شـك        
وسروات كانوا مبا توفر هلم من القدرة الفنية واملسلك اخللقي          
الرفيع مثاالً حياً على حسن التصرف والقدرة على التحـرك          

 . ومعاجلة كل النواقص يف كثري من اهلدوء واحلكمة  والثبات 
    متت يف هذا اإلطار ، مراجعة املدونة الشعرية احلديثة واملنت          

ملرافق هلا ، وذلك من منظور حاول أن يكون ثورياً،          القصصي ا 
عندما استند إىل  نظرية اعتربت التحرر االجتماعي مبدأ ثورياً          
واملضمون امللتزم كذلك ، فضال عن اعتماد احللم كطريق حنو          
التفاؤل والرتوع حنو األفضل وباجلملة كل عمل أديب مل يعتمد          

كـاذب والتـدجيل    السكونية ومل يسقط يف مستنقع املديح ال      
وقد .املخجل هو بالضرورة تقدمي ومن مث فهو يف إطار الثورة           

أدى هذا الفهم إىل توسيع الدائرة وأتاح الفرصة أمام أمسـاء           
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كثرية ظلت لفترات طويلة تتهيب من صرامة املقاييس النقدية         
 .اليت كثرياً ما خترجها من الدائرة 

ضمون الثوري بقـي        إن بعض اإلنتاج األديب القائم على امل      
لفترات طويلة بعيدا عن التناول الصايف ومل يستوف حقه مـن           
البحث وتسليط الضوء ، وذلك ألن بعض املنشغلني بالكتابة         
النقدية يدركون متاما مدى استفادة بعض األجهزة الرقابيـة ،          
من عديد الدراسات النقدية وباألحرى اإلفادات ، إمـا ألن          

 وضعهم يف إطار معني أو ألن بعـضهم         بعض القائمني ا قد مت    
اآلخر ال حيسن التفريق بني الكتابة اليت ختلص لألدب وحـده           
واألخرى اليت تسهل طريق االستغالل ملن يريد، والسبب هو         
أن العمل بواسطة املسطرة يعترب من األمور الصعبة إن مل نقـل            
املستحيلة وهلذا فقد تسربلت بعض الكتابات بأردية من احلذر         

ما اضطرت الظروف نوعا آخر من الكتاب إىل اإلحجام عن          في
تناول قضايا كثرية ، كان املستوى الفين واملضمون االجتماعي         
يقتضي التوقف مكاا وما أن تغريت األحوال حىت أصـبحت          

مجعت . الفرص متاحة، وقد تضافرت جهود كثرية هلذه املهمة       
ذاعيـة حممـد    وقد اضطلع بالناحية اإل   . بني الكتابة واإللقاء    

كشالف الذي كان يف عنفوان عطائه، إذ مل ميض على اقتحامه           
وكان قبل الثـورة قـد      . العمل اإلذاعي سوى سنوات قليلة      
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واجه بعض الصعوبات حني تعرض لبعض الضغوط فحـاول         
عند التغيري أن يعوض ما قد فات بقوة وقد ضاعفت من مهمته            

اإلسهام يف أكثر   فاطمة اليت متيزت حبيوية شديدة وقدرة على        
أبرزه املنوعات، حني كونت مع اجلديع ثنائيا       . من جمال إذاعي    

مجيلًا اشتهر باسم البسباسي الذي استحدثه الطاهر وقدم فيـه          
متيزا خاصا حني أفلح يف توظيفه لليومي بطريقة ذكية للغايـة           
أفلحت يف اإلمساك باملستمع الذي أصبح مرتبطًا ذا الربنامج         

 . ري مسبوق ارتباطا غ
    وكان الستالم يوسف مسئولية إدارة املرفق بالكامل األثر        
البهيج لدى العاملني يف اإلذاعة ، كما عرفوا عن هذا اإلنسان           
منذ بداياته األوىل يف الستينيات أمجل املواقف وأحبها ، عندما          
تنقل بني األحاديث والربامج واألخبار والتمثيل ، وكـان يف          

كانـت  .  للمحبة الصافية والصدق والطهارة    ذلك كله مثاالً  
شخصيته متوترة يف أحيان كثرية ولكنها يف الوقت ذاته تنطوي          
على حب غـامر للنـاس والبـسطاء منـهم علـى وجـه              

أولئك الربيئني من زعيق النفوذ وأمراض التـصنع        .اخلصوص
لقد كان اجلميع مستنكرين املضايقات الـيت       . وحب الظهور   

ت بنقله من وظيفته ومنعه مـن دخـول         تعرض هلا واليت انته   
اإلذاعة بشكل تعسفي ، فكانت إعادته مسؤولًا عن املـصلحة   
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دليلًا حيا على ما يتوفر عليه العهد من إصرار على إنـصاف            
املضطهدين من لدن أركان العهد املباد وأجهزتـه املتـسلطة          

 .وبعض رموزه الظاملة 
ع كل شيء يف    الغريب أن يوسف مل يكن فرحا مبهمة هذه ليدف        

سبيلها، ويتهافت عليها بشكل جيعله من املـستكثرين علـى          
ولكنه كذلك مل يكن غري مبال ذه املهمة        . أنفسهم ما جرى    

كان واحلق يقـال مستـشعرا      . وما كانت متثله من اخلطورة    
وكان مـدركًا بـشكل جيـد        . للمسئولية بكل معىن الكلمة   

وهلذا فقد قبل عمله    . بشروطها الضرورية وواجباا احلقيقية     
حبماس شديد ومثابرة واضحة، ويف كثري من الزهد جتاه العديد          
من املزايا اليت تتكفل ا الوظيفة لقد اكتفى بدعوة زمالئـه يف           
املهنة حاثًا إياهم على التجديد واالبتكار، وتقدمي كل ما مـن           
شأنه أن يدعم املسرية ويعمق اخليار الثوري ويرسخه، واضعا         

يه ضرورة اكتشاف العناصر اجلديدة فنا وإذاعة على        نصب عين 
السواء، فكان برنامج البسباسي مثرة من مثرات حتركه السريع         
إال أن الطاهر كان قبل هذه الفترة شديد املداومة على برناجمه           
املعروف ركن الريف ، فإذا به عقب لقاء مركز وحوار مثمر           

لوطين القادر على   يوسع من نظراته ويقدم هذا العمل اإلذاعي ا       
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التعبري عن كل القضايا وحسن التبليغ مـن خـالل أمجـل            
 .األدوات الفنية وأقواها تأثريا 

وقـدم  .     كان يوسف قبل هذه املهمة قد كتب لإلذاعـة          
الذي كونـه مـن جمموعـة       . بصوته برنامج كلمات للثورة     

الفقرات املكثفة مضمنا إياها عصارة جتربته وقمة أحاسيـسه         
احلدث الكبري الذي أحبه أمال مجيلًا ووجـودا أمجـل ،           جتاه  

وكتب يف سبيله كلماته املتقدة محاسا هادئًـا وحبـا عميقًـا            
 .جلماهري الشعب وقواه املبدعة 

     عندما بدأ يقدم ذلك الربنامج بصوته ، قفزت إىل الذاكرة          
صورة صديق قال له ذات يوم وهو يستمع إىل صوته جرب أن 

ال .  ، وذلك بعد أن مسع منه بعـض الفقـرات            تكون مذيعا 
أدري كيف قال ذلك ويوسف من الذين ال يبادرون بالقراءة          

. كان الالفت للنظر ما توفر يف الصوت من قرار منفرد           . أبدا  
إن احلديث يومئذ مل يدم كثريا فسرعان ما انتقـل إىل شـئون             

ة أخرى لكن الترمن مع صوت فريوز يف ساعات املساء الكـثري      
يدفع دائما حنـو هـذه      " سوف أحيا   " وبالذات مع نشيدها    

 .املسألة 
    وعندما تفجر املوقف مل جيد بدا من الكتابة ومن إلقاء مـا            

ولكنه مبجرد االضطالع مبسئولية    . كتب على املستمع مباشرة     
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إدارة اإلذاعة بادر بالتخلي عن الكتابة، فخـسر املـستمعون          
لعاملون عنصرا إداريـا نـادر      وربح ا . حصة مهمة ومتفردة    

 .املثال
لدى نقله إياه من ديـوان الـوزارة        " علي عطية   "مل يقبل من    

أن يتوقف عند مسئولية أمانة املكتب وإمنـا        . للعمل باإلذاعة   
وجهه إىل مكرب الصوت مباشرة ليتدرب ويقدم ما لديه فكان          

الذي قدمه شراكه مـع عمـران       " مخسة يف مخسة    " برناجمه  
 فيه سويا من أحسن الفضاءات حلشد أكرب قدر ممكـن           وأفلحا

وال شك أن العمل يف جمال      . من الفنانني خاصةً واملثقفني عامةً      
التمثيل كان له أثره احلاسم يف صقل موهبة علي ومـساعدته           
على توكيد حضوره اإلذاعي منـذ األيـام األوىل لدخولـه           

فة العطاء  اإلذاعة، فكان ذلك دافعا جديدا على العمل ومضاع       
والتردد على املكتبة اليت كادت أن تقتل لديه كل نزعة حنـو            
الفن، تلك الرتعة اليت عاشها زمن الفرقة الوطنيـة وعـوامل           
املسرح الرحبة اليت مجعت ذلك الرهط من الفنانني واملستنريين         
الذين طاملا اختذوا من مكتب علي ملتقاهم اليومي يف اإلعالم ،           

من خدوجة اليت كانت مضطلعة بدورها      ومن مثراته زواج علي     
الشهرية اليت كانت باكورة هذه الفرقة      )) عطيل((يف مسرحية   
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وما استغرقته من الوقت الطويـل يف االسـتعداد بالتـدريب           
 .  واملالبس واملناظر على حنو فاق كل األعمال األخرى 

    كان من الصعب أن تقال أشياء كثرية عن يوسف الصديق          
حديث من هذا النوع يعترب ضربا من ضروب        فكل  . الصدوق  

 :التزكية املتحيزة ، أو كما يقول املثل الشعيب املعروف 
 .من شكّار العروس أمها و خاالا و عشره من قبيلتها 

وليس من غضاضة يف أن ميثل املرء ذلك كله ، لكن يف املوقف             
فإنه مل يكن من هذا املنطلق وحده جديرا ـذه          . من يوسف   

و . ء ، فقد روج البعض أن يرفضهم مجلةً و تفـصيالً            األشيا
كان هاجسهم يف املوقـف     . حقيقة األمر انه ليس كذلك أبدا       

و هو قد ال يكون مع الـدين يف ممارسـاته           . من رجال الدين    
وقد يسوغ ألصحاب هـذا الفهـم أن يقولـوا إن           . اليومية  

بيد أن الذي لـن يـذهب مـن         . الطقوس جزء من العقيدة     
ة هو ذلك األثر الذي مت إجنازه يف جمال العمل اإلذاعي           الذاكر

بدا من الصدق و األمانة ، و الترفع عن سفه القول و سـيئ              
العمل ، باإلضافة إىل غريته احلقيقة جتاه العقيدة ، حىت إنـه ال             
يقبل من أحد أن يتفوه بكلمة واحدة  متس جوهر العقيدة من            

 .ة أولئك الذين غلبت عليهم الفكرة املادي
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    كان يعرف متاماً انه مل يكسب ود بعض الفئات ، مذ كان            
رئيساً لقسم األحاديث ، إذ مل يسمح لبعضهم إن يذيعوا مـا            
لديهم علي اهلواء مباشرة ، ليس من قبيل احلظر  على األفكار            
و إمنا من قبيل احلرص علي ممارسه حقه كموظف مـسئول و            

طرح نفسه فـوق    مكلف بالقراءة ، و ليس من حق أحد إن ي         
القراءة و املرء ال يتجاوز مبدأ ممارسه املسئولية و الصراع بني           
األجيال و رمبا حق اجلماعات ، فقد كان هناك شعور  لـدى             
الذين درسوا خارج البلد أو بعضهم علي األصح ام ميثلون          

وكان ذلك موضع رفض    . امتيازا علي الذين درسوا بالداخل      
وال .  كل حال قابله لألخـذ و الـرد          واملسالة علي . باملقابل  

 .أحد يستطيع إن يقطع حوهلا برأي يلزم اآلخرين 
    مل يكن التكتيك من شيمه لكن حرصه علي العنصر الوطين          
و متكينه من أخذ دوره هيأ له فرصه بز بعض القوي مبوقفـه             
الذي أماله بال جدال حسه الوطين ، و ذلك بقراره اخلـاص            

لكرمي من قبل القراء الليبـيني ، أو علـي          جبعل قراءه القران ا   
األقل أن تكون مسامهتهم بنسبه أكرب و من مثة عودم مجيعـاً            
إىل املبادرة بتسجيل قراءام على أشرطه و مبقابل جمز كما هو           

و قد نتج عن ذلك اإلصرار     . احلال بنسبه لنظرائهم يف اخلارج      
تمر يف  أن صار يف مقدور كل من له الدراية التامـة أن يـس            
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أصـبحت  . التسجيل مما لبثت أن حتولت إىل مصاحف كاملة         
تتلى بشكل منظم وبترتيب مكنهم مجيعا من نيـل حقـوقهم           

أضيفت إليها األركان الدينية حـىت تفـرغ بعـضهم          . كاملة
ولسنني طويلة تذكر تلك الفترة مع اإلشادة مبا أجنـز منـها            

وضـع  لصاحل هذه الشرحية اليت كانت طوال ما قبل ذلـك م          
منافسة غري منصفة من العناصر غري الوطنية اليت كانـت هلـا            

 .وسائلها اخلاصة 
    وقد كان واحلق يقال شديد التوفيق يف موقفه هذا ، إذ إن            
هؤالء القراء كانوا يتوفرون حبق على دراية واسعة بأحكـام          
القراءة ويتميزون بدقة متناهية يف صحة النقل وفنون الرسـم          

لرغم من أن القراءة املقيدة يف البلد مل تطبـع          وحسن األداء، با  
يومئذ يف مصاحف خاصة، اللهم إال ما كان يصل من تـونس            
وبشكل حمدود للغاية ، ولكنهم حبكـم التـواتر واملداومـة           
واحلرص على التميز أثبتوا قدرة ملحوظة يف هذا امليـدان ومل           
تنل منهم سوى مسالة الصوت ، واألمر يف هذا الصدد يعود            

الفقر يف احلناجر من ناحية ، وعدم اخللـط بـني           :  أمرين إىل
 .الرتعات الفنية والدينية من ناحية أخرى 

    على أن املوقف الوطين الذي عول عليه يوسف بصدد هذه          
املسألة أتاح فضاء آخر أمام هذا القطاع كي يواصل مـسريته           
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اإلبداعية ، وحيقق وجوده املطلوب يف هذا امليدان ، فالعنـصر           
لوطين حيتاج إىل الدعم أينما وجد ، وكلما أفلح قطـاع يف             ا

توكيد وجوده، وترسيخ مكانته ، كان ذلك رافـدا للقطـاع           
وما دامت األجهزة اإلعالمية توفر مبا تستهلكه جمالًـا         . اآلخر

لتحسني األحوال املعيشية ، وتشجيع مبدأ االحتراف، وباعتبار        
 أصحاب املواهـب    هذا االحتراف هو الوسيلة املثلى لتشجيع     

واألخذ بأيديهم ، فمن األوىل أن يكون ذلك متاحا للعنـصر           
الوطين، ليحقق من خالله ما يتطلع إليه من احلـضور الـدائم     

 يف  -على موجات األثري فيظفر باجلانب املعنـوي ، ويتمتـع           
 بعد ذلك باملردود املقرر إداريـا يف اجلانـب          -الوقت نفسه   

 . عم له يف تلك الفترة املادي بل والذي شهد أهم د
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 114

 
 
 

 
8 

 
           إن أكثر الناس متابعة ، علي ما يبدو ، ملا كان يكتب 

و يذاع هو الدكتور الذي استلم لتوه مهمتـه األساسـية ،            
واضطلع مبسئوليتها  يف محاس شديد و إقبال جلي و يف بعـد             

 إن األنبـاء يف   . غري متكلف عن األضواء و الذاتية الـضيقة         
حقيقة األمر تواردت من البداية عن تعاونه و متابعته لـبعض           

و قد هيأت له مسئوليته إن يتابع كـل         . اإلجراءات التنظيمية   
شيء وصالحياته إن يقرر ، بالرغم من إن معظم األمـور أو            
كلها كانت تتم بشكل مشترك ، و علي األخـص يف جمـال             

ما قام به علي ما     االستعانة بالعناصر املدنية ، و كان يف مقدمه         
يبدو إقرار الترشيح الرامي أيل تكليف يوسف مبرفق  اإلذاعة ،           
و من مث استشارته يف بعض املرافق األخرى الـيت كانـت يف             
حاجه إىل من يتوىل أدارا وفقاً للواقع اجلديد و مثـل هـذا             
الوضع متليه اخلربة و يفرضه منطق التعاون املشترك و طبيعـة           

 . و القطاعات التجانس بني الناس
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    كان اسم الرجل قد برز عشية أحداث يونيو عندما انبعث          
التجمع الشعيب عقب االنتفاضة الشعبية العارمة اليت مـألت         
شوارع طرابلس حماولة أن تؤثر يف مسرية األحداث وترتـب          
عليها تبعاً لذلك اعتقال أعداد من القوي السياسية و القيادات          

اربة بشأن احلجم احلقيقـي لـدور       النقابية ، وسط أقوال متض    
هذه الفئات ، بني رأي يقول بأن األمر جمرد حماولة من النظام            
اآليل للسقوط دف إلقاء املسؤولية على عناصـر معينـه و           
اعتبارها كبش الفداء ورؤية أخرى تقول بأن هذه األحـداث          
قد جرت بتأثري تلك القوى السياسية و النقابية بالفعـل وإذ مل            

جل مؤطراً تأطرياً سياسياً حمددا وإن يكن دوره لـيس          يكن الر 
خافياً ، فقد جرى اعتقاله ومن مث حماكمته بتهمه التحـريض           

و احلجة يف ذلك بطبيعة احلال أرجعت       . على العصيان املدين    
إىل موقفه املتشدد بصدد اخليار القومي ، و إصـراره علـى            

ري مقبول و هو موقف غ . التضحية بكل شيء يف سبيل املعركة       
من عديد الليبيني مبن فيهم بعض الرافضني للعهـد ذلـك أن            
احلس الوطين قد فاق ما سواه و املصاحل أيضا تكونـت و إن             

 .تظاهر البعض بغري ذلك 
ومرد ذلك إىل مـا     .    مل تكن عالقاته موسعه مبا فيه الكفاية        

طرأ على احلياة  من اتساع يف حقبة الستينيات حيث عودتـه            
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جر السوري، فقد تكونت أحياء كـثرية و قطاعـات          من امله 
حياتيه خمتلفة ، كان النشاط النفطي أوسـعها و العـاملون يف          

 .حقله أكثرهم جلباً لالنتباه 
    وقد توزعت النشأة و املولد و الدراسة و العمل أيضا ، بني      
كل من فلسطني و دمشق و قطر ابتداًء من  عكا إىل طرابلس             

أن تأهل تأهيال عالياً يف جمال النفط و أسعاره         ومل يستقر إال بعد     
حتديداً ، و مل مينح اجلنسية إال يف فترة متأخرة ، مما سهل على              
السلطة علي أن تسحب هذه اجلنسية عقب أحداث يونيو اليت          
رافقت احلرب مباشرةً و إن يكن اإلجراء قد أثـار اسـتياء            

انـت  القوى السياسية ، فمبدأ سحب اجلنسية مرفوض ولو ك        
هذه اجلنسية قد منحت بواسطة  اإلقامة أو املولد علي سـبيل            

ناهيك أن كل املعلومات تؤكد صحة النسب اللييب ،         . املثال  
و حقيقة أن سليمان ساسي كان من بني مئات الليبيني الـذين            
افلحوا يف جتاوز احلدود شـرقاً و افلحـوا يف الوصـول إىل             

 إىل  48يف نكبـه    فلسطني و ابعدوا بعد ذلك ضمن من أبعد         
دمشق حيث كانت اإلقامة و زواج الكرميات مـن الليبـيني           
املهاجرين فكيف يسوغ ألحد أن يسحب هذه اجلنسية ، مـا           
دامت العقوبة على اجلرمية قد نفذت فال داعي لإلبعـاد مـن            
الوطن و ال شك أنه هلذه االعتبارات مل يقبـل مـن رئـيس              



 117

 البلد و العودة إىل     احلكومة عندما دعاه و طلب إليه البقاء يف       
الوظيفة أي حديث قبل إعادة اجلنسية بوصفها احلق الـذي ال     

 .جيوز ألحد أن يسلبه إياه 
    غري أن هذا املوقف مل يكن مقصورا عليه وحده، ولكنـه           

إمـا ألن   . اجتاه عام قوبل به الكثري من العائدين من املهجـر           
ين بأنه أحـق    بعضهم قد جاء متعاليا على الواقع وأشعر اآلخر       

بكل املزايا باعتبار اهلجرة تعين رفض البقاء مع املـستعمر يف           
أو أن غياب املشترك يف     . حني يكون من بقي يف وضع خمتلف        

بيد أن إشـكالية    . النشأة والتكوين قد خلق هوة تعذر سدها        
احلرمي فيما يبدو تعترب من أخطر ما حال دون انصهار أولئـك            

. خرى مث رجعوا إىل أصوهلم القدمية     الذين عاشوا يف جمتمعات أ    
ومن الراجح  . فاتمع املنغلق يصدهم بقوة عن غريه املفتوح        

أن هذه الوضعية ذاا قد كانت يف مقدمة ما أسهم يف انغالق            
وهناك يف احلقيقة مالبسات كـثرية      . اجلاليات األجنبية أيضا    

أقدمها املعجم  .وتراكمات أكثر، ساعدت على هذا التضارب     
صور الذي وزع يف البالد عقب قرار األمم املتحـدة حبـق            امل

حني أصدر أولئك املهاجرون معجمـا      . البالد يف االستقالل    
حيمل صورهم وختصصام وأصوهلم احمللية ، األمر الذي أثـار          
يف الكثري من اايلني هلم من الذين رأوا يف مثل هذا العمل ما             
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ة، واعتبار املقيمني ليسوا    يعين الطموح الستالم املواقع القيادي    
يف مستوى مسئولية القيادة، كان مثل هذا املوقف بدون شك          
حتسسا يف غري حمله ، إذ إن اال بالرغم من ندرة اإلمكانيات            
ميكن أن يتسع للجميع ، كما أن العودة قد ال تكون بالصورة            

وأيا ما كان األمـر فـاملهم أن هـذه          . اليت تومهها املقيمون  
 أخذت يف التراكم مع الزمن ، على أن أخطر ما أختذ            احلساسية

بصدد أولئك املقيمني خارج الوطن هو تلك احملاولة اليت جرت          
يف منتصف الستينيات حني حاولت بعض القبائل املقيمـة يف          
الصحراء الشرقية أن تعود بشكل مجاعي وكان العدد حسب         

ـ            ة النـذير   ما أشيع يف حدود العشرين ألفًا ، مما نظر إليه مبثاب
باإلخالل بالتوازن بني القبائل هناك وكان أن أفلحت األطراف         
املؤثرة يف القرار يف وأد الفكرة يف مهدها وبقي كل شيء على            

وقد كان ذلك كله من األسباب الفاعلة يف تفجري         . ما هو عليه  
كل هذه املشاعر الكامنة عند اختيار الدكتور ملوقعه اجلديـد،          

ه مرتني األوىل عندما اقتيد إىل السجن       وكان أن دفع مثن موقف    
ومن مث جرد من جنسيته والثانية عندما سقط العهد الذي فعل           
ذلك ومل يركن من جهته لكل املساومات اليت عرضت وصار          
بعد زوال العهد يواجه التشكيك يف صحة النـسب وحتمـل           

والسبب هو أن بعض املصاحل تبدو      . مسئوليات هو منها بريء   
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عبري عن نفسها مهما تغريت األقنعة والظـروف        قادرة على الت  
كما أن أصحاب هذه املصاحل يظلون دوما يف مقدمة من يفلح           
يف جتاوز كل املصاعب اآلتية لريكز يف اية املطاف على اخليار           
املبدئي الذي هو باستمرار املصلحة الذاتيـة والذاتيـة دون          

 . غريها
ق بعض الطموحات       لقد تسبب الرجل يف احليلولة دون حتقي      

اليت راودت بعض النفوس يف األيام األوىل للعهد وعند تشكيل          
أول حكومة ، وهو طموح مشروع وال جمال لإلعتراض عليه،          
ولكن اعتباره األول دون غريه هو من األخطاء الفادحة ،كما          
أن حتميل املسئولية يف عدم بلوغه إىل طرف واحد ينطوي على           

وجد اإلصرار من كل األطراف ملـا       شيء من املناورة ، إذ لو       
أمكن لطرف واحد أن يؤثر ، ولكن أسلوب املناورة خيتـار يف    
دفاعه الشخصي دائما اجلانب األضعف حبيث ميكن بعد ذلك         

لقد كان إظهار العداوة والـسخط      . كسب اجلانب األقوى    
على الرجل ال يعين أبدا االقتناع احلقيقي باملوقف ولكن فقط          

لقصر املسئولية على طرف واحد ، وحصر األمر        حماولة ماكرة   
يف املسائل الفكرية دون غريها ، يف حني أن الواقـع عكـس             
ذلك متاما ، فقد كان القياس املعتمد يف ذلك الزمن منطلقًا من            
املوقف األخري جتاه العهد الزائل وبالذات، بالنسبة للمجموعة        
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ـ           ض اليت جرى اعتقاهلا وفكرت داخل السجن أن تتخـذ بع
املواقف أو تعد مشاريع عمل جديدة ، إذ إن هناك من رد حني             
فوتح يف العمل بأنه مستعد الختاذ أي موقف بشرط أال ميـس            
شخص امللك وويل عهده فكان بذلك يعين أنه يتبين اإلصالح          
وليس الثورة، وحني أمكن اإلجهاز على النظام كـان تقيـيم           

. وا ثوريني الرجل أن أصحاب هذا املوقف ، إصالحيون وليس       
فالثوريون حسب هذا التحليل هم الذين قبلوا بتبين امليثـاق          
الوطين الذي يعتمد النضال من أجل إسقاط النظام من أساسه،          
والذين قبلوا بذلك هم األوىل بالتقدم يف زمن الثـورة، أمـا            
اإلصالحيون فمن املمكن واألجدى كذلك البحث عنـهم يف         

ابقة إذ إن كـثريا منـهم       صفوف الذين عملوا يف التجربة الس     
 – حني استبعاد التصنيف الثوري      –ليسوا سيئني ومن املمكن     

لقـد كـان    . االستعانة م والتعويل عليهم يف أمور كـثرية         
اخلالف حقيقة ال ينطوي على موقف شخصي بقدر ما كـان           
يصدر عن موقف مبدئي وعن إصرار على حتديد مقاييس ثابتة          

ية عند الركون إليها واالنسياق     للتحرك ، لكن النفس اإلنسان    
خلف ضغوطها تدفع باملرء إىل صرف النظر عن كـل رؤيـة            
موضوعية، فثمة هدف وطموح وما سواه خسارة فادحة ، لقد          
كان هذا املوقف متشددا بدون شك وأثر على حنو ما بعدئـذ            



 121

والشك أن بعض اخلربات العربية الـيت       . يف مسرية األحداث    
بعض األجهزة احلساسة كان هلا مـن       أفلحت يف التسلل جتاه     

جهتها كبري األثر يف ذلك الكم اهلائل من التـضليل وسـوء            
فقد كان اهلدف الذي دفعت باجتاهه تلـك اخلـربات          .الفهم

يتمثل يف خلق مالك وظيفي موسع يتيح الفرصة تلو الفرصـة           
ملئات املتقاعدين الذين أخذوا يتدفقون على البالد وميـألون         

ة يف الوقت الذي بدأ مسلسل التصفية للكـثري    أجهزا املختلف 
من العناصر حتت تسميات خمتلفة ومربرات متعددة مل يكن هلا          
مردود سوى إثـقال املوازنة العامة مباليني الدنانري اليت غدت         
تصرف كمرتبات ومهايا بل وساعات إضافية أيضا فتؤثر أولًا         

و املعمرة ،   يف رفع درجة االستهالك سواء يف السلع املدعومة أ        
وتشغل كذلك الكثري من الوحدات السكنية الـيت شـغرت          
عقب جالء القوات األجنبية ومن كان يدور يف فلكها والـيت           
كان من املمكن لو بقيت مقصورة على العنصر الوطين ألدت          
إىل حتقيق شيء من التوازن بني العـرض والطلـب وجتنبـت            

رحلـة  إن إشـكالية امل   . الدخول يف مضاعفات أخرى كثرية    
االنتقالية تكمن يف ذلك الضجيج املفتعل الذي عهدت بعـض          
القوى إىل رفع درجته وشغل احلياة العامة به، والـذي بلـغ            
ذروته يف التشكيك يف مقدرة العنصر املـدين علـى العمـل            



 122

وإمكانيته يف تسيري األمور باحلزم املطلوب ، وما ذلك إال ألن           
ا وعندما تعذر ذلـك مل      مثة فرصة اعتقد البعض بإمكانية اهتباهل     

جيشموا أنفسهم مشقة البحث عن السبب احلقيقـي أو أـم           
فضلوا صرف النظر عن ذلك وااللتفات إىل الطرف الذي رأوا     
أنه أقل قدرة على الثأر أو أكثر ترفعا عنه من األساس فكان ما             
كان من حديث مل يقف عند صحة النسب وحده وإمنا جتـاوز            

قيدة الدينيـة وإىل االـام بالرتعـة        ذلك إىل احلديث عن الع    
االنتقامية وامليل إىل العنف وإىل مالحقة كل من محل املسئولية          

وكان ذلك كله جيري يف حتـالف عجيـب         . يف النظام القدمي    
وتعتيم مقصود على كل اخلصال احملمودة كالزهد يف الظهور         
الذي جتسد يف اإلحجام عن التصرحيات الصحفية اليت كثريا ما          

هر ا البعض واحلديث يف اللقاءات العامة ومن بينها ذكرى          ظ
شيخ الشهداء اليت أقتصر احلديث فيها على القيادة ومل يكـن           
هناك أي إسهام للحكومة والكثري الكثري من األمور اليت كانت          
تبحث وتتخذ بصددها القرارات البناءة مث ال يصدر بعد ذلك          

 .بصددها أي حديث مباشر 
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9 
 
   أوشكت السنة امليالدية على االنتهاء ، فهذا هو الـشهر           

األخري، وقد بدأ األسبوع الثاين منه ، حني بلغ الوليد الرابـع            
أجله ، مما استوجب محل أم طارق إىل املستشفى يف ليلة غاب            
فيها القمر بتأثري عاملني اثنني ، أحدمها يتصل حبركة اهلـالل ،            

ة ويف ذكرى ليلـة القـدر       فقد كان رمضان يف عشرته األخري     
بالذات ، وثانيها السحب اخللّب اليت مل تنقشع ومل تأذن بغيث           
نافع ، وكان هناك ما يلوح يف األفـق عـن وجـود بعـض               

لقد رأت اموعة   . األحداث املنتظرة من داخل املعسكرات      
أن تكون السهرات الرمضانية هذه السنة يف البيت بدلًا مـن           

إذ مل يكن من املتيسر املشاركة هناك ومن     املكان املعهود للسهر    
وهلذا حني وجب التوجـه     . جانبهم كانوا حريصني على ذلك    

إىل املستشفى بقي األطفال يف كنف اموعة، مل يكـن أحـد            
واملستشفى على كل حال قريب للغاية      . منهم حيتاج لشيء ما   

واالتفاق مع األطباء موجود وجمموعة القابالت يؤدين اخلدمة        
حسن حال واإلقبال على املستشفى يف حاالت الـوالدة         على أ 

والعملية مل تستغرق   . ليس كثريا إىل الدرجة اليت تضايق الرتالء      
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كبري وقت إذ سرعان ما مت الوضع وعلى حنو يـسري للغايـة             
 .وكان املولود هو ثاين الذكور ورابع األطفال 

     إن احلدث خمتلف عما سواه، إذ أعاد إىل البيت ذكريـات          
املولودة األوىل حني كنا نواجه املصري مبفردنا وقد اضـطررنا          
هلذه الوضعية لتعذر القدوم على احلماة اليت حضرت قبل ذلك          

كما أن االنفصال عن أسرة زيدان زاد مـن         . مرتني متتاليتني   
كانت فاطمة وعائشة تتابعان احلدث أثناء انتظاره       . اإلشكالية  

ة التقاط األحداث ، حىت أنه      بدقة ، يف حني كان طارق يف بداي       
" عندما استقر االسم على فيصل والفنان اللييب يغين أول أغانيه         

 .يقول من جهته بشائر يا فيصل بشائر " بشائر يا لييب بشائر
ولكنه .  حيمل االسم رنينه يف الوجدان من أيام فيصل األول          

كاد أن يضيع من الذاكرة ، وبالذات حني جاءت ثورة العراق           
ا قبلها بقليل حني سخطت اجلماهري العربية ضـمن مـن           ورمب

سخطت عليهم على ذلك االسم الذي مل ميتلك حولًا وال قوة           
من مصري بلده، ومل يستطع اإلفالت من قبضة عبد اإلله ذلك           

وقـد  . اجلبار املتسلط والعاجز عن إدراك متغريات العـصر       
بادرت أم مصدق بـاقتراح االسـم وحنـن يف الطريـق إىل             

تشفى يف أول زيارة بعد الوالدة جريا على العادة املتبعة مع           املس
وإذ كانت كل األحداث قد فرت من الذاكرة        . أسرة يوسف   
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ومل تبق سوى األمساء وما حتمله من رنني موسيقي ونـدرة يف            
وكالعادة . االستعمال، قبل املقترح بسرعة واعتمدت التسمية       

ـًا من الشعر         مجيلة للغاية أو هكـذا     كانت نئة النويري  أبيات
بدت، فكل قول يتصل باألوالد له وقعه عنـد األب وكـل            
مولود يطل يكون له فرحه املتميز وحبه اخلاص مهمـا كثـر            
العدد وازدادت املصاعب ، فما بالك والعمر يف عز الـشباب           
ويف عنفوانه ، والنويري سريع التفاعل مع األحداث العامـة ،      

ممثلًا يف الثورة ، مث حول مـا        وكان احلدث األساسي ما يزال      
أذيع عن خماطر استهدفت هذه الثورة، ويف الليلة اليت ولد فيها           

وقـد  . وهلذا زاوج النويري بني املناسبتني      . املولود بالتحديد   
كان الرأي بصدد هذه املسألة غري ميال للمضي يف الـضجة           
اإلعالمية اليت أثريت خشية أن يستغل بعض املتربصني  مثـل           

األحداث يف الترويج  لعدم االستقرار  والتمكني للقوى         هذه  
بل لعـل   . ولو كانت هذه القوة عربية    . اخلارجية كي تتدخل    

اخلوف من األطراف العربية كان أكرب وأكرب ، إذ ال ميكن ألي      
طرف جيد طريقًا للتدخل حتت مربر املناصرة والتأييـد إال أن           

ملعروفـة ال شـيء     يوظف ذلك ملصاحل قادمة ، طبقًا للقاعدة ا       
يعطى لوجه اهللا ، وكل األشياء هلا مثن، والثمن يف مثل هـذه             
األوضاع وملن يقومون بتقدمي الدعم ولو ومهيا فال مناص من           
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أن يكون متصلًا باحلرية أو الثروة أو احلدود أو هذه جمتمعـة            
وال بد أن يكون لصاحل الطرف الذي يقدم هذا الدعم ، ورمبا            

   .    يدعيه إدعاء 
    ليس من مصلحة أحد أن يكون ما جرى موضع حـديث           
وسائل اإلعالم ، الرمسية وغري الرمسية ، الداخلية واخلارجيـة          
فكل ما يثري القلق لن يكون مفيدا ، والقلق يثريه احلديث عن            
التأييد بذات القدر الذي يثريه احلديث عما سوى التأييـد ومل           

هر ، واملخاطر ال تـأيت      متض حىت اآلن سوى ثالثة أو أربعة أش       
فرادى ، وما أكثر األطراف اليت يهمها اإلحساس بـاخلوف ،           
تصور املخاطر من كل مكان ، فكم يكون مجيلًا لو أدركـت            
هذه األجبديات ، لو أمكن العودة إىل كل ما هو عادي ، كان             
هناك من يروج لضرورة استعمال الشدة ، وكانت بعض هذه          

ية جاءت وفودها مهنئـة تـارة       اآلراء تنسب إىل أطراف عرب    
وكان ذلك كله   . ومعربة عن استعدادها للتعاون تارة أخرى       

ال يبعث على االطمئنان أبدا ، فكل دخول يف متاهة القـسوة            
 !يف التعامل سيكون غري حممود العواقب 

    لكن هذا الرأي ليس من سبيل كي يصل إىل من هـم يف             
فًا خيـرج عـن   حاجة إليه ، وهو على كل حال ليس اكتـشا    

ومهما كانت حداثة التجربة ، فال      . أجبديات العمل السياسي    
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شك أن اخلربة تكتسب ورمبا تكون موجودة ومـن خطـط           
لإلمساك باألمور وتغيري بنية اتمع السياسية ال بد أن تكـون           
له هواجسه اخلاصة ، وتصوراته اليت ال خيلو منها مثـل هـذا             

 .التفكري
الء هو أن قطاع اإلعالم مستهدف،          على أن الذي اتضح جب    

واحلديث بصدده ميأل األوساط ، والتطلع حنوه ميأل الكثري من          
النفوس ، يستوي يف ذلك من لديه االختصاص ومـن لـيس            

ولكن العناصر  . من هو قريب ومن هو أبعد من البعيد         . لديه
القادرة وذات املاضي املشرف صارت أكثر عرضة من غريها         

على الرغم من أن بعض احملاوالت الطيبة مـا         . للقيل والقال   
تزال تبذل للحيلولة دون حدوث فجوة ال فائـدة منـها وال            

واحتمال الركون إىل غري القادرين يبدو اآلن       . لزوم هلا كذلك    
 .أكثر قربا 

    وبني األمل يف وجود مناخ ميكن فيه اإلسهام مبا توفر مـن            
دت اإلشارة اهلاتفية   خربة ودراية ، واملضي يف احلساسية ، ور       

بدا أن هناك ما    ) باب العزيزية   ( القاضية بضرورة التوجه إىل     
يشري إىل إمكانية املسامهة مبا توفر ومل يكن مثة بد من التوجـه             
إىل هناك يف ذلك املساء املتأخر ، فليـل الـشتاء طويـل ،              
والسابعة ليست يف عداد املتأخر من الليل ، واملكان يـستقبل           
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وهـم ال   . أي وقت ، فالقوم يعملون ليلًـا ـارا          زائريه يف   
يغادرون مكام أبدا وأكثـر النـاس كـانوا يـستدعون يف          

فال حرج من الدعوة وال حرج      . الساعات املتأخرة من املساء     
من التوجه يف هذا الوقت ، واألمر يف النهاية يكتسب طـابع            

 .االستدعاء 
وج املكان ، يف العهد         هذه هي املرة األوىل اليت يتم فيها ول       

كانت املرة األوىل قد جرت منذ أكثر من سنة ، حني           . اجلديد  
كان بن سعد يعمل يف جلنة قبول الطلبة ، عندما متت االستعانة            
به يف شأن قبول البعض يف الكلية العسكرية ، ويومها مل يكتف            
الرجل بتسهيل القبول لدى اللجنة ، وإمنا قام بتصوير املتقدم          

ملعسكر يف نطاق التشجيع لاللتحاق بالسالح واحلرص       داخل ا 
على العناصر اليت يتوسم فيها القدرة واألهلية ، لقـد اعتـرب            
املهمة من مشموالته الشخصية ، وليـست فقـط اسـتجابة           

كان شديد الفرح بالفىت الذي     . لصديق التجأ إليه يف خدمة ما       
وسـم فيـه    مثل أمامه فالحظ عليه اللياقة البدنية الكافية ، وت        

القدرة على االستيعاب وحتقيق اإلضافة املطلوبة ، وظل بعد أن          
سهل مهمة قبوله خيصه برعايته ويداوم على متابعته كلمـا مت           

إن سواد البشرة . لقاء معه وأمكن احلديث عن خمتلف الشئون        
مل يعط حممود سوى املزيد من صفاء النفس وصدق االبتسامة          
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رسة الظهرة إىل أن أصبح من أملع مذ كان طالبا مبد   .وخفة الدم   
الضباط وأقرم إىل األجنحة املدنيـة والفئـات املوصـوفة          

 . بالوطنية
    يف البهو ، ومع االنتظار الذي مل يطل أبداً كانت صورة بن            
سعد ونـفر من زمالئه اـايلني ماثلـة بقـوة ، وصـدى             
األحاديث اليت طاملا مألت احلياة يف شيء من التـربم بـسوء            

ألحوال السياسية واالقتصادية واستشعار املرارة إزاء أشـياء        ا
وآخر لقاء كان مبناسبة عطلة عيد اجليش       . كثرية كانت جترى  

عندما تركز احلديث حول صفقة األسلحة وما شاا من كالم          
لقد شاءت الظـروف أن تكـون       . مجع بني احلقيقة واملبالغة     

ي قضى بنقلـهم    املسامهة من قبلهم منعدمة فكان اإلجراء الذ      
إىل املراكز املدنية ، كل حسب إمكانياته وعالقاته مع صـناع           

كانوا مجيعاً يف مرحلة مـن املراحـل شـديدي          . القرار اآلن   
رمبا بشكل عـاطفي ، قبـل       . احلماس لتبين املواقف القومية     

سنوات طويلة ، وكثرياً ما وقع شيء من اخلالف معهم حول           
ق األنظمة يف احلذر من كـل       ومن بينها ح  . تقرير بعض األمور  

مل يكن اخلالف منطلقاً مـن      . قوة ميكنها أن تقوم بتغيري النظام     
الدفاع عن أحد ، وإمنا كان مرتكزاً على املبادئ العامة بصدد           

مثة تعاطف معهم بصدد ما كان يقال       . الرؤية واحلذر واحليطة  
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عن سعي بعض مراكز القوى لتصفية من يناوئهم الرأي مـن           
د أن الصورة مرتبكة حول طبيعة الصراع ، هل هو          الضباط بي 

حقا يرتبط بالوالء أم أن األمر يتصل مبناهج التدريب واملناطق          
لقد قيل منـذ فتـرة وجيـزة إن         . اليت جرى فيها التكوين     

الترقيات كادت أن توقف مبقتضى رأي تبنته إدراة التنظـيم          
حسب ولكن املراجع العليا أبت إال أن تعلن حركة الترقيات          

اجلدول الزمين ، وكان هلذه املعلومة أثرها لدى املتـابعني ملـا            
أشارت إليه بأالّ أحد مطلق اليد يف هذه املؤسسة الفتية والـيت      

وان يكن ذلـك يف     . كانت موضع عطف ومبنأى عن الكراهية     
لقد نالوا يف النهاية ترقيـام      . شيء من احلذر بالنسبة للبعض      

فقد جرى نقلهم مجيعا إىل إدارة      . ويبدو أا ستكون األخرية     .
اخلدمة املدنية ورمبا لن يقال مستقبالً هذه جمموعـة مـصر أو            

فطبيعة التغيري تكفلت بدون شك     . العراق أو أي جهة أخرى      
بإاء هذه اإلشكالية ، فما دامت الرتب الفتية هي اليت ضت           

 .ذه املهمة فإن فرص االستقرار قد ال تكون بعيدة 
 أن احلضور له عالقة بالتكليف مبرفق املطبوعات ، فال         تأكد

شيء ميكن أن يكون سرياً وكل املعلومات تصل إىل املعنيني ا           
فاملعطيات تشري إىل اسـتحالة     . مباشرة سلبية كانت أو إجيابية      

املشاركة احلقيقية ، لكن على أي حـال هـي حماولـة مـن              
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لوقت ، ولـو    احملاوالت ، فال ضرر من املضي يف ذلك بعض ا         
 .إىل حني ، ذلك ما قالته النفس األمارة بالسوء 

    إن االنتظار مل يطل كثرياً ، فسرعان ما مت اللقـاء ، وقـد              
اقتصر إىل حد كبري على الناحية الشكلية إلعطـاء املوافقـة           
مكتوبة ، ذلك هو األسلوب الذي جرى االتفاق عليه فيمـا           

نـشر يف الـصحف     يبدو ، كما أن احلديث يتجاوز مسألة ال       
وقـد مت   . وبعض املواقف اليت حصلت يف التجربة الـسابقة         

التوكيد أن بعض املشاكل كانت بواعثها شخصية ، وأن مـا           
اعترب موقفا جيدا أملته الثقة املسبقة بأن احملاربة لـن تتجـاوز            
بعض اإلجراءات اإلدارية فاحلرمان من الترقية ورمبا حىت النقل         

 إىل قرار العزل واحلجز فال شك أن        خارج املكان أما الوصول   
بلوغه يعترب من األمور املخفية ، ولكن الصالحية لدى الطرف          

كان اهلدف من هذا الكالم احلرص على       .املقابل غرب متوافرة    
عدم تضخيم املوقف والنظر إليه يف حجمه احلقيقي ، وكذلك          

د األمر بالنسبة للناحية الفكرية، وبالذات الرتعة اليسارية ، فق        
كان هناك شبه اقتناع بوجودها ، فلم يكن هنـاك مـن داع             
لنفيها ، ولكن احلديث اقتصر على الناحية االستيعابية ، فالنفي          
إذن مل يكن نتاج حرص على التخلص من التهمة وإمنا كان من            

. باب احلرص على ادعاء ما مل يكن قـد مت الوصـول إليـه               
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را يرفع ولكنـها    فالرتعة اليسارية ليست رداء يرتدى وال شعا      
وقد مت قراءة الكثري من الفكـر       . حصيلة قراءة ومعاناة وفهم   

االشتراكي واقتنيت مصادره لسنوات طويلة ، لكن االستيعاب     
الذي ميكن لصاحبه أن يقول بالقدرة على إعـداد آراء ذات           

. مفهوم اشتراكي حقيقي فمن األمور اليت ما تـزال بعيـدة            
 . كان يستمع للرأي وكان ذلك باعثًا على مسرة من

    عند التوجه إىل رئاسة الوزراء مل تكن األحـوال النفـسية           
على ما يرام ، بكل ما يف الكلمة من املعاين ، فاملظروف الذي             
سلم مغلقا امتدت إليه يد أحد األصدقاء مبادرة بفتحه وقراءة          
ما حواه ، ومل يكن يتجاوز أسطر معدودة جمملها أن من جرى            

و أنه جيد والس يوافق على اختيـاره لـإلدارة          استقباله يبد 
العامة للمطبوعات ، فاإلقدام على قراءة ما جاء يف املظـروف           

من جهة أخرى فـإن     . يعين انعدام األمانة بكل ما يف الكلمة        
املكان كان قد احتضن لقاء مشاا مت قبل أشهر حـني كـان             
 جيلس يف ذات املكتب ومع ذلك الرجل املؤدب والذي رفـع          
إليه تظلما بشأن بعض التجاوزات اإلدارية املتـصلة حبركـة          
الترقيات العامة ، وكان احتفاؤه مجيالً ومعرباً عـن مـستوى           
اخللق الذي يتميز به ، فكم ميكن للمرء أن يغري يف أحاديثـه             
وتصوراته ، وان يكن وجود كل من كعوان وقـرادة يف ذات            
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د السيد الغماري بني    املكتب قد أثار شيئاً من االرتياح أما وجو       
املراجعني فقد أبعد عن الرجل كل األقاويل اليت حاولـت أن           
تلصق به الرتعة االنتقامية ظلماً وعدواناً وإمعانـا يف حتميـل           

 .املسئولية ملن ال خيشى بطشه 
    مل يكن متفائالً من قريب أو بعيـد ، بـل كـان شـديد               

األمـور  اإلحساس باملصاعب اليت حتول دون رغبة يف تسيري         
بالشكل الذي يعتقده، وهو مع ذلك كله مل يتخلّ عن محـل            
املسؤولية ، فقد كانت الساعة تقترب من احلادية عشرة حني          
متت املقابلة، وهناك من يؤكد أن العمل يستمر حىت الساعات          

 .األوىل من كل صباح 
     إن احلديث هنا أيضا مل يطل كثرياً فكل ما كـان يهـم             

وهـو  . ه املسئولية وفقاً لتقديراته لألهلية    الرجل أن يسند هذ   
يرى أن االستقرار من مسئولية املكلف وعليه وفقاً هلذه الرؤية          
أن يؤجل الكثري من اآلراء حىت حيني الوقت املناسب، فمجرد          
املوافقة على التكليف يعترب حتقيق هذه الرؤية نوعاً من النجاح          

اشر ، فقـد    كانت هذه أول مرة حيصل فيها اللقاء بشكل مب        
استقر قبل ذلك أسلوب خمتلف بصدد العمل الـوطين، لقـد           
رجحت كفة الكتابة وحماولة التغلغل عن طريقها مجـاهري ، يف           
حني رجحت لديه كفة العمل النقايب يف السنوات األخرية ومن          
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اإلنصاف للحقيقة وللرجل أيضا أن خياره اكثر جدية وأشـد          
ذه العوامل ظل اعـزب     تأثريا وادعى إىل التضحية ، ولعله هل      

وقد اتضح منذ تكليفه مبهمته أنـه  . وهو الذي جتاوز األربعني     
مستهدف ، وتبني أن الوقوف إىل جانب دعم يف هذه املهمـة            
اقرب إىل خدمة املصلحة العامة ، ولكن احلساسية من أن يظن           
مثل هذا املوقف مبثابة السعي حنو من امتلك القرار اإلداري أو           

سب من املكاسب الشخصية حتمت ضرورة      بقصد حتقيق مك  
املؤازرة من بعيد ، ففي مثل هذه الظروف ختتلط األوراق ورمبا           

فكـان أن   . بوضع املرء يف مربعات هو من أبعد الناس عنها          
جاءت اخلطوة األوىل من جانبه ، وهو بدون شك ادعـى إىل            
ذلك، وكان قراره بإسناد املهمة الذي أحيل يف ساعات الدوام          

 للنشر واإلذاعة يف ذات الوقـت ومـن مث االسـتالم            األوىل
 .الفوري إذ مل يكن هناك من عني بشكل رمسي 

    تقع مكاتب اإلدارة أو املصلحة ، كما هي التسمية القدمية،          
يف اكثر امليادين حركة ، وأصغرها مساحة واشـدها انتظامـاً           
 باملارة والسيارات على السواء ، وقد مسي منذ األسبوع األول         

. أغسطس) 9(باسم السوحيلي ، وكان قبل ذلك يدعى ميدان         
وقد كان تغيري التسمية ذه السرعة من األمور اليت خـشي           
منها بعض املراقبني من إمكانية حتويل شخـصية رمـضان إىل           
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مستوى التقديس وهو القائد الوطين الذي أجنز الكـثري مـن           
 وكونه قد   املهام النضالية ولكن بأسلوب ال خيلو من التسلط ،        

ظلم يف العهد الزائل فليس من املنطـق أن يـترته يف العهـد              
إن املبىن املخصص لإلدارة كان قد أجر من القطـاع          . اجلديد

اخلاص باألساس لوكالة األنباء الليبية الـيت اشـرف علـى           
تأسيسها اإلعالمي القدير حممد بن زيتون والذي  اشـتهر يف           

عـام وعـدم امليـل إىل       تسيريه اإلداري باحلرص على املال ال     
وكانت الوكالة قد أسست يف منتـصف الـستينيات         . التبذير

وأجر هلا هذا املبىن يف الوقت الذي بديء يف تشييد مبىن خاص            
ما لبث أن جهز وجرى االنتقال إليه وبقى املبىن للمطبوعـات           

 .والصحف واالت التابعة هلا 
ـ          زأ مـن       ومع أن املطبوعات كانت دائماً جـزءاً ال يتج

الداخلية ، واتصفت يف عملها الرقايب على الصحف باحلجب         
بشكل ما على الرأي ، فإا يف السنوات األخرية بالتحديـد           
مارست هذه املهمة بشكل مبالغ فيه ، حيـث توسـعت يف            
التأويل واملتابعة حىت لقد كادت أن تبحث عن طريقة ميكـن           

 ميكـن أن    بواسطتها حتليل دم الصحفيني ومعرفة ما إذا كـان        
 .يؤدي إىل معرفة درجة اإلخالص ، إن كان مثة سبيل لذلك 
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عند دخول املكان يف الصباح ، كان من الضروري أن متثـل            
وقد ميتد األمر إىل أكثر من ذلـك ،         . هذه املشاعر متجمعة    

فليس من السهل أن حتصل مثل هذه النقلة ، من الريبـة إىل             
ل هي الثقة املتبادلة ، رمبا      ه. الثقة ، من احلساسية إىل املسئولية     

قـد  . يكون املشترك اآلن هو التفهم للوضع وسالمة التقدير         
يكون األمر يتجاوز وجهة النظر اخلاصة ، ورمبا تكون الثقـة           
حمددة ومن طرف آخر ، لكن الصالبة ، فيما يبـدو كانـت             
إحدى قسمات هذا االختيار ، وليس األمـر جمـرد رؤيـة            

كان احلذر والتفطن من األمور     .ة  لكنها نظرة مشولي  . شخصية
حني مل يقع أي كالم يف تلك احملاورات اليت قام ـا            . املهمة  

البعض للتشكيك يف الرجل من حيث الوالء واهلوية ، عنـدما           
اعتربت عزوفه عن التـصرحيات عقـب تكليفـه مبهمتـه ،            
وإعراضه عن اخلطابة يف ذكرى شيخ الشهداء اليت مرت قبل          

ثالث من عمر التجربة، وبعد أسـبوعني مـن         اية األسبوع ال  
تشكيل الوزارة وقد كانت حسابات كثرية تقتضي الكـالم ،          

فهي األحق بالتعرف والتعريف    . فكان أن تركت املهمة للقيادة    
ومل يكن خطأ أبدا ذلك القـول       . حبكم املوقع وحداثة العهد     

الذي واجهت به الذين اختذوا من اإلصرار على ارتداء ربطـة    
ق اليت رأى البعض فيها عالمـة علـى تقليـد املمـثلني             العن
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األمريكان واعتربا نوعا من احترام الناس الن اإلصرار على         
املظهر املعقول من األمور الدالة على اجلديـة والترفـع عـن     

 .اإلستحقار 
    لكن ذلك مل يبعد استشعار التناقض يف املسألة املبدئية ، من           

كتابة إىل قبول مهمة الرقابة عليهـا       الدعوة إىل حرية الرأي وال    
وعلى الصحافة ، واالضطالع مبسئولية املـصادرة يف بعـض          

نقلة كبرية هذه اليت حصلت وهـي حبـق فـوق           . األحيان  
من الكتابة يف الصحيفة إىل الوقوف مع من قفـل          . االحتمال  

 .الصحيفة إىل أي حد ميكن تغيري املواقف ومن الذي سيقبل 
مر ، ذات شتاء صباحي صـعب، عنـد         هكذا وقع تقليب األ   

اجللوس فوق تلك املنضدة اليت يطل منها املرء علـى ذلـك            
إن األمـر   . امليدان ، السوحيلي ، وليس التاسع من أغسطس         

صعب للغاية من استقبال على استقبال ومن وجـه إىل وجـه            
 .آخر 

    إن األصدقاء مل يتركوا احلرية  تطـول ، فقـد جـاءت             
كرة قلبت من مجيع الوجوه واملعلومات اليت       التأكيدات إن الف  

أخذها الرجل كافية ، مبعىن أن األمر حمسوب ، واملطلوب هو           
 .االستفادة من اخلربة وفقا للخلفية الفكرية املوجودة 
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اليوم وأمـس والغـد،     . ال حرج واحلالة هذه من املشاركة       
 ملـا   والعربة يف النهاية مبا يعطيه املرء عمال ال قوال ، وال قيمة           

يردد ، لكن املهمة اآلن تتصل قبل كل شيء بالقول ووفقاً ملا            
طرح مرات عديدة، هكذا ستسري االمور، وسـيكون لكـل          

وإذ ال مفر من املصاحل ، فقد كانت        . حادث حديث ملا يقولون   
ردة الفعل السريعة ممثلة يف التلكؤ الذي أظهره القائم بأعمال          

ر من اجلهـة املخولـة      اإلدارة والذي مل يصدر بشأنه أي قرا      
بذلك، إذ كانت مهمته منحصرة يف رئاسة حترير اجلريـدة ،           
ولكنه أضاف املهمة لنفسه تلقائيا ، ومع ذلك فقد تعلل بـان            
تبعيته جلهة تفوق رئاسة الوزراء  ، مما اضطر هذه األخرية إىل            
االستعانة بأحد الضباط إلبالغه حبقيقة القرار وضرورة التعاون        

كانت اللغة حامسة اليت جرى ا التبليغ والدعوة        . ألداء املهمة 
إىل التعاون اكثر صرامة، واحلجة أن مثل هذه املهام ال بد من            
أن توكل إىل عناصر قادرة وذات توجه تقدمي ، وأن الركون           

 . إىل العناصر الرجعية أو املترددة لن حيقق املستهدف أبدا 
فس متجاوبة مع       ومع أن اللغة كانت متعارضة مع هوى الن       

العاطفة اجلياشة ، إال أا حلساب العقل أثارت جمموعـة مـن           
األسئلة وأعطت الكثري من املؤشرات ، أمهها أن هناك أكثـر           
من طرف حيرك بعض اال اإلعالمي ويتصرف يف القـرارات          
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املتصلة به ، وأن سري األمر يف هذا السبيل ال يعين أن ذلك هو              
رجح أن تكون هناك خطوات قادمة و       اية املطاف ، إذ من امل     

أما األمر األخطر فقد    . ال يستبعد أن تكون متناقضة ملا مت اآلن         
كان متجها للعقلية اليت ستسري الصحيفة اليت يفتـرض أـا           
لسان حال العهد والناطقة باسم دولته واملعربة عـن وجهـة           
سياساته، واليت عربت عنها مثل هذه التحليالت املوغلـة يف          

حية والسذاجة مثل تعرضها إىل حبث دوافع الثورة الليبية         السط
واعتبار أهم هذه الدوافع احلفالت الـيت أقيمـت يف دورات           
معرض طرابلس الدويل وهي حفالت عادية ومن غري اـدي          
اعتبارها من السلبيات الكبرية ، يف الوقت الذي كـان مـن            

 املعرض  املمكن أن يقع االلتفات إىل الدورة األوىل من دورات        
عندما مسحت إدارة هذه الدورة إليطاليا أن ختتار جناحهـا يف           

وختطيط ذلك اجلناح على هيأة قطعة      . مدخل املعرض مباشرة    
حربية بدت وكأا تريد تذكر باحلملة اإليطالية على طرابلس         
واليت جاءت يف بداية احللقة األوىل على وجه التحديد وهـي           

ن الشعب اللييب وقـواه     حادثة أثارت غضب عناصر كثرية م     
املستنرية ملا رأت يف ذلك من التحدي ملشاعر املواطنني والرمز          
الداعي للفخر باهلجمة االستعمارية الشرسة وما مثلته من نقاط         
غري سارة يف حركة التاريخ ، مبا كان موضع نقـاش وملـؤه             
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وكان مـن   . االحتجاج بل الغضب عرب وسائل التعبري املتاحة      
 ركيزة للحديث مرة أخرى لو وجد التمثـل         املمكن أن يكون  

الواعي ملسرية األحداث والتناول املدرك خلبايا املاضي ، وليس         
ذا املستوى الذي جسد حقيقة العزلة املؤملة ، وسيطرة الروح          
اجلهوية اليت رسف حتتها الكاتب ، وهي ذاا اليت أفلحت يف           

عة من  صرف نظره عن أمر اكثر خطورة ، حني قام بنشر جممو          
" املفكـرة   "القصاصات الصغرية اليت أطلقت عليهـا صـفة         

وتضمنت ضرورة قصر اإلنفاق على الليبيني حبجة أن ذلـك          
يعين الدليل على متكن اإلقليمية الضيقة املناوئة حسب هـذا          
الطرح املمعن يف السذاجة للتوجه القومي واحلال أن ذلك كان          

 األيـام   يتفق مع رغبات كثرية بدأت تكشف عن نفـسها يف         
وهكذا وبدال من توجه الرأي العام حنو السخرية من         . األوىل  

العقلية السابقة سارت األمور يف اجتاه معاكس رمبا يـصل إىل           
 .مستوى التعاطف 

    طبيعي أن املوقف مل يكن نتيجة تصميم مـسبق ، ولكـن            
حسن النية ال قيمة له أمام املردود والذي يؤديه كل تنـاول            

لة العامة اليت ال مناص من استخالصها تصب        صحفي ، فالدال  
وذلك دون غريه يكفي ، فالنوايا مكاا       .حقيقة يف هذا املصب     
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الصدور أما املعىن فهو الذي تصل إليه العقول بعد أن تقـف            
 .عليه األبصار وتسمعه اآلذان 
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10 
 

   معظم الصحف مل ختف ارتياحها من إسناد هـذه املهمـة ،            
همة املطبوعات والنشر وإمنا أضافت إىل االرتياح السرور ،         م

ومـا مـن    .وقد جاء ذلك بواسطة الكتابة واالتصال املباشر        
غرابة يف ذلك سواء من حيث توفر العالقة احلـسنة وعـدم            

أو من حيث االتصال باملهنـة ،       . وجود ما يعكر صفو العيش    
لـة ،   وما جيسده اخلطاب الذي وقع التعبري به لـسنوات طوي         

 .وعلى األخص عقب التغري الكبري 
    وملا كانت املصلحة مرتبطة مبكتـب رئـيس الـوزارة ،           
والتكليف باملهمة جاء من قبله شخصياً فقد كان أول توجيـه           
صدر عقب استالم العمل متمثالً يف ضرورة حبـث أوضـاع           
الصحافة ، وذلك من خالل اجتماع يعقد هلذا الغرض ويدعى          

وذلك ـدف   . حف من دون استثناء     حلضوره أصحاب الص  
الوقوف على مشكالم وتلمس افضل الطرق لتذليل ما عساه         
حيول دون أدائهم هلذه املهمة على الشكل املرضي، أخـذاً يف           

 .االعتبار ما طرأ على احلياة من متغريات 
    ومع أن مشكالت الصحافة ليست خبافية أبدا ، وال حتتاج          

، بالنسبة ملن عاصر واقعها عن قرب       إىل من يلفت النظر إليها      
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وعمل فيها بالكيفية اليت حصلت ، فلم يكن مثة بد من تنفيـذ             
التوجيه بالشكلية اليت اقترحت إال أنه من الناحية اإلجرائيـة          
الصرفة رؤى االكتفاء بالصحف املوجودة يف املدينة مع بعض         
املندوبني الذين ميكنهم متثيل بقية الصحف ، نظرا ألن دعـوة           
اجلميع حتتاج إىل إجراءات غري متيسرة بالنسبة لإلقامـة ، ومل           
يكن من هدف املصلحة الدخول يف التزامـات ماليـة غـري            
مضمونة التسديد ، خاصة وأن املرحلة مـا تـزال يف حكـم     

 .االنتقالية فال مناص من االكتفاء باإلمكانيات املتاحة 
تـراف      وكان العمل اإلعالمي قد حتول إىل شيء من االح        

صارت اإلعالنات احلكومية تنشر    : بالنسبة للصحافة خصيصاً    
يف الصحف اخلاصة وكذلك تقرير مبدأ االشتراك التـشجيعي         
وختفيض نفقات الطباعة بواقع مخسني يف املائـة مـن الـثمن            
األصلي، فأصبح التمويل يتم ذاتياً ، وغدا من املمكن لكـل           

ن تغطي مصاريفها   صحيفة تتوفر على احلد األدىن من التنظيم أ       
وتنفق على املتعاونني معها ، واهلدف بطبيعة احلال هو احلد من           
ظاهرة االبتزاز اليت كادت أن تنتشر واليت ال تتفق وشـرف           

وعلى كثرة ما شاب العمل الـصحفي       .املهنة الصحفية أساسا    
من شوائب ، وما انتاب البعض من اإلخالل بالتقاليد اجليـدة           

ة قد زخرت بالكثري من اإلجيابيـات ،        فمن املؤكد أن التجرب   



 147

حبيث من املمكن القول إن تطورا ال بأس به قـد حـصل يف              
طريقة التناول الصحفي واإلخراج أدى بالضرورة إىل ارتفاع        
مستوى التوزيع فاكتسبت بعض الصحف ثقة العدد الكبري من         
القراء حىت وإن كان تناوهلا لألمور ال يواكب العواطـف وال           

 . استقر من األحكام يتفق مع ما
    على أن ارتباط بعض هذه الصحف أو معظمها باألصـح          
بالنظام الزائل ، وارتفاع الضجيج اإلعالمـي يف الـسنوات          
األخرية جعل من املستحيل على أي منـها أن تكـون ذات            

لالجتاه . موقف رافض بشكل مباشر ، مما حدا ببعض األطراف        
.  يف وسائل جديـدة    حنو اإلجهاز على هذه الصحف والتفكري     

بيد أن رأياً آخر ، كان ينصح بعدم املساس ا ولكن مع وقف             
أي شكل من أشكال الدعم الذي يقدم، تعويلًا على حقيقـة           
مفادها أن هذه الصحف قد جتاوزت سـنوات التكـوين أو           
التأسيس وميكنها اآلن أن تقف على أقدامها ، وعليها اآلن أن           

وقوف على إقدامها وحتمـل تبعـة       ختتار أحداً من أمرين إما ال     
العمل الصحفي من مجيع الوجوه أو االنسحاب مـن امليـدان     

  .واالنصراف إىل شئون أخرى  
    إن مراجعة الوضع من قبل العناصر األكثر نضجاً أكـدت          
خطأ مثل هذا التوجه و باألحرى عدم تناسبه مـع الناحيـة            
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 إىل طبيعة   العملية الصرفة ، ذلك أن اخليار األصوب واألدعى       
العمل الصحفي كما حددته اخلربات العاملية ، واليت توجب أن          
يكون الترخيص بالصحف من اختصاص اجلماعـات ولـيس         
األفراد مل يتقرر األخذ به كما أن ترك البالد من دون صحافة            
يعترب من األمور املستحيلة و كذلك األمر بالنسبة إلسناد هذه          

املباشرة ، مما حتم الدفع باإلبقاء    املسئولية إىل اجلهات احلكومية     
 .على الصحف وتدبري أي طريقة ملساعدا وجتنيبها اهلزات 

وهكذا تضمنت خالصة االجتماع جمموعة من القرارات اليت        
صبت مجيعها يف هذا االجتاه ومل تكد متضي أيام ثالثـة عقـب             
ذلك االجتماع وصوغ املقترحات إليها انتهى إىل اتمعـون         

لرد بان اجلهات املالكة للقرار مل تقبل مبـا حـواه           حىت كان ا  
املقترح ، بالرغم مما جاء فيه من آراء مهمة فكان أن أصـبح             
التوجس هو طابع املرحلة وهو وضع تؤكد مجيع القـرائن أالّ           

 .ضرورة له 
    ليس هذا فحسب ، بل إن احتمال تردي األوضاع بشأن          

أن الكـثري مـن     النشاط الصحفي ، غدا اكثر احتمالًا ، مع         
اخلطوات اليت اختذت كانت تقتضي دعم الـصحف ولـيس          

فقد جرى تلييب قطاع املصارف والتـأمني  أيـضا          . العكس  
وشكلت حمكمة الشعب حملاكمة املسئولني عن الفساد السياسي     
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واإلداري واملايل والتضليل اإلعالمي مع الدخول يف مفاوضات        
ل استقالة احلكومة   اإلجالء وتعديل أسعار النفط ولكن مع قبو      

املدنية ، والدخول يف جتربة اجلمع بني رئاسة الوزارة والقيـادة     
 .يف ذات الوقت 

    لقد اقتضت األحداث املتداخلة واملتكررة أن يعقـد أول         
مؤمتر صحفي بني القيادة الشابة والصحفيني األجانب احملليني        
كذلك وكاالت األنباء وذلك بعد أن تكررت الطلبات مـن          

ء الصحفيني يف هذا السبيل ومل يعد مثة من مربر للمـضي            هؤال
كانت هناك بدون شك عقدة من      .يف االمتناع عن هذه املهمة      

الظهور أمام الصحفيني واإلكثار من التـصرحيات واخلطـب،         
ولعل احلكومة كانت قد دفعت حنو هذا اخليار سـواء بعـدم            

كة يف  اإلدالء بأي تصريح تفرضه قرارات كثرية أو من املشار        
أول لقاء مجاهريي أقيم مبناسبة ذكرى شيخ الـشهداء عمـر           
املختار الذي حل يف الشهر األول ، إال أن مبدأ اللقـاء مـع              

إذ أن اخلطـط    .الصحفيني كانت ضرورته تلـح باسـتمرار        
 .والتطلعات املستقلة مجيعها حتتم األخذ ذا األسلوب 

 ، إذ مل يكن     إن املطبوعات هي اجلهة ملسئولة إزاء هذه األمور       
هناك ما عرف باإلعالم اخلارجي كما أن مصلحة العالقـات          
اليت كانت صاحبة االختصاص مل جير تفعيلها بعد ، ومع ذلك           



 150

فإن اجلهة اليت بادرت باالتصال كانت متمثلة يف جهاز األمن          
اخلارجي، فجاء مندوبه الذي طلب اإلشراف مـن الناحيـة          

ولدى إفهامـه   . اختذت  األمنية والوقوف على اخلطوات اليت      
بأن أحدا مل يتصل ، كان أن طلب من جهته ما عساه يكـون              
ضرورياً يف هذا الصدد إال أنه أثار من البداية مسألة العناصـر            
اليت حتتاج إىل املتابعة من قبل اجلهاز حىت ال حتقق ما تـسعى             

وكان الطلب غريباً للغاية فالصواب أن تكـون الثقـة          . إليه
لناس أعماهلم يف كنف الطمأنينة أو جيري نقل        متوفرة وميارس ا  

من توجب املصلحة نقله إىل مكان آخر ، إذ ال داعي للخلط            
بني صالحيات اإلدارة كما وضعها القانون والعرف ، ويـبني          
اهلاجس األمين الذي يرى يف املـصلحة قنـاة مـن قنـوات             
املعلومات وجسرا من جسور املتابعة ، وهو توجه مل يتحـدد           

ما إذا كان يتم عن توجه عـام أو مـن اجتـهادات             بالضبط  
املندوب باعتباره من لفئات التقليدية اليت عملت يف أجهـزة          
خمتلفة وظلت تصر على التوسع يف صالحياا األمنيـة حـىت           

 .عندما ال تكلف بذلك 
    وقد رؤى أن من األفضل عدم الدخول يف حوار موسع يف           

يعة املؤمتر ومـسئولية    هذا الصدد واالكتفاء باحلديث حول طب     
هناك يف هذا اخلـصوص خـربة       .  تنظيمه فنيا قبل كل شيء    
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استخلصت من مؤمترات كثرية وقد حددت أجبديات العمـل         
الصحفي أن يطلب إىل الصحفيني املقرر حـضورهم تقـدمي          

ويف وقت كاف ليكون الرد ضـافياً       . أسئلتهم مكتوبة سلفاً    
ساس وإن كتب يبلـغ     والرد على هذا األ   . وخالياً من الثغرات  

سواء بصوته الشخصي أو نيابة     . على مسئولية صاحب املؤمتر     
إن . عنه، إال أنه خيضر من قبل أصحاب االختصاص و اخلربة           

املسئول األعلى صاحب السلطة النهائية يف القبول والـرفض         
والتعديل ولكن املهم أن مبدأ االستعانة ضروري ، والتقـدمي          

 واهلدف يف مجيع األحـوال جتنـب        املسبق شرط ال بد منه ،     
اإلحراج والوقوع يف املطبات ، فاألسئلة دائماً تنطوي علـى          

 . ألغام قد ال يتفطن إليها إال أصحاب املهنة 
    لكن الذي حدث أن املندوب تبىن فكرة الـرد الـوقيت ،            
متذرعاً حبجة غاية يف السذاجة واملزايدة أيضا إذ رأى يف مثـل          

اسبة إلظهار املقـدرة علـى االرجتـال        هذا األسلوب خري من   
كان يف حقيقة األمـر جمـرد       .وسرعة البديهة وسعة االطالع     

موظف ضعيف عاجز عن تقدمي املشورة ولكنه قفز إىل األمام          
فتبىن مثل هذا األسلوب ، الذي تعـذر معـه املـضي يف أي              

 .مشاورات مسئولة ، فترك يتصرف كما يشاء 
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يد له ، ووجهت األسـئلة مـن           لقد انعقد املؤمتر ، كما أر     
معظم احلاضرين ، وكانوا ميثلون وسائل إعالميـة خمتلفـة ،           

كانت األسئلة على   . وكاالت أنباء وإذاعات مسموعة ومرئية      
حنو مباشر ووقع الرد عليها مبا تيسر ، ومن املمكن القول إن            
املؤمتر كان خالياً من الفجوات الكبرية ، ولكن الـتحكم يف           

 . األمور املستحيلة الوقت كان من
    إن طبيعة املوقف ، وما كان مييز املرحلة من الدقة وضخامة           
املهام ، كانت مجيعها توجب على األطراف املوجودة أن جتلس          
عقب اللقاء املذكور ، الستعراض األسئلة وتقييم اإلجابـات         
املقدمة ، واستشراف ردود األفعال املنتظرة ، وما إذا كان ما           

يف الصاحل أم سيدفع إىل مواقف مناوئة ، حـىت          جرى سيكون   
ميكن بواسـطتها  . ميكن وفقا هلذه التقديرات وضع خطة بديلة      

مواجهة املستجدات ، لكن هذا األسلوب صـار مـستبعدا          
كل لـه   . للغاية، فالذين حضروا حتسبهم مجيعا وقلوم شىت        

تطلعاته ورؤيته ، ومثة تداخل بني اإلعـالم واخلارجيـة ، أو            
حدة واخلارجية حسب التسمية املستحدثة ومرد ذلك عدم        الو

إذ اكتفى عندئذ بإحداث إدارة عامـة       . وجود حقيبة لإلعالم    
فقد كانـت   . لإلعالم ، ومل يكن التوفيق حليف من كلف ا          

مربرات االختبار غري مقنعة فمجرد أن يكون عنصر مـا قـد            
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 عرف بكتابة بعض املقاالت الصحفية وهو يـدرس طلبتـه يف      
االبتدائية أو على األكثر اإلعدادية ، ال جييز هلؤالء الطلبة حني           
يكملون دراسام  ويصنعون التغري أن يرجعوا إليه ، فهـو يف            

إن . واقع األمر حيث هو أكثر من حيتاج ألشـياء جديـدة            
الكتابة ذاا مل تعد منحصرة يف العبارات الفخمة اليت ترسـل           

روط ورؤية تفـوق كـثرياً      كيفما اتفق بقدر ما ، هي ذات ش       
 .عقلية املدرسني القدامى 

وال بد لـه    .     الكتابة خطاب له مرتكزاته وقواعده العصرية     
إذا أراد أن يكون مقنعا من أن يعمق ارتباطه بالواقع ، ويتمثل            
أسئلة احلقيقة فالعمل اإلعالمي ليس عصا سحرية يف مقدورها         

 .مع معركة احلياة أن تغري احلقيقة ولكنها اشتباك واع وذكي 
لقد مضى كل إىل غايته عقب املؤمتر والذي كان األول مـن            
نوعه وحيتاج ذا إىل املراجعة ويفـرض اسـتخالص العـرب           
والدروس ، ومل يكن من املمكن غري هذه النتيجة ، وليس من            
املتيسر إبداء أي نصح يف اخلصوص فكل القنوات مقطوعة ،          

درة اإلدارة أصبحت قـاب     بيد أن الذي فهم جليا هو أن مغا       
قوسني أو أدىن ، خاصة بعد أن قبلت رغبة يوسف املكتوبـة            

عندما تعذر عليه االنسجام مـع      . بشأن التخلي عن اإلذاعة     
اهلواتف الكثرية بشأن مجيع التفاصيل املتصلة بالعمل اإلذاعي ،         
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واإلحساس املسيطر بأن اإلذاعة مسئولة عن كـل شـيء يف           
 النية متجهة إىل العناصر املعروفة بعالقتها       وقد تبني أن  . البالد  

الشخصية القدمية مع أصحاب القرار وليس إىل ذوي اخلـربة          
 .يف مثل هذا الشأن 

    على أن الشعور املتصل بقـرب املغـادرة ، مل يـدفع إىل             
التفكري يف انتهاج أسلوب الليونة والقبول بالتدخل يف شـئون          

 ذلك ، وكانوا يومئذ كثرا      املصلحة ، ملن ال ميتلك الشرعية يف      
فالشرعية شرط ال ميكن التخلي عنه ، وكل من ال ميتلك هذه            

وال بد إذن من    . الشرعية من املستحيل أن يسمح له بالتدخل        
اإلصرار على ممارسة االختصاص ومحل املسئولية كاملة غـري         

. منقوصة ، مادام القرار مل يصدر من أصحاب االختـصاص           
عور واجب والتخلي عنه موقف سليب،      فالعمل حسب هذا الش   

ممارسة املهمـة مـا دامـت    : فليكن اخليار األفضل املفروض     
 .مسنودة بشكل شرعي ، مع اكرب قدر من التفطن واحلذر 

وقد استبعدت وفقاً هلذا الفهم، كل حماولة من شأا أن تشارك           
يف الدفع باجتاه احلظر على الكتابة اليت قـد تـثري املـشاكل،             

ا ببعض القضايا الفكرية ذات احلساسية ، وهي حماولة         الرتباطه
. حاول بعض موظفي اجلهاز التقليديني أن يـدفعوا باجتاههـا           

وبالذات عندما دأب الكوين على تقدمي بعـض الدراسـات          
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املتصلة بالصحراء الكربى فكان أن نصحوا بالتحفظ عليهـا         
فكـان  ! جتنبا للمشاكل وحبثا عن السالمة وطـول اإلقامـة          

صرار على متكني الكوين من نشر كل ما كتب ، وحـىت ال             اإل
يكون املوظفون حمرجني فقد جرى اعتمادها مـن املـصلحة          

وقد كانت ذات فكرة خاصة ورؤية حمـددة قـد ال           . مباشرة
تكون مقنعة للجميع ولكن ليس من املمكـن احليلولـة دون           

هي ذات املعاملة اليت اتبعت مع      . نشرها مهما كانت الظروف   
 صحيفة اليوم عندما دأب احلريري على نشر الكثري من          مواد

 .القصائد الزجلية املليئة بالرموز ا 
    إن مثل هذا الفهم مل يكن جديدا ، ولكنه تبلور من البداية،            
عند عودة الدبري فرحا مبا حتقق أو مع مـشاركة املـشاعر            

 عندما مل يكن راغبـا      69اجلميلة ، فلدى تفكريه بلقاء مارس       
السفر إىل بريطانيا ، ألمور تتصل مبوعد التحـرك فـضل           يف  

إال أنه ذكر عند العودة بأنه كان يفكر يف       . االحتفاظ ا يومئذ    
املفاحتة بشان املشاركة إذ إنه مل يقم مبفاحتة كل من يثقون فيـه             
من املدنيني ، فلم يكن الرد مبنياً على احلسرة أو املالمة لعدم            

أن االعتذار رمبا يكون هو اخليـار ،        املفاحتة ، بل كان مرجحا      
واهلدف قبل كل شيء اسـتبعاد أي شـكل مـن أشـكال             
االنتهازية، إذ بعد أن جنح كل شيء ميكن للمـرء أن يـدعي             
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وهو أسلوب وطنت النفس على البعد عنه منذ أيـام          . الكثري
طويلة وأقصى ما كان الطموح منصرفاً إليه هو التفكري بصوت        

 ، ورمبا كان ذلك سببا أساسيا يف تنبيهه         عال بعيدا عن املغامرة   
وهو القريب إىل النفس ، بأالّ يشغل نفسه بأي فرصـة مـن             
الفرص اليت كثرياً ما يتطلع إليها البعض ممـن كانـت هلـم             

وكذلك فعـل بعـض     . ارتباطات عشائرية بالقوى اجلديدة     
املنخرطني فيها حني بادروا بترشيح بعض ممن ميتـون بـصلة           

بيـد أن   .  بعد توفر شروط االختيار يف الكثري      القرىب وإن يكن  
. ذلك كله كان يدفع باستمرار حنو مزيد من احلذر واحليطـة          

والواقع أن ذلك بلغ منتهاه لدى السؤال عن الكتـب الـيت            
وهو سؤال وصل بداية بشكل     . جرى استريادها عقب الثورة     

عادي حني طلبت رئاسة الوزارة قائمة ذه الكتب فكـان أن           
مللف الذي حيوي مجيع القوائم ، ولكـن يف مراجعـة           أحيل ا 

أخرى من بعض املوظفني تبني أن املطلوب يتـصل بالكتـب           
اليسارية حتديداً ، وكانت الكتب املوجودة يف منتهى العاديـة          

إن احلجة يف هـذا الـصدد مل        . ومجيعها وصل منذ آماد بعيدة    
هي تكن مبنية على موقف إداري متليه مسئولية الوظيفة ، بل           

طبيعة القراءة بالذات ، فمثل هذه الكتب لو وجدت لكـان           
الذي على رأس املصلحة يف مقدمة من يقتين ومن يقرأ ، ليس            
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مل يكـن   . حبكم الوظيفة ، وإمنا حبكم القراءة ورمبا االختيـار          
هناك ما يدعو للمراوغة يف احلديث فالتوجه الشخصي معروف        

 القانونية ال حتظـر     والكتابة يف الصحف معروفة ، واملسئولية     
اقتناء الكتاب وال جتيز حجزه طاملا أن مـضمونه ال يعـارض            
املطروح أو التوجه العام باألصح ، وملا كان التوجه العام يقوم           
على االشتراكية فكيف جيوز ملن حيمل مثل هـذا التوجـه أن            

ومن جهة أخرى  . حيول دون الكتب اليت تصب يف هذا االجتاه         
عداد للقبول بالتوجه بعيداً عـن القنـاة        مل يكن هناك أي است    

الشرعية اليت هي رئاسة الوزراء ، فاملـصلحة مـن املـصاحل            
املركزية واملكلف ا له مسعته وتارخيه وال ميكنه أن يقبـل أي            

لقد قيل كل ذلك يف حينه، بل       . توجيه يصل من وراء الستار    
قت إن اجتماعاً دعي إليه العاملون يف قسم الرقابة يف ذات الو          

الذي وصل فيه من كان يقوم باملتابعة ، كانت خالصته أن أي            
قبول بتوجيه يتصل بالكتب منعا أو إجازة ال يكون عرب املدير           

وقد بلور ذلك   . العام سيكون صاحبه عرضة ألشد العقوبات       
كله يف شكل توجيهات حمددة ، وخلص أيضا يف شكل مذكرة           

فا واهلدف هـو    أحيلت إىل اجلهات املعنية حددت املوقف سل      
ممارسة املسئولية كما جيب أو ترك املكان إن كان هنـاك رأي            
آخر ، أما البقاء مع التدخل من األطراف األخرى فإنه ال جمال            
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للمضي فيه بالنسبة لألسلوب اإلداري الذي وقع األخذ بـه          
طوال املمارسة الطويلة كانت اللهجة حادة ولكنـها ليـست          

ما جيب أن يكون الفهم وعندما      استفزازية حني تفهم األمور ك    
يكون هناك نوع من االلتزام مبا كان يرد يف البيانات الكثرية ،            
ومن  بينها القرارات املتصلة بالصالحيات ، واحلـديث عـن           
ضرورة أن يكون االختيار قائما على مبدأ الرجل املناسـب يف      
املكان املناسب وال ميكن لكاتب أن يكون مناسباً ملكانه والذي          

دد يف املطبوعات سوى أن تكون هذه املطبوعات مهيمنـة          ح
على مجيع اختصاصاا وذات عالقة وثيقة باجلهة اليت توجـه          
سياسة البالد ال أن تستلم توجيهاا من أجسام غريبة وال جود       

 . هلا يف اهليكلية اإلدارية 
    لقد كان من بني اإلجراءات اليت ضاعفت من اإلحـساس          

 اال الصحفي ، وحدت من روح املبادرة        بعدم االستقرار يف  
اليت ال غىن عنها لكل عمل طموح يهدف ذووه إىل املشاركة           
البناءة ، قرار آخر فوجئ به العاملون يف احلقل اإلعالمي عامة           
والصحفي على وجه اخلصوص ، متثل يف حظر نشر أي خـرب            
غري معتمد من أعضاء القيادة ألن ذلك يعين ببساطة شـديدة           

الكتابة الصحفية ، إذ لو تعلق األمر بقرارات الس هلان          حظر  
األمر ورمبا اعترب مشروعا بعض الشيء ، ولكن حني يكـون           
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األمر شامالً جلميع األخبار ، فإن ذلـك يعـين إلغـاء دور             
املطبوعات ، باعتبارها اجلهة اليت ميكن أن متارس شـيئاً مـن            

دودة ، وإال فـإن  الرقابة يف حالة الظروف غري العادية وملدة حم     
األخبار ينبغي أن تكون متاحة لكل من يريد النـشر ، وهـو             
األسلوب املتبع ، وألن الظروف غري عادية فقـد مورسـت           
الرقابة وجرى اقتراحها من العاملني يف الوسط الصحفي وزاد         
وجود أحد أبناء املهنـة علـى رأس اجلهـاز مـن تعـاوم              

  .وإحساسهم بشيء من االستقرار واألمل 
    لقد كان من املمكن أن حيال القرار منسوباً إىل اجلهة الـيت   
أصدرته ، لتكون املصلحة يف حل من املسئولية ومن ثقل هذا           
األسلوب الذي من شأنه احلد من الصحافة  ومستوى أدائها،          
لكن هذا اخليار استبعد ومتت إحالة القرار علـى مـسئولية           

وجهة ، وأية ذلك أن من      املصلحة ، ودون اإلشارة إىل اجلهة امل      
يتحمل املسئولية عليه أن يبتعد عن التنصل، مبعىن أن من يدير           
املرفق عليه أن يتحمل وزر أي توجيه يطلب منه أو يرفض أو            

 .يسعى ملغادرة املكان ، وما عدا ذلك فهو موقف انتهازي 
    لقد استبعدت املناورة من البداية ، ومل يكن من املرغـوب           

أ املوقف ، أو أن متارس سياسة االنتقاء ، حبيث يقع   فيه أن يتجز  
احلماس لبعض األشياء وجيري التنصل من البعض اآلخر، فقد         
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كان القبول بالتعاون غري متجاهل للظروف السائدة والظروف        
إن محـل   . السائدة تقتضي مشولية النظرة ، واملسئولية كاملة        

وقد . ن الثقة   املسئولية قد ساعد على بناء مستوى ال بأس به م         
ارتاح الزمالء للتصور الرامي إىل ضرورة استمرارهم يف أداء         

وهو موقف مل يأخذ به آخرون ممن تطلعت نفوسهم         . مهمتهم
إىل وراثة الصحف القائمة باعتبار أن املرحلة مل تعد تـسمح ،            

فلم .وال داعي حسب هذا الفهم إىل استمرار الوجوه القدمية          
وقد فام أن يدركوا أن     . لتضييق  يعترضوا على ما الح من ا     

كل خطوة تتخذ بصدد السابق فال مناص مـن أن تـنعكس            
 .بشكل ما على اجلميع 

    بيد أن كل الظروف املتصلة بالناحية اإلعالميـة كانـت          
وكـان  . مجيعها تسري يف اجتاه التحسس وافتعال الـصعوبات         

قطاع النشر على وجه اخلصوص أكثر تعقيدا كما أن مستوى          
لكتابة  قد خفت بشكل سريع ، وإنعدمت إىل حـد كـبري             ا

املشاركة اجلادة ومل تعد الصحف حتمل سـوى الكـثري مـن            
الكتابات السريعة اخلالية من أي رأي كمحصلة طبيعيـة أدت          

 . إليها مثل هذه اإلجراءات
    لقد ألغي القرار القاضـي بـالتكليف باملهمـة ، مهمـة            

وجـاء  .صلة بتدين العطـاء     املطبوعات وسط هذه األجواء املت    
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القرار موقعا من نائب رئيس الوزراء ، ومل يكن ذلك موضـع            
متابعة من حيث السياق املتبع يف العمل واحلماس الشخصي و          

 !النفس دائما أمارة بالسوء
    مل تتجاوز ردة الفعل إزاء هذا القرار اكثر من املرور علـى       

إذ مل يكن هناك    من اعتمد قرار التكليف وإبالغه مبا جرى ، و        
ما جيب أن يسلم للخلف ، وقع االكتفاء بنائب املدير ، مـع             
صوغ مذكرة وزعت يف حينها على مجيع الصحف متـضمنة          
اإلشعار بالقرار مع إزجاء الشكر اجلزيل على ما بـذل مـن            
تعاون مثمر ، وتفهم صادق ، كان من نتيجته الوصـول إىل            

قوع يف حمظور مصادرة هذه النتيجة املتمثلة يف اخلروج دون الو    
الكتب أو إقفال الصحف ، أو شيء من شأنه املساس حبريـة            
الرأي والنيل من املصداقية ، على أمل أن يستمر ذلك مع من            
كلف باملهمة، على أن يكون الوالء أوال وأخرياً للوطن فهـو           

وقد وجهت صورة من ذلـك التعمـيم إىل رئاسـة           . األبقى  
ارية ، ولتثبيت أمهية املرحلة ودقتها      الوزارة حبكم املسئولية اإلد   

وخطوط العمل الذي جيب أن يتبع فيما إذا أريد لألمـور أن            
تستقيم وأن يصار إىل تفادي املطبات وقد كان هلذه الكلمات          
أثرها الكبري لدى أصحاب الصحف والعاملني يف حقلها ، حىت          
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لقد وصف املهدي هذه املذكرة بأا أمجل ما كتب يف تـاريخ            
 .افة الصح

    كان املهدي يضطلع بالتسيري شبه الفعلي لصحيفة احلريـة         
اليت قضى فيها كل نشاطه الصحفي باملدينة مذ انتقل إليها من           

ورمبا كانت اهلواية  . سبها حيث كانت بداياته يف صحيفة فزان       
وكان مـن   .الصحفية قد بدأت بواكريها يف جتارب الكشاف        

لقدرة على تفـادي املطبـات      القلة اليت استطاعت أن تتميز با     
واالنزالق حنو الكثري من مراكز القوى ، فلم يـصطدم بـأي            

 .طرف ومل يسر يف ركاب أحد ومل يذكر مبا يشني السمعة 
على أن شيئًا من اليقني شبه اجلازم بان املسرية اإلعالمية لـن            
تستطيع حتقيق أي مستوى من مستويات التطور ورمبا لفتـرة          

، كما أن االحتكام إىل اخلـربة والتعويـل         طويلة اكثر ظهورا    
على الكفاءة سيكون من األمور املستبعدة بصدد تسيري هـذا          
القطاع احليوي فالبديل سيكون ممـثال يف الثقـة ، والعالقـة            
الشخصية وما عرف لدى احلركات املـشاة الـوالء قبـل           
الكفاءة وهو مفهوم موغل يف السطحية وما أخذ به جمتمع من           

وهـو  .  إال وكانت حمصلته يف األداء ضعيفة للغاية         اتمعات
توجه ال يقف عند قطاع دون آخر ولكنه يتصل بالقطاعـات           

ومل يكن مثة من سبيل للخروج من مثل هذه املـأزق           . عموما  
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فثمة جزء من املنطقة العربية اليت شاع فيها مثل هذا األسلوب           
إثـر  منذ آماد بعيده وصار يسودها حقبة اثر حقبة ومنطقـة           

منطقة وإن كانت سلبياته تلوح يف أكثر من جمال وأكثر مـن            
 .بالد 

    لقد كانت فورة الشباب قوية ، بالرغم مـن أن الطفـل            
الرابع قد وضع مزيدا من القيود ، لكن الثالثني تظل دائمـا            
أقوى من أشياء كثرية ، ورمبا تفوق ما سواها ، وهلذا مل يقـع              

لكتابة على كل حال مل تتـأثر       التوقف أمام هذه اجلزئيات ، وا     
واملقدرة الشخصية يف تطور ، والتعاطف مـع مـن يطالـه            
االستبعاد يبدو شديد التعويض واإلفادة حنو كل ما هو ذايت ،           
وكل من يبذل جيد طريقه حنو املتلقي وما يتـوفر عليـه مـن         
االحترام لكل عنصر جاد ، فما من داع إذن الستـشعار أي            

اء القرار القاضي بإلغاء التكليـف      شكل من أشكال األسى إز    
ورمبا جاء مبثابة اإلنقاذ من إجراءات رمبا تكون اكثر ثقال على           
النفس وأدعى إىل االضطرار للجهر مبوقـف ينطـوي علـى           

 . الرفض أو االستنكار 
    لقد تعذر وفقا هلذه اخللخلة يف الفهم والسلوك واملمارسة         

قرارات اليت طالـت    اليت سادت اتمع  وطبعت الكثري من ال       
اجلوانب الوظيفية املختلفة ومن بينـها القطـاع الثقـايف أو           
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اإلعالمي إن شئنا ، تعذر القيام بأي مسئولية إدارية ، فلقـد            
ساد اتمع يقني قوى جبدارة من وقع اسـتثناؤهم وتعطـل           
دورهم حنو واقع اكثر تقدما وجمال اكثر اتساعا ، فغدت مجيع           

وم بأي عمل قيادي باستثناء املشاركة عرب       األمساء القادرة ال تق   
اإلذاعة بالدرجة األوىل ، وهي مشاركة أمالها واجب الوفاء ،          
بالتزام سابق أكثر من أن تكون نظري أي إحلاح حقيقي من قبل            
أويل األمر ، فمبلغ العلم أن زمالء املهنة يهمهـم أن يـسهم             
معهم أصحاب املقدرة املهنيـة ، إذ احلاجـة ماسـة لـذوى             
االختصاص، ولكن التطلع حنو املسامهة اجلادة كان يقل يف كل          

 .مرة ويترك اال أمامه فسيحا للسطحي والسيئ
    وإذ كان هذا اجلهد ال يتطلب مداومة مستمرة وال يتجاوز          
أداؤه ساعات قليلة فقد أصبح الوجود األطـول يف مقهـى           
 اجلنان، وليس هناك ما يدعو الرتياد أماكن أخرى ، خاصـة          
وان إمكانيات سي على قد حتسنت وأمكن أن يوفر املزيد من           

من كان منـهم    . املقاعد، وغدا املكان اكثر جلبا للمواطنني       
على قدر من الشهرة ومن مل يكن ، فلقد قفلت مجيع األماكن            
اليت كانت متأل الشارع وجتمع يف نشاطها بني أكثر من نـوع            

ؤكـد أن دور    ومن امل . من املشروب وحتولت إىل شيء آخر       
اموعة يف لفت النظر إىل املكان قد اصبح أساسيا لدرجة أن           
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بعض املترددين على البالد من اإلعالميني والصحفيني حني بدا         
هلم أن يسألوا عن أماكن جلوس املثقفني كان مقهـى اجلنـان         
دليلهم األول، لقد حتول املقهى إىل مكان يستقطب العديد من          

حلوارات خمتلفة ورمبـا شـبه معمقـة        اموعات وصار منربا    
غري أن الفضاء ليس للفكر وحده ولكنـه        . ومتعددة بالطبع   

للناس وكل حسب طلبه مبن يف ذلك من يتطلعون حنو املمنوع           
الذي صار سوقه ينشط واملنشغلون يف جماله كثرا ، ألن املقبلني           
ال مينعهم قرار بقدر ما يدفعهم حنو املزيد وحنو البـديل تلـو             

 . ديل الب
    فال مناص من أن توجد جمموعة ذات خصوصية معروفـة          
وإن تكن مستترة بالنسبة للغريب ، وكـان ذلـك يقتـضي            
مداومة العديد من اموعات األمنية اليت تضطلع مبتابعة مثـل          

هي جمموعات حترص على أداء دورها مبنأى عن        . هذه األنشطة 
ول عن عدم   التجاوز وعن التحرش باآلخرين ومن املمكن الق      

فكان مجيع الـرواد معـروفني      . اخللط بني املسائل  الرقابية      
ليس لقلة يف العدد ولكنها األلفة مع املكان        . لبعضهم البعض   

وعمق التجربة املتبادلة ، فلم يستشعر أحد الضيق وإمنا يسعى          
الكل إىل تفادي اخلدش مما أدى إىل شيوع جو من الـشفافية            

واحلرص على أن يكون املـشترك      . وفكرة اخلطوات املتوازية    
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هو متضية بعض الساعات يف دثار من التآلف واملسرة ومتثـل           
املتغريات اجلديدة اليت أسست كوناً فسيحا قوامـه البلعـزي          
والشيشمة وضو ونوري ولطفي والوزغة والعائب والشقرون       
وضو وسعيد وحسني ورحومة ومنري على اختالف أهـوائهم         

ا افقار حبا الستشعار التغلـب علـى        وميوهلم ومهومهم فكانو  
رتابة احلياة وظروفها الطارئة وحالة االنتقال اليت مشلت عديد         
الشئون ، فتكون املشاجرة اليت تؤدي حبياة البطة أو األخـرى           
اليت يضيع ضحيتها اخلويلدي ال تقل أمهية عن أحداث أخرى          

 .تقضي إىل موت اشهر مشاهري احلي 
نان هو عامل خاليت عيشة اليت حتـضن        أحدث العوامل يف اجل      * 

جمموعة من حفدا منذ الصغر وغدت ترعاهم وقد صـاروا          
شبابا ، وهي أم اجلميع وال أحد يعترب غريبا عنها، فقد اعتـاد             
الصديق أن يسأل عن نوري يف حالة الغياب وان حيرص على           

الفـوغز  " رؤيته مرتبطا بعمله الذي أوجده له تبع سـيارات          
، وضو الـذي    "اكسايدي  " كهربائي ماهر ولكنه    فهو  " فاغن

يعمل يف القسم الطيب بالضمان واحلسني فين املطابع الناشئ ،          
واجلدة الطيبة حترص على أن يكون الشاي األمحـر متـوفرا           
باستمرار وهي ال تنسى أن تضيف إىل هذا الشاي دائما شيئا           

 ال يكون   من القرفة أو القرنفل تبعا للتقليد القدمي والذي بدونه        
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الشاي شاياً ، ورمبا التقى معهم خليفة ، حني يأيت بفاطمـة إىل             
بيت الرميح ، أو طلبت إليه الوالدة أن يلوحها يف أي مكان ،             

ميكن أن تشرب خلوة يف الدار الكبرية ،        " السواجري" فبعض  
حني تقابل اخلالة بعض الزوار من أبنائها فرحة مسرورة وتعطي          

أة كل سعادا أن ترى هؤالء األحفاد       امر. هلم كؤوس الشاي    
ومن يف حكمهم مسرورين ويتحدثون يف إحدى غرف بيتـها          
يف ذلك الزقاق الذي يعرفه اجلميع منذ طفولتـهم البعيـدة           
وأعرفه شخصيا من سنوات مضت بعيدة نسبياً منـذ سـكن           
ويوسف القويري وحممد عبدو الفوراري وأمحد الفقيـه ذات         

سف أكثر جدية وأكثر تركيزاً على      يوم، وكان احلديث مع يو    
قضايا األدب والفن وكيف ميكن توظيف ذلـك الـسالح يف     
معركة احلياة ومعاداة التخلف وبناء كيان أكثر حترر أو أكثـر           

 .اتساعا ألبناء شعبنا 
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    أصبحت البالد قبلة للزوار العرب الذين اخذوا يف القدوم         
وثقافية من مشرق الـوطن     من كل فج عميق ، قوى سياسية        

العريب ومغربه، ميينه ويساره ، كل يسعى لكسب ود العهد ،           
ختتلـف  . وللعمل على استيعابه ضـمن حـساباته اخلاصـة       

 .األساليب وتتعدد الصيغ ولكن اهلدف واحد 
    ومع أن اهلوية الناصرية كانت شديدة الوضوح ، واإلقبال         

طرافاً أخرى مل تيئس ،     على املنخرطني حتت لوائها أكيد ، فإن أ       
وإمنا سعت بكل ما متتلك من قوة وجبهد يف أن تطرق األبواب            

أبرز هذه القـوى كانـت اجلبهـة        . وجترب حظها يف العمل     
عندما اختـارت   ) فصائل ظفار ( القومية لتحرير اخلليج العريب     

غطاء سياسيا اكرب ممثلًا يف وفد اليمن اجلنويب الذي ترأسه حممد           
رب زيارة قام ا هذا الرجل وصل وفد موسـع          علي هيثم ، فع   

وأقيمت ندوة هلذه القوى يف رحاب اجلامعة بطرابلس ، فـتح           
فيها اال للمناضلني كي يتحدثوا عن جتربتهم النضالية وعن         
مشكالت واقعهم املعقد، وكل ذلك يف إطار احلـديث عـن           
املشروع القومي وعن معركة األمة العربية يف اجتـاه التحـرر           

امل ، وكان مناسبة ألطراف فكرية أخرى كـي تطـرح           الش
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الرأي املناقض للخيار القومي واملضمون االشتراكي أي الرأي        
الذي ال يفرق بني االستعمار الغريب والوريث املادي ، مبعىن أن           

 قد يكون أفضل مـن      – حسب هذا الطرح     –بقاء االستعمار   
ـ           ود الوريث اجلديد وقد ضاعف من تأثريه على حنو خاص وج

أعداد من الفلسطينيني مل جيدوا غـضاضة يف الكـشف عـن            
هويام السياسية احلقيقية عقب سقوط النظام التقليدي، مـن         
جهتها القوى املعادية هلم وجدت يف الظرف جمـاال مناسـبا           
للتعريف حبقيقة هؤالء الذين ظلوا لفترات طويلة قادرين على         

ـ         ن ضـربات   إخفاء هذه اهلوية فأفلحوا بذلك يف اإلفالت م
لقد نتج عن ذلك مزيد من البلبلة واحلـسرة لـدى           .  حمققة

وقد ضاعف من تعقيد األمر استعانة      . الشباب على حنو خاص   
العهد ببعض اخلربات الشقيقة مبن يف ذلك الذين كـان هلـم            
دورهم يف بعض األقطار العربية واليت اقتربت من اال األمين          

وغري املوفق أدى إىل خروج     حتديدا وكان هلا دورها غري املريح       
غري كرمي ، فإذا به جييء ضمن بعثة إعالمية نظر إليها وكأـا             
متلك عصا موسى السحرية لتغيري الواقع يف حني أن الواقـع           
كانت له شروطه ومقوماته ومل يعد يرى يف أحداثه صـاحب           

       .             الكلمة الفصل يف الشأن اإلعالمي بل وال الشأن األمين أيضا 
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    فثمة يف الواقع كم هائل من أصحاب اخلربة الذين أهلتهم          
الدورات التدريبية ، وسنوات الدراسة النظامية ، ومن الصعب       

إن الرصيد الشعيب   . أن تؤثر فيهم العديد من املخططات املعادة      
للناصرية قوي للغاية إال أنه يف واقع األمر ال يتجاوز شخصية           

 الرؤية اليت كانت تتخـذ مـن هـذه          بل لعل . البطل وحده   
التغطية مربرا للحضور ، كانت يف ذات الوقت قائمـة علـى            

إذ مل يعـد خافيـا أن       . الكثري من الريبة وعلى احلذر أيـضا        
التخفي خلف البطل إمنا كان يتم حلسابات مصلحية قبـل أي           

الغريب أنه من بني املوجودين من األشـقاء مـن          . شيء آخر   
زائر نصب عينيه ، فـال جيـد حرجـا يف           كان يضع جتربة اجل   

. الدعوة إىل ضرورة اإلسراع باالنسحاب قبل أن يزف الوقت        
ورمبا كان يف مقدمة ما ساعد على شيوع مثل هذه الروح مـا     
أشيع عن اجتماع موسع دعا إليه أحد اخلرباء األمنيني الذي مل           
يقابل حضوره بالترحيب إن مل نقل قد أدى إىل إشاعة التذمر ،            

لذي حضره عدد كبري من مواطين دولته وبالتأكيـد مـن           وا
أصحاب املهارات اجليدة واجلهد الفاعل ، فطلب من هـؤالء          
ضرورة اإلفادة عن مجيع ما يدور يف الشارع اللـييب ، كـل             
حسب اختصاصه وطبيعة الوسط الذي يعيش فيه ، مبعىن أنـه           

ن أريد من اجلميع أن يكونوا يف حكم اندين األمنيني الـذي           
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يقدمون املعلومة تلو املعلومة ، ومل جيد هؤالء بدا من قبول هذا            
التوجيه، واقصى ما استنكره أحد الذين حضروا اللقاء وكان         
قد وصل منذ قترة طويلة هو املطالبة بتقدمي املعلومات منسوبة          
إىل أصحاا أي أنه كان يريد أن تقف األمور عند تقدمي شيء            

فاعترب ذلـك يف    .  عن األشخاص    عن االجتاهات العامة وليس   
على أن هذا املشروع مل يكـن الوحيـد       . إطار املوافقة املبدئية  

الذي جد على الواقع وإمنا جد إىل جانبه مشروع آخر متثـل            
يف عرض يتصل مبلء شوارع وميادين املدينة بال فتات فخمـة           
حتمل شعارات الثورة ، مثل الوحدة العربية ضرورة حتمية وما          

ن املصطلحات اليت شاعت وترددت يف مناسـبات        إىل ذلك م  
إن املربر بالطبع هو العمل على تعميق مبادئ        . خمتلفة متعددة   

أما اهلدف األبعد فهو الظفر     . الثورة وجتذيرها لدى اجلماهري     
مببلغ ما يقرب من مليون دينار لييب قـدرت هلـذا الغـرض             

مله يفوق  وأحيلت إىل اإلدارة اإلعالمية املركزية مما كان يف جم        
فقد أحيل هذا املـشروع مـن       . ميزانية هذه اإلدارة بالكامل     

أكثر من قناة وعملت على متريره أكثر من جهـة ، ولكـن             
املطبوعات استبعدته بقوة على اعتبار أن العمل الثوري حسب         
املفهوم املستقر إشعاع وليس كمية من الالفتات الوضاءة اليت         

 على من يقرأ ومـن ال       تعلق يف الشوارع أو مطبوعات توزع     
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يقرأ ، وهو كذلك ليس مواد إعالمية تعيد إىل البالد ما دأبت            
على العمل به جهات دولية كثرياً ما عولـت علـى املـواد             
اإلعالمية ، وأخذ الناس يرمون مبا توزعه على قارعة الطريـق           

 .ويف أماكن ال تفيد أبدا 
            ايـة      لكن هذا املوقف ليس هو املعتمد ، فقد حـدث يف

املطاف وبعد فترة من جعل مرفق املطبوعات يقـر املـشروع           
وسط معلومات تقول إن املبلغ قد حول ورمبا غريه أيضا بـل            
إن اجلهة اليت قدمت العرض هي ذاا اليت اضطلعت بـالكثري           
من اخلدمات اإلعالمية لعديد املرافق ومـن بينـها معـرض           

ـ           اج إىل  طرابلس الذي ما لبث أن استأنف نشاطه وصـار حيت
وقد . نشر أو طباعة وإعالن     : الكثري من اخلدمات اإلعالمية     

ساعد على ذلك ما ساد احلياة من انتعاش اقتـصادي بـدأت            
مظاهره تتضح خاصة بعد أن ظهرت مشاريع التنميـة حـني           
حترك قطاع اخلطة الذي تأجل يف األشهر األوىل مـن الـسنة            

يف احليـاة   األوىل لقد كان القطاع اخلاص من أهم ما حتـرك           
االقتصادية ، وألنه كذلك فال معدي من أن يكون له الـرابط            
األقرب وهو املتمثل يف العمل اإلعالمي الـساذج الـذي ال           
يعتمد شيئا سوى املباشرة وتأييد املطروح بشكل يعجز عـن          
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اإلقناع اللهم إال العاملني يف ذات اال واملستفيدين فيه بتعبري          
 . أصح 

 يصب يف جمرى عام للحياة ، بدأت مالحمه             كان ذلك مجيعه  
تتخذ منذ استقرار النشاط االقتصادي الناتج عن تفجر النفط         
بكميات هائلة وجتارية ، أدت إىل منو فئات من اتمع صارت           
توايل استفادا من العائد االقتصادي ، وحتاول من جهتـها أن           

 وجعلها  تدفع باجتاه حتقيق أكرب قدر ممكن من عائد هذه الثروة         
اكثر اقتصاراً على العناصر الوطنية ، وهو توجه أصابه شـيء           
من التخوف حني طرحت االشتراكية كشعار فضال عن إعالء         

وملا كانت  . الشأن القومي على حنو خشيت منه القوى احمللية         
هذه القوى بطبيعتها ال تعرف املهادنة وال متـل مـن تغـري             

سلوب اجلديد القائم على    أساليبها، كانت املبادرة حنو هذا األ     
توظيف اجلانب السياسي يف النشاط التجاري وهو أسـلوب         
عرف كثرياً يف منطقة الشرق حني اختذت فئات كـثرية مـن            
الشعارات االشتراكية وسـيلة للمكـسب ، بـل ورأت يف           
االكتفاء بترديد هذه الشعارات شكال من التعويض عما كانت         

 إذ كلمـا طرحـت      حتمل من عداء حقيقي هلذه الشعارات ،      
األفكار عرب أسلوب إعالمي ساذج وج إعالمي منفر ، كان          
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ذلك كفيال ببقائها يف السطح ، يف حني خييل للمـسؤول أن            
 .اجلهد قد بذل أقصى حد له من التجويد واإلتقان 
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    األخبار املتصلة مبفاوضات إجـالء القواعـد األجنبيـة ،          
كية ، كانت تتناقل يوما اثر يوم مل تكن ، علـى            بريطانية وأمري 

لقد طلـب اجلانـب   . ما يبدو صعبة ، ومل تكن كذلك خافية   
اللييب اجلالء يف أقرب وقت ، فحدد بذلك املوقف املبدئي من           

ومل يبد أي من اجلانبني اعتراضا على هـذه الناحيـة           .  األمر
قد اتضح  و. ما كان مثار أخذ ورد هو املدى الزمين         . املبدئية  

أن ذلك لن يستغرق سوى أشهر حمدودة ، كل شيء سينتهي           
 .يف ذات السنة 

وكان ذلك مثـار    ) 70(    ذلك ما تبني وحنن يف بداية السنة        
سرور اجلمع ، فاجلالء أمنية قدمية ، والوجود األجنيب كان من           
البداية موضع رفض ومبعث إحساس بالنقص يف الـسيادة ،          

ية ، وعلـى األخـص يف الـسنوات         ودافعا إىل فقد املصداق   
األخرية، عند انتهاء احلاجة االقتصادية ، وتدفق النفط بكميات     
جتارية ، على أن السرور كان مشوبا بشيء من احلرية لـدى            
الذين يتعاملون مع األحداث بشيء من الـتفكري ، فـسرعة           
اإلجابة كانت تدفع إىل بعض التوجس ، إذ رمبا تكون هنـاك            
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ت للنيل من هذا التوجه أو الكيد لـه ،          خطط أخرى قد أعد   
 . وان يكن هناك من يرجع األمر إىل استراتيجية أخرى 

    كان معروفاً أن حامالت الطائرات اليت تطورت صـناعتها         
وتضاعفت أعدادها وانتشرت يف البحـار واحمليطـات قـد          
أصبحت تشكل قواعد متنقلة وأن بعضها يفوق أكرب القواعد،         

عظم اخلرباء أن املناخ اللييب له خصائـصه        لكن الثابت لدى م   
الفريدة ، فكيف حصل هذا التطور وإىل أي حد مبكن احملافظة           
على املنشآت وضمان استمرارها ، هي أسئلة مل تكن مثـارة           

ولكنـها  . لدى اجلميع ورمبا استنكف البعض أن جيهروا ـا          
 .موجودة يف العمق 

يف مـارس وأن        لقد تأكد أن الرحيل الربيطاين سـيكون        
األمريكان سيتأخرون بضعة أسابيع عن ذلك املوعد ومبـا ال          

مصدر األخبار كان متمثال يف الـصديق       . يتجاوز نصف السنة  
الذي أفلح يف استدراج بعض أصدقائه األملان وتزود منه ذه          

ولكن هذه املعلومات كانت تـشري إىل إمكانيـة         . املعلومات  
ا جعل بعض هؤالء األملـان      إقدام األمريكان على عمل ما ، مم      

وقـد ضـمن    . يعمدون إىل اإلسراع بتصفية أعماهلم بسرعة       
مل يكن من املتيسر    . للصديق دورة قدر أن تدوم بعض الوقت        

التأكد من مثل هذه املعلومات وما إذا كانت هناك معلومـات         
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ومع أن اخليار الثـاين     . هلا مرتكزاا أم جمرد أمنيات شخصية       
وقـد  . عقول فإن اخلوف مل ينصرف بسرعة       كان أقرب إىل امل   

كانت سرعة االستجابة هي اهلـاجس األول إضـافة إىل أن           
اإلجنليز الذين رحلوا قبل مخس عشرة سنة من مصر ، مل ميلكوا        
إال أن يستغلوا أقرب فرصة إلعادة احتالل القناة والعبث مبـا           

 .ترك فيها وسياستهم كما هو معروف شبه قارة 
املشاعر كانت معاشة على ما يبـدو ، ورمبـا           إن كل هذه    

يكون الدليل على وجودها تلك الندوة اليت املوسـعة الـيت           
عقدت مبسرح الكشاف وأطلق عليها ندوة الفكـر الثـورى          
كموضوع عام تفرعت عنه عناوين فرعية وكانـت مفتوحـة          

لقد اختار  . للجميع اللهم إال من اختار الغياب من تلقاء نفسه        
لقد كانـت   . ا املوقف ، لكن األغلبية حضرت     البعض مثل هذ  

احملاور موسعة وكفيلة باهتمام اجلميع ، فتحديـد أصـحاب          
املصلحة احلقيقية يف الثورة من األمور اليت تتقبـل االجتـهاد           
وتدعو إىل احلرص واملتابعة، والتطبيـق االشـتراكي املنتظـر          
موضوع حساس وكذلك األمر بالنـسبة للوحـدة العربيـة          

 من األمور العربية والتحرك يف طريقها ووضع اخلطط         باعتبارها
 .املؤدية لذلك من املسائل امللحة والداعية للمشاركة 
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    عندما أخذ أعضاء القيادة أماكنهم يف الصدارة يف ذلـك          
املسرح الذي جرب ألول مرة باعتباره من املشاريع اجلديـدة          

 مـن   اليت مل تفتح يف املاضي ، وأمامهم ذلك اجلمـع الغفـري           
احلاضرين الذين شرعوا يتبادلون الكلمات كان ذلـك يعـين          
أكثر من داللة و يستدعي أكثر من موقف ، فلقد استقر األمر            
للعهد اجلديد من الناحية السياسية فيما بعد ، ولكن ماذا عن           

أين ستكون الوجهة وماذا سيطبق يف جمال االقتصاد        . املستقبل  
طبيق الـذي انتـاب     وأسلوب احلكم ، وهل سيكون سوء الت      

التجربة السابقة مربرا إللغائها كلية ، وهل مثة من بديل ميكن           
الدفع به ، هل املطلوب الوقوف على رأي حمدد أم أن هنـاك             

جديدة هل املسالة ليبية صرفه ، أم       " كوادر"حماولة الكتشاف   
أن اخلربة الوافدة هلا خمطط ما إذ ال ميكن أن تكون بعيدة عن             

ة ورمبا يكون املسح الفكري مل يتحقق يف فترة ما          الناحية الفكري 
 .قبل اآلن 

    معظم املشاركات أجابت بأشكال خمتلفة عن طبيعة القصور        
الذي انتهى إليه كل فريق من الذين حضروا ذلـك اللقـاء            

وفقـا  . التارخيي املهم واألول من نوعه يف الـزمن املعاصـر           
ذين كان مـن    للهدف من احلضور ، ومن املمكن القول أن ال        

بني شواغلهم الظفر باملقاعد األمامية راهنوا من البداية علـى          
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وقد كان اقرب السبل املؤديـة إىل       . الطريق املؤدية إىل ذلك     
مثل هذا الدفع متمثال يف حماولة استظهار امليثـاق واعتبـاره           
املرجع األساسي ، يف حني كان هم الذين ارتبطوا بالتجربـة           

لفكرية ، حماولـة التغلـب علـى هـذه          املنهارة من الناحية ا   
اإلشكالية سواء بإثارة مسألة الوحدة العربية مع أكثـر مـن           
طرف والدفاع عن ذلك أو الدفع ببعض املقـوالت الغريبـة           
كالقول بان البالد شبيهة بالبقرة وينبغي االهتمام ا بعـد أن           
رحل الراعي على أن الذين لديهم معاناة أعمـق انـصرفت           

ومن املمكن القول إن معظم     . أمور أكثر أساسية     اهتمامام إىل 
املشاركات مل تكن يف املستوى الذي وضع هلا لدرجة أن بعض           
املوجودين فوق املنصة مل خيفـوا خيبـة أملـهم وأن بعـض             
التعليقات كانت صرحية حىت لقد ذهبت إىل القول إن اهلدف          
ليس اكتشاف هوية الناس وإمنا هي حماولة للوقـوف علـى           

واحلـق أن   . اخليارات ومراعاا عند التحرك املنتظر      مستوى  
الكثري من الكالم كان ال خيرج عن حماولة شغل الفراغ وكان           
البعض اآلخر مراهنة على كسب الثقة ، كتبين مطلب الوحدة          

وكالم كثري قيل ، لكنـه مل       . االندماجية واالشتراكية العربية    
ت مخـسة أيـام     كان.  يشكل زمخا فكريا ما ميكن الركون إليه      

حافلة بالكثري من احلوارات وكان بعض الكـالم يـشري إىل           
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مثل . وإن يكن البعض اآلخر على هيئة رسائل        . حقائق كثرية 
املالحظة اليت وجهت كتعقيب على بعض املتـدخلني وكـان          

 :مفادها حرفياً 
 .قبل الثورة خبمسة أيام مل يكن لديك مثل هذا الكالم  -

دفة البحتة ال نتيجـة معلومـات       قد تكون الكلمة نتاج الص    
قدمت عن املتكلم ومن يف جيله ، إال أن املوقف اتسم بالريبة            

وكانت الداللة من مثل هذا القول أن امللفات قد         . والتوجس
روجعت ، وأن املراجعة مل تدفع إىل إدراك ما طرأ على بعـض             
املثقفني من حتول سواء من حيث الدافع االقتـصادي أو مـن      

كانـت اآلراء   . العريب ، وبالذات هزمية يونيـو       حيث الواقع   
موزعة بني احلديث املعلن واملخفي بني املقاعد وكذلك ما يدور          
عقب اجللسات ، وكان أكثر األمور دفعا باجتاه االستفزاز هو          
أن يوجد عنصر ،من العناصر غري احمللية ، فالنظرة لكل عنصر           

ساب بعض  طارئ ال خيرج  عن وضعه ضمن القوى العاملة حل         
األجهزة اليت أخذت تطل على احلياة العامة وقواها الفكريـة          

إن اخلوف بصدد هذه املسألة مبعثه ما ميكن أن يعمد          . حتديداً  
إليه هؤالء من التطوع واملبالغة يف التحليل وتفهم املخـاطر يف           

إن املثقف بطبيعته أكثر توجسا واكثر معرفة       . كل جهد يقدم    
طراف العربيـة يف اـال الفكـري        ملمارسات الكثري من األ   
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ومن مث فإن التوتر قد انتاب الكثريين ، إن اإلشكالية          . بالذات  
األساسية قد متثلت يف ذلك الفيض الزائد عن احلاجـة مـن            
حسن النية والوثوق املخيف مبثل هذه األطـراف وال سـيما           
عندما أمعن البعض يف استخدام بعض املصطلحات الـيت قـد     

لرقيب دون أن تقدم نسقاً حقيقيا للتحليـل ،         تعطي مؤشرا ل  
األمر الذي سهل على بعض القوى ما شاءت ممارسـته مـن            
االصطياد واعتماد لعبة التعميم املنايف للخلق ، فليس شرطا أن          
يعترب كل قول ينبئ عن فكرة ما ، وينطلق من موقف صـارم             
بعض الشيء من املسببات اليت تنسخ املسئولية احلرة عنه وأن          

ذلـك أن املعرفـة     . وصف هذا املتكلم بأنه ينوب عن غريه        ي
متاحة والعالقات اإلنسانية ال تصلح قرينـة كافيـة لتعمـيم           

. لكن املنطق شيء واخلصام السفسطائي شيء آخر      . املسئولية  
كان من أسهل الردود وأكثرها قدرة على اإلفحام أن ينعـت           

 مـا   كل من يشتط يف مواقفه بأنه ينوب عن جمموعات أخرى         
تزال مندسة أو غري ذلك من األحكام اليت مل يقتصد البعض يف            

 .إطالقها بشكل جماين ومستوى من القطع غري العلمي 
مل تكـن   .    إن شخصية منسق الندوة ، ودون أي جتن عليه          

مقنعة بأي حال من األحوال ، إذ ليست لديه أي رؤية بصدد            
يف التغيري ،  املطروح سواء من حيث أصحاب املصلحة احلقيقية        
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أو من حيث مالمح التطبيق االشتراكي أو حىت مفهوم الوحدة          
العربية ، والشكل الذي ميكن أن تتم بواسطته والنظام الـذي           

. جيب أن ينتج عنها ويكرس لترسيخ مسارها وجتذير وجودها          
فهو ال يعدو أن يكون من املدرسني القدامى الذين جتولـوا يف            

لقليل منه ألجل التحصيل والكـثري      الوطن العريب جتواال كان ا    
منه لإلفالت من بعض التبعات اليت مل تكن سياسية أبدا ، حىت            
إن بعضها كما قيل يف حينه كان من أجل اإلفالت من عقوبة            

كل ذلك  . حمققة عن قضيته تتصل بصراعات قبلية وشخصية        
قبل أن يتمكن بواسطة االزدهار االقتصادي والنشاط التجاري        

وجه يف الستينيات حني أصبح وكيال لتوزيع نـوع         الذي بلغ ا  
 . من أنواع األرز الذي صار يستورد بكثرة من آسيا 

حني كان من بـني     .     يذكر أحد الذين عاصروه يف القاهرة       
الدارسني يف األزهر أو دار العلوم ، إن جملـة صـوت ليبيـا              
بالنادي اللييب ، قد طلبت منه أن يكتب هلا مقاال يـدين فيـه             

وذلـك  ) سفور املرأة   (قف الطلبة املعادين لفكرة السفور      مو
هلدف حتريك أصحاب احلجاب كي يعارضوا ويكتبوا ما لديهم 
من آراء تؤيد فكرم وتدفع بوجهة نظرهم ، األمـر الـذي            
سيؤدي إىل تنشيط املطبوعة وخلق منـاخ للحـوار ، وهـو            
أسلوب نأخذ به عديد الصحف واالت حني توعز للـبعض          
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ال يدرون أو تتفق معهم وتـشجعهم علـى أن يكـون            وهم  
أسلوم فيه شيء من احلدة ، وهو ما فعله ذلك الرجل الذي            

ـدف  ) ابن مطـروح  ( وقع مقاله باسم مستعار أطلق عليه       
 .حتقيق املزيد من التحرك والدفع حنو املشاركة 

كانت يف عدم اهتمـام أي مـن        .     غري أن املفارقة العجيبة     
قال موضوع القضية ، أو القضية موضوع املقال يف         الطلبة بامل 

الوقت الذي صار من جهته شديد الشوق لرأي اآلخـرين ،           
ورمبا كثريا الستعداد للرد مرة أخرى مما جعله كثري التـردد           
على اموعة اليت أنيطت ا مسئولية حترير الة ، وعنـدما           

وعـة أن   تكرر إحلاحه وسؤاله عن الرد املنتظر اقترحـت ام        
يقوم هو ذاته بالرد على أفكاره وحماولة وصفها ، عـسى أن            
يتكفل ذلك بتحقيق املستهدف وإذا به يكتب مقاال آخر بنقد          
وجهة نظره اليت دعت إىل السفور ، ويتهم صاحب الـدعوة           
باملروق على الدين وما إىل ذلك مما أثبت للجميع ما ميكن أن            

على الظهور بأكثر من    يتوفر عليه أمثال هذا الرجل من قدرة        
غطاء واحلديث بأكثر من وجهة نظر ، قد ال يكـون األمـر             
بالنسبة حلادثة مر عليها أكثر من مخس عشرة سـنة ، عـشية    
تنظيم الندوة ، وإطاللة العهد إال أن وضع الرجل يف مثل هذا            
املوقع الفكري احلساس ووسط مناخ اتسم بالدقة ، وشاع فيه          
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 من املواقع ، وال سيما الفكرية ،        قدر من الصراع حول الكثري    
حتم الرجوع إىل مثل هذه اخللفية التارخيية وإعادة قراءا من          
جديد والوقوف على ما حوته من املفارقات ، إذ من املؤكد أن            
مثل هذا السلوك املتصف بالقدرة على الظهور بأكثر من وجه          
من شأنه أن يدعو إىل اخلشية من انعكاس ذلك علـى احليـاة             

جلديدة خاصة وأن الرجل له مصاحل اقتصادية مـع أطـراف           ا
حمددة يف اتمع ، وهي أطراف مل تعـد تـشعر باالطمئنـان             
احلقيقي وإن ادعت غري ذلك ، فما من حوار فكري ميكن أن            
ينتظر ، وما من جدية ميكن أن تتحقق ، وما من مصداقية ميكن          

على هذا  أن تتوفر ، إذا كان من سيوكل إليهم الشأن الفكري           
املستوى من التلون والظهور بأكثر من قناع ، وما من منـهج            
اشتراكي ميكن أن يطبق إذا كان الذين سيدعون لذلك مـن           
الوكالء التجاريني واملعولني يف حسام على قطار االسـترياد         

 .وما يرتبط به من رؤى ومواقف 
    لقد صحت النية على اإلسهام يف الندوة ، ودون االسـم           

وحدد موضـوع   . ملتحدثني وباألحرى راغيب احلديث     ضمن ا 
كانت القاعة مزدمحة ، وكـثري      . الدميقراطية كنقطة لالنطالق    

من الوجوه اليت حترص على احلديث ليست معروفـة متامـا ،            
لكنهم من جهتهم يعرفون معظم األمساء املعروفة ، وكان ذلك          
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أو من  طبيعياً فمن تأكد امسه وحضوره ال بد أن يكون معروفا           
لديه تطلع حنو هذه العوامل ال بد أن يعرف من سبقه ولو بوقت             

 .قصري 
    مل يعر الذي سلم منوذج طلب الكلمة كبري اهتمامه ، ورمبا           
حاول أن يعتذر حلجة أو أخرى لكن حممـد بلقاسـم أشـار             
بضرورة االهتمام ، ومن غري املستبعد أن يكون قد أدرك  أن            

ن رغبة يف ذلك بقدر ما كان من        مبدأ طلب الكالم ال يصدر ع     
قبيل رفع املالمة والرغبة يف عدم االتصاف باملوقف الـسليب ،           
ولكن الطلبات كانت كثرية للغاية مما أدى إىل طول االنتظـار           
وإذ كان يوسف قد عاد لتوه من مصر بعد سفرة قصرية قـام             

مل يكن هنـاك    . ا عقب قبول اعتذاره عن مهمته يف اإلذاعة         
مغادرة القاعة ، مما جعل اإلذن بالكالم يـأيت عنـد        مناص من   

وكان ذلك كافيا للتأكيد بعـدم األخـذ بـاملوقف          . الغياب  
السليب أي أن احلضور جعل وطلب الكـالم أدرج واملـسالة           

 .مسالة خوف بالدرجة األوىل 
    كان احلوار منقوال على الشاشة الصغرية ، واليت مل ميـض           

ا املتواضعة ، إذ مل يتيسر إجنـاز        كبري وقت على افتتاح حمطته    
املشروع املرئي الكبري ، وكانت الكلمات تعطى مناداة باالسم         

فقد حرص النـاس علـى      . لتصل من اإلذاعة يف كل مكان       
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املتابعة ، ومن مل يتمكن بواسطة الشاشة صار يف مكنته أن يتابع            
وتبدو رقابة اتمع قوية للغايـة ،       . من خالل البث املسموع   

حديث يتجاوز املوضوعية أو ينحدر صاحبه حنو املـديح         فكل  
الرخيص أو االكتفاء بالكلمات املعادة يكون جزاء صـاحبه         

وكان الظفر بتقـدير    . إعراض الناس ، بل وسخريتهم أيضا       
الناس وإعجام مبا يقال من أهم ما حيرص املرء على بلوغه ،            

لذي لوحظ  ومل يكن التطلع حنو بعض املواقع وبريقها األخاذ وا        
أنه شاغل بعض املتحدثني قد وجد سبيله اجلديد إىل النفس إذ           
رمبا كانت الثقة بالنفس اكرب من الالزم ، فليس بالضرورة أن           
يكون كل من خاض جتربة املشاركة أن يصدر يف حتركه بدافع           
املصلحة الشخصية ، فالعمل العام ال سبيل إىل اإلسهام فيـه           

جيايب مع أصحاب القـرار والوصـول       بإجيابية إال باالنفتاح اإل   
معهم إىل صالت تعني على حتقيق هذا اإلسهام من أوسع أبوابه           

 .ويف أحسن ظروفه 
  

 
 
 
 



 189

13 
 

ومـن  .     مل يتخلف عن حضور الندوة سوى القليل النادر         
املمكن القول إن األغلبية الساحقة هي الصفة اليت ميكـن أن           

 ذلك بال جدال    وليس من عجب يف   . تطلق على هذا احلضور     
، فقد كانت املناسبة أول لقاء فكري جرى تنظيمه ، وكـان            
احلماس للعهد ما يزال يف بداياته األوىل ، والتطلع إىل معرفـة            
اجلديد لدى املمسكني باألمر هو املسيطر على تفكري اجلميع ،          
وإن تكن األهداف املتوخاة من وراء ذلك هي الطابع املميز ،           

 هو الطبيعي ، فكل له ما يرجو وما يؤمل          وذلك يف واقع األمر   
وما يتمىن ، عند قلب البنيه رأساً على عقب وسط واقع مليء            

ـًا         وكان كل ما   . بالكثري الكثري ، سياسة واقتصادا أو اجتماع
فقد تيسرت أساليب املعرفـة     . جيري جتسيدا حيا هلذه احلقيقة      

كمـي  طوال العقدين املاضيني ، جراء ما حصل من ارتفـاع           
ورمبا كيفي أيضاً يف مستوى الدراسة النظامية  ، وما عرضـه            
سوق الكتاب من االنتشار كما ارتفع مستوى التعامل ونوعيته         

وإن كانت وسائل اإلعالم العريب تبشر بنهج معني        . مع الفكر   
من التفكري ، قوامه التشكيك يف جدوى النشاط اجلمعي، حني          

ليت مل يكن مثة مـا يـدعو        كثر النيل من التوجهات احلزبية وا     
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لتجاوزها بالنسبة لواقع مقفل من الناحيـة الرمسيـة ، واقـع        
يتصور القائمون عليه أن يف اإلمكان ترك اجلماعات البـشرية          
جمردة من أي مشاركة عدا اإلنصات خلطاب إعالمي موغـل          
يف السذاجة  ال ميل املدح الرخيص وال يكل من املبالغة املنفرة،       

 الكلمة وإرساهلا يف المبـاالة ظـاهرة وأداء         فضال عن ابتذال  
 .ثقيل للواجب ، ودون أي حرص على مستوى اإلقناع 

    لقد كشف احلوار عن جمموعه من الوجوه اجلديـدة ، إن           
بعضها  قد جسد الرغبة اجلاحمة يف التعلق بعربـات القطـار،            
والتسلح ببلوغ هذه الرغبة بسالح الفكر املرغـوب لـدى          

 واملتمثل على حنو خاص يف امليثاق املصري الذي         القادة اجلدد ،  
مت اعتماده يف مطالع الستينيات وعقب انفصال سـوريا مـن           
اجلمهورية  العربية املتحدة ، األمر الذي دعا الرئيس املصري          
مجال عبد الناصر إىل دعوة جمموعات من املثقفني املصريني  إىل           

والـسياسية   حوار مفتوح تناول الكثري من القضايا الفكريـة         
واملعضالت االجتماعية ، وانتهى ذلك احلوار إىل نظرية مشولية         
أطلق عليها مصطلح امليثاق الـوطين ، فقـد صـار منذئـذ             
ألصحاب اخليار القومي مبثابة الدليل الذي ال يضاهيه دليـل          
آخر ، فإن هناك من االجتاهات مـا جعـل مهـه األساسـي              

ت أخـرى مـن     استعراض ما يأ من االطالع على مـستويا       
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التفكري ، إن مل تكن قد وفرت املستوى املطلوب من النـضج            
واالكتمال ، فال شك أا قد أفصحت عن مستوى جيد مـن            
املعاناة احلقيقية و البوح القوى واالنفتاح اجليد على خمتلـف          
التيارات االشتراكية على وجه التحديد ، سواء ما جنح حنـو           

 شكل حتـوال يف الفكـر       التوجهات األممية من األساس أو ما     
وكان الالفت للنظر أن هذا التيار قد متثـل يف          . القومي ذاته 

جمموعات جديدة من الشباب مل تكن حـىت ذلـك الوقـت            
معروفة لدى الكثري من املعنيني بتطور الفكر عامة واالشتراكي         
على وجه اخلصوص ، ويف حني كان هناك من ظهـر داخـل             

هذا وذلك فـضلت أمسـاء      املؤسسة اجلديدة ذاا إىل جانب      
كثرية االكتفاء بفضيلة اإلنصات املعمق وحماولة االسـتيعاب        
اجليد دف الوصول إىل تصور ما بصدد مالمح املرحلة املقبلة          
ليس من خالل من يتكلمون وإمنا من خالل من ميكنـهم أن            

ولكن يف حرص غري خفي علـى عـدم         . يقرروا ما يشاءون  
 .ضايااإلسهام بأي رأي بصدد هذه الق

    لقد أثار هذا املوقف شيئاً من عدم الرضا ، وهو الـذي مل             
عندما . يبق سراً مكتوماً وإمنا ظهر التعبري عنه بشكل واضح          

جاء الصوت مشرياً إىل أن الندوة مل تعقد لغرض الوقوف على           
هوية الناس ، وإمنا هي حماولة لصوغ وجهة نظـر األغلبيـة            
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 أن املطلوب هو االستفادة مـن       بالنسبة لطبقة املثقفني ، مبعىن    
اجلميع ، فإذا كان هناك من يريد أن يتكلم وفقاً هلذا التصور            
ا ونعمت، وإال فال داعي لالستمرار ، وأضاف أما الذي قبل           
اآلن فلم يقترب من صلب املوضوع ، والناس اليت جيـب أن            
تديل بدلوها حىت اآلن مل تقل شيئاً ، وقد استمر األخذ والـرد             

ذلك متفاوتا بني التكرار وحماولة التجديـد ويف أحيـان          بعد  
ـًا يف             أخرى رد الكالم ، بيد أن اكثر املـداخالت إمعانـ
االنتهازية ومدعاة إلثارة القلق ، إن مل نقل االزدراء ، هي تلك            
اليت بادرت بتسفيه القوانني ، بل وذهبت إىل القول وبصريح          

  -:العبارة  
 .كموا بأرواحكم من غري قانون مالكم ومال القانون ، اح -

حاول املنتدون يف النهاية استخالص بعض النقاط اليت اعتربت         
مبثابة التوصيات ، مرجحة فكرة األخذ بأسـلوب التنظـيم          
الشعيب الواحد القائم على حتالف قوى الشعب العاملـة ، أي           
األسلوب الذي أخذت به يف املاضي التجربة الناصرية حـني          

 رؤيتها على احلياة السياسية العربية يف حماولة        قدر هلا أن تطبق   
للتخلص من أي قوة من القوى اليت شكلت الرديف لتنظـيم           
الضباط األحرار ، عشية ختطيطهم الستالم الـسلطة وهـم          
يتحركون يف الفضاء السياسي املصري القائم علـى جمموعـة          



 193

األحزاب التقليدية وما حيتوي يف داخلها مـن أجنحـة ذات           
ئدي فكري من اليمني إىل اليسار ، حني أفلـست          حمتوى عقا 

التجربة التقليدية واستنفذت أغراضها وشرعت القوى املدنية       
اجلديدة يف التخطيط كل حسب ظروفه وإمكاناتـه وقوتـه          
الفعلية حماولة اإلجهاز على النظام فكانت مبـادرة القـوات          
املسلحة بطالئعها من الضباط الذين دخلوا اجلـيش عقـب          

 وما نتج عنها من حماولة بناء اجلـيش املـصري           36معاهدة  
اعتماداً على أبناء الطبقة الوسطى ممن حققوا من تلك املعاهدة          

ومـن مث سـعيهم     . مكاسب مجة أمهها دخوهلم الكلية احلربية       
احلثيث الستالم احلكم كما تؤكد معظم املصادر اليت تعرضت         

لثانية ، وظهور   لتاريخ تلك الفترة أثناء اشتعال احلرب العاملية ا       
النموذج النازي وصوال إىل حرب فلسطني وما رافقهـا مـن           
مالبسات التسليح وسوء القيادة وتوايل األزمات الـسياسية        
واالقتصادية اليت حتققت مبصر وآخرها بطبيعة احلال حريـق         
القاهرة ، وتعاقب حكومات األقلية الربملانية األمر الذي مهد         

حرار لإلطاحة بعـرش امللـك      الطريق أمام تنظيم الضباط األ    
فاروق وحلفائه من طبقة الباشوات واإلقطـاعيني املـصريني         
والتعامل مع الواقع مبفاهيم جديدة ، مشلت امللكية الزراعيـة          
وعطلت احلياة الدستورية مع تشكيل جلنة إلعـداد دسـتور          
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جديد وحماولة تطهري األحزاب ، ومن مث تشكيل تنظيم سياسي          
القومي ، قصد به أو من بني أهدافه جتـاوز          أطلق عليه االحتاد    

القوى السياسية القدمية وخوض جمموعة من اخلطوات العملية        
والسياسات اخلارجية القائمة على ما عرف بالدوائر العربيـة         
واإلفريقية واإلسالمية ، وكانت النهايـة يف تنظـيم االحتـاد           

قـع  االشتراكي وتنظيمه الطليعي يف حماولة لالستفادة من الوا       
العريب دون االنقياد لدنته هو تصور كان له أنصاره ومريـدوه           
يف الوطن العريب من الذين أسرم شخصية البطل القـومي ،           
الذين سحرم جاذبية وقوة بيانه باإلضافة إىل إجنازاته الكثرية         
ومعاركه العديدة فكانوا من املنحازين له واملتشيعني خلياراته ،         

غم اختالفهم مـع بعـض خياراتـه        إىل جانب الذين كانوا ر    
ونقدهم ملستوى األداء لديه ، فام ال خيفون تقديرهم له ملـا            
متيز به من االستقامة الشخصية ، املتمثلة يف نظافة اليد وبساطة           
املعيشة لشخصه وأوالده ثانيا ، وقبل هؤالء مجيعاً تلك املـرأة           

يعلـى  العظيمة اليت مل ترتكب طيلة حياا من السلوك إال ما           
اهلامة ومن املمارسة اليومية املتواضعة إال ما يـثلج الـصدور           
وينتزع اإلعجاب ، األمر الذي جعل من الرجل مثاال نـادرا           

 .على الزهد واالستقامة والترته عن مجيع الشهوات 
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   كانت هذه اخلصال مبعث إعجاب ومثار تقدير ، وموضع         
ن ، وكان من    شهادة يعترف ا اخلصوم فبل املعجبني واملريدي      

بني الذين أسرم شخصية الزعيم وأيقظت وعيهم ، وصاروا         
يقتفون أثرها ويهتدون بنهجها ويرون يف صـاحبها القـدوة          
احلسنة الثوار الذين غريوا وجه ليبيا ، وغـدوا بعـد ذلـك             
يتلمسون منهجاً فكرياً مييز خيارهم ويرسخ جذورهم وحيقـق         

 إليهـا يف املراحـل      هلم القاعدة الشعبية اليت ميكن الرجـوع      
 . القادمة

   على أن الواقع اللييب خيتلف إىل حد كـبري عـن الواقـع             
مل تتأسس فيه من التجارب     . املصري ، فهو بطبيعته واقع غض       

السياسية ما ميكن أن حيقق أي مستوى من مستويات املرجعية،          
ويشكل النموذج الذي ميكن االعتماد عليـه يف أي حماولـة           

الفكري ، فلقد أخفقت التجربة التقليدية من       تطمح إىل العمل    
بداية ظهور الكيان الوطين الذي تأسس وفقاً لإلرادة الدوليـة          
وصراعاا املعروفة حول املستعمرات اليت كانت قبل نشوب        
احلرب الكونية ، بأيدي قوات احملور ، فولد ذلك الكيان مـن            

اء ناهيك  البداية متصال بالسلبيات فاقدا الكثري من شروط البق       
وقد تزامن ذلك مع تغري النظام السياسي مبـصر         . عن التطور   

وهو نظام رأي   . بواسطة القوات املسلحة وطالئعها العسكرية      
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من مصلحته واستجابة لظروفه أن يعطل احليـاة الـسياسية ،           
األمر الذي وجد فيه القائمون على الكيان اللييب الوليد املربر          

 تعطيل احلياة السياسية ، فبـدا       القوي الختاذ نفس اخلطوة أي    
ذلك وكأنه هدية األقدار للجيل الذي حكم ليبيا مدشنا عهده          
باالصطدام احلاد ومع التيارات الوطنية، وإجراء أول انتخابات        
برملانية مبعزل عن اإلرادة الشعبية ويف تعويل واضـح علـى           

 . التركيبة القبلية 
ا الـبعض ،        وإذ ال جمال إلنعزال التجارب عـن بعـضه        

ولوجود فكر راسخ يف احلياة السياسية املـصرية ، ولعوامـل           
أخرى كثرية وجدت األفكار السياسية ذات احملتوى العقائدي        
والربنامج العملي طريقها إىل الكثري مـن العناصـر املرتبطـة           
باجلماهري ، مما جعلها تواجه الكثري من أشكال التضييق ، فكان           

ل احلذر وعلى األخص بالنـسبة      املوقف مشاا من حيث تباد    
ألولئك الذين مل يكن هلم إطار تنظيمي ميكنهم من خاللـه أن            
يعلنوا ختليهم عما طلب إليهم التخلي عنه ، وفقا ملا جـاء يف             
التشريع الذي جرم العمل احلزيب ، ونص على ضرورة التخلي          
عنه لكل أصحاب التجارب القدمية ، فتعذر بالتـايل إخـراج           

رة احلكم املسبق الذي دفعوا به جراء جمموعـة         هؤالء من جري  
من العوامل ، فكان اكتفاء الكثريين باستخراج بطاقة النتساب         
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للتنظيم الذي استحدث من قبل الثوار اجلدد ، ولكن بـدون           
أي مسامهة حقيقية ، فال القادرون بادروا باقتحام الـصفوف          

 إنه  وال القائمون على األمر بادروا باستقطاب أي كان ، حىت         
من املمكن القول إن عدم الرغبة كانت مشتركة إذ ال أحـد            

 .يريد التخلي عن رؤيته بصدد األسلوب 
    كان ضرورياً أال يصرف النظر عن احلوار الذي أثـري يف           
الندوة والقضايا اليت تعرض هلا النقاش ، فاملبدأ الذي اعتمـد           

ـ             ا ،  أصال هو أن على املرء أن يقول ما لديه مادام ذلك ممكن
 .ومبنأى عن إثارة احلساسية ألي طرف من األطراف 

    إن اختالف النظرة ليس من األمور اخلافية ، وقد اتـضح           
ذلك يف أكثر من موقف ، ولكن ال مناص من اإلفصاح مبـا             

واملسألة أولًا وأخرياً مسألة    . تيسر، مادام ذلك يف حكم املتاح       
ومـا جيـري     . وما أثري يتعلق بالتـاريخ    . موقف من التاريخ    

اإلعداد له يتصل باملستقبل ، فال بد من اإلدالء مبا تكون مـن       
رأي حول كل األشياء اليت هي اآلن يف املتناول ، ومن املنتظر            

صحيح أن نزعـة    . أن تتخذ بصددها بعض اخلطوات العملية       
التحفظ أصبحت اكثر استيالء على عقول البعض ، لكن من          

من يشارك يف الكتابة املتـصلة  يسهم يف احلديث عرب اإلذاعة و    
بالتعليق على األحداث فال بد له من أن يقول كل ما لديه طاملا             
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أن أحدا مل حيل دون ذلك فاهلدف قبل كل شيء هو اإلسـهام          
بالرأي حول القضايا اليت طرحت واخلطوات اليت ينتظـر أن          

تأسيسا على ذلك هي املنرب املناسـب ال        " واهلدف  . "تتحقق  
 .مادام األمر يتصل بالتاريخ . همة داء هذه امل
قد صدرت يف البداية جمرد صحيفة رياضية       " اهلدف"    كانت  
وكان ذلك نوعاً من الفطنة اليت انتهى إليها تفكري         . أسبوعية  

بعض املسئولني حول هذه الناحية اليت ال ختلو من حـساسية ،     
حني أخذوا بفكرة قصر التراخيص على املطبوعات الرياضية ،         
ذلك أن هذه املطبوعات بالرغم من ختصصها ، فـال بـد أن             

ال بد أن   " إجنازاا" تنشر أخبار الدولة ال بد أن نتحدث عن         
تعرب عن أصدق التهاين وأن ترفع ما بوسعها الرفع من عظيم           
الوالء يف املناسبات واألعياد ، وألن املناسبات كثرية واألعداد         

لة وإن قيـل إـا      متمحورة ، فإن املطبوعات ستكون شـام      
ومن املؤكد أن اإلعالنات ستوفر هلا من القطـاع         . منخفضة  

اخلاص بشكل واسع فاالنشغال بالرياضة سيجعلها اكثر قدرة        
 .على االنتشار 

    لقد صدرت ذه الكيفية حني أفلح مجعة يف خوض جتربـة           
العمل الصحفي من باب النشاط الفردي ، بعد أن خرج مـن            

 ، لقد وجد فرصته ضمن توجه عام أمكـن          الوظيفة العمومية 
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طرفه ذه الكيفية ورخص مبقتضاه ألكثر من صحفي ، بقصد          
توسيع الدائرة والتغلب على بعض احلساسيات بشأن النشاط        

ومجعة على كل حال صحفي مرمـوق وإنـسان         . الصحفي  
مقبول ، طرق هذا اال منذ سنني بعيدة تعود إىل اخلمسينيات      

حينـها  . بها وعاصر مولد جريدة فـزان       عندما ذهب إىل س   
وكان من القلة اليت    . مارس جمموعة من اهلوايات واملسؤوليات      

امتلكت أسلوبا له خصوصيته يف جمال املعاجلة الصحفية ، وهلذا          
وقد متكن اآلن من    . كانت اهلدف صحيفة ذات نكهة خاصة       

 .حتويلها إىل مطبوعة شاملة ، مستفيدا من بعض املتغريات 
 وألا حديثة العهد فلم تعامل صحيفته معاملة الـصحف            

لقـد  . األخرى ومل ينظر إليها أا من صحف العهد الـسابق           
فلم تتعرض ألي شكل من أشكال      . اعتربت مشروعا جديدا    

املساءلة غري أنه من باب التحسب ، ورمبا لضرورات النـشر           
 ولعدم وجود الرؤية الواضحة بصدد النشاط الصحفي ، قرر        
حتويلها إىل جملة ، حمتفظا بذات العنوان ، بالرغم من أن اجلبهة            
الشعبية لتحرير فلسطني كانت تصدر جملة بذات االسم وجيرى 
توزيعها يف البالد ، ولكن ال بأس فلكل هدفه ، ولكل احلق يف             

وهـذه اهلـدف    )) اهلدف((إصدار مطبوعة حتمل عنوان هذا      
ن أوكد الواجبات أن    ستكون هدف ليبيا ، وألا كذلك ، فم       
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تكون القبلة اليت يوليها كل من يتطلع لإلفصاح بالرأي جتاه ما           
وليس مثة من هو أجدر بتقدير هذا الرأي أكثر من          . خيص ليبيا   

 .مجعة 
    ومن املؤكد انه يف محاسه ملا سيكتب لـن يكـون ضـنينا           

وقـد  . باالحتفاء، وسيوفر املكان املناسب واحلرف املناسـب      
عاجلة يف االنطالق من احلديث عن النـدوة كتجمـع          متثلت امل 

فكري عام مجع كل الفعاليات الوطنية على صـعيد الـتفكري           
اجلاد واملسئول يف الوطن وقضاياه، والتصور الشعيب للصورة        
املرتقبة له ، من حيث التشكيل السياسي والرؤيـة الفكريـة           

ري واملضمون االجتماعي والفلسفة االقتصادية ، إن صح التعـب        
يف ضوء احلوار الذي جرى فاخليار الذي حال ملن تناولوا األمر           

وكان ذلك من خالل املستجدات اليت حصلت ،        . أن يسود   
وما ميكن أن تفضي إليه مستقبال ، مع عدم إغفال بعض اآلراء            
اليت اتسمت بطفولة التفكري أو انتهازية التناول ، وبالـذات          

 احترامه والتقيد بأحكامه    فيما يتصل بالقانون والدعوة إىل عدم     
وهو املنجز اإلنساين الذي اهتدت إليه البـشرية وحاولـت          
الفئات املستنرية أن تفيد منه وهي تضع األسس األوىل لبنـاء           

 :وقد جرت اإلشارة يف تعبري موجز وملئ بالداللة . جمتمعنا 
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 إن الذين يدعون إىل عدم االكتراث بالقـانون علـيهم أن            -
ن هو الذي حيفظ هلم مزارعهم وأرصـدم        يدركوا أن القانو  

 !وعقارام  وباجلملة كل امتيازام 
    وهي إشارة واضحة إىل املوقف االنتهازي ملن جهر مبثـل          
هذه الدعوة غري املسئولة ، واليت ليس هلا من مـربر سـوى             
حماولة كسب رضا املتلقني من أصحاب القـرار إن مل نقـل            

 ببعض التـشريعات الـيت      تضليلهم ، وقد كان بعضهم يضيق     
تكبح اجلموع وحتول دون الروح االستعجالية واليت ال تقبـل          

وبالتايل فليس من املعقول أن يكون من امتلك أوفـر          . القيود  
الثروات وأضخمها يف زمن الوجود الظاهر للقانون أن يتساهل    
يف مثل هذه املسألة لوال أنه يريد بقوله غري املسئول أن يسوق            

أنه ميكنه من مضاعفة ما لديه من ثروة ومـصاحل          كالماً يظن   
وامتيازات ، مما ال سبيل إىل مضاعفة إال بالتسلل حنو القـوة            
اجلديدة واليت كانت تعول كثرياً على ما حتقق ألمثاله من بعض           
احلضور ولو كان ذلك احلضور قد اكتسب من دون جـدارة           

 .ويف غيبة التدقيق الصحيح ملواقف الرجال 
توى التحذيري هلذه املعاجلة ال يستهدف الوقـوف            إن احمل 

أمام املاضي، بقدر ما كان خيشى التسلل مرة أخـرى ـدف            
االنفراد وتوجيه األمور حنو الوجهة الكفيلة بتحقيق املـردود         
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األفضل والعائد األسخى ، على حنو ما حدث يف أماكن أخرى           
لـى  من بالد اهللا الواسعة يف ظروف مشاة واقعا وقيـادة ع          

 . السواء 
    كان واضحا من هذه القراءة أن القواعد يف طريقهـا إىل           
التصفية ، إذ تسربت بعض املعلومات عن االتفـاق املبـدئي           

. الذي مت يف اجتاه اخلروج مبا ال يتجاوز النصف األول للسنة            
وبقدر ما كان ذلك موضع سرور وكان مبعث احتفاء لـدى           

كان  مبعث تفكري مـن      قطاعات الشعب العريضة ، بقدر ما       
سواء من حيـث    . قبل كل من يتعامل مع األحداث مبسئولية        

احملافظة على املنشآت وما حتتاج إليه من صون مستمر وإدارة،          
وحني وقـع   . أو من حيث الفراغ الذي سيترتب على اجلالء       

مل . التعبري عن ذلك صراحة يف صلب التناول الضايف للنـدوة       
 مثل هذا الـتفكري ، ومـع أنـه          يعدم من أبدى استغرابه من    

استغراب مل يستوعب املسألة يف مداها البعيد إال انه على كل           
ورغـم صـيحة    . حال أكد مستوى من مستويات التلقـي        

االحتجاج اليت ضمنت يف الكالم ، فإن الذي ال شك فيـه أن          
ذلك كله كان ضمن القراءة املسئولة اليت ميكن القول إا ال           

 .ول أيضا تتعامل مع كالم مسئ
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.     على أن احلديث عن الفراغ مل يكن قوال ـرد القـول           
ولكنه يصدر عن متثل حلقيقة الواقع ، فالبلد كثرية اإلمكانات          

إن على مستوى الكم أو     . الطبيعية معدمة من الناحية البشرية    
على مستوى الكيف ، يف حني  األطماع حوهلـا ال تعـرف             

فريقيني مل جيدوا غضاضة يف     التوقف ، حىت أن بعض اجلريان اإل      
طلب املساعدة على حنو خرج عن اللياقة عند جميئهم يف بعض           
املناسبات الوطنية ، يف السنوات األخرية من عمـر التجربـة           
التقليدية وما كان قد أصاب الكيان من ضعف االستعدادات         
الدفاعية ، يزيد من مشكالا بالطبع ذلك االتساع الواضح يف          

فية ، وهي مالبسات ذات أثر كبري على كل عقل          الرقعة اجلغرا 
 .وطين يتعامل مع الواقع بوعي ويعيش مشكالته بالتزام 

طبيعي أن مثل هذه األحوال السيئة ، وما هو أكثر منها سوءا            
ال يربر ، وال ميكن أن يدعو إىل توقع املساعدة من األجانب ،             

! ولكن ذلك يشري بدون شك إىل ضرورة الـتفكري اجلـاد            
الدفاع عن الوطن من األمور احلساسة اليت يستحيل التعويل         ف

فيها على غري اإلمكانيات الذاتية ومـن اخلطـأ الفـادح أن            
يستبدل بصددها نفوذ بنفوذ آخر ، حىت ولو كان هذا النفوذ           
لطرف أقرب ، ذلك أن القريب الذي ميكن أن يعول عليه يف            

نفـسه  فترة من الفترات ، قد ال يرى غضاضة ، حني جيـد             
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الوحيد يف الساحة ، يف أن يعبث ذا التعويل ، إذا ما اقتضت             
املصاحل مثل هذا العبث ، وذلـك أن العالقـات الدوليـة ال            
حتكمها العواطف وال حىت النوايا احلسنة ، وإمنا حتكمها وحتدد          
خطواا احلقيقية مجلة املصاحل ليس غري ، وهلذا مل يكن هنـاك            

 احلياة من محاس وما يشيع من لغـة         جمال للقبول مبا كان ميأل    
 . العواطف ، مما اقتضى التناول بلغة خمتلفة متاما عما كان يسود

لقد احتفى مجعة مبا كتب احتفاء بيناً ، وأفرد للمعاجلة مساحة           
الئقة وثوبا فنيا مشوقا على الرغم من أن ما كتب كان علـى             

 وكان ذلك جيري وسط   . قدر وافر من االختالف مع املطروح     
جمموعة من قبيل املتغريات اليت مشلـت املمارسـة والقـرار           
وانعكست بالتايل على بعض املواقف حىت لقد كان ما قـدم           
يعترب حبق من مجيل الغناء خارج السرب، ولكن رمبـا يكـون            

 .الغناء قد جاء بواسطة الصوت املتميز وليس الصوت النشاز 
 
 
 
 
 
 



 205

14 
 

ـ         صدد املـسألة      أثرت بعض الصراعات الـيت افتعلـت ب
اإلعالمية على جدية املسامهة بالكتابة يف أمـور كـثرية ، مل            
تتوقف عند الندوة الفكرية وحسب ، وال الصحافة فقـط ،           
وإمنا مشلت نواحي  أخرى، حىت إن بعض املكاسب املهمة اليت           
أمكن حتقيقها جبسارة مشرفة وسرعة ملحوظة ، مل جتد حظهـا           

ذلـك جـالء القـوات      من التناول الصحفي اجلاد ، ومـن        
الربيطانية ومن بعدها األمريكية ، إذ مل تستطع معظم الكتابات          
اليت نشرت أن ترتقي إىل مستوى احلدث ، وال أن تنفـذ إىل             

كما مل تقارب من جهة أخرى تلك الفرحـة         . أعماقه البعيدة   
العارمة اليت عمت مجيع القطاعات الشعبية ، وكان مرد هـذا           

 اإلعالمـي مـن عوامـل عـدم         الوضع ما شاع يف الوسط    
وما دأب عليه البعض من التلويح خبطـر بعـض          . االستقرار

وكان ذلك يف حقيقة األمـر      . العناصر على التجربة اجلديدة     
ظلما ما بعده ظلم وحتميال لألمور اكثر مما حتتمل ، مما جعـل             
الكثريين يستشعرون شيئاً من اإلحباط ، وكـان رد فعلـهم           

وما كان ذلك خيفى بطبيعة     . ملشاركة  مزيدا من اإلحجام عن ا    
احلال وال أن يسمح له باملرور هكذا دون أن يلتفت إليـه ،             
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وكان أن  عرفت احلياة جمموعة من الكتابات املتصفة بـصفة           
الغمز واللمز إن جاز التعبري على حنو ما أشري بـصدد الفتـاة             
معيتيقة ، تلك الفتاة اليت استشهدت إثـر سـقوط إحـدى            

مريكية بناحية سوق اجلمعة ، وقد أفلـح بعـض          الطائرات األ 
الكتاب الوطنيني يف استثمار حادثة استـشهادها حيـث أمت          
حتويلها إىل رمز أمكن بواسطته إدانـة الوجـود األمريكـي           
والسياسة األمريكية بالكامل ، بالنظر إىل ما وفرته املأساة من          
مناخ مناسب حبشد القوى الشعبية واسـتنفار إمكانياـا يف          
حشد الرأي العام وتعبئته ضد الوجود األمريكي وضد املواقف         
األمريكية بالكامل وهي مواقف عملت بكل ما متلك على ربط        
الوطن العريب بأحالفها غري املتكافئة وعدائها الـشديد لكـل          

. توجه فكري يعادي أو من خيتلف مع السياسات االحتكارية          
 خلـف مأسـاة     لقد كان املوقف احلقيقي للقوى اليت تتمترس      

الفتاة معيتيقة موقفا مشوليا هدفه الدفع باملنطقة العربية ككـل          
يف جبهة عريضة معادية للسياسة األمريكية ، داعمة للموقـف         
التقدمي الرافض لكل أشـكال املهادنـة مـع الـسياسات           

فإذا بالكتابات اليت حاولـت أن تنـبش        .االستعمارية البديلة   
ريكية ال تتخذ من احلـديث      الذاكرة عشية إجالء القوات األم    

عن مأساة معيتيقة مناسبة لتقدير األقالم الوطنية اليت حولتـها          
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ذات يوم إىل رمز وطين ، وإمنا تطلب من هؤالء ويف أسـلوب     
ال خيلو من سوء أن يكون هدفهم الوحيد كيل الثناء ملن انتصر            

لقد كان املوقف متهافتا إىل حد كبري وينطوي علـى          . ملعيتيقة  
سفسطائية ، مل تفلح يف إثارة أي مستوى من مـستويات           نزعة  

احلوار بقدر ما أدت إىل تسميم األجواء ودفع القـادرين إىل           
اإلحجام عن املشاركة جتنبا للدخول يف مناقشات غري متكافئة،         

إن التسليم بأمهيـة    . وحوارات ال حتقق املتوخى من الفاعلية       
تـاة معيتيقـة    الدور الذي مت النهوض به إزاء استـشهاد الف        

والنجاح الذي حتقق بصدد الرفع من مستواها كفتاة عادية إىل          
رمز للتضحية ومعىن من معاين النضال ، وكذلك القدرة على          
حشد أطراف كثرية من الرأي العام يعترب من األدلة احلية على           
مقدرة األقالم الوطنية وما تتوفر عليه من اإلمكانات اإلبداعية         

 عند تـوفر    -مل الثقايف اجليد، يفرض     واإلمساك بشروط الع  
 ضرورة االلتفات حنو هذه األقالم والعمـل        –النظرة املنصفة   

على إنصافها ومتكينها من أداء دورها الريـادي بعـد أن مت            
اإلجهاز على عهد القواعد ال أن تعيش مهمشه وجمردة من أي           
فرصة للتحرك ، ويطلب إليها بعد ذلك أن تبارك االنتـصار           

عيتيقة ، كما لو كانت املسألة مسألة شخصية، وليست         للفتاة م 
لقد كان السؤال اجلـدير     . معركة من معارك النضال الوطين      
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باإلثارة حقا واحملتاج إىل اإلجابة حقا هو املتصل بأسباب غياب          
هذه األقالم من مالكات األجيال اجلديدة اليت ثارت ملعيتيقـة          

يف ختليد امسهـا ذات     وحتتاج دون غريها ملسامهة الذين افلحوا       
لقد كان حريا بالذين حققوا االنتصار أن يلتفتـوا قبـل           . يوم

غريهم إىل الفئات الرائدة ويستوعبوها يف مـشروعهم، ال أن          
يسمحوا لذلك املوقف املتحفظ أن يستمر بـأي حـال مـن            
األحوال ، ومادام أن ذلك مل يتحقق فأوىل بكل من أدى واجبه            

الئم للعمل ، بـالرغم مـن تغـري         ذات يوم ومل جيد املناخ امل     
الوضع، أوىل به بدون شك أن يلوذ بالصمت والـصمت يف           

 .بعض األحيان خطاب من أبلغ اخلطابات 
أن مير دون   ) الفكر الثوري (     إن األقدار مل تترك جتمع ندوة       

امتحان ال جمال للتقليل من أمهيته وحماولة فهم داللته العميقة ،           
ور بذلك االنقطاع املفاجئ للتيـار      وذلك عندما  فوجئ احلض    

ومجيع أعضاء القيادة فوق املنصة ، إذ مل يكن أحد          . الكهربائي  
األمر الذي جعل احلاضرين مجيعـا يـضعون   . منهم قد ختلف    

وكـان أن   . أيديهم على قلوم حتسبا ألي تطور قد حيـدث        
تسمرت األقدام كلها يف تلك اللحظة ، باعتبار أن ما حـصل            

بتدبري فاعل وليس جمرد صدفة من الصدف الـيت         رمبا يكون   
تترتب على خلل فين ال خيلو منه مكان ، ويف مثل هذا الظرف             
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من غري املستبعد أن حيصل عمل تدمريي مشويل لن ينجو منـه            
كان األمر مرعبا للغاية مثرياً للكثري من مشاعر التحسب         .أحد  

ـ         وف واالنتظار ، الثواين كالدقائق كالساعات ، وحلظات اخل
لقد طالت فترة االنقطاع واجلميع جلوس ، ليس        . حبجم الدنيا   

فقط ألن التعليمات قد صدرت ـذه الكيفيـة وإمنـا ألن            
احلاضرين مجيعا يدركون مثل هذه اللحظات ويفلحون يف تدبر         
األمر وفقا للظروف القائمة والظرف القائم يستوجب البقاء ،         

ثل هذا اخليـار ،     واحلاضرون يف مقدمة من أسروا لبعضهم مب      
ولكنهم يعرفون دقة اللحظة وتعدد االحتماالت ، فهـم مـن     
صفوة اتمع وممن لديهم خربة مبا جيري يف العامل الثالث الذي           
تشكل فيه مثل هذه األوضاع الطارئة أنسب األوقات لكل فئة          

لقد اتفق اجلميع علـى احلـذر ومـن املؤكـد أن       . متربصة  
ن مواقفهم اختلفت طبقا لتعدد     لك. أبصارهم مجيعا قد زاغت     

على . عالقام باألطراف املسئولة عن األمن وأسلوب التنظيم        
أن الذي لفت االنتباه هو ذلك التجمع الذي تكون أمام املنصة   
من قبل صغار الضباط ، أولئك الذين اخذوا يتوافدون من كل           

وعنـدما  . الزوايا ، الواحد تلو اآلخر وحبركة تلقائية للغايـة        
س احلضور الصعداء مع شرارة الضوء اليت مألت القاعـة          تنف

يتبني أن كل الذين كانوا يتحركون      . فكانت حبق عودة للحياة     
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وإذا م شكلوا سدا منيعـا      . قد اصطفوا أمام القيادة بالذات      
لقد كانوا جمموعة مـن الـشباب       . يستحيل معه أي اختراق     

  باملـسألة    منهم من ظهـر اهتمامـه     . املمتلئني بشراً وحيوية    
الفكرية واطالعه على بعض النظريات ، أكد ذلك من خالل          
املشاركة املكتوبة ، جتسدت عند التالوة وبالرغم مـن رداءة          
اإللقاء مبستوى جيد من االطالع ، من أمثال املنري والدروقي          

وهناك من ركز اهتمامه على سالمة اخلط       . ودرهوب والرماح   
ه كما ظهر من حتـرك بـو        اجلديد وصونه والوقوف أمام رمز    

حجر واحلجازي واحلارايت وبلقاسم والـسنوسي ومـصطفى        
وأعراب وأمبريش وأمحد حممود وعبد الرمحن وآخـرين مـن          
الذين كان منطلقهم معسكر تاجوراء وكان الـدبري جـسر          
التعرف عليهم والوقوف على ما كانوا يتوفرون عليـه مـن           

فتح والرغبة امللحة   الرباءة ، وما يطبع حركتهم من احليوية والت       
الصادقة يف بناء اتمع اجلديد مؤمنني وجماهرين بإميـام آال          

ومن املمكن القول أن حتلقهـم      . سبيل إىل ذلك بدون املثقفني    
التارخيي ذاك قد كان من أقوى األدلة وأصدق الرباهني علـى           
القول بان بوابات االنقالبات قد قفلت بالفعل ، كمـا وقـع            

. الرأي حني طلب اإلسهام يف هذه اإلشكالية        التغيري يف صلب    
وهو قول دفعت إليه اخلربة بسوء مثل هذه املسلسالت الـيت           
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يستحيل على أي واقع يبتلي ا أن حيقق أي مـستوى مـن             
مستويات االستقرار والذي ال أمل يف املضي خطوة واحدة إىل          

وحني يكون األمر كذلك فان أبـواب األمـل         . األمام بدونه   
يضة ومشرعة وال تنـال منـها أي حماولـة مـشوبة      تظل عر 

باالنتهازية ، كثرياً ما جتد ضالتها يف ميش العناصر القـادرة           
من أبناء الشعب الذي التف بكل قواه حول العهد اجلديـد ،            
ذلك االلتفاف الذي مل يعول على اهلتاف ومل يتبين أسـلوب           

لنـصح  املديح الساذج وإمنا اختار الصدق والوضوح وتقدمي ا       
املخلص وما من سبيل أمام العهد ، حـني يقـدر مـصلحته             
احلقيقية ، وينهج الطريق السليم ، سوى أن يبادل هذا املوقف           
مبوقف مماثل وان يستفيد من الثقة يف بناء تكتل شعيب يفلح يف            
صون املنجز و حيول دون حماوالت االحتواء ودعوات التحجر         

غراق يف احللم دون بذل     ولعبة املضي حنو املطلق ، وأسلوب اإل      
أي جهد جاد على طريق العمل ، بل اإلسـراف يف معـاداة             

 .اجلهود البشرية يف جمال العقل على حنو خاص 
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    اقتضت مربرات التغيري ، وضـرورات األمـن بالنـسبة          
الستقرار التجربة اجلديدة ، أن يشمل اإليقـاف الـسياسي ،           

 األمور  بأيـديهم يف شـىت        إضافة إىل املسؤولني الذين كانت    
ااالت ، عدداً آخر مـن املـسؤولني الـسابقني املتـصلني            

ومل يكن ذلك نتاج اخلوف من الذين مشلهم        . بقطاعات كثرية   
هذا اإلجراء التحفظي وحسب و إمنا كان فيما يبدو للحيلولة          

وبالرغم من وجود . أي بقصد احملافظة    . دون تصفية احلسابات  
فقد كانت السمة العامة بعيدة عن مثل هـذا         احلاالت الفردية   
بل إن بعض احلاالت الفردية ، قد قوبلت من         . السلوك املشني   

أي تلك اليت خرجت عن مثل هـذه        . اجلميع بامشئزاز ظاهر    
كما أن الثوار من جهتهم كانوا حريـصني علـى          . الوضعية  

مـع أن   . املظهر السلمي وعلى التحلي بـاملرتع اإلنـساين         
 اليت تسربت عشية قدوم بعض الوفود الشقيقة اليت         املعلومات

وصلت لتقدمي التهنئة واملشورة أيضاً ، فضال عـن املـساندة           
والتأييد أن هذه املعلومات أشارت إىل أن بعض هذه الوفـود           
كانت تدفع باجتاه أعمال العنف ، مبا يف ذلك خـوض جتربـة          

ت لكن الثوار صموا آذام عن مثل هذه الـدعوا        . اإلعدام  
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املوغلة يف اجلهل حبقيقة الواقع اللييب ، ذلك أن القوى الوطنية           
اليت كانت إىل ما قبل العهد تقف باجلانب اآلخـر ، مل حتبـذ              
العنف ، بل وذهب بعضها إىل التحذير مـن تكـرار جتربـة             
املهداوي بالعراق ، عند احلديث عن فكرة تـشكيل حمكمـة           

شكيلها وتوزيع  الشعب ، وإجراء بعض املشاورات املتصلة بت      
وهى على كل حال حمكمة شكلت من       . املسؤوليات داخلها   

كمـا اتبعـت يف     . عناصر مشهود هلا بالرتاهة وشرف املوقف     
مجيع إجراءاا القوانني السارية باعتبارها قد شرعت مبعرفـة         
املعنيني أنفـسهم ، وأوىل ـم أن حيـاكموا اآلن مبقتـضى             

أو كما . كفيل بالردع نصوصها، ففي هذه القوانني كل ما هو     
قال البعض حسبهم القيود اليت كانوا قد أعدوها لغريهـم و           
على حد تعبري السيد أمحد عثمان  القانوين الذي سبق أن أبعد            
يف الستينيات وعاد صحبة مستشاري احملكمة العليـا الـذين          

أولئك الذين مل تـدم     . ابعدوا أثناء مظاهرات سقوط العدالة      
 ظهر أمامهم التغيري الذي طرأ على احليـاة         إقامتهم طويالً حني  

وهو الذي مل يسمح هلم باإلقامة طبقـاً ملـا كـانوا            . الليبية  
بيد أم شاركوا يف معاجلة بعض املسائل ودفعوا باجتاه         . يقولون

االعتدال وعدم االنسياق حنو حماوالت التهور واالسـتخفاف        
يقاف مـن   مما جعل من غري املمكن املضي يف اإل       . باملسؤولية  
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فكان أن شكلت حمكمة الـشعب وحـصرت        . دون حماكمة   
اجلرائم اليت رؤى أن تكون موضوعا ملعاجلاا ، وقد حـددت           
يف الفساد اإلداري واملايل والسياسي وتزييف اإلرادة الشعبية        

 31/8/69 وحـىت    1/2/52وتضليل الرأي العام أبتدأً من      
دية اليت نعتـت     التجربة التقلي  وهى الفترة اليت دام فيها حكم     

وقد عقدت جلسات هذه احملكمة     . فيها البالد باململكة الليبية     
كمـا  . بشكل علين ، و أعطى املتهمون حق اختيار احملـامني           

تولت احملكمة انتداب البعض اآلخر لكل من تعذر عليه اختيار          
وكان هذا اإلجراء كافيـا     . من يدافع عنه هلذا السبب أو ذاك      

إذ مادام احلق قد أعطي لكل      .  العدالة   لضمان احلد األدىن من   
من يقف أمام احملكمة أن يقول ما يراه مربرا ألي تصرف قـد             

مهما كان نوع احلكم ،     . فإن يف ذلك اخلري كل اخلري       . قام به   
فالعربة يف مثل هذه املواقف مبا يتاح للمرء أن يقول علنا وأمام            

ليـه  الناس ، إذ احلكم يف مثل هذه األحـوال كـثريا مـا مت             
ضرورات سياسية واعتبارات خاصة ، واملهم ما يقول املرء عن          

 .نفسه 
   مل نكن ندرك هذه احلقيقة ، لوال أن أحد األصدقاء احملامني           
قد أشار بذلك ذات مرة وىف وقت متأخر أن العربة يف مثـل             
هذه احملاكمات يف ما يوفق املرء بقوله عن نفسه ، أو ما يتملكه          
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صدده فاألحكام تكون مقررة سـلفا ألن       حماميه أو مشاهده ب   
 . النفاذ من األمور السيادية وىف الغالب يكتفي بالناحية املعنوية 

كان من بني ما طرح من إجراءات تشجيعية لتـرك الوظيفـة            
العمومية باحلسىن ، جتديد القرار الذي صـدر يف منتـصف           
الستينيات مبنح مكافأة مخس سنوات كاملة لكل من يتقـدم          

خمتاراً بطلب اإلحالة على املعاش ، أو تـرى الـسلطة           طائعاً  
وكان املـربر هـو     . التنفيذية ضرورة إخضاعه هلذه املعاملة      

اكتظاظ السلك الوظيفي بكبار املوظفني وال سـيما الـذين          
تكونوا حبكم األقدمية ، ومل يكونوا مؤهلني التأهل الالزم وقد          

إلزامهم ـذا   آن األوان لتحفيزهم على ترك اال لغريهم أو         
 .الترك وفقا هلذه القاعدة 

   لقي هذا القرار قدرا وافرا من االستحسان إذ أرفق بفـتح           
باب التسهيالت املصرفية ، وجرى العمل به يف  فترة انتاـا             
شيء من الركود العام الذي ترتب على سفر أعداد كبرية من           
 األجانب الذين فوجئوا مبا جرى من تغيري ، وكذلك الـذين          
انتهى عملهم بتصفية القواعد األجنبية والعاملني يف األنـشطة         
اخلاصة واحملدودة ممن اقتضت األحوال تغـيري نـشاطهم أو          

وإذا كان مبدأ إضـافة  . إقامتهم أو ساحام ، إن صح التعبري     
بـشأن  . اخلمس سنوات الذي طبق يف منتصف الـستينيات         
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 قـد اضـطرت   األقدمية مل جيد الترحيب الالزم أو أن السلطة  
ألن املعنيني به مل خيوضوا جتربة العمل اخلـاص         . لتطبيقه قسرا   

مبا فيه الكفاية ، ومل يقضوا على الفارق الكبري بني املرتبـات            
احلكومية ومداخيل النشاط اخلاص ، فان الذي ال شك فيه أن           

ذلك أن أعدادا كبرية من     . الوضع قد اختلف كثريا هذه املرة       
ل الوظيفي مل يعد يف إمكام أن يبقوا حيـث          العاملني يف احلق  

هم، فقد عدل نظام اإلسناد اإلداري مبا يسمح بالندب علـى           
الوظائف القيادية دون أي مراعاة للدرجة األصـلية ، األمـر           
الذي يؤدى يف اية املطاف إىل توفري سـالح ذي حـدين إن             
صح التعبري، فبقدر ما ينطوي عليه من إتاحة الفرصـة  أمـام        

عناصر الشابة اليت استحالت أمامها مجيـع الفـرص جـراء           ال
األسلوب التقليدي وذلك الركام الكبري من املوظفني فهو من         
جهة أخرى يأذن بفتح الباب واسعا أمام كل من تزين له نفسه            

سوء استغالل هـذه الـصالحيات      ) والنفس أمارة  بالسوء   (
ن جرية أو   إلفادة كل من له سابقة من قرابة يف الدم أو مودة م           

صداقة أو أي دافع من الدوافع الشخصية اليت يستحيل على          
كل من جيد جماال يف السلطة املطلقة أن يترته منها ، وهو ميارس             
صالحياته يف تدبري الـشؤون العامـة ، ويـضطلع بإسـناد            
املسؤوليات يف غيبة املعايري احملددة واالحتكام إىل العموميـات         
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وهلذا كان عدد احملالني علـى       . يف القول والفعل سواء بسواء    
اخلدمة العامة يصل يف بعض األحيان إىل ضعف مـن كـانوا            
ميارسون املسؤولية يف املالك العام ، حيـث كانـت القـوائم       
املتضمنة ألمساء احملالني على اخلدمة العامة تصدر يف الـصباح          
واملساء ، لتشمل ضمن مـن تـشمل العـاملني يف القطـاع           

قصى درجة من العجـب ، إذ مجعـت يف          اإلعالمي ، لتبلغ أ   
أعدادها املتهمني بإفساد الرأي العام إىل جانب الذين كـانوا          
موضع شبهة سياسة ومثار متابعة يف العهد الزائل إىل جانـب           
املوصوفني بالسمسرة والتجارة وكان هذا اإلجراء عالمة مـن     
عالمات االرتباك يف املعاجلة و الضبابية يف الرؤيـة ، ويـدعو            

اح إىل التأمل والتفكري ، دون أي شـكل مـن أشـكال             بإحل
 .الشكوى أو االستغراب الساذج 
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    خالفًا ملا نصح به بعض األصدقاء ، استبعدت فكرة السعي          
ملقابلة أي كان ، أثر اإلحالة على اخلدمة العامة فاإلجابـة يف            
هذا الصدد معروفة وال حتتاج إىل تفكري موسع ، وهـى لـن             

 عن فرضية جمملها أن املوظـف عرضـة للنقـل ، الن             خترج
ظروف العمل واملصلحة العامة تقتضي أن جيرى النقل إىل أي          

ذلك هو  . جهاز من األجهزة وىف أي مكان من تراب الوطن          
الرد املتوقع والذي يصعب الرد عليه حني يكون األمر مبنيـا           

ملهمـة  والكتابة باعتبارهـا ا   .. على املساجلة وحماولة التربير     
األساسية فمن املمكن أن تؤدى من أي مرفق من املرافق ، مـا   

والعمـل أساسـا مكـرس      . دام األمر بعيداً عن االحتراف      
. للمسائل اإلدارية فال حرج من القيام باملهمة  يف أي مكـان             

تلك هي القراءة اليت أمكن اخلروج ا عشية صدور القـرار           
و الذي تزامن مع فرحة     القاضي باإلحالة على اخلدمة العامة ،       

اإلجالء ذلك املكسب الوطين الضخم واألمنية الغالية من أماين         
املثقفني الذين رمبا بذلوا يف سبيلها ما بذلوا وحلقهم من اجلها           
ما حلقهم من األذى ، فهل هنـاك مـا يـدعو ملثـل هـذا                
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كان السؤال قويا ولكن اإلجابة عنه أيـضا مل تكـن           !التزامن
 .يف مسرية التاريخ صعبة وال مستعصية 

    إن التجربة املصرية كانت معروفة وشديدة احلضور أمـام         
وهلذا مل يكن مثة استغراب بصدد ما جرى كل ما يف           . الذاكرة  

األمر أن الدفع قد مت يف اجتاه ضرورة التحلي بأكرب قدر مـن             
احلفاظ على الروح املعنوية ونبذ كـل أشـكال التـشكي و            

و بدا أن االسـتمرار يف      . م ما جرى    االحتجاج واالهتزاز أما  
واحلفاظ . الكتابة بشقيها اإلذاعي والصحفي يعترب الرد األبلغ        

على املوقف املتميز وعدم االحندار حنو املـشاركة اإلعالميـة          
كمـا أن عـدم التبعيـة       . الساذجة خري ما جيسد هذه الغاية       

. للقطاع ينبغي أن توفر املضي يف هذا السبيل اكثـر فـاكثر             
يبقى التعاون املنتظر يف حاجة إىل توفر االحترام املتبـادل ،           وس

 .وىف كثري من احلذر والتمسك مببدأ اخلصوصية 
    مثل هذا التصور كان فرديا ، ونتـاج مراجعـة لـبعض            
املعطيات اليت قد تبدو خاصة ، ولكن عند النقاش مع الـذين            

ض مشلهم القرار اتضح ميلهم إىل هذا املوقف وان اختلفت بع         
بيد أن أسوأ ما حز يف نفوس هؤالء أن اإلجراء قد           . التفاصيل  

مت يف ذات الفترة اليت أحيل فيها املتهمون بإفساد الرأي العام           
إىل حمكمة الشعب ومؤامرة منطقة اجلنوب ، أي يف الوقـت           
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الذي كانت فيه وسائل اإلعالم شديدة االحتياج ملن يتنـاول          
ال للتراجع بصدد املواقف    وإذ مل يكن هناك جم    . هذه القضايا   

املبدئية ، وىف مقدمتها عدم التشجيع لفكرة تواىل احلركـات          
العسكرية اليت عرفتها بعض البلدان الشقيقة وعانت من ذلك         
التوايل الكثري من التقهقر ، كانت املبادرة ووفقاً للجدول املعد          

تصب يف اجتاه التحذير مـن مثـل هـذه          . من اإلذاعة سلفاً    
يت ال عالقة هلا بالصاحل العام و إمنا هي جمرد نـوع            احلركات ال 

من التعبري عن التطلعات الفردية والطموحات اخلاصة املخالفة        
بالضرورة لواقع البلد وما حيتاج إليه من االسـتقرار والـدفع           
باجتاه الشرعية والعودة إىل املؤسسات واخلروج مـن احلالـة          

 االحنيـاز ملكـسب     اخلاصة أو االستثنائية ، وبالقدر ذاته كان      
اإلجالء الذي جاء تتوجيا لكفاح اآلباء واألجداد علـى مـر           
التاريخ وهم يقاومون كل أشكال  الوجود األجنيب منذ زمـن           
السيادة التركية ، وحىت فترة إعالن الكيان الوطين الـذي مل           
حيقق شروط اكتماله بسبب هذا الوجود والذي إن قبل على           

ل من معارضـة الوجـود      مضض بسبب بعض النواقص مما قل     
الربيطاين فمن املؤكد أن األمـر مل يكـن كـذلك بالنـسبة             
لألمريكان ، حيث كانت مجيع الظروف تتيح فرصة التخلص         

فال . منهم وعدم القبول بشروطهم احفة وعطائهم الشحيح        
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: جمال واحلالة هذه للتقليل من مكسب اإلجالء رد أن إجراء         
قد اختذ ولكن بالقـدر     . املنصفة  من اإلجراءات اإلدارية غري     

الذي ال يطرح مثل هذه النظرة املوضوعية يف عداد املوقـف           
 .املتزلق وحماولة الركوب يف العربات اخللفية 

    إن املعادلة يف حقيقة األمر صعبة للغاية ، لكن ال مناص من            
هكذا وقع االختيار وحتـددت     . مراعاا يف كل حترك منتظر      

 أن تتـنـزه املشاركة يف الكتابـة عـن أي          املمارسة ، مبعىن  
اجنرار حنو أساليب املدح املبتذل والذي اخذ يتـسرب حنـو           
اخلطاب اإلعالمي والعودة إىل ما كان شائعا يف النظام القـدمي           

كان  . وما شاع فيه من معاجلات فجة وتعبريات غري مقتصدة          
 عليه  املتعمقون يف طبيعة التكوين الثقايف يرجعوا إىل ما درج        

البعض من استسهال للكتابة عرب لعبة تأييد املطـروح وعـدم     
ممارسة أي مستوى من مـستويات املـسؤولية يف احلـديث           

 .والكتابة على السواء 
    لقد فضلت اإلذاعة أن تبقى على جـدول التعليقـات ،           
بالرغم من اإلحالة على اخلدمة العامة الذي يفترض أن يعـين           

 ومرد ذلك إىل عدم الرغبة يف التزيد        .اإلعفاء من هذه املهمة     
واملرفـق يف   . من ناحية وعدم وجود البدائل من ناحية أخرى         

مجيع األحوال يدار من قبل عناصر ارتبطت بالزمالة وال متيـل           
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واحلقيقة أن واقع احلياة اإلعالمية يشكو      . إىل املبادرة بالسوء    
من من نقص العناصر الكفوءة واليت عجمتها التجربة ورفعت         

ومن املؤكد أن حممد بلقاسـم      .قدراا املداومة على املمارسة     
الذي استلم إدارة املصلحة يتوفر على دراية جيدة بكل ثنايـا           
التجربة اجلديدة كحركة ناشئة واملستوى الذي وصلت إليـه         

وهو شديد التقدير ملن وعـى      .وما ميكن أيضا أن تصل إليه         
وهو شديد احلرص على    . العمل وقبل التعاون ولديه ما يقدم       

أال يوصف مبن عرفوا بتغيري املواقف خاصة وان اخلط العـام           
فكان من نتيجة ذلـك املـضي يف        . يسري يف االجتاه األحسن     

املسامهة وفقا للجدول املعد والذي يسلم عادة مع بداية كـل           
أسبوع ليصار إىل أداء املهمة يف املوعد احملدد ومبوجب اتفـاق           

يستوي يف  . يا وىف مراعاة ملستوى احلدث      يتم يف الغالب هاتف   
وان تكن األحداث احمللية اكثر حضورا      . ذلك احمللي والعاملي    

لتوايل هذه األحداث واليت بلغت ذروا يف اجلالء الربيطاين مث          
وإذ مل تكن هناك خطة إعالمية حمـددة ومل يكـن           . األمريكي  

 واإلشادة  هناك من توجيه إذا استثنيا احلديث عن أمهية املنجز        
بالقوة السياسية اليت أفلحت يف حتقيقه مع االستمرار يف إدانة          
العهد الذي وقع اإلجهاز عليه ، باعتبار وجوده كان الـسبب           
األساسي يف التمكني للقواعد األجنبية وكل السياسات املماثلة        
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وكان البد من تسرب الرقابة إىل معظم املعاجلات وبقائها         . هلا  
د ، فأصبح حظ التجديد نادرا وسـلطان        تدور يف سياق واح   

على أن التناول الذي وقع التركيـز عليـه ،          . التكرار أقوى   
واالنطالق من خالله هو ذلك الذي يفرق بني تصفية القواعد          

وأمهية العالقات املتكافئة مع الـشعب الربيطـاين        . األجنبية  
والشعب األمريكي ، فالشعب وفق هذه النظرة ال مييـل إىل           

وال يسعى إىل خلـق شـيء مـن التـوتر يف      . العداء  تعميق  
العالقات الدولية ، بل لعله على العكس من ذلـك شـديد            
احلرص على بعث عالقات جادة ملئوها االحتـرام املتبـادل          
والتعاون املثمر و السعي لفتح صفحة جديدة تتجاوز سلبيات         

 . املاضي 
    هو تناول وان مل تقـل بـضرورته تعليمـات حمـددة أو             
توجيهات سياسية ، فقد دفعت إليه الرغبة الصادقة يف احلديث          
املسؤول واحلد من نغمة التوتر اليت بـدأت متـأل اخلطـاب            
اإلعالمي نظراً ملا درج عليه البعض من تسويق للكالم غـري           

لقد كان اكرب حافز    . املسؤول وغري املبين على املعاناة احلقيقية       
تقليل من درجة التـوتر     على املضي يف مثل هذا التوجه أي ال       

بكل السبل ،  هو ما كان يدور يف األوساط الـسياسية مـن              
حديث عن متغريات جديـدة تنتظـر الـشرق األوسـط ،            
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وباألحرى الوطن العريب وبالذات حني بدأت مبادرة  روجرز         
الشهرية تطرق أبواب املنطقة وجتد شيئاً من القبول وان يكـن           

 ردة الفعل كانت تبدو إىل  ذلك قد مت يف شيء من احلذر إال أن        
 .حد كبري آتية ال ريب فيها 

    لقد تواترت األنباء ، أن فرق كتائب السالم الـيت كـان            
العديد من أفرادها قد دخلت البالد على هيئة مدرسني للغـة           
اإلجنليزية، وصاروا اآلن يسرعون باخلروج قد ميموا وجوههم        

ن أن خيتار   حنو بلد شقيق كان يشكل تيار الرفض ويوشك اآل        
وقد مت ذلك يف شيء من الترحيـب ـذه          . املوقف النقيض   

الفرق اليت قيل أن مهمتها منصرفة إىل حتسني صورة العنـصر           
وهو . األمريكي يف األوساط الشعبية اليت حتل ا هذه الفرق          

قول سيق أثناء االستعانة ذه الفرق يف جمال التدريس ومـن           
. كية  ال يضر باملصاحل الليبية       منطلق أن حتسني الصورة األمري    

وهلذا فإن التوجه املفاجئ حنو ساحات كانت معروفة مبوقفهـا          
املعادي للسياسات األمريكية  ليعترب مؤشراً جديدا على مـا          
بات ينتظر املنطقة من متغريات ، وهى متغريات قـد تطـال            
الكيان يف عمومه ، استجابة لبعض املوازنات ، فاحليطـة إذن           

 .الستعداد ملا ختبئ األيام أمر ال مفر منه ضرورية وا
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    إن الكتابة املتصلة بالشأن الثقايف واملنشورة عرب الصحف مل         
تكن اقل جدية من تلك اليت أذيعت على موجات األثري سيما           
تلك اليت ظهرت على صفحات جريدة الثورة حني أسـندت          

ـ     . مسؤولية حتريرها إىل الفقيه      تاذ وهو إسناد مل يستطيع األس
صاحل أن يصدر بشأنه قرارا مكتوبا عـشية تكليفـه حبقيبـة            
اإلعالم ، فريتب وضع اسم الكاتب على الصحيفة كما هـو           
احلال يف كل الدنيا و إمنا اكتفى بإسناد املسؤولية دون إعالن           

والسبب على ما يبدو يعود إىل ما كان يواجهـه مـن            . عنها  
كليف الفقيـه   صعوبات ، لكنه اقدم على هذه اخلطوة ، أي ت         

باإلشراف على الصحيفة وحثه على استكتاب مجيع األمسـاء         
ويومئذ حضر الفقيه إىل مقهـى اجلنـان        . ودون أي استثناء    

وطلب من اجلميع املسامهة باسطا كل هذه األمور ، فابلغ أن           
. املهم هو استقراره يف مسئوليته الن الكتابة ليـست صـعبة            

مل يكن هناك بد من     . تاحة  ولدى توكيده أن الكتابة مطلوبة وم     
وأثريت تبعا لذلك جمموعة من القضايا ذات الطبيعة        . املسامهة  

احلوارية ، كالقضايا املتصلة بالتاريخ الوطين و إحياء معـارك          
اجلهاد وختليد اسم الشهيد اهول وكلها مـسائل مل يـسبق           
طرحها باإلضافة إىل إبداء الرأي حول الكثري من القـرارات          

تلق قبوال من اجلميع ، ملخالفتها هذه الرؤية أو تلـك           اليت مل   
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بوصفها ال تسهم يف تطوير الواقع بقدر مـا تـدفع باجتـاه             
التسطيح واالنغالق كاملوقف من اللغة اإلجنليزية الذي مل يكن         
مدروسا مبا فيه الكفاية ومسائل أخرى فاحت منـها رائحـة           

 ومقابلتها  التسرع وضعف النظرة اجلادة ، مما حتم الرد عليها        
وقد كان األستاذ صاحل شـديد الترحيـب        . بالرأي النقدي   

بالكتابة حاثا عليها بقوة مدافعا عنها أمام كل من يرفع عقريته           
وقد صحح الرجل مبوقفه هذا ما كان قد تناهى         . باالحتجاج  

عنه من تبين للمواقف املتحفظة إزاء بعض الكتاب الوطنيني ،          
لبداية ، فتبني أن األمر مل يكن على        مما كان له أثره السيء يف ا      

بل لقد تأكد أن متسكه ببعض العاملني يف املالك         . هذه الوجهة   
التابع للوحدة إمنا كان بالتنسيق مع املعنيني باألمر حلـسابات          
خاصة ومصاحل احسنوا تقديرها ، مل تعلن يف حينـها و إمنـا             
أخفيت وسامهت يف تشويه صورة الرجـل ظلمـا وعـدوانا           

ل أنه حني اضطلع حبقيبة اإلعالم بادر مبثل هذا املوقـف           ،بدلي
العملي جتاه العناصر الوطنية القادرة وسط سيل ال ينقطع من          

دون أن  .االحتجاج الذي كان يفر من مجيع الطرق كل يـوم           
يغري من توجهه هذا الذي وصل إليه على ما يبدو بعد مراجعة            

 الظـروف   واعية وإدراك جيد، كان له أثره الطيب يف هـذه         
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الصعبة اليت أمكن فيها استدراج الكثري من العناصر حنو معركة          
 .مفتعلة وصراع ال طائل من ورائه وال مربر له البتة 

    وقد اقتضى هذا املوقف النبيل أن يثمن جهد الرجـل وأن           
، ملا يف ذلك من عمق املعىن       ) االمتنان  (يقع التعبري عن موفور     

هب سدى وان هناك من يرصدها      من أن املواقف الطيبة ال تذ     
ويضعها يف املكان الذي تستحق ، وهو املعىن الـذي جـرى            
التبليغ به لدى مقابلته يف القطاع ليس من اجل احلصول على           
مردود أو موقع و إمنا ألجل الدفع حنو هذا املسلك القـومي ،             
األمر الذي كان باعثا لسروره وفرحه العـارم إذ أدرك مـن            

 قد أزيل واألفكار اخلاطئة قد صـححت        جهته أن سوء الفهم   
 .من الطرفني 

كما أن توجهه هـذا مل      .     والواقع أن ظروفه كانت صعبة      
يكن موضع موافقة من بقية األطراف املؤثرة ، إذ سرعان مـا            
وقع االستغناء عن هذا التوجه بإجراء غري مكتوب ، إذ فوجئ           
العاملون يف الصحيفة والقطاع ذات صـباح عنـد مـدخل           

لصحيفة مبن يدخل املبىن ويستلم املكتب وميضى يف تـسيري          ا
لقد كان قبل هذه اللحظة ال خيفى مـا         .األمور دون أي قرار     

يتلقاه من هواتف جمملها التربم ببعض الكتابات وهو تـربم مل           
يكن مبنياً على طبيعته احلادة ، إذ مل حيصل قط أن وقع احلديث     
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ية للتوجـه العـام أو      عن موضوع من املواضيع باعتبارها مناف     
تنيبء عن مبدأ حمظور ، أو حنو ذلك من األقاويل الـيت يقـع              

لقد كـان   . الدفع ا عند  االحتجاج ، أو التفكري يف اإلدانة           
ممـا غلـب    . التربم حمصورا يف وجود بعض األمساء ليس غري         

الرأي القائل بان األمر ال خيرج عن مبدأ الرضـوخ للمـزاج            
 . ة املسائل امللموسة الشخصي اكثر من خمالف

    وال شك أن هذا ما دفع الرجل إىل عدم التوقف أمام مـا             
وال شـك أن    . كان يقال ، وان كان ذلك بأسلوبه اخلـاص          

هناك من كان يدعم املوقف أيضا ، كما أن طبيعة الكتابـات            
كانت تفرض مثل هذا املوقف ، إذ مل تسند التجربة لكتابـات            

وتنتهج سبيل التقومي والتـصحيح     جادة تعتمد أسلوب احلوار     
واإلشادة عند اللزوم ، فمن الذي سيقنع بوجود شيء جديد          
ومن الذي سيمحو من ذاكرته ذلك الكم اهلائل من الكتابات          
اإلنشائية اليت طاملا مألت الصحف واليت مل تفتقر ليس فقط إىل           
املوضوعية بل حىت إىل احلد األدىن من شروط الكتابة ، خاصة           

جل من الذين خاضوا جتربـة العمـل الـصحفي يف           وان الر 
البدايات األوىل النبعاث الكيان الوطين ، حني أصدر صحيفة         
ـًا متميـزا باإلضـافة إىل            الدفاع اليت حاولت أن تكون صوت
نشاطه يف مجعية عمر املختار وكذلك بعض االس كل ذلـك           
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قبل أن يسافر متخفيا إىل مصر يف منتصف اخلمسينيات حـني           
ذ من مصر مقرا ملنفاه مع حماولة االحتفاظ بالعالقات احلسنة          اخت

وكان مـن   . مع عديد األطراف املصرية والليبية على السواء        
مثرته ذلك الكتاب القيم الذي أصدره عـن جهـاد شـعب            

لقد جتاوز  . فلسطني وهو رسالة للماجستري من جامعة األزهر        
رجح ، وتبدو   الرجل يف هذه املرحلة الستني من العمر على األ        

مظاهر الشيخوخة ملحوظة بالرغم من التماسك الذي افلح يف         
واحليوية اليت طبعت بعض سـلوكياته والرغبـة        .االحتفاظ به   

ومل يكن ذلك باملستغرب طبعا ،  . الظاهرة يف العمل واملشاركة     
فمن بقى ما يقرب من مخس عشر سنة يف ديار اهلجرة ال ميكنه             

 إال أن يبذل كل ما لديـه يف         وهو يعود وسط مظاهر التكرمي    
سبيل العمل وىف سبيل تقدمي الكثري والكثري للواقع يف عمومه          

 .و للعهد الذي صنع التغيري 
    طبيعي أن اهلجرة ال بد أن تكون قد أدخلت شـيئا مـن             
العزلة بالنسبة للتجربة ، كما أن املتغريات اليت طرأت علـى           

 من أشياء كـثرية ،      اتمع منذ بدأ النشاط النفطي قد غريت      
أمهها منو الفئات اجلديدة اليت استطاعت مبا أتـيح هلـا مـن             
إمكانيات وما أفلحت يف تقدميه من اخلدمات أن حتكم القبضة          
على أمور كثرية ، وان جتعل من املستحيل على من خاض مثل            



 231

هذه التجربة أن يشق طريقه بسهولة ، بل أن اإلخفاق يكـون            
 الذي ينتظر احملاولة ، بيـد أن ميـزة     يف أحيان كثرية هو املآل    

وإمنا ظل يـواىل    . الرجل تكمن يف أنه مل يركن إىل اليأس أبداً          
ودون أي ملـل ،     . حماوالته ويواصل مسريته يف حدود املتاح       

خاصة عند الشروع يف العمل املتـصل بالعالقـات املـصرية           
متاما مثلمـا   . السورية والذي عرف مبشروع االحتاد الثالثي       

 . ذات الشيء أثناء املشروع املتصل مبصر والسودان فعل
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17 
 

    حتمت العالقات األسرية املتشابكة على املعروفني من أبناء        
العشرية املقيمني يف املدينة وىف إطار ااملة وترسيخ العالقات         

. مع القطاعات املختلفة عامة والناشئة على وجه اخلـصوص          
 أن يبادر املقيمون بدعوة الوافدين مـن        حتمت هذه العالقات  

أبناء مسقط الرأس يف املناسبات الدينية وبالذات خالل شـهر          
وعـادة مـا    . كل حسب إمكانياته ووفقا لعالقاته      . رمضان  

 .يكون الطلبة اكثر جدارة من غريهم مبثل هذه املبادرات 
    وقد ساعدت طبيعة التطور وحتسن املستوى االقتـصادي        

بة السكان ومستوى التعليم على ارتفاع عدد هؤالء        وزيادة نس 
أيضا ، فلم يعودوا كما  هو احلال يف املاضي يعـدون علـى              

وقـد  . أصابع اليد الواحدة ، بل غدوا يعـدون بالعـشرات         
تصادف أن كانوا ويف السنة الثانية من عمر العهد يـشكلون           
جمموعة ال بأس ا وكلهم ميتـون بـصلة القـرىب وعمـق             

ما مل تكن هناك أي صعوبة من حيث النفقات ، بيدا           العالقة،ك
أن البيت ال يتسع هلم جمتمعني فجرى تقسيمهم على دفعتني ،           

لكن الذي لوحظ أن اموعـة مل       . أي املستجدين والقدامى    
تعد كما كانت يف املاضي متحدة فيما بينها بـل إن مظـاهر             
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بـة  االختالف تبدو اكثر وضوحا ، واألمر يتصل بقضايا الطل        
ومشكالت الواقع مما قدم الدليل احلي على ما تسرب إىل هذه           
الشرحية من التيارات املؤثرة ، مع أن الشرحية قادمة من أعماق           
الصحراء ومن املفروض أن يكون هلا من مشكالا و شواغلها          
ما يدفعها إىل احلذر واىل جتنب الدخول يف مثل هذه العـوامل            

اك ضرورات تقضى على أبناء     العاصفة باخلالف ، وما تزال هن     
لكن احلديث ذه الصورة أو     . الريف أن تكون هلم أولويام      

األمنية مل يكن مناسبا أبدا ، وليست الدعوة إىل البيت تتجاوز           
يف سببها عوامل ااملة وصلة الرحم ، ولن يتجاوز احلـديث           

وإذ . بعض القضايا املشتركة وىف إطار ما يفرض فارق السن          
 وضعهم قد أصبح ذه الكيفية مل يكن هناك مـن داع            تبني أن 

للدخول يف أي شكل من أشكال احلوار ، بل لقد أصبح مـن             
املفيد جتنب مثل هذه اللقاءات كلية إذ ما يزال التفريق بـني            
القرابة والرأي من األساسيات كما أن املرحلة تدعو إىل ذلك          

 .اكثر من ذي قبل 
تيار الديين كان اكثر بروزا         على أن الذي لوحظ هو أن ال      

أو اشد تشنجا ، وان تكن بقايا الفكر القومي ما تزال تتسلح            
بيد أن الفئات األكثر وعيا هي تلـك الـيت          . بذات السالح   

تتحفظ إزاء هذا أو ذاك ويبدو احلس الوطين أمامهـا اكثـر            
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إحلاحا، وتفضل أمام صعوبة املرحلة ودقتها أن تعتصم بالتجرد         
ي مستوى من مستويات املماالة ألشياء كثرية مع        والترته عن أ  

 .استبعاد فكرة العداء بالطبع 
    إن املوقف الشخصي مل يكن متخليا عن اهلموم الفكريـة ،           
ومل يستبعد مبدأ االنشغال بالواقع الوطين أو املصري إن شئنا ،           

ممـا  . لكن لكل حادث حديث ولكل مقام مقال كما يقولون          
دلة واملتزنة اكثر قربا للخيار، لكن هذه أيضا     جيعل العناصر املعت  

ولكي تسلم من أي شكل من أشكال التأذي فمن املفيد عدم           
التركيز عليها وعدم االخنراط فيها وىف املسائل اليت تطرحها ،          
فحني يوجد الصراع يصبح من املستحيل على أي قـادر أن           
خيفى موقفه احلقيقي وعلى كل موقف مغاير أن يقـف علـى            

 .اد أو يتصور أن هناك من يتصف مبثل هذه الصفة احلي
     لقد تأكد ، وفقا ملا لوحظ على نقاش هـؤالء الطلبـة ،             
صواب الرأي الذي استبعد فكرة االنتقال إىل اجلامعة ، حيث          

وقد رجحت  . كانت وظيفة السكرتري اإلداري يف حكم املتاح        
فكرة العدول هذه على فرضية ترى أن جتمع الطـالب مـن            

ألمور املتوقعة يف حالة االنتقال ، وان ذلك سيكون مثار حتامل        ا
عديد األطراف اليت يستحيل عليها أن تقبل بـأي موقـف ال            

لقد أصـبح   . يسخر بالكامل يف خدمة الصراع غري املتكافئ        
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الوسط الطاليب موضع صراع حاد بـني خمتلـف التيـارات،           
 سـيأيت  واملثقف بطبيعته جزء أساسي يف عملية الصراع فكيف       

العمل وكيف ميكن ألي كان أن يدعي لنفسه املوقف احملايد ،           
إن كل من ميثـل     .بل أن املوقف احملايد مرفوض من األساس        

طرفاً يف الصراع يهمه أن يكرس اجلميع ملا يفيـد موقفـه ،             
 .واحلكم واحلالة هذه سيكون مسبقا ورمبا قبل املساءلة

يث عنه، وذلـك        لقد استغرب هذا املوقف حني وقع احلد      
عندما استطاع اسعد أن يضمن موافقة اجلامعة والـيت كـان           

إذ اعترب املوقف   . التومي الشيباين  قد استلم مسؤولية رئاستها        
املتحفظ ال مربر له ، لكن احلجة اليت بىن عليهـا االعتـراض             
كانت تقوم على حقيقة مفادها أن أي عنصر مثقف ومعروف          

 الوسط فمن الـضروري أن      ببعض املواقف إذا ما حل بذلك     
يكون حوله جتمع من التجمعات ، رمبا يكون حمـدودا أو ال            

وكل جتمع البد أن يثري حفيظة بعض       .يستبعد أن يكون موسعا     
 . األطراف

    على أن  صواب هذا اخليار تعزز بشكل خاص عندما حل           
والذي ضم  . بالبالد وفد اليمن اجلنويب برئاسة حممد علي هيثم         

م عددا من ثوار جبهة حترير ظفار ، واليت ضرب          ضمن من ض  
مقاتلوها مثال شرودا يف الصمود و اإلصرار علـى املوقـف           
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احلاسم من االستعمار ، وذلك يف الوقت الذي كانت فيه كل           
ولكن املناضلني األشـاوس    . الظروف تدفع عكس ذلك متاما      

اختاروا املوقف الصامد وظلوا حيث هم ، غري مستجيبني ألي          
وكان أن وقف بعض الطالب يف      . من الضغوط الكثرية    ضغط  

احلرم اجلامعي يقولون من دون أي حوار أن بقاء االسـتعمار           
. أهون بكثري على نفوسهم من جمموعة مثل جمموعـة ظفـار            

فكان ذلك املوقف خميفا وباعثا على الكثري من القلق بـصدد           
هذا الوسط اخلطري يف حياة الشعب ، فحني تسود مثل هـذه            

لتصورات السوداوية فأي مصري ينتظر الناس وينتظر املرحلة        ا
 .وما تشري إليه من متغريات كثرية قادمة 

    إن هذا املوقف مل يكن مالئما للزخم الذي أضافه ما جرى           
من تغري للقوى املنصهرة يف اخلندق النضايل واليت استشعرت         

مـن  وفق ظروفها وقراءا آفاقا للتحرك وسبيال لتحقيق مزيد         
التقدم يف مواقعها ، هي ليست خمطئة يف تقديرها فقـد كـان             
املوقف اجلديد قائما على هذه املعادلة ، انفتاح على اخلارج بال           

وكان . حدود وحتسس من الداخل أخذ هو اآلخر يف التوسع          
فكيف جيوز لـن  لـه       . احلديث عن ذلك من األمور احملرجة       

ليت ليست من صاحل    موقف نضايل أن يبوح مبثل هذه القراءة ا       
قومه مطلقا ، األمر الذي جعل اخليار األفـضل هـو ذلـك             
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لكن ذلـك مل    . املنصرف حنو التحفظ والتوجه ألنشطة أخرى       
يبعد احلسرة املشوبة بعدم الرضا الذي يقع اإلسرار به مـرة           

مما جعل األهـل اكثـر      . ويبقى كامنا يف اجلوانح مرة أخرى       
هم فذلك أدعـى لتـوفري      جدارة باحلديث والعودة إىل ربوع    

 .الدفء  واملطلوب لكل مناحي احلياة 
    وملا كانت بعض اخلالفات قد سويت يف السنوات األخرية         
وكثريا من التصدعات قد رممت، فقد بات من املتيسر أن تتخذ      
الكثري من اخلطوات ، لكن األهل على كل حال ليسوا مـن            

إن . تـهافت   حمبذي العزلة بالكامل ، وان كـانوا يـأنفون ال         
بعضهم كان يرصد األحداث عرب أجهزة اإلعالم ويتابع مـا          
كان يذاع من أحاديث إذاعية اتـسمت بـاملوقف املتعقـل           
واملتنـزه  عن اإلثارة والنكوص عـن مـشكالت احلاضـر           

فما كان يهم حقا هـو املـستقبل        . بالكالم املكرر عن املاضي   
يه وصـار   وليس الوقوف أمام املاضي بعد أن وقع اإلجهاز عل        

 .يف حكم التاريخ ومل يعد هناك من يدعو لعودته من جديد 
    إن املوقف النضايل ال يقبل مبثل هذه املمارسة وال مييل حنو           
هذه الوضعية ، فشيء من املغامرة البد أن حيدث من قبل كل            
ذي نزعة سياسية ، ومن له تطلع للقيام بأي دور مـن األدوار    

 يديل بدلوه وال يتوقف كثريا عـن        اإلجيابية المناص له من أن    
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تدقيق حساباته ، لكن السباق حنو املطروح كان قويا وال يتيح           
 .ألي حماولة واعية أن تؤيت أكلها 

    احلاج كان اكثر من غريه متـثال للـصعوبات القائمـة ،            
كانت مجيع اخلالفات قد سويت     . واستشرافًا للمراحل املقبلة    

 األخرية بسنوات ، حني حتمت      بصدد املنطقة ، قبل التطورات    
احلسابات اجلديدة األخذ مبثل هذا اخليار ، وبالذات عنـدما          
أكمل مدته يف عضوية جملس الشيوخ الذي استلم مكانـه يف           
رحابه مبقتضى تسوية معينة ، وحني زالت األسـباب تعـذر           

 .التجديد له ، ومل يبذل من جهته أي جهد يف اخلصوص 
    يئة هلذه املهمة ، لكنها مل توضـع           كانت بعض االعتبارات

ظل هو يف مكانه ، ومل يتم إعطاء املكان لغـريه ،  . يف االعتبار   
مما جعل اخلسارة واضحة ومسؤولية الفشل يف ذلك ليـست          

وقـد  . مرتبطة به ، لكن االستئناس برأيه زاد يف هذه الفترة           
كان يدفع باجتاه احلذر من مغبة االنطواء، فاالنطواء حـسب          

ألن . ته يسهل على من يتطلع حنو اإلساءة حتقيق ما يريد           قراء
وقد صرح برأيه هـذا      .طريق اإلساءة أمام البعض أكثر إغراء       

ملناسبة احلديث غري املسئول الذي تفوه به أمام أحد الـذين مل            
تعجبهم االستعانة بيوسف يف مرفق اإلذاعة وحماولـة ذلـك          

 الرجـل مـن     لقد استشف . البعض أن يصفها بصفة اجلهوية      
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ومن . واقع خربته أن طريق اإلساءة رمبا صار اآلن اكثر يسرا           
املهم حسب هذا الفهم احلذر من أصحاب املواقف املتطوعـة          

 .وحمتريف احلماقة 
    مل يعرف عرب نشاطه التجاري الذي سلك طريقـه منـذ           
الثالثينيات أكثر من املواد الغذائية و على األخص حني حـل           

مسينيات ، مث كان إىل وقت قريب بفضل عـدم          باملدينة يف اخل  
اخلوض يف التوكيالت التجارية ، لكن العالقة مـع فرجـون           
جعلته مييل حنو هذه التجارة من خالل جتارة الشاي بالـذات           

 .والوردات على وجه اخلصوص 
    يف البدء كانت الشهرة لشاي األرنب ، فوقـع التحايـل           

ة الوردة اسـتخرجته    باخلمسة أرانب ، وعندما اشتهرت مارك     
احليلة املتمثلة يف جلب نفس الفئة ، ولكن حتت عالمة الثالث               

وردات وإذ كانت النوعية مطلوبة يف اجلنـوب فقـد كـان            
صاحب الكلمة األوىل يف هذا امليدان بالرغم من أن الكثري من           
سكان املنطقة قد قرروا مقاطعته عقـب اخلـالف معـه يف            

لتجارة وكان يعول كثريا علـى      االنتخابات لكنه ظل حيث ا    
جودة البضاعة معتمدا على مثل معروف يعمل به أشهر التجار          

 :وال ميلون من ترديده 
 .عمر تبيع لعدوك _ 
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    مبعىن أن توفري املطلوب باالسـتهالك يـدفع باحملتـاج إىل     
. الشراء ولو مل يكن من الذين يضمرون الود لصاحب السلعة           

 كل شـيء وال يهمهـم كـثريا         فالناس يطلبون حاجتهم قبل   
لقد انتعشت أحواله ، ومنـت      . شخص من يوفر هذه احلاجة      

ثروته أكثر من ذي قبل ، وأمكنه التخلص من احملاصرة الـيت            
طالت مدا مع أن جتارة الشاي صارت من مشموالت السلع          

لقد أفلحت خطته الرامية إىل السعي باجتاه النـاس         . التموينية  
وقد استفاد  .  أمام ما يبدونه من الرفض       وذلك عندما مل يتوقف   

من نصح الذين سبقوه إىل املدينة حني مل يتوقف عند سـلطات   
الوالية وحدها حني رشحته لعضوية الس و إمنا اجته بكـل           
ثقله حنو عالقات أخرى ، وإن يقتصد يف تأييده وزياراته حىت           

مل يتـردد يف اختـاذ      ) 64(إنه حني حل موعد انتخابات سنة     
وقف املتحفظ لدرجة أن هجر املنقطة بالكامل ، وتعليل ذلك          امل

أن املدة اليت قضاها كانت يف حدود النصف ولديه فرصة أربع           
سنوات قادمة ، وليس هناك ما يربر أي موقف ال ينسجم مع            
رغبة اموعة وهو من باب احلرص على عدم االصطدام ، هو           

وض املعركة  موقف مل ينسجم مع اموعة اليت كانت بصدد خ        
وهى متثل طرفا من أطراف الصراع فتعرض بالتايل لشيء من          
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النقد ، لكن ما يهم الرجل هو رأى العشرية إن مل يكن يف اجتاه              
 .حتقيق رغباا بالكامل فعلى األقل حنو عدم االصطدام معها 

. لقد حصلت متغريات كثرية مشلت احلياة والواقع والنـاس          
ادمني مما أدى إىل تغـيري الـسلع        صارت البالد قبلة عديد الق    

موضوع التجارة ولكن دون املساس بالشراكه اليت تعـود إىل          
الثالثينيات مع احلاج يوسف الذي صار يواجه آالم املـرض          
املزمن ومن مث الرحيل من الدنيا ، ولكن ليبقى األبناء فاملسالة           
أوال وأخريا احلفاظ على العالقة، فال أحد يعرف احلظ الطيب          

من أي طرف ، ذلك هو موقفه من احليـاة وفلـسفته يف             جاء  
 .التعامل 

    مل يكن متفائال ملستقبل التجارة ، بالرغم من االنتعاش الذي          
شهده السوق والنمو الذي طرأ على الدخول مبـا يف ذلـك            
دخله الذي منا بشكل مل حيدث يف املاضي ، إن عـدم تفاؤلـه              

 بنظائرها ، فمـا دام      يعود إىل فهمه القائم على قياس األشياء      
الذين سبقونا يف الدرب قد اقتربوا من مسألة امللكية وحـدوا           

لـيس هـذا    . من حركة رأس املال فال بد أن حيصل شيء ما           
فحسب بل أن البدء بالسلع التموينية البد أن يـشمل بقيـة            

ذلك هو اعتقاده بصدد املستقبل ، لكن دون التوقف         . السلع  
لقد مارس جتـارة    . سبق األحداث   عن العمل أو اللجوء إىل      
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العقارات وباع واشترى يف عديد التقسيمات العمرانية ، بيـد       
أنه مل يظهر يف أي وقت بشكل علين ، فقـد كـان شـديد                

سواء من حيث العالقة مـع      . احلرص على ترك األمور لغريه      
سلطة احلكم احمللى كالتخطيط والتراخيص ، أو مع املـواطنني          

القطع وحتصل معهم بعض اإلشـكاالت ،        الذين يشترون هذه    
إذ اهلدف بالنسبة له هو البعد عن اإلحـراج مـع أي مـن              
الطرفني، وبالذات االلتزامات املالية بالرغم من أن كل األشياء         

 .موثقة ومستوفية لشروطها القانونية 
    بيد أن القانون ليس كل شيء ، إذ املهم هو التفاهم بـني             

ذ الذي يوفر الـسيادة للقـانون أو        الناس، مع قدر من النفو    
لديه حرص شديد على الوقت مبا يف ذلك        . ألوراقه كما يقول    

أداء الصالة يف املسجد ، والـيت حتقـق إىل جانـب األجـر              
املضاعف توثيق العالقة مع الناس ، وبـذلك نـصحه أحـد            
األقارب العائدين من أيب املطامري وحثه على هذه الفريـضة ،           

وقد جىن مـن هـذه   . إمنا للدنيا أيضا    ليس للدين وحسب و     
النصيحة فوائد مجة من حيث تقوية العالقات مع الناس وجتاوز          
ما كانت الغربة تفرضه عليه من العزلة وعدم االقتراب منهم ،           
فبدا وكأنه ليس سليل تلك الصحاري البعيدة و إمنا صـار يف            

ره وهلذا فقد بادر عند اجتا    . حكم الذين نشأوا يف أعماق احلي       
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باألرض إىل اقتطاع مساحة توىل تشييد مسجد عليها وذلك يف          
ومع أنه قد رفض    .احلي الذي يسكنه ومن ريع الزكاة بالذات        

أن يدعى املسجد بامسه إال أن ذلك قد حتقق من خالل عـدم             
انطالقا مـن أن املـساجد هللا       . تسمية املسجد بأي اسم آخر      

لقد . آخر   لكن نصوص اآلية شيء وواقع الناس شيء      .وحده  
أجنز املسجد على أمت األحوال وصار قبله اجلموع الغفرية مـن   

وعلى كثرة ما باع وأشترى من األرض وىف أحـسن          . الناس  
األحياء ، فقد أصر على عدم اخلروج من املنطقة اليت حل ا            
منذ جميئه املدينة ، ألن كل األقارب سكنوا هناك ، حىت عندما            

    م رفض هو هذه الفكرة ، فاملرء كثري        قرر أبناء أخيه تغيري مكا
وأفضل اجلرية جرية املسجد ، وأقل املـساكن تفـيت          . بغريه  

ولكنه يروى قولًا منسوباً إىل     . العمار ، هكذا يقول باستمرار      
الشيخ الذي ارتبط به منذ العودة من مصر ، وهـو شـديد             
الفخر ذه العالقة ، واإلنسان ابن التجربة ، واألذن ال متـل            

مع ، وأفضل ما تسمع بعد ذكـر اهللا موعظـة كلمـات             الس
 .الصاحلني من عباده من أصحاب املرتبة املبشرين بالرضا

لقد هيأت له إقامته الطويلة يف مسقط رأسه يف الـسنني األوىل     
من عمره ، وهو التاجر الناجح فرصة االقتراب مـن عديـد            
الشخصيات النافذة من الذين عجت م البلدة عندما اختذت         
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عاصمة الصحراء كما هي التسمية اإليطاليـة ، فاسـتوعب          
خمزونا وافرا من التجربة ، وهو حيرص اآلن على سوق ما لديه            
ملن جيلسون إليه ، فلقد تقدم العمر حسب رأيه ، مـع انـه مل            
يتجاوز الستني إال بقليل ولكن الستني هي بدايـة التأهـب           

 للرحيل ، فالشاعر الشعيب قال منذ القدم 
  ما سعا يف الثالثني               اما مال وإال عباده اللي

 الياطق يف العمر ستني                تبدى املعيشة مكاده
  فإن قال قائل أن األمر ليس كذلك ،كانت حجته أن مـن            
يتجاوز الستني يكون جل حديثه عن الذين فارقوا احلياة أكثر          

رء ينبغي أال يتراجع    من رأيه أن امل   . من الذين ما يزالون أحياء      
عن مواقفه القدمية ولكن دون أن يستفز غريه،وما مضى مـن           
العمر أكثر مما بقى منه ، شريطة أن يتصرف اآلخرون وفـق            
ظروفهم ، ومن كان يف السابق يتصدر الـصفوف األماميـة           

وخري للمـرء أن    . سيكون من الصعب عليه أن يكرر اللعبة        
واللي كال  (ة فلكل زمنه    حيترم نفسه وال يضعها موضع اإلهان     

 ) .سهمه  يغمض عينه
 
 
 



 246



 247

18 
 

    عندما أنشئ صندوق اجلهاد ، وعهد إليه مبسؤولية اإلنفاق         
على حركات املقاومة ، وبالذات الفلسطينية اليت غدت اكثر         
قدرة على نفض غبار السنني امليتة واخلروج من دائرة الصمت          

مل كبرية لدى املتتبعني    املؤمل ، شكل هذا اإلجراء احلازم بارقة أ       
ريات األمور املتصلة ذه القضايا وذلك ملا محله يف طياته من           
معىن اليقظة ألولئك الذين اعتادوا حتويل القضايا الكـبرية إىل          
مناسبات للكالم ، وفرصة ساحنة للظهور وكل ما من شـأنه           

لقد كانت هناك أكثـر مـن       . النيل من جوهر هذه القضايا      
من أجل القضية الفلسطينية اليت نـشطت بعـد         منظمة تعمل   

على أن الرعاية شـبه الرمسيـة   . حرب يونيو إن مل نقل بعثت     
مل يكن هناك من يستكثر على مـن        . كانت تأخذ باجتاه واحد     

يريد املراهنة على فصيل واحد من الفصائل املوجودة ويـرى          
و أن  لكن املقلق يف األمر ه    . فيه اجلدارة بالعمل املفيد والناجح      

يكون ذلك على حساب بقية األطراف امللتزمة بذات املوقف ،  
خاصة عندما دشن املوقف بإلغاء عقود تلك الكوكبـة مـن           
املثقفني امللتزمني ، الذين تشكلوا من خمتـف التخصـصات          
وجرت تصفيتهم بشكل مفاجئ و يف دفعة واحدة، بـإجراء          
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 املـدة   مشل إاء عملهم و إقامتهم على السواء ، بل ومل تعط          
 الكافية لتصفية املستحقات وبيع ما ينبغي أن يباع باألسـعار         
املعقولة ، لقد مشل ذلك  التصرف من بذلوا من جهودا جيدة            
وخدمات مفيدة للواقع يف عمومه ، واحلركة الثقافية بـشكل          
أكثر حتديدا ، أولئك التقدميني الذين طاملا حـضروا للعمـل           

 وكانوا على الدوام شديدي     الفدائي واسهموا يف العمل الوطين    
االنشغال ذا الواقع ، جمردين من املأرب الشخصي واملصلحة         
الذاتية فكانت مفاجأم  بذلك املوقف غري املنـصف وغـري           
الودي بل وغري اإلنساين ، حىت لقد بدا أن ما اختـذ بـصدد              
العمل الفدائي مل يكن املقصود منه تنظيم التمويـل ، و إمنـا             

لتقدمية بشكل خاص ، وكان املوقف بال جدال        تصفية القوى ا  
سيئاً وخمجالً يف اآلن ،  إذ كيف يسوغ لعهد وطين شـعاره             
االجتاه االشتراكي والنهج القومي أن يبدأ مبثل هـذه البدايـة           
ويقع يف مثل هذه املفارقة ، لو وجدت أي حسابات دقيقـة ،             
 لكن األمر مل يكن مطروحا للنقاش وال حىت معرفة أي مستوى          
من املعلومات فقد اختذت إجراءات التصفية من العمـل أوال          
وإلغاء اإلقامة ثانيا مع اخلروج السريع كما لو كـان األمـر            
يتصل بأمن البالد وسالمتها ، يف حني كان كل شيء مرتبطـا            

حبيث مل تقـف اإلجـراءات      . باجلانب الفلسطيين دون غريه     
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ة حيث ااهرة   القسرية عند العاملني يف حقل اإلعالم والترمج      
بالرأي و إمنا تعدته إىل أصحاب التخصصات العلمية ، علـى           
حنو ما جرى لعدد من األطباء األكفاء الذين ما كان هلـم أن             
يتركوا أعماهلم طائعني وال حىت مكرهني ، لو مل يكن اجلانـب            
الفلسطيين هو احملرض على مثل هذه اإلجراءات ، بل وملتزما          

تاجه من املعلومات وكان ذلك مقلقـا       بتقدمي ما كان األمر حي    
وداعيا الستشعار املرارة ، فبكل املقاييس ما كـان ألحـد أن      
يتخذ ما اختذ من إجراءات ظاملة ، لو وضعت مصلحة البلـد            
يف االعتبار سواء من حيث كفاءة الذين مشلهم اإلجراء أو من           
حيث ما لديهم من حقوق أو من حيث ارتباطـام األسـرية            

ل عالقام اإلنسانية اليت جتعلهم أحق بالعمل مـن         وباجلملة ك 
غريهم واحلاجة ما تزال ماسة لوجودهم ، ولكن األمر كـان           
مكرسا خللق حالة من اإلرباك ألولئك املستهدفني واملبـادرة         
برميهم أمام غائالت الزمن وصعوبات احلياة ،وهم الذين طاملا         

 وكـانوا   انتظروا ما حدث طويال وعلقوا من األمل ما علقوا        
على أمت االستعداد لبذل ما يف وسعهم أن يبذلوا لو وجدوا إىل            

 .ذلك سبيال 
   كان اإلحساس الذي خاجل نفوس اموعة أن مـا جـرى           
سيكون بداية من البدايات اليت ستتكرر يف ساحات أخـرى          
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وأن حسن النية الذي قد يكون متوفرا هنا أو استبعاد سـوء            
ض ال ميكن أن يقلل من خطـورة        النية الذي قد يقطع به البع     

السابقة ومن أثرها املنتظر يف املدى البعيـد ، فقـد وفـرت             
للمتربصني فرصة ألن تكون ضربتهم أشد عنفًا ، ولن يكـون           
يف مقدور القوة النامية أن حتقق إزاءها أي شيء حـني يـأيت             

لقد أمكن االستدراج ومن املستحيل أن حيال       .الوقت املناسب   
وقد كانـت احلجـة أن      . تظرة وأثاره القادمة    دون تبعاته املن  

املقاومة قد أفلحت يف تأسيس ظاهرة متميزة وبالتايل فال مناص          
وما جرى هنا ووفقا هلذه الرؤية ليس إال مقدمة         . من الضرب   

من املقدمات ، أما اخلطوة األكثر شراسة ، فستكون هناك يف           
 الشرق حيث القضية بكل ثقلها ، واحلركة بكـل أثرهـا ،           
واملخطط الذي إن توقف بعض الوقت فإنه لن يتوقف إىل األبد           

إن كل املعلومات املتوفرة عرب هذا املناخ قد أعطـت مـن            .. 
وذلك وسط تأييد لـن     .املربرات ما يكفى للتحرش ا الحقا       

لقد كان غريبـا للغايـة      . يكون قليال بأي حال من األحوال       
 إليه بانتباه جيد    ذلك الكالم الذي يقال ولكنه يدفع مبن يصغي       

إىل أن يثق أن شيئا ما يوشك أن حيدث، فقد اصبح الفـدائي             
يستقطب أنظار اجلميع ، بدءاً مـن األم احلنـون إىل الفتـاة             
املتطلعة لفارس األحالم إىل اجلماهري اليت تـذرع الـشوارع          
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وهذا اجلديد مل يعد يرى يف احلياة شبيه له ، وال           . صباح مساء   
مالبسه أمجل من كل احللل     . يف مستواه   أحد جدير بأن يكون     

البندقية اليت حيملها أينما حل ، تبدو وكأـا امثـن           . الفاخرة  
جتاوزاته يف شىت األمـور     . التحف املوجودة على وجه األرض      

مـا وطـأت أقـدام      . تكاد تكون مباحة وال غضاضة منها       
ال صوت يعلـو أو     . الفدائيني مكانـاً إال وكانوا يف املقدمة       

والنتيجة حسب هذه القراءة    .  يقارب صوت هذا الكائن      حىت
لن تكون ذه الكيفية فالنفس اإلنسانية ضعيفة وردة الفعـل          

ذلك ما قدره   . من األمور الطبيعية ، والوقت مل يعد بعيدا أبدا          
أولئك املستنريون حني بدأت التصفية لبعض العناصر بوصفها        

ومـا دام  . احلركة ذات اجتاه غري مرغوب أو غري مأمون على      
لذا مل  . األمر قد مسح به ووقع متريره فلن يكون مكانه حمدودا           

يقع الترحيب ومل يعلق األمل على بعض الكتابات اليت نشرت          
بالصحف واالت ، إذا اعترب األمر وكأنه شكل من أشكال          
التنفيس احملدود ، وستمر املسألة يف انتظار خطوات مماثلـة ،           

واملرء يعجب من دقة    . مبستويات أوسع   وىف جبهات أخرى و   
التحليل حىت يبدو األمر وكأنه املخطط قد وضع حتت تصرف          

لكن الشأن فيما يبدو بعلم أصحابه واخلربة دائما تلد         . اجلميع  
اخلربة ، والسوابق تعني على فهم اللواحق ، فالضريبة ال حمالة           
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تغـيري  هكذا قدروا  وال أمل يف       .. قادمة وال أمل من تفاديها      
جمرى األحداث ، فاهلدف أال تتجاوز احلركة مداها املقـرر ،           
فهي حركة للضغط غري املسموح هلا أن تتجاوز احلجم احملدد          

هي ترس من تروس العجلة الكبرية اليت تـدور علـى           . سلفا  
ليس من مشموالت احلركة أن تربم حال من        . اكثر من سرعة    

ي وجودها ، ولكن  احللول ، كل ما يف األمر أن الظروف تقتض        
داخل سقف معني ، حني تتجاوز اخلط األمحر فال بد من إعطاء            

واألمـر  . الفرصة ملن هو مؤهل لتوجيه الضربة أن يبادر ـا           
مرتبط ببعضه يف إحكام شديد ، املصلحة ذاا ال تسمح اآلن           
حبل القضية على يد أي طرف من األطراف اليت يعنيها الشأن           

ور الوقت الكايف إلنـضاج الثمـرة ،        مباشرة ، فال بد من مر     
ومن بينـها   . ال مفر من يئة الشروط      . واستواء عود اجلاين    

 .خلق بطولة من البطوالت و تنعدم وفقا لذلك كل البدائل 
إن الدم يرتفع حىت ليبلغ الفوارق حني يتم االسـتماع هلـذا            
الكالم الصريح حول حتليل القضية وهذا االسـتعداد لتقبـل          

  أبو علي اكثر النـاس     . ذا القدر من برود األعصاب      األمور
تبنيا هلذا التصور وحتدثا به وهو يستلم إلغاء العقـد وقـرار            

األمر الذي مل حيل دونه زواجه من حياة قبل عقد من           . اإلبعاد  
الزمن عندما التقاها باإلذاعة ، وكان الشيخ أمحد يعمل هـو           
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 بتونس الـذي    اآلخر بفرقة التواشيح عشية عودته من اهلجرة      
تزامن مع استقرار أبو على و تعاقده مع اإلذاعة بعد انتـهاء             
مهمته ببعض املشاريع الدولية حني وجد شيئًا مـن دواعـي           
االستقرار ومنها االقتران حبياة واجنب الذكور واإلناث الذين        
من حقهم أن يتمتعوا باجلنسية وفقا ألحكام الدستور الـذي          

امعة العربية حثت منذ سنني بعـدم       ولدوا يف عهده لوال أن اجل     
إعطاء أي فلسطيين حق التجنس كي تبقى القضية الفلسطينية         

و هاهو اآلن يواجه مثـل هـذا        . مطروحة يف احمليط الدويل     
لكن مـن   . املصري ، وليس مثة من ذنب جناه حنو هذا الواقع           

الذي ميكنه اآلن أن يدفع مبثل هذه الشهادة من الذي يستطيع           
 حوار بصدد هذه املسالة ، مبا يف ذلـك القـرار            أن يدخل يف  

والذي ما كان   ) 67(الذي كاد أن ينفذ أثناء حوادث حرب        
 .له أن يؤجل لوال مساعي خليفة وإنسانية السيد حسني 

    وهلذا مل يكن أمام أبو علي من بد سوى اخلروج مرفوقـا            
بزوجته وأطفاله ، دون أن تصرف مستحقاته املالية اليت كانت          

تاج إىل إجراءات وبعض الوقت الذي يفوق املهلة احملددة ،          حت
يف حني أفلح فاروق يف ترك التوكيل لوالدته اليت أصرت على           
البقاء حىت تتمكن من استالم املستحقات لقد كـان املـشهد           
مؤثراً وباعثاً على احلسرة واألسى ، فال شيء أدعـى هلـذه            
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فتـرض أن   االحساسات مثل الوقوف موقف العاجز يف حلظة ي       
 . يكون املرء فيها صاحب املقدرة الكاملة 
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19 
 

   ذكية يف إبداء عتبها ، أم طارق ، تفلح إىل حـد كـبري يف               
الوصول إيل ما تريد أن ميس شغاف القلب ، حني تكون قلقة            
وغري راضية عن التقصري الذي ال يتوقف مـرة إال ويتكـرر            

وقـد أرادت   . إلمعان يف السهر    مرات ومرات، واملتمثل يف ا    
هذه املرة أن تعتمد زاوية مؤثرة للغاية، حيث طرحت مأسـاة           
بنت اخلالة اليت أكد هلا األهل أن الزوج بصدد االقتران بامرأة           
أخرى بعد أن يئس من إمكانية اإلجناب وعجز الطـب عـن            
حتقيق هذه الرغبة املشتركة ، فاختارت أم طارق أن تنطلق من           

ية من السهو املنتظر حـول القرعـة املزروعـة يف      إبداء اخلش 
حيبذ . حديقة البيت ، واليت تدعى يف البلدة البعيدة باسم آخر         

املقيمون يف املدينة أن يتناسوه حىت ال يكون دليال على غربتهم           
وفرزهم دون اآلخرين ، فأصرت وهي تسوق النبأ أن تـدير           

 :جتيب احلوار ذه الكيفية، تثري االعتراض أوال ، مث 
 الوحدة حتافظ على كالم ناسها أحسن تلقي على ما تويل  -

كان من الالزم أن أعيش املأساة كاملـة ، أن أتـذكر كـل              
التفاصيل واألحداث، بالنسبة هلذه املرأة املهددة بالطالق، هي        
ليست بنت اخلالة بالضبط، فالقرابة بعيدة، لكنـه احتـضان          
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 عقب هجرة احلاج عبد     اجلدة الكبرية البنة األخ وتزوجيها هلا     
لقد مضى على الزواج    . ورمبا أقرب . اهللا جعلها يف هذه املرتلة    

أكثر من عشر سنوات دون حالة محل واحدة ، وعرضت على           
الطبيب مرات ومرات، واغلب املعلومات تقـول باسـتحالة         

واملسألة رمبا تكون وراثية أو أن الصدفة جعلت األمر         . احلمل
ت بنت احلاج ، كما كانت تـدعى        فقد توقف . قريباً من ذلك  

قبل ثالثني سنة عن اإلجناب ، بعد عدد من األطفال الذين كان            
املوت يف انتظارهم باستمرار ومل يبق سوى هذه املرأة املهـددة           
اآلن ، واليت عاشت بعد أن مسيت مبا يفيد قطع التابعة بواسطة            
أبناء أبو عجيلة ومحلت ذات االسم ، ومنذ ذلك الزمن تزوج           

بعد أن استشار اجلدة اليت بادرت بإحـضار طعـام          ) احلبيب(
العرس من قريباا حىت ال تبقى الطفلة الوحيدة بدون أخـوة           
حني يعضها الزمن ، وها هو أخو املرأة يسوق هلا النبأ ويوصيها      
بالتريث حىت تفاتح يف األمر، وتقرر ما يتراءى هلا وينسجم مع           

 . مصلحتها 
يالً يف ذلك الزمن حني اختار احلبيب           إن احلديث مل يكن مج    

أن يتزوج وباركت اجلدة ذلك التوجه لكن األحداث أثبتـت          
صواب اخليار ، فها هو حممد الذي يـدرس باجلامعـة يـأيت             

 .باملعلومة حىت حيول دون نقل املفاجأة 
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إن الرجل ال يتكلم كثرياً ، بل أنه قليل الكـالم ويف معظـم              
مل يشك يوماً مـن عـدم       .  أيضاً أقواله يبدو مبتسما ومتهلال   

وقد أفلح يف التغلب على مأساته طوال الفترة        . وجود األطفال 
اليت قضاها باملدينة واليت تشكل أكثر من أربعة أضعاف عمره          
يف الزواج ، فقد عاش قبل ذلك بسبها مث حل باملدينة وظـل             
يواجه غياب الذرية دون أن يشكوا أو يظهر أي شكل مـن            

واألصدقاء أيضاً ال يقتربون من هـذه املـسألة          أشكال التربم   
حىت لقد بدا وكأن األمر ال يعين أحدا والسر على ما يبدو ألن             
الرجل يعرف احلل ، ويعرف قبل ذلك احلقيقة وهي على أي           
حال مرتبطة حبادث ما ، متثل ذات يوم يف مـرض الفتـاة ،              
واقتضى إجراء عملية جراحية ، وسط تأكيدات بأن اجلرح ال          
عالقة له باإلجناب ، مث أشيع أن الطبيب صارح أحد األقارب           

يف مجيع األحـوال فقـد الذ       . وأن املعلومة ذاا قد ذكرت      
الرجل خلف جدار من الصمت إىل أن اختذ قـراره هـذا ،             
وتفضل أم طارق استثمار اخلرب يف هذه الساعات املتأخرة من          

الـصدفة  الليل عقابا على العودة املتأخرة ، ورمبـا وفـرت           
. املوقف، لكن الصدفة مغالطة كبرية ومعظم األمـور مرتبـة         

 .هكذا وقع القبول باألمر 
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    القرعة جزء من لعبة مطلب اليت جلأ إليها منذ أن وطـأت            
األقدام هذا العقار الذي ال يبعد عن بيته إال مبسافة حمدودة ،            
وان تكن أفادت يف استقبال فاطمة وعائشة حني كانتا تعودان          

لقـد قـرر    .  املدرسة ومها املستجدتان يف عاملهما الغريب        من
على ما يبدو أن يشغل نفسه وأن خيفف من وحـشة الفـراغ           

إن كل أقرانه وعارفيه ممـن      . الذي يكابده يف صمت عجيب      
رافقوه يف رحلة العمر ، وتزامنوا  معه يف بناء عش الزوجيـة             

لبـة يف   أكثر أطفال هؤالء صـاروا اآلن ط      . اجنبوا منذ سنني    
املدارس يتعلمون خمتلف املواد مبا يف ذلك احلساب الذي أحبه          

. كثريا يف سنوات الدراسة األولية واخلط الذي بـرع فيـه            
مل . وحده الذي مل يذق بعد طعم لذة احلياة الدنيا أو زينتـها             

يستطعم بكاءهم وال خربشة أيديهم على الوجه اليت ال أمجـل           
 سيارته اجلميلة اليت اقتناها قبـل       مل حيملهم يف  . منها وال أحلى    

وحده يعيش فراغ هؤالء . كل أقرانه واختار هلا لوناً غري شائع      
يواجه هذا النفق املظلم الذي ال تبدو فيه أي كـوة           . األطفال  

ال أحد جيرأ بنـصحه     . سوى أن يقدم على مثل هذه اخلطوة        
على عرض نفسه شخصياً على الطبيب كما فعل آخرون ممن          

 الطب شيئا من العالج وكانت النتيجة عددا ال بـأس           قدم هلم 
البعض يرجع األمر   . به من األطفال ، فهو يكابد الواقع بنفسه         
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إىل يأسه من جدوى العالج ويذهب آخرون إىل إدراكه للسر          
وحريته أمام اخليار الصعب ، ألن الطبيب حني أجري عمليـة           

املوت ولكـن   اجلراحة قبل سنني بعيدة كان قد انقد الفتاة من          
لقد ظـل   . ال يعلم أن ما اقدم عليه كان نوعا من املوت أيضا            

يواجه واقعه بنفسه مدركا على ما يبدو أن احلل بيده وحـده            
والقلق جزء ال يتجزأ من     . وعليه أن يبادر بالتصرف كما يريد       

احلياة حىت إن الوالد الذي جتاوز السبعني من العمر قـرر أن            
فكان يف بيت شعبان مـا      . ى النسل   يلوح بالزواج حفاظاً عل   

يسلي وكانت زراعته هلذه الغلة اليت صار مداوما على رعايتها          
كل يوم يسقي ويشذب ويراقب املنتوج الذي جتاوز العشرات         

هذا النبات حيتاج إىل املاء كل يـوم        . فزاد على حاجة اجلميع   
وىف البلدة البعيدة كان الفالحون يسقونه صباح مساء ملواجهة         

بة اجلو حني كانوا ينشدون أغنيام املـسائية وأكثرهـا          صعو
رسائل ملن حيبون من بنات احلي مبن يف ذلك الذين خيتلفـون            

لقد نشأ يف بيئة    . معهم أو يصطدمون م هلذا السبب أو ذاك         
الفالحني لكن الوالد فضل أن يفصل ابنه عن تلك البيئة حني           

ب ووصـوال إىل  أصر على إحلاقه بالقراءة إبتداًء مـن الكتـا    
والشك أن سيدي مصطفى قد ضمن له األسـاس         . املدرسة  

األول فقد كان يبدو خبالف جمايليه وجماوريه يف احلي الزراعي          
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حمافظا على التالوة عصر كل مجعة من مجع البلدة حيث اعتاد           
اجلميع أن خيتموا القرآن وحفظه جريا على عادة السلف أمال          

لك منـذ التأسـيس األول      يف جتنب الويالت  والشرور، وذ     
 .وغدوا يداومون  على ذلك جيال بعد جيل 

    كانت النبتات حمدودة ، لكن العناية جعلت املساحة كلها         
ومع أن ذلك مل يكن غريبا يف الكامل،        . تغطى بامتداد اجلذوع    

إذ سبق الوقوف على مثل هذه التجربة يف السنني األوىل مـن            
أن النمو هنا يفوق التجربـة      العمر وقبل وصول املدينة ، إال       

اليت وقفنا عليها بأضعاف خمتلفة ، فالطقس واملـاء وجـودة           
األرض كلها عوامل تؤدى إىل حدوث ما حدث ، ومن املؤكد           
أن للخربة دورها اخلاص ، ففي حياة مطلب جانب خـاص مل            
ينل منه ارتياد املدينة الصغرية منذ السنوات األوىل من عمره ،           

انب الفالحني يف القرية ااورة وهلذا فهـو        حني مل يعش إىل ج    
اآلن يتصرف عن خربة فالحيه جيدة ، مما جعله يفلح يف شغل            
وقته وتغطيته بعيدا عن امللل واألنني والشكوى اليت ال طائـل           
من ورائها ، حىت ميكنه أن يتخذ القرار املالئم لواقعه والكفيل           

سري وإنـه ال    بتحقيق ما يتطلع إىل حتقيقه بصدد مستقبله األ       
 .ميكنه أن حييا فريدا طوال عمره 
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    لقد أحلت هذه األسئلة لدى انقطاعه ثالثة أيـام كاملـة،            
كانت طويلة للغاية بالنسبة ملا اعتاده عن نفسه و اعتاده عنـه            
حمبوه ، عندما انتشر اخلرب بشكل سريع متثل يف مفاحتة أهلـه            

 علـى    لبعض األسر يف مصاهرة جديدة و إتفاق جرى لـيس         
لقـد يـئس    . أساس التعدد و إمنا الطالق البغيض إىل النفس         

الرجل من االنتظار وال مناص من األقدام على اختاذ خطـوة           
هو مستشعر للخسارة بالتأكيد حني يفتقد مثل هـذه         . حامسة  

املرأة املكتملة، لكن العمر الذي أهدر من دون خلف ال ميكن           
 سيقوله لو فوتح يف     ذلك ما . تعويضه بكل النساء الصاحلات     

املوضوع ، لو أراد أن يبوح مبا يف نفسه لكنه ال يقبل دخـول              
 .أي أحد يف هذه املنطقة فاألمر شخصي وال شريك فيه 

    مل أكن مستعدا للخوض يف هذه املسألة حني طرحت ضمن          
ما طرح هذا النهار املليء باألحداث و املستجدات اليت عمت          

ى السواء ، ألقول ما جيب أن يقال،        الواقع الصغري و الكبري عل    
فال املوقف يبيح الكالم وال اإلمعان يف السهر مـن املمكـن            
تربيره ، والسكن ذه الكيفية يقتضي الـتحفظ واالنـضباط          

 .والكف عن االجنرار خلف أي شهوات مهما كان املربر 
    حقيقة أنه قد استنفذ كل إمكانيات الصرب ، وضرب مثال          

ين ، وعدم التسرع جمسدا بقوة عميـق تقـديره          نادرا يف التأ  
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وموفور إنصافه هلذه املرأة الربة اليت ورثت عن بنت احلاج كل           
هل ميكن  . الصفات اجليدة ، لكنها جتاوزا يف هذه اإلشكالية         

هل ميكن تربير مثـل هـذا       . اخلوض يف كل هذه التفاصيل      
 أن  إن القرابة تقتـضي   . التوجه الذي جاءت به األخبار اآلن       

وواجباته اإلنسانية متلـي االحنيـاز إىل       . ينحاز املرء لألقرب    
واملرأة بالنسبة ألم طارق أقرب ولـو مل  تكـن هـذه             . املرأة
 .مخنت ذلك كله وقلت الصباح رباح . حتديدا

    لكن من أين لألحداث أال تتداعى واحدة إثر األخرى عرب          
يف إحـدى   شريط ما يزال يقاوم األيام بدا من جميء احلبيـب           

ليايل األربعينيات إىل اجلدة الكبرية ليستـشريها يف اعتزامـه          
والذي كان من مثرتـه هـذا       . الزواج وموقف اجلدة احلازم     

النسل اجليد الذي من بني أفراده حممد الذي جييء البنة اخلالة           
ويسر إليها مبا ميكن أن ختبئه األيام ، بعد أن عاد من البلـدة              

حلاج ذاا وهى تعود من عالجهـا       البعيدة حيث رافق بنت ا    
الذي طال وقته يف املدينة ، و أمكن بواسطته اإلبالل مـن ؟             

إن الفترة الزمنية بعيدة لكنها ماثلة      . أشرس أمراضها الصدرية  
وشواهدها حية تسري على األرض ومن بينها احلبيـب الـذي           
صار اليوم اكثر استقرار أدى إىل التفرد مبوقف كرمي اجتاه بنت           

اج وجتاوز فيه احلقوق البسيطة إىل التنـزه عـن طلـب           احل
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املساعدة من الشؤون االجتماعية على غرار ما ذهـب إليـه           
بيد أن هذه اآلراء ال ميكن      . بعض اايلني ألمثاهلا من النسوة      

والسبب هو أن األمر مل يعرض على املـرأة ،          .أن تذكر اآلن    
وذلـك  . شكالية  وإمنا مت  االتفاق بعيدا عن األهل فجاءت اإل        

.     هو الفرق بني موقف و موقف لقد ضاعت كل سنوات الصرب       
وبقيت ذكرى واحدة هي أن األهل رجحوا الكفة ذات يـوم           
لكنهم فوجئوا اآلن باملوقف فمثلت الضغوط اليت صمد أمامها         
احلبيب ومل يكن من نصري سوى ابن عمه الذي شجعه علـى            

 .املضي يف طريقه والعمل خبياره 
المناص من الصمت وليس كل ما يعرف يقال واملهم  هو               

اخلروج من احلالة الراهنة ، من مأزق العودة املتأخرة ،خاصـة           
أن األمر ليس جمرد سهرة  مع سامي وعلي وعطيـة ،حيـث             
نكات عطية املسلية ومجال سامي وكـرم احلاجـة والفرحـة           

 فهناك بعض األعمال الفنية اليت صـار عطيـة        . العارمة بغادة   
يلحن  بعضها ، وبعضها اآلخر يلحنه آخرون ،لكـن سـامي       
يصر على إمساع أصدقائه كل ما يعتزم غنـاءه ، يف اضـخم             
احتفال يعتزم الفنانون إحياءه مشاركة يف فرحة إجالء القواعد         

ذلك الوجود الذي   . األجنبية وباألحرى إاء الوجود األجنيب      
إائه الكثري من   طاملا عارضته القوى الوطنية وبذلت يف سبيل        
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اجلهود واختذت الصلب من املواقف ،وعربت كذلك بالعديد        
 .من الكتابات 

    لقد لوحظ أن الذين شغلهم األمر باألمس مل يبادروا اليوم          
بالتحرك ، على حد ما قال به بعض الذين استعجلوا األمـر،            
وذلك ألن مثة شيئًا من املغاالة جلانب من جوانب املسألة ، هو            

لكاتب ال ميكن أن يقوم بواجبه على الوجه األكمل مـا مل            أن ا 
وما دام يواجه وسط هذه     . يستشعر وجود كل شروط األهلية    

األحداث قرار اإلحالة على اخلدمة العامة بوصفه من العناصر         
. فمن أين له أن يقترب من احلـدث         !! الزائدة  عن احلاجة     

 أن يثار   وما قيمة . وكيف له أن يسلك سوى املوقف السليب        
. املوقف السليب دون احلديث ولو بالقليل عن املوقف املشرف        

هناك شئ من االستسهال يف احلديث بل هناك شئ من املغالطة           
بصدد بعض احلقائق ، واألمر على كل حال ليس جمرد وجهة           
نظر ألقيت ولكنها عادة االستعداء اليت بدأت تطـل برأسـها    

احدة من املرات الـيت     ولكن ال حرج ، فما هي أال و       . الكريه
يسعى فيها البعض إىل التقرب بـاآلخرين ، فقبلـها حـصل            

ومن يعيش ير   .الكثري، وبعدها حتما سيحصل األكثر و األكثر      
وال داعي إىل لفت نظر بعض القوى اليت ميكن أن تـسهم يف             

. إعادة النظر يف مثل هذه التـصرفات اخلاطئـة واحفـة            
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عي للدخول يف أي شكل من      فلتجري املشاركة باملمكن وال دا    
أشكال احلوار مع من ال حيسنون احلوار وال يطيقون أن يقف           

 .بالساحة من يفوقهم إمكانية 
    احننيت أمام عاصفة أم طارق بتقبـل العتـب وإشـاحة           

وىف أعماقي يقني أن العودة بالسالمة تكـون يف ايـة           .الوجه
 ، وتلك   األمر الفرحة العارمة والثمن الذي يفوق كل ماعداه       

ميزة فتاة احلي وابنة العشرية يف جمتمع ما يزال يقوم على           . هي  
الفردية واالنفصال وشيوع نظرة احلرمي واحلديث عن التطور        

وبدت . باللسان وليست املمارسة  وخمالفة القول يف كل حلظة          
أصداء ما مت اإلصغاء إليه أكثر حضورا يف الـتفكري وأقـوى            

ف العام أكرب بكـثري مـن التجربـة         إمساكاً بالذاكرة ،فاملوق  
الشخصية ، واألخطاء الصغرية ال قيمة هلـا أمـام األشـياء            

ميزة أمحد سامي الفنية تكمن يف قدرته الفريدة علـى          . الكبرية
اجلمع بني الكلمة واحلركة ، ما جيعله اكثر من زمالئه استطاعه           

    ا     على اإلمساك باملتلقي ، مستمعذلـك مـا    .ا كان أو شاهد
اتصف به منذ سنني طويلة حني صار أبرز مطريب الـشعب ،            
وأكثرهم حضورا ، عندما ارتفع صوته بأغنية  عيد الشعب ،           
جالبا معه مئات املشاهدين يف إحدى حفالت العيـد العاشـر           

لقد أصبحت األناشيد   . وآالف املستمعني الذين تابعوا صوته      
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.  الصغرية ، ومل تعد ترسـل إرسـاال          اآلن  تلقى عرب الشاشة    
األغنية اليت كان جيرى  تدريباته عليها يف هذه الليلة ، تتكون            

سر تعبريها يعود إىل البساطة     . من كلمات معربة إىل حد كبري       
 : والوضوح 

             أخر جندي راح توارى
             بال رجعة روح لدياره

 رحةقيم الف.             قيم الفرحة 
             واخدم وطنك علّي صرحه
              وبارك للشعب انتصاره  

 ..   …              آخر  جندي
               آخر  جندي

   أتقن الفنان استيعاب اللحن ، وحفظ الكلمات وصار يقرره         
على السهرة ليس حلنا فقط وال كلمات وحسب وإمنـا مـن            

ـ       ستهلها عنـد األداء والنظـرة      خالل احلركة اليت يريد أن ي
والبسمة واإلشارة أيضا ، شأنه يف ذلك شان بقية األحلان ، ما            

. كان من تلحني عطية وما مل يكن ، فالبيت للفنـانني مجيعـاً              
عطية من  . ذلك هو تقليد علي وتلك هي أخالقيات خدوجة         

جانبه يهمه أن ينجح صديقه يف مهمة ، فنية أو غري فنيـة ، ال               
كون اللحن من عنده أو من عند غـريه ، املنـاخ            يهمه أن ي  
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بالكامل مناخ فين والصالون مكرس هلذه الغاية ، حىت مراجعة          
ما تكتب الصحف تتم هناك فضال عما يكتب لإلذاعة ، حىت           
التوأم اللتان وضعتهما خدوجة حديثا مل حتوال دون أداء هـذه           

 .املهمة 
اب الواسـع ،        لقد خاض علي جتربة العمل اإلذاعي من الب       

وقد جنـح   . صار يتجاوز مسئوليته كمذيع إىل أعمال التنسيق        
يف ذلك ألكثر من سبب ، على أن الـسبب األول كـان يف              
تضامن اموعة حوله ، وجناحه يف تقدمي اجلديد من الفن املعرب           

واألمساء املعروفة هلا دائما الدور احلاسم      . واألحاديث الناجحة   
ن الليل ال يصمد كثريا أمام النهار ، وحمنة         لك. يف حتقيق املزيد    

الليل األزلية يف شروق الشمس ، يف ظهور النهار وسـطوع            
لكن ما كل صباح يكون قادرا علـى طـرد          . الضوء الباهر   

الكآبة وبعض األحداث تفرض نفسها على الصباح ، حتوله إىل          
 .نوع من الظالم الذي يغشى العني والبصر والفؤاد 

ذلك ما هيمن علـى الـنفس والقلـب         .  حدث       ذلك ما 
إثر حادث مؤمل يف    ) علي(والفؤاد ، حني وصل اخلرب عن نعي        

طريقه إىل مصراتة إللقاء حماضرة هناك عندما كـان مرفوقًـا           
إن املوت كريه و سيئ لكنـه       . بإبراهيم الذي جنا ذلك اليوم      

أكر سوًءا أو أشد كراهية حني يطال الشباب واملرموقني منهم          
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صيصا ، ممن دأبوا على توكيد احلضور بالفعل واملوقف ، من           خ
من متيـزوا   . اعتادوا أن يكونوا سند احملتاج ، وزاد املستجري         

بتلبية ما يطلب منهم يف سرور وجة ، واإلقبال على كل من            
وقد عرب علـي    . يلتـقيهم  مبزيد البشاشة وموفور الصدق         
ن قصريا ولكنـه    عن ذلك كله وأكثر ، طوال عمره الذي كا        

عريض بدون شك ، حيث مل ميض كبري وقت على عودته من            
مصر وخترجه يف اجلامعة ومن مث دخولـه معتـرك احليـاة ،             
ـًا من الصحافة أوالً والسياسة ثانياً والثقافة عرب ذلك          انطالق

أصدر البالغ وخاض معركة االنتخابات ودخل السجن       . كله  
 صون بيـت األسـرة      لقد بدأ يف  . وأصدر البالغ من جديد     

لـو مل   . عقب حرب يونيو وصار يعد نفسه ملا شرع فيه اآلن           
يباغنه املوت يف هذا اليوم ، ويترك هذا األثر الكبري من مشاعر            

 .                                                      احلزن اليت عمت املدينة 
قد كـان   ف.     على الرغم من شدة تربمه بالواقع الذي ساد         

طوال الفترة اليت أعقبت حرب يونيو باديء التفاؤل طـوال          
األشهر اليت سبقت سبتمرب ، حني أعاد تصميم البيت ورممـه           
وأطلق عليه اسم دار البالغ للنشر ، موقنا على مـا يبـدو             

إذ مل يكن يرى بدا من اسـتئناف        . إمكانية إصدار الصحيفة    
ه كان شديد الثقة يف     مل يكن قد جلأ إىل القضاء ولكن      . الصدور  
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وهناك من  . املستقبل هناك من أرجع األمر إىل عالقاته الواسعة         
يرجع األمر إىل غري ذلك ، وىف مجيع األحوال فقد جاء سبتمرب            
وصدر البالغ ، بيد أنه كان من البداية ليس مع التحفظـات            
اليت أظهرها بعض جمايليه ممن خيالفونه الرأي أومن يتفقون معه           

 يضيق باملتحفظني حىت إنه كان يرفض جمرد االـسة          لقد كان 
وهم يترددون على املكتب ويبدون شـيئا مـن التـشاؤم أو            
بالذات بالنسبة للمسألة االقتصادية ، عندما بـدأت بعـض          
مظاهر الركود ، فقد رأوا أن يستمر الوضع على هذه الوترية           

ـ          راءة حني كان إبراهيم يدفع باالجتاه املضاد اعتمادا على الق
اليت تقول بأن الدخل العام ال يسمح ألي حتفـظ فـردى أن             

 .يؤثر، بل إنه سيتجاوز كل الظروف 
    لقد كان على يف عجلة من أمره سواء باإلسراع يف إصدار           
البالغ ، والدأب على اإلسهام يف بقية األنـشطة ، وتوثيـق            
العالقات اإلنسانية مع الرموز اجلديد ، إذ كان شديد احلرص           

ى التفريق بني الثورة كخيار والسلطة اإلدارية كأداة مـن          عل
األدوات اليت يستحيل أن تتجرد من اخلطأ وال ميكن أن تكون           

بل إن املواطن اجلاد والقومي امللتزم البد . فوق النقد والتوجيه    
وهو قول ال يدل على رؤية      . أن خيتلف معها يف مواقف كثرية       
تضي بدون شك تبادل الرأي     خمالفه ملا كان يسود وجيرى ، ويق      
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لكن املقادير كانت باملرصاد ، حني لقي       . واحلرص على اللقاء    
مصرعه وهو يقطع املسافة بني طرابلس ومصراته ، من أجـل           
مناقشة بعض املسائل الفكرية املطروحة ، فوقع احلادث املـؤمل          
موقع الصاعقة على نفوس اجلميع ، من الـذين هرعـوا إىل            

خلسارة مهزوزين من قوة اخلطب وهـول       املكان مستشعرين ا  
وكان البد أن تبادر الصحف والرفاق مجيعا برثائـه         . املصاب  

واحلديث عن مشائله وأن يقترح ما يقترح بصدد تكرميه وحفظ          
ذكراه ، وأن جتنح بعض الكتابات إىل املبالغة وأن تسبح أخرى           

. يف اخليال ريثما دأ األصداء وتعود األمور إىل حيث هـي            
ـًا لذلك كله ، إذ سـرعان مـا             لك ن الذي حدث كان خالف

بادرت بعض األقالم بالرد وتناول األمر بطريقة ماكرة للغاية ،          
أعطت من أحسن املتابعة مؤشرات مهمة ، مفادها أن هنـاك           
ضيقًا من الكتابة عن أصحاب املواقف وأن مثة من يـستكثر           

وإن يكن ذلك عـن     . عليهم بعض أو كل ما يقال بصددهم        
حىت إن بعـض    . جدارة وأن الضيق من املاضي يشمل اجلميع        

املناسبات االجتماعية صارت فيما بعد تثري احلفيظة وتدعو إىل         
املهامجة ، مما جعل الكتابة الداخلة يف هذا اإلطار العريض جمرد           

 .مبادرة شخصية 
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صحيح أن األمر قد ال يكون يف إطـار اسـتغالل املناسـبة             
ت املشاة لكن اجلرأة من الـصعب       للتخلص من بعض العالقا   

ومن عرف بعالقاته السابقة ال ميكـن        . أن تكون ذه الكيفية     
أن يكون بالقوة اليت ظهر ا يف العهد اجلديد لوال أن األمـر             
مبارك ومدبر من أكثر من طرف ، وأن البداية تعىن أن هنـاك             

 .لواحق البد أن جتئ مستقبال واملسألة مسألة وقت ليس غري 
   إن الكثري من الكتابات واألحاديث اليت تنقـل صـارت           

مكرسة بالكامل إلثارة صراع مفتعل تعتـرب كـل الظـروف           
القائمة غري مؤيدة لألخذ به ، لـو وجـدت اإلرادة القويـة             
والنظرة املنصفة والرؤية املنبثقة من الواقع  واملرتبطـة بـه ،            

ومثـة  . فالعهد جديد كل اجلدة وحجم املعارك ضخم للغاية         
فما . اكثر من ساحة يف حاجة إىل مزيد اجلهد ومزيد املراجعة           

ضرورة هذا الصراع الذي بدأت آثاره تظهر ، خاصـة وأن           
رموز العهد صاروا مسؤولني ، ومل يعد هناك مـن عـساه أن             
يكون صاحب رؤية خمتلفة يف هذا الظرف أو ذاك ، لو مل تكن             

لى أكرب قدر   هناك مصاحل أكرب بل وخمطط يستهدف احلفاظ ع       
لقـد  . ممكن من التوتر وكذلك افتعال املخاطر من كل مكان          

شرعت القاعدة الربيطانية يف تفكيك معداا عقب اإلعـالن         
أن املوعـد لـن     . الكامل عن اجلالء وصار يف حكم املؤكد        
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يتجاوز الربع األول من السنة اجلارية وكذلك فعلت القوات         
موعـد ال يتجـاوز بدايـة       األمريكية اليت حتدد جلالئها أيضا      

الصيف ، مما جعل السنة األوىل من العهد ال متر إال والتـراب             
الوطين  يف جممله سيكون طاهرا من الوجود األجنيب الذي ران           
على البالد منذ مطلع القرن متمثال أوال يف االحتالل اإليطايل          
ـًا بالوجود األمريكي ، مما جعل الكيـان           مث اإلجنليزي مرفوق

 الذي تأسس منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ناقصا           الوطين
كل النقص ، مدموغا بصفة التبعية ونقيصة االعتمـاد علـى           

 .الوجود األجنيب 
     صحيح أن الوجود األجنيب غدا يف العصر احلديث يعتمد           
على األساطيل اليت متال البحار ، حىت إن حامالت الطـائرات           

طات تعترب مدافعها قادرة على     الضخمة اليت جتوب البحار واحملي    
إصابة أي شاطيء من الشواطئ الواقعة على هذه البحار وتلك          
احمليطات حبكم ما لدى هذه احلامالت من جتهيزات ، أعـدت            
باألساس ملقارعة الدول الكبرية وليـست املوصـوفة بالعـامل          
الثالث، ومع ذلك فإن القواعد ، وبكل املقاييس تشكل مظهرا          

حتالل ودليال من األدلة القوية على التـشكيك        من مظاهر اال  
يف اكتمال السيادة والقدرة على اختـاذ أي مـستوى مـن            
مستويات القرار وكل تباطؤ يف تصفية هذه القواعد يعترب نوعا          
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من أنواع التآمر أو شكال من أشكال التفريط ومن حـق أي            
سلطة تتمكن من حتقيق اإلجالء أن تكتسب صفة البطولة وان          

 من كل القوى الوطنية أن تؤازرها يف ما سـعت إليـه             تنتظر
. وأفلحت يف إجنازه بصرف النظر عن أي مالبسات أخـرى           

ومن املؤكد أن ذلك الفهم هو الذي دفع فنانا مجيال مثل محيدة            
قصيص وهو يكابد آالم السرطان ويدرك أنه ذاهب ال حمالـة           

ف  مرسخا ذلـك اهلتـا     –إىل أن يتنقل من مسرية إىل مسرية        
 :اخلالد 

 بالدم بالروح نفديك يا ثورتنا
    حىت إذا ما هامجته احلمى ومتكنت من رميه طريح الفـراش     
ظل أمام مرمسه املتواضع يواصل إنتاج لوحاته املعربة عن ذلك          
األمل الكبري يف حياة يعيش فيها كل الناس بال قواعـد بـال             

 بـال . قوات أجنبية تشيع األمل واإلحساس بنقص الـسيادة         
وحيقق منـوه   . اقتصاد طفيلي يعول يف ازدهاره على األجنيب        

كـان  . على حساب الناس املعادين بالضرورة لذلك الوجود        
فقـد أدرك أن  " محيدة"اجلالء قاب قوسني أو أدىن ولكن دون        

رحيله لن يتجاوز األسابيع احملـدودة ، دون أن ختفـت لـه             
 "احلمد هللا"لة ابتسامة ،دون ختفي من أحاديثه بارقة األمل ومقو
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كان ضمن الشباب الذين تعمقت نظرهم يف اجتـاه الـوطن           
بشروطه القائمة وإمكانياته املتوفرة ومطالب مجاهريه العريضة       
بعيدا عن الفوضى والتطرف واإلجنرار خلف الدعوات الـيت         
تقول أكثر مما تفعل ، وجتنح حني تفكر يف العمل إىل جمموعـة             

لواقع بكل ظروفه وشـروطه     من التحليالت اليت تقفز على ا     
هي جمموعة أعـادت النظـر يف       . فتعجز عن حتقيق أي شي      

حساباا من املوقف القومي العام عقب هزمية يونيو، وأعادت         
قراءة الواقع احمللى عقب ما رافق تلك اهلزمية مـن أحـداث            
كانت حمصلتها احلقيقية هنا متكني فئة مـن املتربـصني مـن            

ح ، مما أوضح أن ذلك سيكون هـو         االستيالء على معظم املتا   
. املنتظر عقب كل حترك ما مل يعدل املوقـف مـن األسـاس            

مما جعل اخليـار    . والسبب هو أن املرحلة ال تسمح بغري ذلك         
الدميقراطي هو األجدر بالتبين عرب الواقع القطـري الـذي ال           

ومن اخلطأ أن يقف  . يبدو أن هناك خمرجا منه يف املدى املنظور         
  عن العمل متفرجني أمام واقع من املمكن اإلسـهام           القادرون

 .فيه ولو نسبيا 
     مثة فرق بدون ريب بني اإلسهام الـذي يطـرح ـذه            
الكيفية، واملوقف االنتهازي الذي يربر ، لكنه يف الوقت ذاته          
خيتلف عن الرفض املقفل الذي إن أحسن الظن به فهوا رفض           
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ريجع إىل العامل   من أجل الرفض وإن عومل بشكل أعنف فس       
 .الشخصي الضيق 

" اليـوم "لقد وجدت هذه الفئة من الـشباب الـوطين ، يف            
فضاءها الرحب ، عندما آل أمرها إىل عمر الذي وضعها حتت           
القوى اجلديدة لتقدم عربها فيضا من الكتابات اليت مجعت بني          

كتابات مل يدنسها االحتراف ومل ينل منها       . التحليل واإلبداع     
رمبا كان الصوت   . شهرة وال هاجس الظهور الفردي      طائف ال 

األيديولوجي مرتفعا بعض الـشيء ورمبـا سـادت بعـض           
املصطلحات اليت تضر أكثر مما تفيد ، لكن الذي مرية فيه هو            
أن صدق االنتماء الوطين وااللتزام الثوري واالحنياز املطلـق         

دليل ،  خلياراته كان واضحا للغاية ، ومتحققًا مبا ال حيتاج إىل           
كما أن مبدأ التجرد واإلخالص أشهر من أن يعرف أو يـشار     
إليه بالبنان وما ذلك إال ألن التعامل مع املتغريات قد مت جبدية            
كاملة ووعي مرتفع وطموح ال حدود له حنو األفضل ، وقة يف            
أن اجليل الذي آلت إليه األمور ميلك كل اإلمكانيات اجلديرة          

 .بالنجاح 
كبري بني هذا اجليل ، وجيل أخر سبق تكوينه يف              إن الفارق   

ظروف خمتلفة ، وبعوامل مغايرة ، فغدا وفقًا هلذه االعتبارات          
أكثر ترددا أو رمبا أكرب عجزا عن اإلسهام احلقيقي فيما كان           
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ومل يكن متيسرا أن يتحقق القفز على ذلك الواقع         . مطروحا  
ك مل يرتب جتاهل    بيدا أن ذل  . املختلف وتلك العوامل املغايرة     

مثل هذه احلقائق ، ومل حيل دون إمكانية التحـرز مـن روح             
وقد تدفع  . املكابرة اليت كثريا ما تزين التنكر ملثل هذه احلقيقة          

وهلذا صار األخـذ    . إىل التقليل من جدوى احملاوالت اجلديدة       
مببدأ احترام االجتهاد وتقدير احملاولة من أفضل املواقف الـيت          

ها يف هذا الظرف االنتقايل املتشعب والذي ال تبدو         ميكن سلوك 
وإن تكن علـى الـصعيد      . مالبساته واضحة مبا فيه الكفاية      

القومي تبدو أشد وضوحا سيما عندما بدأت مـذابح عمـان           
تطال الفلسطينيني من مكان إىل مكان يف مطالع تلك الصائفة          
ومل ميض على إجالء القوات األجنبية سوى وقت قـصري ، يف            
حني كانت مبادرة روجرز تطرف أبواب املنطقة ومالمح تغيري         
املواقف واملوازين تظهر يف أكثر من مشهد ويشري إليها أكثـر           
من دليل ، بل وميهد هلا أكثر األصوات الـصحفية تـأثرياً يف             

وإمكانياتـه  ) بصراحته املعهـودة  (مساحة الرأي العام العريب     
تستطيع اختـراق العقـول     الفكرية اهلائلة وقدراته الفنية اليت      

وقد كان من املمكن أن حيقق مـشروعه        . بشكل ال نظري له     
الرامي إىل التمهيد للحلول املطروحة ، لو مل تتصد له مثل هذه            
العقول الشابة اليت نزلت بثقلها إىل الشارع العريب رافضة مـا           
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كان ينسج يف اخلفاء من خيوط مهما قيل بصددها  فقد كانت            
تتبىن اخليار السلمي وتؤسس للمفاوضات غـري       يف واقع األمر    

وهى مواقف قوبلت من هـذه      . املتكافئة واملواقف الالنضالية    
األجيال الرافضة واملمتلئة قدرة وتصميمها حبزم شديد وإرادة        

 .قوية بالرغم من إمكانيات الطرف املقابل 
    لقد استوعبت هذه األجيال التجربة النضالية التكوينة من        

ليب العمل وطرائق التحرك ومبدأ املثابرة الـذي ال         حيث أسا 
يعرف الكلل ، وال يقبل مبا دون بلوغ اهلدف ، حىت إذا مـا              
أفلحت يف استشراف آفاق فكرية تتجاوز الرتعات الشوفينية        
وتسمو على الكلمات احلماسية ومفردات العواطف لتظهر إىل        

ص مستويات من التحليل النظري الذي وإن اخفق يف استخال        
بعض النتائج والعرب مرة إال أنه يتمكن من التغلب علي ذلـك            

وقد ساعدها على التقدم يف هذا املضمار ما توفر         . مرة أخري   
هلا من صادق الرغبة يف العمل والقدرة اجليدة على التحصيل ،           
فقطعت يف جمال االستيعاب والتحـرك خطـوات واسـعة ،           

يد من القطاعـات    ساعدها عليها انتشار هذه اموعة يف العد      
الفاعلة ، مثل احلركة الطالبية والنشاط االقتصادي واـال         
النقايب ، فضال عن الثقل القبلي والتنـوع الفئـوي واحملـيط            

إن ذلك بالطبع ال ميكن أن يكون مهمال من بعض          . السكاين  



 278

القوى اليت كان مها أال تسري األمور حنو هذه الوجهة ، بـل             
باألساس أن تعمل على استثمار هـذا       لقد كان من مشموالا     

التدفق السياسي اجلديد يف خمططات أخرى يراد هلا أن متـرر           
بواسطة القيادة القومية ، وأن يكرس هلا يف ذات الوقت بعض           
الرموز الذين كانت ظروفهم تواجـه شـيئا مـن الـسوء ،             
وامكانيام تعاين قدرا من الضحالة ، ووقـع الرهـان علـى         

وى الشابة وما انطوت عليه من كبري الثقـة         اإلستفادة من الق  
حبيـث ميكنـه أن     . وموفور الوفاء ملن كان له شرف السبق        

يواصل الرحلة ، ولو يف مستوى أقل من الصالبة ، واإلصرار           
على املوقف املبدئي احلقيقي ، فصار لزاما واحلالة هذه أن يبدأ           

ل مسلسل الرصد ويتالزم مع ما بدأ باملشرق يف عامل التـداخ          
الذي ال يستطيع إزاءه املراقب أو الدارس أن يقطع بأي تصور           
ملالمح املرحلة ، فمن اإلقبال على الثوار الشباب الذين حققوا          
مطالب الشعب يف إجالء القواعد األجنبية ، وضرب مـصاحل          
االحتكارات وممثلي الرجعية ، إىل قبول مبادرة روجرز الـيت          

ة التفاوض الثنائي إىل    تبنت وقف مسرية النضال وهيأت ملسري     
سلوك املوقف الوسط فيما يتعلق مبذابح عمان الشهرية ، حني          
كان الواقع املزري ال يقبل االعتدال ، بقدر ما يستدعي احلزم            

 .      ويطرحه كخيار ال بديل له
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    على أن من كان من النقاء أكرب من أن يوزن ، واستعداده            
ري ال يعـرف املنـاورة ،   أكثر أن يقدر واحنيازه للموقف الثو 

يصعب عليه بدون شك أن حيسب اخلطوات أو يتخـذ مـن            
أن قاموس هذا النوع مـن النـاس ال         . املراجعة سيال للتردد    

هو مع ما جيرى مـن      .يعرف احلذر ولكنه خيتار مبدأ االقتحام       
الرأس إىل القدم ، من األلف أيل الياء ، فال حرج أن حتـصل              

وقد يصل األمـر إىل     . ه األمور     لقاءات مستدمية ملناقشة هذ   
ورمبا حيصل حوار مع طـرف      . تدوين رأى مكتوب بصددها     

ذلك أن حسن النية هو الفيصل ، هو املرجعية الـيت           .صديق  
يعول عليها هذا النمط من الناس ، فهو نوع ودع احليطة منذ            
القدم منذ أن استبعد  من الذهن فترة التآمر ، منذ أن أدرك أن              

أما طريـق الفكـر     . هو طريق السالح    . لسلطة  الطريق إىل ا  
الرأي واملكاشفة ، فهو طريق مساعدة السلطة القائمة وحـني          

وال مـربر   . تكون هذه السلطة وطنية ، فال مناص من دعمها          
لكن اآلخرين قـد ال     . للخروج عليها ، أو احلذر من بطشها        

يصدقون هذه املمارسة ألن زادهم من الشك يتجاوز الثقـة ،           
وقد يعلو إىل سوء الفعـل أيـضا ،         . مدون إىل سوء الظن     فيع

 .فتبدأ عندئذ دوامة ردة الفعل وردة الفعل املضاد 
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    بعكس ما كان متوقعا  أنّ شكال من أشـكال الوحـدة ،             
سيتم يف فترة مبكرة وعاجلة ، اتضح أن مثل هذه اخلطوة لن            

حاديث الـيت   تكون ولعدة من األسابيع أو األشهر ، حبكم األ        
بل على العكس من ذلـك      . قيلت والتصرحيات اليت أطلقت     

فان األمر حيتاج إىل وقت ليس بالقصري ، وترتيبـات ليـست          
بالقليلة أيضا وما من شك يف أن هناك من دفـع حنـو هـذا               

رمبا من أجل الوحدة  احلقيقية اليت اليبيت طرف مـن           . االجتاه
ليه وهو يتدبر اقـرب     األطراف حني يقع إعالا ، ليلة من ليا       

 .السبل املؤدية إىل فكها هلذا السبب أو ذاك 
    لقد كان احلماس قويا بالنسبة للجيل الذي أمكنه اإلمساك         

حىت إن بعضهم مل جيد غضاضة يف القول بأنـه          . بزمام األمور   
مستعد للتضحية بسكان البلد أمجعني يف سبيل الوحدة العربية،         

 بالنسبة للبقية الباقية من الناس ،       بيدا أن األمر مل يكن كذلك     
ذلك أن مثل هذا الشعور مل يكن خيفى على أحد ، وال يصعب             

ومع أن اجلماهري قد تقاطرت من كل       . الوقوف على حقيقته    
مكان عند جميء أكرب الرموز العربية مكانة وأطـوهلم قامـة           

أال أن الذي الشك فيـه أن       . وأكثرهم سيطرة على اجلماهري     
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.  يتجاوز الرغبة يف االطالع واملشاهدة واالستماع        اإلقبال ال 
هذا إذا مل نقل أن لألمر عالقة مبكسب اإلجـالء واحتفاالتـه     
الضخمة اليت تزامنت مع ذلك احلضور ، ذلك االحتفال الذي          

ومن املؤكد أن   . رؤى أن يكون يف اكرب الساحات و أوسعها         
انة هذه األمـة    اإلشارة إىل القومية العربية والوحدة العربية وأم      

كانت حامسة بصدد هذه املسألة ، ملا انطوت عليه مـن رأى            
 .بصدد مسألة القرار وبصدد املستقبل على أصح تعبري 

   لقد كانت للناس مطالبهم الكثرية ، واحتياجام األكثـر         
. وهي متصلة أوثق االتصال بظروف املعيشة سـكنا وقوتـا         

 الذي طرأ يف الواقع     وكانت الرغبة قوية يف أن ال يؤدي التغري       
السياسي واإلداري إىل ما ميس حياة هؤالء النـاس ، يوسـع            
عليهم يف العيش ويوفر هلم ما ظلوا يشتاقون إليه طوال األيام           

 .والليايل 
    لقد مسهم من البداية حني صدر القرار الثاين ختفيض إجيار          

ورمبا ال يبالغ املرء إن قال إن اإلجـراء          %30املسكن بنسبة   
لقي ترحيبا من املالكني واملستأجرين فقد كان هناك اقتناع مبا          

كما أن التـوجس الـذي      . حصل من مبالغة يف هذا السياق       
حصل يف بداية العهد أدى إىل خروج مئات األجانب سـواء           

وإذ مل يكن موضوع اإلجالء قـابال       . بشكل مؤقت أو ائي     
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م ، مل جيد    للتأجيل أو املماطلة بقدر ما كان مقررا بشكل حاس        
األجانب من جانبهم غضاضة يف املبادرة بـاخلروج ، ورمبـا           
تكون األطراف الدبلوماسية قد دفعت بطريقتها اخلاصـة يف         
ذات االجتاه ، فكلما كسدت احلياة االقتـصادية باخنفـاض          
مستوى اإلنفاق وتناقص كميات النقود ، كان ذلك كفـيال           

ر هي البداية الطبيعية   إن إشاعة التذم  . بالتفكري يف موقف مغاير     
وال أمل يف التوجه حنو ذلك      . لكل تغيري منتظر أو تآمر مبيت       

اهلدف إال إذا أحس الناس واملالكون منهم خاصـة بتنـاقص           
وهلـم يف   .لكن هؤالء الذين ليسوا مكبلني بالتبـادل        .الدخل  

مجيع األحوال من ميكنه أن ينوب عنهم ويصون مـصاحلهم ،           
    ا للحاقم ، ورمبا أخذ مقاعـدهم يف العربـة         ويسعى جاهد

فاملال و البنون زينة    " االقتصادي والظفر مبا نعموا به طويال ،        
والزواج حيقق هذه الزينة ، وحيقق إكمال نصف        " احلياة الدنيا   

الدين ، وستلحق األجيال اجلديدة مبن سبقها ، فال بد من بناء            
ة وهـى   عش الزوجية وإجناب رجال الغد ، البد من هذه الزين         

والبنون البد هلم مـن     . وحدة التتجزاء قوامها املال والبنون      
والناس يف اية األمر بشر من دم و حلم والرمحة بني           . أصهار  

وإذ كل شئ البد أن يـأيت مـن أبـواب     . عباد اهللا موجودة    
احلالل ومادام احلالل قد وجد يف اتمع والتمسك بـه هـو            
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اريع اإلمنائية هي الـسبيل     األساس فليصرف املال ، ولكن املش     
واملشاريع حني تقرر أو ينفد املقرر منـها     . إىل إنفاق هذا املال     

فقط ستتجاوز الناس مجيعا وتستوعبهم مجيعا ، فليس بالبلـد          
كثرة ميكن أن حترم الود بل أن البالد تعاين من قلـة البـشر              

لقد كانت املسألة   .وندرة اخلربة يستحيل معها حرمان أي قادر      
ة بدقة وكان كل من لديـه معرفـة بـسيطة بـالواقع         حمسوب

االقتصادي يدرك هذه احلقيقة ، بل لعل ظروف املنطق أيضا ال           
 .تقبل بغري هذا التوجه 

    مل يكن النظر إىل الرمز القومي الذي حقق أول إجـالء يف            
تاريخ مصر وأجنز أول وحدة عربية يف التاريخ احلديث وكسر          

ار السالح وأعاد قناة الـسويس      قبل ذلك بسنني طويلة احتك    
إىل أهلها وأجلى اإلجنليز الذين حفظ ديوان الـشعر العـريب           

هذا الذي حل اآلن    . النص القائل بأنه ال عيد قبل يوم اجلالء         
ضيفًا على الوطن وعلى الذين يقودونـه يف مهرجـان مـن            
االنتصارات حنو هذه العوامل اجلديدة من األمـل واألجمـاد ،           

مل يكن  . بتحقيق اجلالء الربيطاين واألمريكي     مدشنني عهدهم   
النظر من قبل هؤالء الثوريني أليه مبرتلة األب وأخذ الـصور           
التارخيية معه وما إىل ذلك من التعبري عـن مجيـل العواطـف             

فما جيرى  . الشخصية باألمر الذي يبعث على اإلرتياح كثريا        
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 ليس جمرد لقاء بني عدد من البشر تـربط بينـهم املـشاعر            
واملصاحل الشخصية ، ولكنه لقاء بـني قـادة هلـم صـفام             
االعتبارية وإمكانيام املتصفة بصنع القرار ، وبالتايل فلـيس         
القلق الذي بدأ يساور بعض النفوس  من األمور املفتعلة ، أو            
من  قبل التسرع يف احلذر أو املبادرة باحلساسية أمام التوجـه            

لى املـصلحة الوطنيـة     ولكنه احلرص ع  . الوحدوي املرتقب   
واإلمكانيات االقتصادية من أن تذهب هدرا بـسبب الكـرم          

وأمام الشعور اإلنساين والصدق الثـوري ،       . اللييب األصيل   
فاألرض البكر حتتاج إىل رموز ينحـدرون مـن أعماقهـا ،            
ليصونوا خرياا وحيسنوا توظيف إمكانياـا بـل ويثـأروا          

ال يتصل بشخصية البطـل     إن األمر   . للمحرومني من أبنائها    
القومي الذي يعرف اجلميع ما يأ له مـن الـترته احلقيقـي             

ولكنه يتصل باآلخرين من امللتفني حولـه       . والتجرد الصادق   
من بين وطنه العاملني يف ركبه واملتهيئني خلالفته ، وأكثرهم له           

. من املصاحل ما له ، ومن  اهللع يف سبيل ذلك ما مل يعد خافياً                
كان املوقف غري املتحمس أمام التوجه القومي يف تلـك          وهلذا  

. هناك من يهمس مبوقفه مهسا      . الفترة البكرة من عمر العهد    
ومثة من يعرب عن ذلـك بواسـطة        . وهناك من جيهر به جهراً      

 .النكتة أو النكاية إن صح التعبري 
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فليس يف اتمع الريفي قدرة على االنكتة البسيطة وإمنا فيه من           
رين على التعبري املوجع أعداد وأعداد وألن البلد صـغري          القاد

 .والتواصل كبري كان الضيق من الكالم 
    واألمور املتصلة باليومي ، وأكثرها كـان بـصدد هـذا           

ويبدو أن هناك من الطرف اآلخر من يسرع لتقـدمي          . التوجه
الصور إثر الصورة عن هذه املشاعر الـيت مـألت الـشارع            

. لرأي العام ، وتشكل مالحمه وقـسماته        وصارت ظاهرة يف ا   
ويومئذ جاء الرد يف أول خطاب ألقي يف مصر مبناسبة الثالث           
والعشرين من يوليو وهو أول حديث جاء بعد سبتمرب حيـث           
توصل اخلطاب إىل ما يقال حول الثروة الليبية ، وما قد غـدا             
يتهددها من تسلط وأثقال بااللتزامات القومية اجلديدة ، ومن         

ارة الكربى حتديدا ، لتأيت الطمأنة بأن ثروات ليبيا سـتترك           اجل
لقد جاء احلديث الحقـاً     . لليبيني وأن األشقاء هلم إمكانيتهم      

حلديث آخر سبق أن ألقي بطـرابلس ومث فيـه التعـرض إىل        
التعويض الذي قبل أن روسيا قد قامت به حني فقد السالح يف            

ومـن دون   . حرب يونيو ، فجاء السالح حسب اخلطـاب         
 !!مقابل 
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وكان أن علق الكثريون ما دام األمر كذلك فلماذا يـستمر           
دعم  اهود احلريب فاانية جيب أن تطال للجميع بآثارها أو           

 .ليذكر املوقف العريب حق ذكره 
   كان هذا احلديث يساق يف الوقت الذي توالت فيه األنبـاء   

، مما صـار يعـىن      عن املطالبة بتقدمي الدعم قبل موعده املقرر        
حرمان اخلزانة من الفائدة املصرفية املقررة لتذهب إىل الطرف         
املقابل دون أن يشار إىل حقيقة الوضع الذي يعين ذه الكيفية           

 .أن زيادة معينة قد طرأت على القيمة اإلمجالية 
مبعىن أن الطرف اللييب وفقا هلذه الوضعية أصبح يقدم زيادة يف           

ه شرف توصيل هذا املوقف إىل الشارع       الدعم دون أن يكون ل    
العريب أو املواطن العريب الذي تغيب عنه مثل هـذه احلقيقـة            
واألمر يتصل أوال وأخريا مبستوى الوعي لدى القوى املدينـة          
اليت وقع االعتماد عليها وهى اليت تعرف أكثر من غريها ، ما            
يتصل حبسابات األرقام أو على األقل هي قوة جتهر بفهمهـا           

كثر من غريها ، ذلك أن العناصر الثوريـة مـن األجنحـة             أ
العسكرية ال تتوقف كثريا أمام هذه املسائل أو تترفـع عنـها            

 .بقص يف أحسن الظروف 
. ذه املستحدات حمايدة    .     مل تكن مجيع القرارات املتصلة      

فهناك مـن   . ومل يكن حسن النية كذلك هو الطابع املسيطر         
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عماق ويتجاوز مظاهر األمور إىل خلفياـا   حياول النفاذ إىل األ   
ومن بينها اخلطـاب الـذي      . وإىل الداللة اليت حتملها األقوال    

ألقي هذه املرة ، إذ بدا لبعض املالحظني وكأنه مبثابة اإلشـارة            
الذكية للقطاعات املقابلة اليت واجهت إشكالية قفـل قنـاة          

 من  السويس وما أدت إليه من ضمور يف الدخل القومي بشيء         
إن يكن اهود احلريب ودعمه من قبل األقطار العربية         . القلق  

املصدرة للنفط قد تكفل بتغطيته ورمبا حىت جتـاوزه ، فمـن            
املؤكد أنه مل حيقق االستقرار املطلوب يف هذه املسألة ، إذا إن            
الشعوب ال تطمئن كثرياً ملساعدة اآلخرين بقدر ما يهمها مـا           

 ، مما يعىن أن ما وجه من طمأنة للواقع          يرد من ثرواا احلقيقية   
اللييب ال يعدو أن يكون نوعا من االستهالك فاهلدف احلقيقـي          

 .هناك 
    إن مثل هذا التحليل مل يكن صادراً عن مرجعية ذات 

موقف عدواين ، وال مبنياً على ضرب من ضروب املواقف 
املسبقة ، إذ أن الصديق الذي التحق بقسم األخبار لسنوات 

وكانت مسامهته التحريرية جيدة وحتليالته متصفة ويلة   ط
وقد . بالنظرة املستقلة ، غري خاضعة للهيمنة األيديولوجية 

زاده  العمل يف األوساط التونسية انطالقاً من القسم الثقايف 
وهو تأسيسا على ذلك من . اطالعاً على نوافذ سياسية متميزة 
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 للمعطيات القائمة ، ومن الذين يصدرون يف تقدير األمور وفقاً
املمكن القول أن التحليالت الفرنسية كانت مجيعها تصب يف 

وكلها تتفق على أن شكال من أشكال الوحدة . هذا املصب 
سيقع إجنازه اعتماداً على احلماس اللييب ، ليكون هذا الشكل 
مبثابة التعويض عن قناة السويس وما كانت توفره من موارد 

ليت ستشكل احلد الفاصل ، حبيث تبقى مالية وعن سينا ا
الوضعية الناجتة عن حرب يونيو أطول فترة ممكنة ورمبا يعاد 
رسم احلدود وفقا هلذه املستجدات ، ومبراعاة هذا املقترح 

.الذي صار خيترق التفكري السياسي القائم على مهل   
    وإذا كان الصديق يف تقدميه ملثل هذه القراءة يصدر عـن           

قوامه اخلربة الطويلة يف جمال األخبـار خاصـة         جهد شخصي   
والعمل اإلعالمي عامة ، فإن رجل األعمال املعروف اهلـادي          
والذي مل يتجاوز يف حياته املهنية قيادة السيارات بني مـصراتة   
وفزان ، وصار فيما بعد من املقاولني املعروفني وامتلك أيـضا           

ر من الـذين    هو اآلخ ) الستروين  ( وكالة السيارات الفرنسية    
يرددون هذه اآلراء مشريا إىل وجود بعض املصادر الفرنسية ،          
فهو من خالل مركزه املايل وسعة عالقاتـه أصـبح شـديد            
االتصال ذه األوساط ، والسيما بعد أن طعم جهازه باخلبري          
املايل اجلزائري حممد الزمريل الذي عاشـره فتـرات طويلـة           
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ريه واملداومني علـى    باجلنوب وغدا اآلن يعمل ضمن مستشا     
 . حضور مناسباته 

    على أن تدفق آالف القادمني من ذوي التخصص وغـري          
التخصص من املتقدمني يف السن والذين هم يف بداية العمـر ،            
ومحاس من بيدهم األمر إلعطائهم كل الفرص املتاحـة ، بـل         
واملبادرة بفتح املزيد من هذه الفرص ، حىت إن الكـثري مـن             

نت يف حكم املستحدثة لعالج مثل هذه احلاالت ،         الوظائف كا 
إذ كثريا ما جياء بالعناصر مث تفتح الوظائف ، ورمبا دون مراعاة          
لقواعد التشغيل اخلاصة بالعنصر األجنيب ، والسبب هـو أن          

. املوقف من األجانب قد حصر يف غري العرب دون غريهـم            
على الرغم من أن العرب أكثر حرصا علـى حتويـل مجيـع             
مستحقام بالعملة األجنبية ، األمر الذي صار يطال مصلحة         
املواطن منذ األيام األوىل ، وما قيل غري هذا القول من قبيـل             
الترضية وصرف النظر عن حقيقة اإلشكالية وإىل التخفيف من         
مشاعر الضيق الذي أرتفع كثريا حىت صار يـشكل ملمحـا           

 عنـه واضـحاً     خاصا من مالمح احلياة العامة ، وصار التعبري       
وجلياً ، حىت من قبل أصحاب حمال اخلدمات وهم الذين مـن       

 . املفروض أن يهمهم من يشتري ما يعرض قبل أي شيء آخر 
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    إن معظم األحداث كانت تدفع حنو القبـول مبثـل هـذا      
السيناريو ، فباستثناء ما حصل يف سبتمرب كان مجيع ما جيـري            

مل يف التحـرك ، بـل إن        يف الواقع العريب ال يبعث على أي أ       
أكثر الساحات العربية قدرة وإسهاما مل تعد ختفي ما يلوح من           
منو ما سوى اخليار العسكري ، فمن قبول مبادرة روجرز اليت           
طرحتها اإلدارة األمريكية إىل مقاالت بصراحة الـيت طاملـا          
أصرت على خماطبة القارئ العريب كل أسبوع وعملت اإلذاعة         

ة لتسمعها اجلماهري يف كل مكان ومجيعهـا        على إذاعتها كامل  
مكرسة لترسيخ فكرة استحالة احلرب حىت أن شاعرا مجاهرييا         

وشكل مـع   . مثل أمحد فؤاد جنم الذي ملع أمسه عقب احلرب          
زميله الفنان شيخ إمام ظاهرة متميزة تصدت ألدب اهلزميـة          
ودعوات االستسالم خرج يومئذ بقصيدته الشهرية اليت يقول        

  .فيها 
 بصراحة يا أستاذ ميكي 
 انك رجعي وتشكيكي 

 قاعد عمال تلخبط 
 وكالمك رومنتيكي 

 عن دور احلل السلمي 
 وإستعمالوا التكتيكي 
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 ) صراحة ( يف الوقت اللي أحنا 
 دائخني دوخة البلجيكي 
……………………… 

 إن بات الثار يا ضنايا 
 حيبات الذل شريكي 

ليت قامت علـى مبـدأ          إىل آخر ما جاء يف هذه املقطوعة ا       
املقابلة بني الشعيب الداعي إىل اإلصرار علـى حتريـر األرض           
بالقوة ومواصلة املعركة والثأر للشهداء، واآلخر القائم علـى         
التشكيك يف القدرة ومترير مشروع املصاحلة واالنطالق مـن         
موقف الالسلم والالحرب ، ليس من أجل االستعداد للحرب         

لخطوة القادمة خطوة القبول بشروط     وإمنا من أجل التمهيد ل    
 . العدو بالطبع 

    وكان ما كان بعد ذلك من جمازر عمان الشهرية الـيت ال            
حقت الفدائيني يف كل مكان ومتكنت مـن إجبـارهم علـى            

ومل يستطع العرب سوى الـدعوة      . اخلروج الكامل من هناك     
 ولكن دون التأثري  . إىل مؤمتر للقمة وحماولة متواضعة للتوسط       

كان مؤمترا مل يستطع تقدمي أي شيء       . على مشروع التصفية    
للفدائيني األمر الذي جعل الكل ييأسون من إمكانية القيام بأي          
عمل عريب باخلصوص ومن مث ال يقيمون بعد ذلـك أي وزن            
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آلفاق التقارب املطروحة ، حىت باغت الردى يف اية الـشهر           
انت تضطلع باملسألة   ويوم ذكرى االنفصال أبرز األمساء اليت ك      

القومية ، فكان االنطباع بأن مواقف الشعب هي اليت أدت إىل           
 . موت الرمز 

وقـد جـسدها ذلـك      .     لقد كانت ردة الفعل قوية جدا       
الزحف اجلماهريي الذي ميم وجهته يف حلظة صوب احلـدود          
للمسامهة العفوية يف أضخم وداع جنـائزي عرفـه التـاريخ      

شيء تلقائيا ومل يكن هناك أي شـكل        احلديث ، لقد كان كل      
من أشكال التصنع أو االختالق ، وإمنا كان هنـاك التحـرك            
العفوي العام واإلسهام الذايت يف احلدث وتوظيف كل املتيسر         

 . لذلك اليوم املشهود 
     لقد تناهى اخلرب يف مكاملة هاتفية من حممد خليفة الـذي           

يلة تعود إىل زمـن     كان ضمن العاملني باإلذاعة منذ سنني طو      
املطبوعات االحتادية يف بنغازي إىل أن جرى نقله إىل طرابلس          
حني أسست اإلذاعة وقد متكن نتيجة كرمه وبشاشته وقدرته         
على االختراق أن يرتبط بأمجل العالقات وأوثقها مـع مجيـع           

 . العاملني دون استثناء أو متييز 
حاطة بكل       لقد كان شديد احلرص على االتصال وعلى اإل       

فكان أن بادر باالتصال اهلاتفي واإلحاطة باخلرب قبـل         . جديد  
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إن اهلاتف مل يكن قدمياً فقد جرى تركيبه يف الفتـرة           . اإلذاعة  
ذاا ، ولدى االتصال مل حيصل أي تعليق فقد كان املهم هـو             
الداخل ، هو الوطن الذي مل خيف من بيدهم أمره تفـانيهم يف             

 الذي مل يكن موضع إقـرار فمـاذا         شخصية الراحل ،  األمر    
 .  فكان ذلك هو السؤال . سيحصل أمام احلدث 

    مل متضي دقائق حمدودة حـىت وصـل البـشري ويوسـف            
والصديق وحممد ومجيعهم يف حالة مـن الوجـوم ، وكانـت            
مفاجأم كبرية حني مل جيدوا احلالة النفسية املساوية ملـا هـم            

إىل األرض حبدودها :  إىل هنا عليه، لقد كان الرد منصرفاً بقوة  
كانت احلسابات قبل   . املعترف ا ، مستقبلها الذي ينتظرها       

هذه اللحظة أن كل شيء يسري يف اجتاه آخر اجتـاه يطـرح             
املشاريع اليت قد ال تكن الثقة بالرمز كافية للقبـول ـا أو             

واآلن صـار هنـاك مـن       . السعي إليها أو اإلصرار عليهـا       
ف ، ما يدعو إلعادة النظر يف األمور وفقـاً          األوضاع ما خيتل  

 . للمعطيات اجلديدة 
    ليلة املكاملة ووصول اموعة كان اللجـوء إىل املـذياع          
وجهاز التلفزيون ، كان صوت السادات يردد بـني الفينـة           

فتعلو يف الذاكرة كلماته وهـو      " أغلى الرجال   " والفينة مجلة   
ازل فاروق يف اخلمسينيات    الذي أعلن فيه تن   يقرأ ذلك البيان    
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كما الح يف األفق كتابه     . ومل جتر إعادة ذلك البيان منذ العزل        
الذي ظهر به عقب أزمة مارس      ) يا ولدي هذا عمك مجال      ( 

املتصلة بالدميقراطية وخالف الضباط األحرار الذين أطـاحوا        
وكلماته اليت طاملا ألقاها يف جملس الشعب املـصري         . بفاروق  

 عندما كـان    56تخابات أجريت بعد الثورة سنة      منذ أول ان  
 لذلك الس الذي مل يـدم طـويالً وشـهد أخطـر             وكيالً

استجواب بصدد سياسة التعليم وجرت معاجلتـه بواسـطة         
السادات وشعراوي وذلك قبل أن يعطل بواسـطة الوحـدة          
املصرية السورية اليت سوغت إلغاء جملس الشعب الـسوري         

 . قفه اجلريئة ومناقشته اخلطرية ذلك الس املعروف مبوا
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    استغربت اموعة ، بل من املمكن القول إا صعقت حني          
وما . قوبلت بذلك املوقف العادي بصدد التعامل مع احلدث         

كان ذلك يف حقيقة األمر بالشيء املفتعل ، ولكنه الواقع مبـا            
ضوعية ، والتعامل مـع     فيه من ثقل ، وما فيه كذلك من املو        

املستجد بشيء من التفكري املتجرد من اخليال ، وكذلك غـري           
وما ذلك إال ألن كل استـسالم       . املنهار أمام هول ما جرى      

لنداء العاطفة أو فشل يف التعامل مع األحداث الكبرية بشيء          
من اجلدية ، لن يكون له من عائد سوى املزيد مـن احلـرية              

 . لتعامل مع املوقف واملزيد من الفشل يف ا
    لقد كانت البالد حديثة العهد مبا طرأ عليها مـن تغـري ،             
فهذه هي السنة األوىل من عمر التجربة ، وهي جتربة قامـت            
على املواجهة ، وبالذات حني خرج األجنيب ألول مرة ، فهل           
ميكن ملن يعنيه أمر بلده ومصري شعبه ، ويدرك حجم املعـارك            

ن يفكر يف أي واقع آخر ، مهما كان قرب          اليت خيوضها قومه أ   
 . هذا الواقع ، ومهما كان التصور بصدد قوة تأثريه 

    إن املوت كريه وخميف وحمزن ، وما من مرة حل ـا إال             
وكان ثقيال على النفس قاتال للمسرة جالبا للحزن ، فما بالك           
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أن يكون األمر متصال بامرئ على هذا القدر مـن العظمـة            
 . والعزة 

    لكن املوت أوالً وأخرياً يتعلق بذلك الواقع الذي يضطلع         
بقيادته ذلك الذي أغتاله املوت ، أما هنا فإن األمر خمتلـف ،             
ذلك ما وقع فيه التفكري ، وألن التفكري ذه الكيفيـة فقـد             
سيطرت أسئلة الواقع وبرز املصري املنتظر على حنو خمتلف مع          

 . احلسابات القدمية 
ل اجللسة كثرياً ، فالقلق هو املسيطر على اموعة ،              مل تط 

وعدم االستسالم لثقل احلزن مل يكن مستجيباً ملا كان متوقعاً ،           
مما حتم أن ميضي كل إىل غايته ، وحىت التلويح بأن املنتظر غري             
ذلك مل جيد من االهتمام ما كان منتظراً فقد كانـت املـسافة             

دث من األحداث ، وبني من      كبرية بني من يقف حزيناً أمام ح      
يواجه مسؤولية املرحلة املنتظرة ، وسط إدراك أن البلد به أهله     
وأن حجم املصاحل به كبري وسيكون لذلك أثـره يف حتديـد            

 . مالمح املرحلة املنتظرة 
    ومل يكن مثة من بديل للبقاء بالبيت بالرغم من أن الوقـت            

 على احلياة واحلدث    كان مبكراً ومازال مناخ االنتقال مسيطراً     
مهما كان التعامل معه له وقعه يف النفوس وإن اختلف التعامل           

   .من إنسان وآخر ، وفقاً الختالف التقدير 
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لقد زحف اجلماهري زرافات ووحـدانا إىل هنـاك ، فهـول            
الفاجعة له وقعة والتعامل معه بالنسبة إلجراءات اخلروج كان         

ة التأثري وقد تقـدمت     يف مستوى املأساة وضخامة احلدث وقو     
القيادة الشابة مجيع الصفوف اليت تراصت هناك ، وكانوا مجيعاً          
يف مقدمة املواكب اليت انتظمت ووجهت العزاء ، والذي مشل          
ضمن من مشل أرملة الراحل األمر الذي أثار الـسؤال مـن            
الناحية الدينية وما إذا كان من اجلائز أن تتقبل أرملة املتـوىف            

لكن احلرية مل تطل ، فقد تزامن احلدث مـع          . رم  عزاء غري احمل  
قدوم الوالد إىل املدينة تبعا لترتيباته القائمـة علـى القـدوم            
السنوي يف مثل هذه الفترة ويف بداية جين التمر وإهداء مـن            
عودهم إهداء شيئ من حمصول املوسم وكما أعتاد اعتـادوا          

ل ، وتأكد أن    لسنني طويلة ، مما جعل احلرية يف هذا األمر مل تط          
تقدمي العزاء ال يدخل يف األمور احملرمة دينياً ، واحلجـة أن أم             
املؤمنني عائشة كانت عند موت الرسول الكـرمي ، شـديدة           
احلضور قوية املشاركة ، فأي امرأة ميكن أن يقتدى ا أكثـر            

قبل هذه اجلزئية كان    . من تلك املرأة ذات السابقة يف اإلسالم        
ألنباء ما متيزت به القيادة الليبية مـن رباطـة          أمجل ما تناقلته ا   

اجلأش والقدرة على التحمل والتعامل مـع احلـدث ـدوء           
وثبات، وهو املوقف الذي جتسد بـشكل واضـح وصـريح       
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وباعث على االحترام يف كلمة العزاء اليت جرت املشاركة ا          
يف املوكب املشهود واليت أمكن بواسطتها اخلروج من دائـرة          

شوب بالعجز إىل مواجهة اخلسارة بشيء من املسؤولية        التأثر امل 
 . واالرتفاع إىل املستوى الذي حيتاج إىل الرجال وليس التبع 

    عشت هذه املشاعر عشية االضطالع بالعمـل يف املكـان      
الذي وصفته بعض الكتابات املتسرعة بأنه كان مـن ضـمن           

عامـة  أو اهليئـة ال ) معرض طرابلس الـدويل     ( دوافع الثورة   
للمعارض كما هي التسمية اجلديدة وقد أسست ضمن جمموعة     
من اهليئات العامة اليت جرى الدفع ا يف اإلطار الرامـي إىل            
خلق املزيد من فرص العمل اليت رمبا تسمح باستيعاب أعـداد           

لقد أسندت إدارة املؤسسة أو رئاستها للمرتضى       . املستخدمني  
عة ومت التعرف علـيهم  أحد الشباب الذين ضمهم مالك الصنا 

يف سنوات التكوين وحماولة التعرف على أي عنصر جد وطين          
كانوا يدعون بالتكنوقراط الذين يغلب عليهم طابع       . مستقيم  

 . التخصص قبل أي شيء آخر 
    لقد تقرر استئناف النشاط ذا املرفق ، بعـد أن عطلـت          

، وتبني  دورته يف السنة األوىل جراء ما طالة من هجوم إعالمي           
أن ميزته ملن حيبذ العمل يف ديوانه تتمثل يف االستقرار باملدينة ،            

وقـد  . وكان ذلك من األمور املهمة بالنسبة للناحية العائلية         
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رجحت فكرة اال اإلداري ألن الناحية اإلعالمية مستهجنة        
 . ما دام العمل بالقطاع األصلي قد سدت أبوابه 

لى مستوى اهليئة فيما يبدو إىل          وتعود فكرة بعث املكان ع    
النقل احلريف من التجربة املصرية وبعد أمر تبنـاه املستـشار           
االقتصادي الصناعي الذي تألق جنمه كثرياً يف ذلك الـزمن ،           
حيث أمسك بعديد اخليوط ، وساعده على ذلك بدون شك           
توحيد اإلشراف بني القطاعني االقتصادي والصناعي فصارت       

وكان تأسيس اهليئة ضمن جمموعة من      . عاً  مشورته تشملهما م  
وهي هيكلـة   . اخلطوات اليت اختذت بصدد اهليكلة اإلدارية       

أتاحت مزيد الفرص للعاملني على مستوى العقود وهي عقود         
حصل التوسع فيها مبا يفوق احلاجة ومبا يتعارض فكرة احلـد           
من الوظائف اليت كثر احلديث عنها يف البداية ورمبا اختـذت           

ها بعض اخلطوات اإلدارية ، وأثارت الكثري مـن اآلراء          بصدد
 .والكثري من مظاهر االختالف 

    إن املسؤول عن القطاع ال ينقصه اإلدراك وعنصر الطيبة         
فيه متوفر بشكل جيد ، كما أن اجلانب الوطين لديه واضـح            
كل الوضوح ، ومثة كلمة طيبة قيلت عندما استطلع الرأي يف           

 ، وكان هلا وقعها احلسن وهو على كل حال          إمكانية االستعانة 
من امليالني إىل توظيف املناخ العام ملصلحة العاملني يف قطاعـه           



 303

والقريبني منه ، واملطلوب أيضاً صار حمدوداً إىل حد كـبري ،            
فهو ال يتجاوز احلرص على توفري شيء من االستقرار لإليفاء           

ـ        ذلك بقيـة   بااللتزامات املتصلة بنقل الصغري إىل الروضة وك
االحتياجات ، فجرح اإلحالة على اخلدمة العامة مل يندمل بعد          

 . وذلك عندما تزامن مع الفاشلني واحملالني إىل حمكمة للشعب 
إن عمل املعرض يف جممله ، متأسس على نظام املواسـم ، إذ             
يبدأ النشاط مع الربع األخري من كل سنة ، عند الـشروع يف             

 يتواىل االستعداد رويداً رويدا ليبلغ      الترتيبات األولية ، ومن مث    
مداه يف اية الربع األول من كل سنة ، فقد حدد املوعد مـع              
احتاد املعارض الدولية بثالثة أسابيع ، وذلك منـذ اسـتأنف           
نشاطه يف مطلع الستينيات ، ذلك أن النـشاط املعـرض ال            
يعرف التوقف النهائي ، فمعرض طرابلس مسجل يف سـجل          

ولية منذ زمن إيطاليا وهو تأسيساً على ذلك يعترب         املعارض الد 
من املعارض العتيقة ، ومنظمة املعارض الدوليـة ال تنـسب           
املعارض إىل اجلهات السياسية وإمنا لتنسبها إىل املكان ، ومـا           
دام معرض طرابلس قد دخل التاريخ يف اية الثالثينيات فإن          

 أي توقـف    التاريخ حيسب ذه الكيفية دون أن يكون هناك       
أمام السلطة اليت أقامت املعرض ، فهو أوالً وأخرياً معـرض            
طرابلس ، وتوقف نشاط املعرض بعـض الوقـت ال ينفـي            
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األسبقية التارخيية ، وكان هذا التقليد من األمور احملفزة للعمل          
 . واملشجعة على لتمسك بتطوير املعرض 

التفاق على      قبل التفاهم على مبدأ االنتقال إىل املعرض مث ا        
شغل وظيفة رئيس قسم اإلدارة ، وهي مهمة حساسة ويتطلب          
العمل فيها شيئاً من املواصفات اخلاصة ، فيما يتعلـق باختـاذ            

وقد كـان الرجـل ذا      . القرار وإعداد املذكرات املتخصصة     
قدرة على فهم اإلمكانيات املتوفرة ، وأمكن تفادي أي شيء          

ة على التحدث بطريقة    يثري احلساسية ، فقد تشكلت الشخصي     
حامسة ، ومثة خيط رفيع بني احلسم وفرض الرأي ، فكان من            
الضروري أن يقع االنتباه هلذه اجلزئية ، وقد كان مـن بـني             
مشموالت الوظيفة رئاسة جلنة العطاءات وهي املختصة بتوزيع        
احملال واالتفاقات املختلفة ، األمر الذي يؤدي إىل شيء مـن           

رغبات وهو ما مل يقع االقتراب منـه ،         االصطدام مع بعض ال   
وقد رؤي تنظيمياً أن يسند إىل اهليئـة النـشاط املعارضـي            
اخلارجي ، حبيث مت إلغاء إدارة املعارض اخلارجية اليت كانـت           
تابعة لالقتصاد فكان هذا التوجه منسجماً كل االنسجام مـع          

ولعل هذه اللناحية تعتـرب مـن أهـم         . النظام املتبع يف مصر     
راءات اليت صححت بواسطتها املسألة املعرضـية الـيت         اإلج

كانت ما قبل هذه الفترة تنجز بطريقة تقليديـة للغايـة ، إذ             
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يتعذر توفري املواد املراد عرضها جماناً وليست هناك موازنة هلا          
فأدى النظام اجلديد إىل إكمال النواقص من بعضها البعض مبا          

 . يوفر املطلوب من أقصر الطرق 
أدق ما واجه املهمة اجلديدة متثل يف ذلـك اإلشـكال               إن  

املتصل بطباعة دليل املعرض وهو عبارة عن كتاب اعتـادت          
معظم املعارض أن تقدم فيه بعض املعلومات العادية وتتخذ منه          
وسيلة للحصول على العديد من اإلعالنات اليت يتبارى رجال         

وتـسديد  األعمال يف تقدميها أحياناً ، ويضطرون إىل منحهـا          
 . مصاريفها اليت كثرياً ما تكون مرتفعة أحياناً أخرى 

وباعتبار الدورة املعرضية هي األوىل اليت سـتنظم يف العهـد           
اجلديد ، فقد رأت ابرز الصحف القائمة أن تتخذ من املناسبة           
فرصة للقيام حبملة إعالنية واجبة السداد ومضمونة املردود ،         

د جنحت إىل املبالغة يف تقدير      وكانت حمقة يف ذلك لوال أا ق      
وكان املشروع قد   . السعر اعتماداً منها على السمعة واملكانة       

طرح على هيئة عطاء وليس ممارسة قابلة للنقاش ، ممـا دفـع             
اللجنة املشكلة لذات املهمة أن تعدل عن قبول العرض املقدم          
من الصحيفة املذكورة ، ومتنح الفرصة ألصـحاب العـرض          

ر الذي مل يرق للصحيفة املشار إليها وأدى ا تبعاً          األقل ، األم  
لذلك إىل سلوك الطريق اآلخر املتمثل يف شن محلة صـحفية           
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على املعرض على حنو خال من الدقة بل وممعن يف املغالطـة ،             
وكان من املفروض أن ينهض بالرد القسم املختص ، ولكـن           

العـام  االنشغال بإحدى القضايا املرفوعة بصدد تضليل الرأي        
جعل الرد ينحصر يف الكلمة اإلنشائية واالفتقار إىل أي حيثية          
من احليثيات املقنعة ، األمر الذي دفـع بـرئيس اهليئـة إىل             
االستنجاد بالشؤون اإلدارية إلعداد الرد املناسب ، خاصـة         
وأن املهمة قد صارت من مشموالت القسم واستالم املسؤولية         

ـ        ن القـرارات الـسابقة     يعين يف العرف اإلداري الـدفاع ع
والالحقة على السواء ، وصار لزاماً وفقاً هلذه االعتبارات أن          
يبىن الرد على املرتكزات اليت تتكفل باإلفحام وتـدافع عـن           
إجراء بالشكل املقنع والقادر على التصدي ألي شـكل مـن          

 . أشكال الضغوط املعروفة 
ائمـة ،       لقد كان الطلب حمرجاً للغاية حبكم العالقـات الق        

ولكن ال مناص من اإلسهام وأداء املهمة وفقـاً لالختـصاص           
وتقدير القسم املسؤول أيضاً ، فضالً عن أن األمر خمتلق مـن            
أساسه وال يتفق مع املسؤولية الصحفية كما فهمـت وكمـا           
مورست ، إذ تقتضي التقاليد الصحفية الـسليمة أن يعـف           

لة باملصاحل  الكاتب عن تناول أي قضية من القضايا ذات الص        
الشخصية ، ومثة من يوقع على مواثيق تتصل ذه األخالقيـة           
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وهناك من يطلب أداء اليمني ولكن التقاليد شـيء وضـغط           
ويف النهاية أعد الرد وقد كان حاداً للغاية        . املصاحل شيء آخر    

مجع بني اإلجراءات اإلدارية واملكاسب اليت حتققت يف زمـن          
مفادها أن املعرض مبا توفر له من       االبتزاز والركون إىل حقيقة     

استقامة التصرف والزاد الكامل من الثقة لن خيضع ألي شكل          
من أشكال الضغوط ولن يعيد النظر يف القرار امتثاالً لـبعض           

 . األساليب غري الشريفة ، واليت مل تعد مالئمة للمرحلة 
    مل يكن النشاط املعرضي ، من حيث التخطيط االقتصادي         

 يف عداد األساليب اليت ميكن االحتفاظ ا كـثرياً يف           السليم ، 
أي جمتمع يطرح شعار االشتراكية أسلوباً وهدفاً ، فهو نشاط          
ارتبط منذ نشأته باعتماد سياسات االستهالك ، وقـام علـى           

واالشـتراكية يف جوهرهـا ، وعلـى أي         . أسلوب املنافسة   
 حنو  مستوى طبقت ال تقبل مبا سوى اإلنتاج والسعي الدؤوب        

حتقيق الوفرة يف املداخيل والترشيد الالمتناهي للصرف ، وهو         
أي نشاط املعرض ، تأسيساً على ذلك ال يعـرب عـن جنـاح              
حقيقي، حني يشتد على أبوابه اإلقبـال وتـشد إىل مدينتـه            

بيد انه من ناحية أخرى يوفر املؤشر اجليـد لفهـم           . الرحال  
وده األسـئلة   حقيقة الواقع املعاشي واالقتصادي ويطرح وج     



 308

احلقيقية حول مسرية اتمع واستشراف بعـض مـشكالته         
 . املتشبعة اليت تطل يف الغالب مع كل متغري من املتغريات

    وإذ كان األمر كذلك ، مل يكن من املتيسر جماراة بعـض            
األصوات اليت كانت تتحدث من خالل العموميات عن أمهية         

ل النقاش الذي أثـري     املعرض االقتصادية واليت حاولت أن تنق     
. مبجلس الوزراء حول اجلدوى االقتصادية هلـذا النـشاط          

وكذلك حتفظ بعض املسؤولني حول حقيقة اجلدوى ، وهـي          
مسألة يصعب احلديث حوهلا بدقة عنـدما تكـون القواعـد           

 كمـا   –الصحيحة هي املرجع ، فلقد أحجم أبو بكر السيد          
ى أن   عن احلديث يف موضـوع اجلـدو       –حتدث هو شخصياً    

يقول ما يشاء فالعموميات ال تشكل مردوداً اقتصادياً والنظر         
. إىل األمور مبفهوم جمهول ال ينطوي على أي إضافة حقيقيـة            

واحلق أن ارتباط املعرض ببعض املظاهر واألنشطة اإلعالميـة         
كان دائماً من األسباب اليت جعلـت منـه أداة مـن أدوات             

 .  القيمة احلقيقية االستهالك والعمل املظهري اخلايل من
    على هذا األساس ، مل يشكل إقبال الناس على املعرض إي           
دليل على أمهيته من الناحية االقتصادية ، حني كـان بعـض            
العاملني يتحدثون بفرح عارم عن إقبال الناس وارتفاع عـدد          
الزوار فقد كان ذلك اإلقبال حيمل بالنسبة لنا مؤشراً آخـر ،            
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الذي يعيشه الناس حىت إم حيصون مثـل        وهو الفراغ املريع    
األمر الذي كان   . هذا النشاط الروتيين بذلك اإلقبال العجيب       

يدفع باجتاه ضرورة التفكري اجلاد يف أساليب جديدة حـىت ال           
تتأذى البيئة االجتماعية من استمرار حالة الفراغ هـذه ومـا           
ميكن أن جتره من آثار لن تكون سارة ولن تكون يف مـصلحة             

 . لتطور ا
    لقد كان من الضروري أن تعد كلمة االفتتاح للجهـات          
املختصة ، وأخرى للدليل الذي جرى التعاقد عليه ، والتزمت          
املصلحة بإعداد الكلمة اليت ينبغي أن تتصدره ، فشكلت هذه          
الناحية ركيزة مهمة يف الكلمتني املشار أليهما وملا كانت هاتان          

فيه الكفاية ، يف املسألة االقتصادية ،       الكلمتان غري مقنعتني مبا     
وحمكمة الشعب تنظر يف قضية تضليل الرأي العام اليت طالت          
عدداً ال بأس به من رجال اإلعالم والصحافة ، كان توجيـه            
السؤال إىل املدير على سبيل الدعابة ولكن يف إشارة مقصودة          

 . بالطبع 
 من الـذين        أال ترى أن من يكتب هاتني الكلمتني هو أيضاً        

يقترفون إحدى جرائم تضليل الرأي العـام ، ألن احملتـوى مل            
يتجاوز املنطق التربيري الذي يقول بأمهية املعرض من الناحية         
االقتصادية وما هو كذلك أبداً فاملعرض ليس أكثر من فـضاء           
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لتسويق إنتاج اآلخرين وهو ببساطة شدة ويف ضوء ظروفـه          
 . القائمة يدعم سياسة االستهالك 

    على أن األمر مل يبق كذلك دائماً فقـد اتـضح أن هـذا         
التصوير ال خيلو من سطحية يف التناول ، فتلبية مطالب الناس           
من األساسيات اليت ال غىن عنها ، واخلروج بالناس من دائرة           
الشراهة االستهالكية ومن استمراء الشراء وإن يكـن مـن          

واسطة الوعي واإلقناع،   األمور الضرورية إال أنه ال بد أن يتم ب        
ومبنأى عن سياسات الفرص واألحكام املسبقة وبعيـداً عـن          

فالسالسل دائماً هـي    ) يساقون إىل اجلنة بالسالسل     ( مقولة  
بل . السالسل سواء استعملت للذهاب إىل اجلنة أو غري اجلنة          

لعل اجلنة أن تتحول إىل سعري ما مثله سعري حني يتم الـذهاب            
واألصل يف احلياة أن تتوفر احلاجـة       . السل  إليها بواسطة الس  

وأن يستشعر الناس القناعة ، وأن يبعد عنهم استمرار شـبح           
ذلك الشعور الذي طال قطاعات عريضة ونال مـن         . احلاجة  

عزائم كثرية وتسبب يف احنرافات يعلمها بعمق كل من تـابع           
وختلص من سياسة النعامة    . املشكلة االجتماعية بوعي وبغريه     

 قيل إا تتصور حني ختفي رأسها بأا قد أخفت اجلـسد            اليت
بالكامل ، فيما تظل متاحة لرماح أي صياد ولو مل يكتسب من            

 . املهارة شيئاً 
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22 
 

    كان املعرض طوال ما قبل سبتمرب يدار بواسـطة جملـس           
لإلدارة يرأسه عنصر متفرع باإلضافة إىل املدير العام وقد ضم          

ن العناصر ذات املشارب املختلفة روعيت      هذا الس عدداً م   
فيها الكثري من االعتبارات اليت قدرا السلطة وفرضها حتالف         

وكان ذلك يف الغالب يتم من منطلـق        . املصاحل وطبيعة احلياة    
جرب اخلواطر ألولئك الذين أريد هلم أن يكونوا بـشكل مـا            
ضمن مستويات دائرة الضوء ، واملشمولني بقدر من الصفات         

وهو أسلوب مل تفرضه الناحية املاليـة وحـدها ،          . العتبارية  ا
وألن املسألة هنـا    . بقدر ما دفعت إليه النواحي األدبية أيضاً        

تقديرية صرفة ، فإن املعايري كثرياً ما ختتلف بني طرف وآخر ،            
وتباين تطابقه مما جعل العدد يرتفع      . من حيث طبيعة االختبار     

لسلطة مربراً ومل تسمح هلا كذلك      بشكل مطرد ، حيث مل جتد ا      
التقاليد إلخراج أحد من الذين مسوا أعضاء ذه املؤسسة بقدر          
ما كان العدد يزداد حني يكون هناك من يتطلب األمر منحـه            

وقد . مثل هذه الصفة دون املساس مبن سبق أن ضمته القائمة           
أعترب هذا التقليد حسب املعايري اجلديدة ضرباً من ضـروب          

فة ورمبا دليال على ما اعتـرى احليـاة اإلداريـة مـن             املخال
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وهو قول مكنت له طيعـة النظـرة احملـدودة يف           . االحنراف
مواجهة بعض املشكالت حني ال يكون اعتبار شعور الناس من          

بالرغم من أن املساعدات يف نواحي أخـرى        . األمور املهمة   
 له  واملهم أن جملس اإلدارة رؤى    . صارت من املسائل امللموسة     

يف النظام اجلديد أن يكون مشكال من عناصر متثل اجلهـات           
. االعتبارية ، الصناعة ، واالقتصاد ، والزراعـة ، واإلعـالم     

ومن املمكن القول أن مجيع القطاعات قـد راعـت يف مـن             
اختارت من املندوبني لعضوية الس ما جيب أن يراعى مـن           

 إىل املتابعـة    مواصفات ، مما جعل ممارسة املسؤولية ال تـنجح        
اليومية كما أن املالحظات اليت توجه بني الفترة والفترة جتيء          
مربأة من الناحية الشكلية ومن أسلوب االختصاص الذي طاملا         

وليس من املـستبعد أن تـشكيل       . اخذ به بعض التقليديني     
الس قد مت من خالل املشاورات أو اجلوالت اليت قـام ـا             

غري أن ذلك ال مينـع      . ار ااورة   بعض املسؤولني لدى األقط   
من القول بأن هذه الوضعية ال تتفق واإلمكانيات وال تواكب          
الظروف املستحدثة ، من حيث ضرورة أن يكون مثل هـذا           
الفضاء مسخراً لذات املهمة الـسابقة إذ حيتـاج العهـد إىل            
قطاعات يأخذ ا ورموز جيب أن يقدرها مبعىن أن األسـلوب           

املفروض أال يستبعد كلية وإمنا تتغري املعـايري        السابق كان من    
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اليت يتم ا االختيار خاصة وأن هناك من حيتاج إىل مثل هـذه             
اللفتات اليت جتمع بني املوقف اإلنساين ، والصاحل القـومي ،           
لوال أن النظرة الواقعية مل تعرف طريقها إىل املمارسة العمليـة           

. جم واملمارسة اليومية  بعد ، ومثة كثري من الكالم الذي ال ينس        
إن هذا األمر حيدث بشكل صارخ حني يالحظ املـرء ذلـك            
االرتفاع الواضح يف عدد املستخدمني بعقود من الذين وصلوا         
ومل يكن من داع وال ضرورة لتشغيلهم ، فقط إنه اإلحـراج            
الذي واجهه بعض املسؤولني على ما يبدو عشية انفتاح العهد          

أكرب الساحات العربيـة حجمـاً      على الوطن العريب ، وعلى      
. سياسياً وأكثرها كثافة سكانية وأشدها حاجة إىل التـشغيل          

حبيث اصبح ضرورياً من الناحية األدبية الصرفة أن تفتح فرص          
عمل جديدة ، بقطع النظر عن حقيقة احلاجة األساسية وقد ال           
يكون مثة مانع من ذلك لو مل يقترن األمر مع الوقـت الـذي              

بعض املواطنني شيئاً من التـضييق يف مثـل هـذه           يواجه فيه   
وقد ارتفع احلديث يف هذا الصدد عشية إحالة عـدد          . الفرص

من ضباط األمن إىل اجلهاز املدين ، من الذين جـرى عـرض             
أمسائهم عل عدد من املؤسسات بواسطة كشف أرسل بالربيد،         

وقد كان شوقي   . فشكل اإلجراء شيئاً من املساس بكربيائهم       
احلماس هلم مجيعاً بدون استثناء ، عندما اخـذ يتـصل           شديد  
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جبميع معارفه وما أكثرهم موصياً بضرورة إتاحة الفرصة هلؤالء         
حاثاً على ذلك بكل ما أوتى من حجة ومكانة ، اعتبار هؤالء            
احملالني من الليبيني ومن الضروري أن جيدوا املنـاخ املالئـم           

روف ، لقـد اعتـرب      للعمل قبل غريهم ، واألقربون أوىل باملع      
الرجل هذه املسألة مشكلة وطنية وكان حمقاً يف موقفـه كـل            

فكلما حفظت مصاحل الناس    . احلق منحازاً للعهد كل االحنياز      
وخففت حدة التذمر كان ذلك أدعى لتحقيق الصاحل العام من          

 .ناحية وضمان االلتفاف حول العهد من ناحية أخرى 
ية عندما كلـف شـوقي          لقد كان حظ هؤالء حسناً للغا     

بالعمل يف جهاز الرقابة الذي اسـتحدث يف ذات الفتـرة ،            
فإذا ذا العنصر يسخر    . وكادت مهمته أن تنحصر يف املتابعة       

إمكانياته الوظيفية خلدمة هذه الفئة اليت أدت واجبـاً كـبرياً           
للوطن وكادت املتغريات أن تعصف ا وتتركها أمام عواصف         

. وانعدام النظرة الواسعة إزاء اآلخرين      الرياح ومرض اجلحود    
إن طبيعة الرجل ونشأته األسرية ال بد أن تدفع به حنو هـذا             
االجتاه ، كما أن تكوينه الثقايف وسعة أفقه من العوامل الـيت            
جعلته يرتفع إىل مثل هذه املستويات اليت جتاوز فيهـا فئـات            
 كثرية ظلت نظرا حمدودة واعتربت أن اإلصالح ميكـن أن         
يتحقق من خالل اإلضرار بصاحل هؤالء وأمثلهم من ال حول          
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هلم وال قوة ، ويف أحسن الفـروض عـدم االنـشغال ـم              
والوقوف أمام املصلحة الذاتية ، حي يغض النظر عن أي شأن           

 . من شؤون الناس 
    واحلقيقة أن أمحد كان شديد احلماس ملثل هذا النوع مـن           

 اإلدارة كـثرياً مـا      التوصيات كما أن بعض أعضاء جملـس      
وعلى األخص فيمـا يـشمل صـاحل        . شاركوا ذات التوجه    

لدرجة أن األنفاق قد جرى مع بعـضهم        . املوظفني وترقيام   
على حترير احملاضر اخلاصة بشؤون العاملني وإقرارهم بواسطة        
التمرير حفاظاً على حق اجلميع ودفعاً هلم ألداء ما يكلفون به           

 .من أعمال 
رض شكل نقلة جديدة وفضاء خمتلفاً وجتديـداً يف         بيد أن املع  

طعم احلياة ، من أهم ما فيه عودة أمحد أمني إىل الدائرة ، مـن     
خالل عمله كعضو لس اإلدارة ممثالً لقطاع اإلعالم لتبـدأ          

 . رحلة قوامها تبادل الرأي والنصح واملشورة 
فيهـا       إن الصلة مع أمحد أمني تعود إىل الفترة اليت أعلنت           

ــشريعية                    ــالس الت ــت ا ــة وألغي ــدة االندماجي الوح
وقد كان يشغل وظيفة    . حيث كان االنتقال إىل قطاع اإلعالم       

السكرتري اإلداري وكانت الوظيفة اليت جرى النقـل عليهـا          
فكانت فترة مجيلة اتسمت    . تسمى يف املالك مساعد السكرتري      
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بالرغم من أنه قد حذر من      . الناجحة  بالتعاون املثمر واملشورة    
. قبل أحد املتطوعني من احتمال القيام بنشاط سياسـي مـا            

ولكنه مل يقم وزنا ملا حذر منه ومل يظهر أي تصرف يثري القلق             
أو يدعو إىل احلذر حىت كانت اية التجربة وذهب كـل إىل            

ويأيت اآلن مرة أخرى حاثًا بضرورة احلذر احتمـال         . سبيله  
جمسدا وفاءه القدمي وثباته علـى      . املكلفني أو املتطوعني    بعض  

مجال الصلة ونقاء السريرة ، واعتزازه بعالقة مشلـت شـؤونا    
وقبل ذلك فهو جيسد وفاًءا عائليا قوامه عميد األسرة         . كثرية  

الشيخ علي خري الدين الذي تعمقت الصلة معه عرب معايـشة           
مسينيات وبعض  مشكالت اجلنوب وظروفه اخلاصة طوال اخل     

الستينيات ، لكن املستجدات غريت من عديـد التـصورات          
وضمت نوعا من املمارسة املختلفة كثريا مع املاضي ، ففـي            

ومع تقدم التجربة وتألق املكانـة      . زمن الثورة ختتلف األمور     
فمن كان شأنه منـصرفًا     . تتغري املواقف وفقًا لتغري التقديرات      

مقروءة ومل يعد يف حسابه اخلوف      للكتاب تكون مجيع صفحاته     
إن مـن يتعـاطى     . من خسارة أي شيء كالذي خيافه غـريه         

الكتابة ويتعامل مع الفكر يشعر أن كل ما لديه صار متاحا ملن            
وال مربر عنده اخلوف طاملا أن كل شيء قـد          . يريد أن يعلم    

وهلذا كان الرد علـى النـصح       . جرى تقدميه بشكل صريح     
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كان هـذا الـرد     . اإلنسان الطيب الغيور    الذي بادر به وهو     
جمردا من العواطف خاليا من كل كلمات ااملة اليت رمبا كان           

وإن كان منصرفًا بقوة إىل املوضوع ،       . املقام ال يشجع عليها     
فمن سبق أن أعطى رأيه يف الشأن العريب عامة واللييب خاصـة           

طـروح  وحدد موقفه من قضايا كثرية املطروح منها وغـري امل         
. يتعذر عليه أن يغري موقفه ، بل إنه إن حاول ذلك ال يستطيع        

وهو إن فعل فلن يصغي إليه أحد وبالذات يف املسائل املتصلة           
باملوقف من األنظمة العربية ومشروعات الوحدة واالحتاد وكل        

إذ إن كل قول يناقض     . أساليب اإلصالح وبناء اتمع اجلديد      
ضع تساؤل ومثار ريبة غري مشرفة      ما سبق اجلهر به سيكون مو     
ومن الصواب وفقًا هلذه املعطيات     . وغري باعثة على االحترام     

أن حيرص املرء على تصوراته القدمية وآرائـه املعروفـة وأن           
يتجنب مأساة االنتقال من النقيض إىل النقيض ، خاصة حـني           

. يكون هذا النقيض مالئما للمطروح ومتناغما مع املتبين رمسيا        
ذ املهم أن تصان مصداقية اإلنسان ، فإن يكن الصواب قـد            إ

. تبني أكثر من ذي قبل فال أقل من الصمت ولو لبعض الوقت           
على أن الرجل مل يكن من الذين يلقون الكالم على عواهنه ،            
أو يصدرون عن جتربة خارجية ، وإمنا كان يتحدث يف إحساس     

 .باملرارة الشديدة واملسئولية اجلسيمة 
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قد ابتلى بني ترك صديقه القدمي الذي عرفه يف بـدايات               ف
رحلة العمر ، فينصرف يف غياب املعلومة وكمال الثقة مما قد           

وبني أن يبدي   . يسهل اصطياده والوصول إىل املعرفة بسهولة       
ما لديه فيسيء بذلك إىل من تربطه بـه عالقـات الـسهر             

ينفـع  والشهوة وقد يدخل يف طائلة من ال يأسرهم اجلميل و         
ولعله حني وازن األمر قد قرر ترجيح كفة العالقة         . معهم الود   

ومع ذلك مل جيد   . القدمية على الغرض الزائل والشهوة العاجلة       
احلماس الذي ينتظره فبدا وامجا يف تلك األمسية الـيت بـادر            

 .بزيارة غري منتظرة فيها 
    وكم كربت تلك القامة القصرية فتجاوزت كل عمالقـة         

كم كان مجيلًا أكثر من ذي قبل ذلك الوجه امللـيء           . ضاألر
بالقروح اليت عجز الطب يف عالجها واألسنان اليت أخفاهـا          
السواد لتجاوز كل آليل األرض ، كم جسد بشكل ملمـوس           
أن الوفاء صفة من صفات أهل اجلنوب حني ال ينال منهم تغري            

لقد كان الرجل شديد االرتباك خشية أن تتـسرب         . املكان  
وكان حزنه كبريا حـني مل جيـد احلمـاس          . هذه اإلخبارية   

ليس لعدم اجلـدارة وإمنـا ألن كـل         . املطلوب هلذه املبادرة    
املواقف معروفة ، األمر الذي مل يدركه بيسر ، ومل يتفق مـع             

لقد تعذر إيصال املعلومة إليـه      . حلظة الصفاء اليت انطلق منها      
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 اجلزئيـة حفاظًـا     كان من الضروري أن تدرك هذه     . مبا جيب   
على الرجل من حلظة اإلحباط وهو الذي ضـحى مبـصاحله           
وجلسات هلوه ومرحه يف سبيل احلفاظ على واجب الزمالـة          
القدمية ، والتشبث بأخالقيات األسرة اليت ما عرفت للغـدر          

لقد كانت أمسية صاخبة اليت أسر فيها أمحد أمني مبـا           . طريقًا  
ءت بعد مـروره علـى ذات       لديه ، ومن املفارقات إا قد جا      

لكن حلظاته مل تنسه    . املكان وقضاء بعض  اللحظات اليت جيب        
اخللص من أصدقائه وعند التجلي الكبري ال ميلك أصـحاب          
النوايا الطيبة والنفوس الزكية أال أن يبحثوا عن القدامى مـن           
أصحام ليناجوهم مبا لديهم من مشاعر الود القدمي الكـامن          

يما حني تؤذن األيام مبا يسيء ، فيؤكـد         يف شغاف القلوب س   
على الدوام أن األصل يف األشياء أساسـاا ويف العالقـات           
قدميها ويف الزمن بداياته ، مع أن لكـل قاعـدة اسـتثناء أو              
شذوذًا كما يقولون وقد وجد يف املعرض استثناء لكل القواعد          
املعروفة والسنن الضارة ، حني حتاصر النفس ذكريات كـثرية          

يء ا املتعاملون مع هذا القطاع العجيب الذي يرتاده الناس          جي
بواسطة التعريفة املالية والبطاقات اليت يتنادى الناس من كـل          
مكان راغبني فيها حمتجني على عدم احلصول عليها حىت لتبدو          
عند البعض وكأا كل شيء يف الدنيا وأن من مل حيصل عليها            
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ته الشخصية أو مكمـالت     رمبا يكون قد فقد شيئًا من مقوما      
 . الكرامة، ورمبا تصور أنه قد أهني أو أنزل من عليائه 

    لقد أدت عالقة اإلدارة املعرضية باملؤسسات الدوليـة إىل         
خربة جيدة يف جمال الفن املعارضي ، ومن هذه اخلربة التنـوع            
يف البطاقات اانية ، وألن هذه اخلربة قد تكونت يف جمتمـع            

طبقي ، فقد كان من الضروري أن ينعكس ذلك         طبقي أو شبه    
يف جمال منافذ الدخول إىل املدينة الصغرية ، فالصفة الدوليـة           
جتعل من املعرض قطعة من العامل أو هكذا جيـب أن يكـون ،              
ومسألة الدخول من األمور اليت يعول عليها العارضون كثريا         

 فقـد   وباعتبار اإلدارة احمللية قد اعتادت التوسع يف كل شيء        
أسرف القوم من هذه الناحية مما أثار سخط قطاعات كبرية من           
الناس ، إذ كل من مل حيصل على هذه البطاقة سيسخط وليس            
من املتيسر إرضاء الناس مجيعا ، وهلذا واجهت اإلدارة اجلديدة          
صعوبات ال باس ا فوجود البطاقات يشري بشكل ما إىل عدم           

 من املبادئ األساسية للعهـد ،       املساواة بني الناس ، واملساواة    
واألمر أولًا وأخريا ينطوي على إشكالية ، فكل ظروف العمل          
تقتضي أن يكون هناك بطاقـات تـسهل دخـول العـاملني        
والعارضني ومن تفرض طبيعة عملهم أمر تسهيل دخـوهلم ،          
واملوظفون هلم طلبام وللبطاقة تارخيها الطويل فكيف ميكـن         
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 هنا احتاج األمر إىل شيء من اجلهـد         تسويغ هذه املمارسة ؟   
على األخص يف مصطلح بطاقـة الـشرف الـيت اعتادهـا            
الديبلوماسيون ومسئولو البالد املشاركة يف العرض ، فكانت        
التخرجية اإلدارية متمثلة يف البطاقة اخلاصة ، وقد سوغت أمام          
اجلهات الرقابية بضرورة متييز اجلهات الديبلوماسية املـشرفة        

حة الدول املـشتركة يف املعـرض والـذين حيتـاج           على أجن 
ومـا دامـت    . حضورهم إىل نوع من التمييـز يف املعاملـة          

الديبلوماسية قد أدخلت فمن الضروري أن تشمل املعاملة بقية         
اجلهات املوجودة يف البالد حىت ال يكون هناك شـيء مـن            

وقـد  . اإلحراج ، ورمبا تكون من احملفزات على االشـتراك          
د كبرية للمضي يف هذا السبيل إذ إن وطأة التغيري          بذلت جهو 

كبرية يف اال اإلداري وكل له مطالبه يف هذا الصدد والبـد            
أن يصل إىل حتقيقها من خالل مظهر املتابعـة واإلنـصات إىل        
شكاوي الناس وتظلمام ، وهم يف الغالب يـدركون بتـأثري           

لمـة  الرتعات اخلاصة والضغوط االجتماعية ، وكم كانت ك       
الدكتور بورو معربة حني علم باالجتاه إىل العمل باملعرض فقال          

اللي خيدم صاحبه فيه شـهر واحـد يف العـام           " هذا املكان   
 ".  ويستريح بقية السنة 



 323

    فاحلق أن الناس ال يتذكرون املعرض إال يف ذلك الـشهر           
الذي تفتح فيه الدورة ، ويتوجه النـاس مجيعـا إىل املعـرض        

 .ص على بطاقة الدخول كعالقة على التميز ويكون احلر
     ومن الواضح أن هذا الشعور هو الذي حـدا باللجنـة           
املضطلعة بتوزيع األمالك اإليطالية اليت آلت إىل الدولة عقب         
تصفية اجلالية اإليطالية أن تتخذ من املعرض مقرا هلـا وهـي            

ناس متارس مهمتها يف توزيع هذه األمالك على احملتاجني من ال         
ومتلك احملال للعاملني فيها من الليبيني ، باعتبار املعرض مـن           
األماكن الشاغرة وذلك لغياب املعلومة بأن شهر املعرض حيتاج      
إىل سنة كاملة األعداد ابتداء من ضمان االشتراك ووصولًا إىل          
صون األجنحة وأماكن العرض ومقايستها وتوريد املستحقات       

لى أن الصدفة اليت جعلت املعرض هو       ع. املالية املترتبة عليها    
منطلق اللجنة يعترب يف واقع األمر من الصدف اجليدة ، فهـو            
من البداية ارتبط بالوجود  اإليطايل بل أنه حتديدا فتح يف زمن            
املد الفاشي ، وهو أيضا بعث يف زمن الكيان الوطين بواسـطة            

الما غري  شهد افتتاحه ك  . إدارة هلا صالا القدمية مع الطليان       
قليل يف الصحافة ويف بعض االس أيضا ، إن يكن بعضه قـد       
استغل حلسابات خاصة مما الشك فيه أن بعضه اآلخر كان له           

لقد انسحبت اجلالية اإليطاليـة     . حضوره يف الذاكرة الشعبية     
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من مجيع مناطق الريف إذ تعذر عليها البقاء ألسباب كـثرية           
ابلس بالذات إذ مل حيدث داخلها      ولكنها بقيت يف املدينة يف طر     

أي شيء يكدر صفو اإلقامة اللهم إال ما جرى يف فترة حرب            
يونيو ، حيث ثارت ثائرة الليبيني من املوقف اإليطايل يف جملس           
األمن وكانت احلرائق اليت مشلت عديد احملال وأدت يف النهاية          
إىل تصفية الكثري منها فيما رأى آخرون أن يعتصموا بأصحاب          

لنفوذ إىل أن جاء القرار الثوري اجلريء الذي نـص علـى            ا
إجالء هذه اجلالية بالكامل حىت ميكن لكل من إيطاليا وليبيا أن           
تقيما عالقات جديدة ال صلة هلا مبا كان جيري أمام االستعمار           

لقد اعتربت اجلالية امتدادا    . وقبل ذلك فترات النضال الوطين      
 كان ميثله من غطرسة واستعالء      لالستعمار اإليطايل الفاشي وما   

. وإساءة للمواطنني الذين حيملون يف ذاكرم أكثر من املظامل          
وال جمال بالتايل إلقامة أي عالقات سوية إال بواسطة عناصـر           
مرباة من مثل هذه املشاعر وال يذكر الناس هلا أي ذكرى من            

 .الذكريات السيئة 
قـوات الربيطانيـة        لقد جاء هذا اإلجراء مكملًا لرحيل ال      

واألمريكية وكان منطقيا إىل حد كبري فقـد كانـت اجلاليـة       
اإليطالية طوال ما قبل سبتمرب ومنذ أفول مشس إيطاليا الفاشية          
منعزلة كل االنعزال عن الواقع اللييب ومتثل حاجزا كبريا أمام          
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أي عالقة متكافئة مع شعب إيطاليا شعب ما بعـد احلـرب            
 والسبب يكمن يف طبيعة تكوينها بدون شك ،         .العاملية الثانية   

فكان صعبا عليها أن تندمج يف احلياة اجلديـدة وتـشكل أي            
ومل يكن  . مستوى من مستويات التواصل مع إيطاليا اجلديدة        

ذلك من األمور املهملة من قبل العناصر املثقفة فلقـد طـرح            
موضوع هذه اجلالية على أعمدة الصحف أكثـر مـن مـرة            

أنه آراء كثرية ، حنت يف جمملها منحى اإلدانة هلذا          وتكونت بش 
الوجود مبا كان يعنيه من توق إىل الرواسب القدمية ، وإن يكن            
هناك من رأي أن األمر يتصل بطبيعة االنفـصال املوجـود يف       
جمتمع املدينة القائمة على فكرة احلرمي والقطيعة الدائمة مـع          

 إىل هذه اجلاليـة وأن  املرأة ،  فكان ال بد للعهد من أن يلتفت         
يتصرف ذا احلس وعلى النحو الذي انتهت إليه ، ذلـك أن            

وإذا . املقصود ليس اإلجراء وحده وإمنا التحسيس به أيـضا          
كان البعض قد وجدت لديه مالحظات ، فقد تعذر اإلدالء ا           
ألن اخلطوة كانت يف حاجة إىل أن تبلغ مداها املتصل بتحريك           

 القادمة أما احلكمـة واهلـدوء واألخـذ         املشاعر حنو الرحلة  
بأسلوب احلسىن ، فمن األمور اليت ال بد أن تؤجـل بعـض             
الوقت وهاهي اللجنة املكلفة ذه املهمة قد شرعت يف تصفية          
ما لديها ، بعد أن أسندت املهمة إىل حمافظة طرابلس اليت أعلن            
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عنها حديثًا وأسندت إىل الدكتور خمتار فكادت أن تتداخل مع          
املعرض من حيث املكان بالدرجة األوىل بل من حيـث عـدم     

 . حتديد االختصاص مبا فيه الكفاية 
    ومثلما حيدث يف بالد كثرية ، يطعـم نـشاط املعـرض            
مبجموعة من األنشطة االجتماعية والترفيهية ، أمههـا مدينـة          

وكانت قد اشتهرت بألعاب اليانصيب املختلفـة ،        . املالهي  
لليافعني ، يف حني كانت األلعاب األقل       وهي ألعاب خصصت    

والناس جيدون يف اصطحاب    . ختصصا لتسلية األطفال الصغار     
أطفاهلم مربرا إلرضاء ما فقـدوا يف طفولتـهم ، فيمكنـون            
بواسطة هذا املربر ، مربر األطفال من التعويض عن سـنوات           
احلرمان يف زمن الطفولة ، حني ليس مثة جمال للتمتع مبثل هذه            

ويتحول موسم املعرض الذي يستغرق شهرا      . لعاب اجلميلة   األ
كاملًا بالنسبة ملدينة املالهي إىل تظاهرة فنية قوامهـا الفـرق           
القومية بالكامل ،فتجد هذه من جهتها جمالًا لالتصال بالنـاس          
والوقوف على رأيهم احلقيقي خاصة وأم يتـشكلون مـن          

وقيتـها مـا ال     إن معظم العروض روعي يف ت     . قطاعات خمتلفة 
يتعارض مع احلركة العامة مما جعل الظفر باحلـضور يـتم يف            

 .  متسع من الوقت ويف شيء من اإلقبال اجليد 
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    لقد تعثرت مسرية املعرض يف الفترة األوىل حتت مـربرات          
خمتلفة ، وبالذات حني شنت احلمالت الصحفية حول نوعيـة          

 واجنـرت دار    .األلعاب وتناوهلا من منطق احلالل واحلـرام        
اإلفتاء حنو هذه اجلزئية حني مل جيد الشيخ الطاهر غـضاضة يف           
خماطبة اإلدارة حمذرا من األلعاب اليت تدخل يف طائلة القمـار           

. كانت سلطة الرجل قويـة للغايـة        . حسب تقديره لألمر    
بعضها يعود إىل مكانته الوطنية وماضيه النضايل طوال عهد ما          

آلخر اكتسبه من اهلوية الدينية الظاهرة      قبل سبتمرب ، والبعض ا    
يف العهد ، فغدت مالحظاته اليت يبديها بـني احلـني واحلـني      

وما كان ذلك باملريح للكثري     . تتحول إىل ما يشبه التعليمات      
إن املسئولية الوظيفية ال    . من الذين ينظرون إىل املدى األبعد       

 ، وهـي    تبيح اختاذ املوقف املناسب جتاه تعليماتـه املـشددة        
تعليمات سبق أن أحيلت ووقع التخلص منها عنـدما أثـار           
إشكالية الصور اليت تنشرها بعض الصحف واالت حاثًا على         

وقد أفضت املراجعة املسئولة ملقترح الـشيخ       . ضرورة نزعها   
الطاهر إىل أن تنفيذ تعليماته سيترك حالة من اإلربـاك عنـد            

بوجود بعض الصور اليت    القراء الذين لن يظنوا أن األمر يتصل        
ال تتفق والعادات أو الدين ، وإمنا سيتبادر إىل الذهن أن لألمر            

. عالقة بكتابات تتعلق بالواقع وأن الرتع قد مت هلذه اإلشكالية           
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وقد علقت اجلهات املسئولة لدى خماطبتها باخلصوص بضرورة        
فكان الرد متجها إىل ضرورة عدم      . تقدمي املقترحات العملية    

وقف أمام مالحظات الشيخ املفيت يف هذه املـسألة الفنيـة           الت
وترك األمر إىل األجهزة اإلعالمية بوصفها صاحبة االختصاص        
وصاحبة اإلمكانية لتقدير املصلحة العامة يف شقها السياسي ،         
مبعىن أن يكون املفيت موضع تقدير يف اختصاصه ولكـن دون           

. من مشموالته   االنصياع ملا عساه يكون أكثر حساسية وأدق        
وما من شك يف أن املقترح كان من املمكن أن يطبـق لـو مل               
يصطدم بعدم االستقرار وتوايل املسؤولية على قطاع النشر رمبا         
من الذين مل يتوقفوا كثريا أمام إشكاليات نزع الـصور مـن            
املطبوعات وما يترتب عليها من مناخ مالئـم لكـثري مـن            

الرجل يف وجود كم هائـل      لقد تسببت تعليمات    . الشائعات  
من املضار السياسية دون أن يكون هناك من يفلح يف معاجلـة            

وهاهو الضرر يطل من مالحظاته مرة أخـرى عنـد          . األمر  
افتتاح دورة املعرض وهي الدورة اليت أدت إىل مولد حركـة           
غري عادية قللت من تأثري اجلمود الذي ران على احلياة العامة           

انب وتغري احلياة يف جمموعـة مـن        عقب انسحاب مئات األج   
املرافق حىت أن منطقة قرقارش أضحت وكأـا خاليـة مـن            

وصار الناس ينظرون إليها كمنطقة بعيدة عن املدينة        . السكان
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مع أا تشكل االمتداد الطبيعي ، وهاهي التعليمات جتيء اآلن          
مستهدفة إاض اهلمم الدينية مستنجدة بأصحاا إىل غري ذلك         

مور احلساسة والعميقة يف الوجدان فما املخرج من هذه         من األ 
احملنة ؟ إن نشاط املعرض مرتبط باملسألة الترفيهية والعقد املربم          
مع اموعة اليت تعهدت جبلب املدينة تضمن املوافقـة علـى           
قائمة حمدودة  من األلعاب ، ومجيعها تقوم على فكرة املراهنة           

ة تتجه اآلن إللغائها خاصة حـني       والني. املالية واملقابل احملدد    
دخلت الرقابة اإلدارية على اخلط مـستفهمة أولًـا مث جـاء            

.     مندوا ومعه جمموعة من األسئلة احملتاجة للرد كال على حدة          
وكيف ميكن إقناع اجلهات اليت متلك القرار بـأن األمـر يف            

لقد كانت هذه التجربة جديدة مع التـدخل        . منتهى العادية   
شر يف خمتلف الشئون إذ مل يكن من احملتمل بأي حال مـن             املبا

األحوال أن تصل رسالة بصدد مدينة املالهي ونوعية األلعاب         
وأن يوفد مندوب خاص من الرقابة ليتوىل التحقيق مع قيادي          
املعرض ومسئوليه دون أن يكون هلذا التصرف أثـره علـى           

مل املرتـضي   لقد حت . النفوس املتطلعة للعمل التواقة للمسامهة      
املسئولية كاملة غري منقوصة لكن املـسألة ليـست مـسألة           
شخصية وإمنا هي مسألة أسلوب العمل الذي أخذ يتسلل إىل          
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احلياة وهو األسلوب القائم على مبدأ استسهال التهمة واعتبار         
 .اإلحالة على التحقيق من أبسط اإلجراءات 
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23 
 

نة املالهي بواسطة التعاقد ، عقـب             جيري استجالب مدي  
إعالن ينشر فـوق أعمـدة الـصحف يتـضمن الـشروط            

ورغم أن املتقـدمني إىل     . واملواصفات وحقوق الطرف املقابل     
التأجري يكونون على هيئة املتنافسني فإن جمموعة معينة ما تلبث          

وما ذلـك إال ألن     . أن تتفق رد اإلعالن عن فتح املظاريف        
ة واحدة والعاملني فيها من الفنيني ال يـتغريون         الشركة املالك 

اهلدف منها فقـط    . أيضا ، وبالتايل فإن معركة األسعار ومهية        
إجياد الشرعية لإلجراء اإلداري ، كمـا أن حجـم العمـل            

إن هذه اموعة ليست جمهولة بـل  . يستوعب اموعة كلها  
ط معروفة للناس حق املعرفة وشهرا واضحة يف كل األوسـا         

فقد ارتادت عوامل الترفيه والنشاط الفندقي منذ سنني طويلة ،          
وهو الذي بدأ ازدهاره يف الفترات اليت ظهرت مع النـشاط           
النفطي ، حني ظهر سليم يف املقهى السياحي وعز الـدين يف            
أكثر من مقهى وملهى وفندق ، والعارف الذي اسـتطاع أن           

 .رب يشتري مع آخرين املقهى التجاري يف ظروف احل
    وهم على أي حال جمموعة من األصدقاء الذين ال ختطئهم          
العني كلما جالت يف املدينة ومقاهيها وشوارعها ، وإن يكـن           
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ـًا فبقدر ما يعلو احلديث عن            املرء حيار يف حقيقة أمرهم أحيان
اخلالف بينهم بقدر ما تسرع األيام جبمع مشلهم مرة أخرى ،           

ا خاصا م يفلح يف راب أي       ولعل عاملهم األسرى يشكل أفقً    
وهم من أجـل    . صدع يقع ، باعتباره يفوق مجيع الفضاءات        

ذلك خيتلفون ولكنهم يتفقون يف اية املطاف واخلسارة كـل          
 .اخلسارة ملن يبوح ألي منهم بكلمة تنال أحدهم 

    عندما دخلوا مكتب الشئون اإلدارية بوصفه اجلهة الـيت         
كل على  . مر توجيههم ، أعادوا     تشرف عليهم مجيعا ومتلك أ    

تلك الصورة القدمية اليت طبعت احلياة األوىل يف املدينة،         . حدة  
حني كانت احلركة املسائية تبدا من املقهى التجاري لتسري عرب          
سلسلة من احملال تنتهي أحيانا يف املقهى السياحي الذي أسس          

قائمة ،  يف بداية النشاط وأعطى صورة خمتلفة عن مجيع احملال ال         
. وظل حيتوي السهرات إىل الساعات األوىل من كل صـباح           

إن الذهاب إىل هناك خيتلف وفقًا لطبيعـة اموعـة ، فهـو             
بواسطة النادي يأخذ شكل املتابعة للعرض الفـين واالكتفـاء          
بأقل الطلبات من حيث املشروب ، يف حـني يـذهب مـع             

ـ . اآلخرين مذهبا آخر وخيتلف اختالفًا بينيا        ى أن احليـاة    عل
تستوي يف هذه العوامل بني مجيع األجيال وخمتلف املستويات إذ          
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إن من يرتاد هذه الفضاءات يتجاوز مجيع القيود املفروضـة ،           
 .أال أن ذلك ال جييز أبدا املساس باآلخرين 

    إن جلستهم تبدأ عادة من اإلليوس ذلك املقهى الذي يقع          
يكن مثة امتـداد عمـراين      يف اية شارع عمر املختار حني مل        

الريفريا " يتجاوز املعرض ، عندما كان يف تعريفه أيضا يسمى          
يقابـل املكـان متامـا      " سينما كاتانيا   "وتدعى دار العرض    " 

الشتيوي الذي استطاع أن يكسب الشهرة ألمسه الشخـصي         
عندما دخل شراكه مع أحد اإليطاليني وأدخل جتديـدا علـى      

ى تسمية املعرض ، لكن اإلليوس كان       احملل تغلب بواسطته عل   
يشهد نشاطًا آخر وممارسة خمتلفة عن احملـال األخـرى ، إذ            
حيرص بلقاسم على أن يكبل لزبائنه مبكيال خيتلف عن بقيـة           
املكاييل ورمبا عمد إىل إمهال بعض الطلبات عند تقدميه قائمة          

إن عددا من الزبائن يرجعون موقف بلقاسم هذا إىل         . احلساب  
ة يف الثأر من صاحب احملل اإليطايل أحد الذين أتوا علـى            رغب

ومل يعد مقبولًا أن يرضى املواطنون مبا يدفع        . األخضر واليابس   
هلم من أجر زهيد ، واملخرج الوحيد أن يتم التصرف ـذه            

وهناك من يرجع املسألة إىل أبعد من ذلك فيعيدون         . الكيفية  
 يف سـنوات اجلهـاد      السر إىل ما فقد الرجل من أهله وذويه       

يف حني يؤكد   . عندما كان األهل خيوضون معاركهم املشرفة       
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طرف ثالث بأال هذه وال تلك األمر ال خيـرج عـن حقيقـة              
مفادها أن الرجل من أصحاب املزاج وهلذا حيبذ التصرف ذه          

 .  الكيفية 
     إن اللعب الشائعة يف املقاهي واحلانات كانت يومئذ كرة         

 البلياردو املعروفة ، وإن تكن األجهزة املتمثلة يف         الطاولة ولعبة 
أي مباراة كرة القدم بواسطة األيدي قد أخـذت         " اجلتوين  " 

هي األخرى يف االنتشار وتستقطب اهتمام الالعبني وتظفـر         
وذلك ملا توفره من حتقيق هواية املنافسة على مهل ،          . بإقباهلم  

شروبات الـيت   شريطة أن يكون من حق الفائز الظفر ببعض امل        
يتوىل تسديد مثنها من خيسر اللعبة ، حبيث يظـل مـن ربـح              
يستهلك مشروباته هذه بالشكل الذي يريد بل وتكون لديـه          

 .رصيدا كبريا جينبه اإلنفاق يف عديد األيام 
    وقد كان أصحاب مدينة املالهي من أمثال عـز الـدين           

يف لعبتهم  والبشري وغريمها يتحلقون كل مساء ، حيث يتبارون         
هذه ، فيقضون الساعات الطوال وكل من خيسر يتوىل تسديد          
مثن الطلبات مبعىن أن ما جيري كان شكلًا من أشكال القمـار            

وقد بدأت يف األساس من لعبة الـورق الـشائعة          . املخفف  
اليت تبدأ باثنني متقابلني ومتتد     " السكنبيل  " واملعروفة مبصطلح   

تبـدو هـي    " الرمينو  " د لكن   يف بعض األحيان إىل ستة أفرا     
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اللعبة املفضلة والقادرة على حتديد الكفاءة واستيعاب القلـق         
وال شـك   . اليومي وامتصاص كل ما ميأل احلياة من منغصات         

أن الذين بلغوا سنا معينة يكونون دائما أدىن من غريهم حنـو            
ومن املؤكد أم مجيعا كانوا كذلك ، أي هؤالء         . هذه اللعبة   

ولون بعامل مدينة املالهي لقد كانوا ميارسون لعبتهم هناك،         املشغ
لكن األسطى بشري يالحظ عليه الغياب اآلن عن هذه اموعة          

 .رغم انه كان ال يغيب عن اجللسة قدميا يف أي يوم من األيام 
كم كان يعشق اجلمال ذلك الرجل املوغل يف القصر والذي مل           

ويا مع رأسه من احلرص على      متنعه كتفاه اللتان تكادان أن تست     
وهو خيرج مرتديا لباسه الطرابلسي     " البسكل  " ارتداء طاقية   

" واضعا فوق أذنه املشمومة ، مصرا على أن يبتسم ولو كان            
وقد كان يعيش قصة حب شـائعة       . ليس يف صاحله    " الزهر  

لدى مجيع جلسائه حني ظل مرتبطًا بذلك احلب الذي كان من           
رية اليت كانت تطل بني الفينة والفينة ليقـف         مثرته الفتاة الصغ  

معها طويلًا وخيرج معها أحيانا ، ويظل يتابع حركتـها حـىت            
تتجه حنو زاوية من الزوايا القريبة حني صار كشالف خيـوض           
جتربة اللعب هو اآلخر واستطاع وهو أصغر من يف اموعة أن           

 إنـه مل    يستمر يف حتقيق النصر تلوا النصر عليهم مجيعا ، حىت         
 .خيسر طوال جمالسته إياهم 
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    لقد بعدت الفترة نسبيا ، أو أن األحداث قـد جعلتـها            
كذلك ، ففي سنوات املسئولية واالنشغال ختتفي من الذاكرة         
معظم األحداث اليومية اليت اعتادت أن تعلق يف زمن النـشأة           
األوىل ، حيث ال مهوم كثرية وكل جديد له طعمه وله قدرتـه   

على أن األحـداث    . بقاء ، النعدام املفاضلة والتنوع      على ال 
كان . تستدعي بعضها وتفلح يف احلضور بالرغم من ذلك كله          

. األسطى بشري مرفوقًا بالعارف عندما طرقا سويا باب املكتب          
لكن العارف هو املعين باملسألة ، فالبشري أسطى ليس أكثر وهو    

، يف حني ارتاد العارف     ال يترك املقهى الصغري من ناحية املشري        
إن املعرض نبش الذاكرة حنـو تلـك األحيـاء         . أماكن أكرب   

والعوامل اليت سعت إليها األقدام وعايشها الفؤاد قبـل سـنني           
عمـر  . طويلة وفقًا للنظرة املعاشة لكنها قريبة يف واقع األمر          

هذه التجربة ال يتجاوز اخلمس عشرة سنة لكنها اآلن ال تبدو           
لكن مـا   . خييل للمرء أا أكثر من ذلك بكثري        . كذلك أبدا   

ما تزال السن احلقيقية يف حـدود احلاديـة         . العمر يف جممله    
والثالثني ما عدا ذلك حمض زيادة أولتـها ظـروف اإلدارة           

. ومشكالت اإلحصاء وزيادة عدد السكان يف املدينة الصغرية         
لكن ما فائدة التـصحيح اآلن والـذاكرة        . هذه هي احلقيقة    

حتمل أحداث سنني سبقت املولـد      . حتمل ما هو أكرب بكثري      
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لقد عمقتها الروايات من قبل الذين عايـشوا ومـا          . بفترات  
نسوا أبدا ما جرى هلم يف هذا الزمن العجيب ، الزمن امللـيء             

إن الطاهر الذي أخذ يف التردد على حنو يـومي مـن            . باحملن  
 شراكه مع عبدو     خالل ارتباطه باملكان وتأجريه ألحد املقاصف     

آخرها مـا   . هو اآلخر يطرق هذه الذكريات بطريقته اخلاصة        
سبق الزواج بفترة قصرية ، بل ما سـبق االسـتقرار عـشية             

 .احلصول على بيت مستقل 
    ترى هل ميكن للمرء أن يصرخ يف وجه عبدو ، حني أراد            
أن يتحدث عن مشائل الطاهر ، هل مـن الالئـق أن تـصل              

جة القول له وهو الذي حيسب أنـه يعـرف          الصراحة إىل در  
إنك أيها العزيز تنال من االهتمام ما تنال ألنك مع          . بصاحبه  

. فليست القرابة كل شيء يف الـدنيا        . الطاهر وليس العكس    
إن اجلرية الطيبة والعشرة احلسنة كثريا ما تفـوق يف تأثريهـا            

بوح وقوة جاذبيتها عالقات الدم بيد أن هذا القول لو وقع ال          
به ال بد أن جيرح كربياء عبدو بدون شك ورمبا رأى يف ذلك             
نوعا من التكرب الذي أملته الوظيفة ورمبا ذهـب إىل ظنـون            

إن االنتماء إىل املدينة    . أخرى كثرية ، فهو يرى غري ذلك متاما         
الصغرية بالنسبة له يعترب أكثر حضورا خاصة وأن وضعه قـد           

 حبكم نـشأة اجلـد األول ،        هيأ له التحرك يف أكثر من فضاء      
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فليس من املصلحة أن يقال مثل هذا الكالم ، فاألمر يف ايـة             
املطاف ال يعنيه واملهم أن يبقى املقصف لالثنني داخل مدينـة           

كل شيء صـار    . املالهي وليكن من يكون السبب يف ذلك        
والطاهر يعرف هذه األمساء جمتمعـة ،       . حاضرا يف الوجدان    

 مل يغادرها أبدا منذ كان شابا وقـد قـرر           وهذه األحياء فهو  
االستقرار ا بعد أن كرب وبىن عش الزوجية وأجنب عددا من           

إن بعض األحداث تفرض نفسها وظروف التعامل       . األطفال  
تتجاوز أشياء كثرية ، وبعض العاملني هلم جتارم مـع هـذه            
 اموعة اليت ال متل معسول الكالم ، وال تسأم كثرة الوعـود      
اليت ختلف أكثر من مرة يف اليوم الواحد ، فاملطلوب أكثر من            
املوجود واحلرص على إرضاء اجلميع يـؤدي بالـضرورة إىل          
غضب اجلميع ، وكل األشياء تنتهي بانتهاء املوسم واملوسـم          

هذه هي طبيعة التعامل بني أكثر      . يعين املصلحة بكل تفاصيلها     
ودراية كم جيـسد    وعلى املرء أن يدرك ذلك بوعي       . الناس  

التعامل مع هذا النمط من البشر ، ما لدى الناس مـن قـوة              
املقدرة على االستماتة يف سبيل قضاء املصلحة سواء باإلقبـال          
على من لديه إمكانية حتقيق املستهدف أو بـاالزورار عمـن           

. ليست لديه هذه اإلمكانية ، بعد أن كان ملء السمع والبصر          
ى واألساليب أكثر من أن تتكرر،      إن الوسائل أكثر من أن حتص     
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فهي معروفة ولكنها تبتكر وفقًا للحاجة وضـرورات العمـل          
ويل ملن ال   . والويل ملن ال يصون نفسه من مثل هذه األساليب          

حيذر مثل هذه األالعيب ال شيء يف هذا الوسـط  ميكـن أن              
إن املدينـة تبـدو يف   . خيفي على أحد ال شيء ميكن أن يكتم   

. س صغرية بكل ما يف كلمة الصغر من املعـاين           الواقع امللمو 
املعلومة تتناقل بسرعة الضوء هذه هي احلقيقة اليت تؤكـدها          
التجربة اليومية وجيسدها الواقع املعاش ، ال شيء خيفـي وال           
شيء ميكن أن يعاب على أن الوسط يف جمموعة ال يتعاطف مع            

قبـل سـنوات    . أي منهم وال أحد خيشى طرفًا من األطراف         
كان الكالم كثريا عن سوء استغالل املكان ، أما بعد اهلزة اليت            
حصلت يف اجلهاز فإن األمور تغريت نسبيا ، كان تأثري هـذه            
اهلزة قويا على ما يبدو ، كما أن االختصاصات من جهتها قد            
وزعت وصار لكل صالحياته ، لكن اإلدارة هـي العـصب           

ـ          ومـع أن   . صلحة  القابض على كل ما ينبغي أن يؤول إىل امل
العاملني بالقسم مل يبلغوا من الشهرة مبلغا يـذكر كمـا أن            
درجام يف السلم الوظيفي صغرية وأعمارهم كذلك ، لكنهم         
جديرون مبنح الثقة كاملة ، هذه هي وصية سي بوهدرة الذي           
تفضل ا عند استالم العمل منه ، بعد أن شغله لفترة مؤقتـة             

ة التنقالت اليت مشلت أصـحاب      ريثما يأيت البديل عقب حرك    
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الدرجات الكبرية عندما تقرر تفعيل املعرض لقد قال يومئـذ          
كل ما جيب أن يقال بصدد عبد الرمحن واهلمايل ، من حيـث             

 .األمانة والصدق والبعد عن سفاسف األمور
    كان متحرجا من بعض املبادرات اليت حاولت أن تـسيء          

د على التوصـية بـضرورة      هلذين املوظفني الصغريين ، فلم يز     
إعطاء الفرصة وعدم اإلصغاء ألي كالم غري مسؤول أو وشاية      

مل يكن الرجل معروفًا كثريا لكن مسعة       . غري مربأة من التسلية     
الصادق رجل التربية املعروف رجحت مـن كفتـه أوال ، مث            

وكان أكرب ما لفت النظر حنو شخصيته       . كالم العاملني حوله    
ن وهو الذي كـان حمـط أنظـار عديـد           هو زهده يف املكا   

إن العزوف عن الظهور وعن السلطة بفعل فعلـه         . املوجودين
فالـسلطة  . عند كل من يتعامل مع األحداث بروية وتـدبري          

تسيل اللعاب وتفسد الطيبات وكل زهد فيها يعين احلـرص          
 .على ما هو أكرب وأبقى 

ـ            د      إن معظم املشتغلني بعامل املالهـي مـن خـالل التعه
واإلدارة، مل يكونوا من الذين يتوقفون أمام ما يتداوله الـرأي           
العام من حيث السلوك الشخصي بشكل عام وقضايا الزواج         

وهم ال يـستنكفون أيـضا مـن        . والطالق على حنو خاص     
االقتران بذوات املاضي املعروف ، حني كان األمـر مـشاعا           
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ال نتـاج   ومل يكن ذلك بطبيعة احل    . ومقررا بنصوص القانون    
قرار يتصل بالتطلع حنو املستقبل وعدم التوقف أمام السائد إذ          

فمـن الـسهل   . لو كان األمر كذلك لبدا باعثًا على اإلكبار    
وفقًا للنظرية الفرنسية أن يقترن املرء بامرأة ال ماضي هلا ولكن           

بيـد أن الـروابط     . الصعوبة تكمن يف اختيار ذات املاضـي        
 نتاج التطلع ملا كان قد حتقـق مـن          القائمة كانت يف الغالب   

دخل، ويف أحسن الفروض لعوامل ذاتية حمضة رمبـا يتـصل           
واألمر قد ال يتصل باملرأة فاملرأة      . بشكل من أشكال الرغبات     

يف معظم التجارب تبحث عن االستقرار وتسعى إليه مع أكثر          
 .من طرف بالرغم من توايل اخلذالن 

ب املتـصلة بالعـشرية         أقدم ما عرف بصدد هذه التجار     
البشري وغرامه الشهري يف مصراته اليت حل ا من خالل عمله           
يف قوة بوليس طرابلس يف بداية االحتالل الربيطاين ، عنـدما           
انتسب إىل هذه القوة وكان يومئذ يف العشرين من العمر على           

وكان مبعث ذلك الغرام ما توفر له من إمكانيات         . أبعد تقدير   
عطت ألغانيه نكهة فريدة دفعت بتلك احلسناء       صوتية هائلة أ  

أن تقبل عليه وتتخلى عن سواه حىت أن ذلك اإلقبال مل يتـأثر             
بعاهة العرج اليت ابتلى ا عقب سقوطه من ذلـك الفـرس            
اجلموح وهو يتدرب على السباق وأصيب بكسر يف الفخـذ          
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ظل يعاجل منه الشهور الطويلة وظلت احلسناء شديدة االرتباط         
بالرغم من كـل املغريـات وكثـرة        . ئمة اإلقبال عليه    به دا 

باذلة كل  . وهي مصرة على االرتباط به      . الباحثني عن إقباهلا    
جهد يف سبيله ساعية بكل الطرق والوسائل لـضمان تلـك           

إا العالقة اليت كان من مثرا ذلك املولـود الـذي           . العالقة  
 يـتم   اختار له اسم والده على أمل الزواج الالحـق وحـني          

اخلروج من ذلك العامل ، فإذا ما تعذر ذلك ظلت مشكلة ذلك            
الفىت من بني املشكالت الكثرية اليت عرفها الواقـع الـصغري           
وشغلت اهتمام البعض بدًءا من الدراسة األولية ووصـوال إىل          
مرحلة اجلامعة وسؤال اهلوية لقد كانت املرأة توايل اتـصاالا          

اخلمـسينيات وجـزًءا مـن      يف ذلك الزمن الذي امتد عرب       
الستينيات بكل املعارف القدمية أمال يف تسوية هذه الوضـعية          
الصعبة لذلك الطفل الضحية حني أحاطته األم باملعلومة وظل         
يوجه رسائله إىل البشري يف مصراته عساه يـستطيع مواجهـة           
مسؤولية ويقدم على احلل الذي ينبغي أن يقدم عليه وفقًا ملـا            

 واملعلومات ، خاصة وأن األم قد أفلحـت يف          لديه من احلقائق  
شق طريقها وحتقيق استقرارها ومل يبق هلا من مشكل سـوى           

 .الطفل 
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    مل تكن تواجه مشكلة يف التربية وال التدريس فقد أوكلت          
مسؤولية تدريسه إىل أول مدرسة خاصة تأسست يف الـبالد          

ص وحقق من جهته أفضل النتائج إذ مل يتخلف يوما ومل تـنق           
عالماته عن االمتياز يف أي فترة حىت كان مـروره إىل كليـة             

 .اهلندسة وليس له من أمنية سوى أن حيظى باعتراف الوالد 
لقد كان يوما عاصفًا وحلظة من أشد اللحظات إثارة عنـدما           
كان الرجل بني أصدقائه ومعارفه من الذين رافقـوا رحلـة           

إذا بأحد الشباب   الشباب وسنوات اإلقامة األوىل يف املدينة و      
اليافعني يغشى اجللسة طالبا االنفراد بالرجل ويتحـدث إليـه          

 :بكلمات غاية يف الدقة والوضوح 
    لقد جئتك ألقول لك بصريح العبارة لست حمتاجا لشيء ،          
وما مل يصلك مين شيء من اخلري فلن يطالـك حبـول اهللا أي              

 بطاقة  لقد دخلت املرحلة اجلامعية وصرت يف حاجة إىل       . سوء
اهلوية والبطاقة حتتاج إىل االسم الثالثي ، وأنت حسب علمي          

أنت يا سيدي والدي فـاعتقين لوجـه اهللا         . وتأكيد والديت   
 .وامسح يل باستخراج بطاقة شخصية حتمل امسك أيها الوالد 

لك أن تعتربين من األرقاء وهذه البطاقة مبثابة العتق فلتسمح يل           
لنسبة يل ولن تكون صعبة عليـك وال        ا ، إا تعين الكثري با     
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بطاقة أريد أن استصدرها ممكن أن جتر عليك ما         .. ضارة بك   
 .ولن أكلفك مبقتضاها شيئًا . تريد مين من اخلري 

    كان األب يدرك احلقيقة اليت يتحدث عنها الفىت ، ورمبـا           
يكون قد أوشك على االستجابة لكنه خشي من بقية األفـراد           

ئك الذين مل خيربهم حبقيقة األمر ذات يوم من         أو هكذا قال أول   
األيام مما جعله مضطرا إىل البقاء على موقفه القدمي وإصـراره           
على أن املسألة موضع شك وال ميكن أن حيمل وزرا ال يثق يف             

 !!مسئوليته الكاملة بصدده 
    وبني مد وجزر وأخذ ورد ، وبكل رباطة جأش وشـجاعة           

 .يته احليلة نادرة قال الفىت وقد أع
 مل جتد يف كل من عرفت       – يا سيدي    -    ال أعتقد أن والديت     

من الرجال سواك ، لتقول أنك األب لو مل تكن متأكدة مـن             
أقواهلا وأنا أيضا أشاركها اعتقادها إذ مل يكن هناك ما يـدعو            
ألن تدعي مثل هذا اإلدعاء ، وقد عرفت فيمن عرفت األقوى           

وليس يل بعد هذا كله سـوى أن  . ضا  واألغىن ورمبا األمجل أي   
وقفل الفىت من حيث    . ويلك أمام اهللا    . ويلك أمام اهللا    ( أقول  

كان القدوم لتحل بعد ذلك ساعات الوجوم الطويلـة الـيت           
أفسدت مجال اجللسة وجعلت الرجل يواجه أثقالًا من احلـزن          
وصفها من حضر بأا ال تتسع هلا جبال األرض قاطبة دون أن            
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 اختاذ أي قرار ، ويتسرب اخلرب إىل األسـرة ويأخـذ            يستطيع
 .اللغط مداه ومتأل املشكلة أطرافًا كثرية من اتمع الصغري 

    كان اخلالف كبريا بني رفاق األمس بصدد هذه اإلشكالية،         
ففي حني يؤكد عبد احلفيظ أن البشري الوحيد الـذي كـان            

 ستة أشهر   صاحب اخلطوة ، وأن االختالء الذي دام أكثر من        
حتت مظلة التقارير الطبية اليت كانت تستخدم من قبل الـاليت           
عرفن تلك العوامل لتطويل فترات الراحة واستغالهلا للغـرض         
اخلاص هو ما فعلته هذه املرأة وهي تراهن على انتهاء العالقة           

مبعـىن أن كـل     . مع بشري بالزواج وتوفري الشرعية للحامل       
يف سبيل التمكني للعالقة كـان      اإلجراءات قد اختذت علنا و    

مجيع الرفاق وهم من أفراد الشرطة على علـم ـا وعلـى             
خباياها، وإن مل تكن تنطوي على أي خبايا تتجـاوز الغـرام            

حني كان عبد احلفيظ يقول قوله هذا وال يستغفر اهللا          . املعلن  
ملا جبل عليه من ثقة يف رواياته وصدق يشمل به دائما أقرب            

 فإن عبد اهللا الذي كان من أشد اموعة فطنة يف           الناس إليه ،  
هذه األمور يرجع األمر إىل دهاء الناس قبل أي شئ آخـر ،             
مبعىن أن حماولة إقناع البشري بأبوة الوليد الضحية مردها قبـل           
كل الشيء إىل الشعور بضعف عشريته وإمكانياته إذ ال ميكن          

ولدة ومن كان   أن يعلق الوليد بآخرين من أمثال سليمان أو ال        
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عبد اهللا  . مثلهما ملء السمع والبصر يف تلك األحياء بالذات         
يذهب إىل اكثر من ذلك حني يرجع محاس عبد احلفيظ إىل ما            
عرف عنه من االندفاع ، بدليل أنه قـد حتمـس ذات مـرة              
ملوضوع مشابه وقرر دون غريه أن يتطوع ألنقاد إحدى بنات          

جمموعة الزمالء الـذين    البلدة ذات يوم فطرح املوضوع على       
قرروا تربير التصرف بإجراء القرعة وكتبـوا األوراق كلـها          
بامسه ، ويومها رفض عبد اهللا أن يشترك يف هذه القرعة متعلالَ            
بأنه ليس من أبناء البلدة فأسئ فهم املوقـف واعتـرب مبثابـة             
التخلي ، يف حني كان الباعث احلقيقي أن عبد اهللا مل يـشأ أن              

بة ختص صديقه ، إذ إن ما كان مهما له أن يقف            يشترك يف لع  
إىل جانب صديقه مبسئولية وليس بالكيفية اليت تصرفت ـا          

لقد كان عبد احلفيظ شديد االهتمام ذه املـسائل         . اموعة  
واليت يبدو أا تستجيب ملقومات شخصيته املتقحمـة لكـل          
الصعاب حىت أن الصفة اليت أطلقت عليه من لدن اخللص من           

باعتباره يتكلف ما ال يستطيع أو      " كلوف  " أصدقائه هي صفة    
بيدا أنه اآلن صـار     . ما ال يعنيه يف حني يرى هو العكس متاماَ          

مشغوالَ بنفسه ، فقد انتابته ذحبة صدرية حادة للغايـة حـال            
فراغه من املزرعة اليت استصلحها بالكامل إىل جانب تـشييد          

صـدقائه أن يتـرك       املتجر ، وذلك عندما طلب منه أعـز أ        
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املزرعة اليت كانت تفلح مناصفة ، و طلب شركاؤه كذلك أن           
يسلم هلم املتجر الذي كان يشغله من دون تـرخيص ودون           

لقد كذبت التجربة إمكانية التعويل على الثقـة        . كتابة موثقة   
اليت سار عليها طوال عمره فما كان عليه إال أن يبـدأ مـن              

م مع األصدقاء و ال مناص      جديد ودون أن يدخل يف أي خصا      
من إجناز األمرين معاَ ، املزرعة لكي يستوعب األسرة الكبرية          
اليت تتجاوز الثالثني كنتيجة للزواج من أكثـر مـن زوجـة            

 .  واملتجر الذي يقتات منه اجلميع 
    لقد أك نفسه بال حساب ، ومل يترك أي فرصة للراحة ،            

يف الوقت الذي يفرغ فيه     فهو بني املشروعني باستمرار و هاهو       
من مهمته يقع طريح الفراش ويضطر إىل دخول املستـشفى ،           
ويكون من املتعذر الذهاب إليه بشكل يومي جـراء الـدورة           
املعرضية ومشاغلها وما تفرضه من مداومة تـشمل الـصباح          
 . واملساء ، فاملسئولية الوظيفية حساسة و ال جمال للتخلف أبدا

الم املسئولية ، حبجم ضيفه قبل ذلـك        كان سروره كبرياَ باست   
من اإلحالة على اخلدمة املدنية والبقاء من دون عمل ، وعندما           
تقرر العمل كان تعليقه يف كلمة واحدة مثل شـعيب نـسائي            

 مبعىن أن املرأة الـيت هلـا        -" معلقة خري من مطلقة      " –يقول  
عالقة بالزوجية وان كانت فاقدة ملعظم احلقوق ، فهي أفـضل   
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 تلك احملسوبة يف عداد املطلقـات ، أي أن العمـل وإن مل              من
يكن متفقاَ مع امليول أو املكانة أو الطموح فهو أفـضل مـن             

 .البقاء بدون عمل على اإلطالق 
    شخصية هذا الرجل فريدة للغاية ، فهو ذو ذاكرة حديدية          
يرصد كل األحداث ، وحيسن روايتها ويفرق تفريقا ظاهرا بني        

وهو ال ينكر على مـن      . لشخصية وطبيعة األحداث    العالقة ا 
خيتلف معه أي موقف من املواقف اإلجيابية سواء كان ذلـك           

ميقت كل املقت تشويه املواقف عند      . قبل االختالف أو بعده     
 .اخلالف وتزين اخلطأ يف حلظات الرضا 

    كان يف مقدمة الذين دخلوا سلك البوليس حني قـررت          
تح أبواب التجنيد وطلبت مـن رؤسـاء        اإلدارة الربيطانية ف  

احملالت أن حيثوا املستقيمني من الشباب على أن يدخلوا ذلك          
. وقد أثبت جدارة يف التدريب أوالَ والتسيري ثانيـاَ          . السلك  

واكتسبت معاجلاته يف مصراته بالذات قدرا وافرا من املرونـة          
واحليلولة دون التورط يف أي مستوى من مستويات تـشعيب          

اكل والوصول ا إىل درجة التقاضي ، فلم يثبت انه قـام            املش
بإحالة أي مشكلة إىل جمال القضاء و إصدار األحكـام الـيت            

ولعله هلذه الـسلوكيات عـرف      . تدخل الناس يف السوابق     
و أن يكن العارفون يرجعون     . بالتعصب لرأيه و اإلصرار عليه      
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نوسي األمر إىل احنداره من صلب ذلك الفقيه العظـيم الـس          
بوشعوه الذي عرف بأنه من اشهر احلفظة وأكثرهم قدرة على          
التعليم و خترج على دورسه العديد من الفقهاء واملقـرئني و           
يذكر البعض أنه لشدة وضوحه حني كلف ذات مرة مبراقبـة           
أحد رجاالت مصراته ، ومل جيد بدا من قبول املهمة ، فضل أن             

 املخلصني ويقول   يأيت للمعىن على مرأى ومسمع من أصدقائه      
لقد كلفت باملراقبة وما سيصل من غـريي        ( بصريح العبارة   

و ) سأقوم بنقله أما الذي لن يصل فسأتكفل باإلعراض عنـه           
كأنه يقول بوضوح شديد إن هناك من سيقوم باملهمـة مـن            
طرف آخر ومن بني املترددين علـى الرجـل و إن هـؤالء             

ن املعين أن يراعـي     معروفني بالنسبة لعبد احلفيظ و هو يريد م       
وعنـدما  . ذلك كله حني يتصرف وحني يتعامل مع األحداث       

يئس من القدرة على أداء مهمته ومن إمكانية العيش باملستوى          
الذي يريد كان خروجه من ذلك السلك و دخولـه جمـال            
التجارة ومن اصغر أبواا ، إذ ما كان يهمه فقـط ضـمان             

 .املستوى الالئق من املعيشة 
القلب من حيث هـو     :  املرض عنيفاَ مع هذا الرجل           كان

عصب احلياة ، وعبد احلفيظ من حيث هو قطعة من احلياة ال            
يتوقف عن التفكري فيها جمتمعة ، واألصدقاء واألبناء سـواء          
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بسواء ، األطفال الذين تسبب يف كثرم زواجه من امرأتني يف           
ا احلق  آن واحد ، وعدله الذي فرض عليه أن يكون لكل منهم          

يف اإلجناب ، وهو على أي حال ليس عدمي احلجة اليت يربر ا             
املضي يف طريقه ، واألمر ال يقف عند أسرة سيدي السنوسي           
و ال حىت الشعاونة مجيعاً ، فعبد احلفيظ ال يفكر ذه الكيفية            
ولكنه يفكر يف البلدة ويصل بعد ذلك إىل املنطقة اليت حتتـل            

 من السكان حىت أـا اعتـربت    مساحة شاسعة ويف أقل عدد    
ويقـوده  ) تاورغـاء   ( معادلة ألقل مناطق مصراته ذات يوم       

تفكريه إىل البلد يف عمومه الذي حيتاج إىل املاليني ليكون مثل           
بقية األوطان أن سؤاله االول عند كل حديث يتصل باإلدارة          
فينصرف دوما إىل حتفيز الناس إىل اإلجناب ومساعدم علـى          

حىت إنين اذكر حني ذكرت أمامه اسم أحد        .  املهمة   إجناز هذه 
املثقفني الذين كانوا يدعون إىل السفور ذات يـوم ومل خيـف            
تربمه من ذكر امسه فعزوت األمر إىل هذه الناحيـة و إذا بـه              
يؤكد أن األمر ليس كذلك و إمنا إىل تبين ذلك املثقف لفكرة            

. نيـة   حتديد النسل والذي يعترب من وجه نظـره خيانـة وط          
والسبب أن بلدا ذا االتساع وذه القلة يف العدد ال حيتـاج            
لشيء مثل حاجته إىل تشجيع التناسل ، فـإذا مـا ذكرنـا             
اإلمكانيات الشحيحة يف املطر على وجه التحديـد فـإن رده         
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السريع بأن اآلخرين حيتاجون وهم ميلكون مصادر رزق و إن          
ئه بغري الليبـيني ، و      مهمتنا أن منأل الفراغ الذي يضطر إىل مل       

لديه أشعار كثرية يف هذا الصدد وهي اليت جسد فيها اهتمامه           
القوي باملكان واحلرص على تطويره وحتقيق اللحمة بني أبنائه         
وجتاوز كل النظرات القبلية اليت تطفح أحيانا وـدد هـذه           

إنه يرفض كل القائلني مبثل هذه املقوالت وال ينـسى  .اللحمة  
وسيكون عابثا حبق كـل مـن       .  الوطين أبدا    هلم موقفهم غري  

حياول إرجاعه عن موقفه فهو شديد االعتزاز برأيه والتمسك         
لكنه اآلن يف مواجهة املرض حىت لقد اصبح ضرورياً         . بثوابته  

أن خيرج من البلد إىل ما وراء احلدود وكان مؤمال أن تكـون             
 حافظته  الوجهة إيطاليا اليت يعرف لغتها إىل حد كبري و أفادته         

يف إجادة النطق ا ولكنه مل يفعل ذلك وإمنا اختار مصر الـيت             
كان يتابع أخبارها قبل ناصر و اعجب اكثر من ذلك بناصـر            

إن القاهرة أخلد يف الوجدان من      . ومسى عليه احب أبنائه إليه      
روما ولذلك حزم حقائبه مرفوقا بالسنوسي ابن مطاع األكرب         

فيظ وهكذا حـزم يف سـرعة       والذي كان دوما يقدم عبد احل     
الربق حقائبه و اجته إىل هناك ، ليقف أمام التجربة وجها لوجه            
وليقول ايليه و أحبائه من الذين مل يتأخروا يوما عن زيارتـه            
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عقب العودة واملرض قد استفحل اكثر إن الكفاءات موجودة         
 .لكن اآلالت ال توجد 

 فهو حـريص        وهكذا اقنع نفسه بسالمة خياره املصري ،      
على الذهاب إىل مصر و ال يهم ما يقرر بشأنه و ال ما ميكـن               

كان ذلك هو ديدنه يف احلياة املشاركة يف األحداث         . أن يطاله   
ما اكثر ما تعـصب لرأيـه و        . والدعوة املستمرة حنو التقدم     

اندفع يف ذلك كثريا ، لكنه ال جيد غضاضة يف التراجع حـني             
 حرجا يف االعتذار كلمـا رأى       يقف على خطأ رأيه ، ال يرى      

ذلك ضروريا ، ومفيداَ للمصلحة العامة كما عرفها و تشبث          
 .ا و أصر على االحنياز إليها 
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24 
 

    أغرب اللقاءات واشدها إثارة للنفس و ادعاها للتعليق هو         
ذلك اللقاء الذي حصل مع الرزقي حممد وكيد الذي رأي أن           

أن مفجري الثورة جلهم من اجلنوب      يقدم إىل البلد حني علم      
و أن بعضهم من طلبته حني كان مدرسا باملراحـل األوليـة            
واملتوسطة وعرف جمموعة من هؤالء الطلبة يوم أن رأت فرنسا         
أن جتعل تلك املنطقة اكثر ارتباطا مع اجلزائر والكـثري مـن            
املناطق اإلفريقية ، يف حماولة لإلبقاء على النفـوذ الفرنـسي           

 ميس الوحدة الوطنية و كان من بني أهدافها خلـق           بشكل قد 
بعض املنشآت التعليمية و ما يف حكمها األمر الذي سـيؤدي           
إىل دعم الوجود العسكري الذي كان قائما هو اآلخر ، ورمبا           
خطط له أن يبقى بشكل مستمر لـو ال اشـتداد الـصراع             

ر األورويب األمريكي والذي كان له أثره الكبري يف توجيه األمو         
غري هذه الوجهة سواء فيما يتعلق بتأجيج الثـورة اجلزائريـة           
وضمان املزيد من الدعم هلا أو بدعم النظام التقليدي ليواصل          

لقد وصل  . دوره الرامي إىل تصفية الوجود الفرنسي من فزان         
يومئذ عدد من اجلزائريني الذين عملوا يف قطاعات كثرية ، و           

 إن هذا البعض أمكنه بعد      رمبا كان لبعضهم أكثر من دور حىت      
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ذلك أن ميدد بقاءه بعض الوقت يف تلك الوالية املنسية  ومن            
لقد تتلمذ عليه عدد ال بأس به من الطلبة         . بني هؤالء الرزقي    

الذين دخل بعضهم القوات املسلحة و صـاروا ضـباطا يف           
اجليش الفيت يف حني اجته آخرون وجهة أخرى ومن بني هـذه            

كل ذلك قبل أن تـتم تـصفية        . س  الوجهات معرض طرابل  
وكيد يف الفترة اليت عقبت استقالل اجلزائر و بـروز بعـض            
اخلالفات بني قادا التـارخييني الـذين عملـوا يف املعركـة            
التحريرية مث انقلبوا  على بعضهم رد انتصار الثورة و حتوهلا           

ذلك اخلالف الذي و إن يكن قد كـسب         . إىل سلطة تنفيذية    
من األطراف أال أنه مل يكـن كـذلك بالنـسبة         لصاحل طرف   

للقطاعات الشعبية و الكفاءات املثقفة بالذات ، وهي الـيت مل           
ختف مواقفها كما مل تسترح األنظمة من جهتها هلذه املواقـف           
بقدر ما رأت فيها نذيرا مبواقـف اكثـر خطـورة بالنـسبة             
 للمستقبل و أوضاع األنظمة الداخلية ، باعتبار أن مثل هؤالء         
البد أن تكون هلم آراؤهم يف خمتلف الـشئون ، ممـا أدى إىل              

وكان أن بادرت السلطة الليبية     . مواقف احترازية جتاه هؤالء     
بانتهاج أسلوب اإلبعاد بالنسبة لبعض األمساء ، فشمل ذلـك          

 .ضمن من مشل الرزقي حممد وكيد 
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    كانت العالقة مع وكيد قد تكونت يف الفترة اليت انتقـل           
إىل طرابلس واقترابه من بعض الـصحف الـيت كانـت           فيها  

مسرح نشاطنا يف تلك الفترة املبكرة من الـستينيات ، مث يف            
الفترة اليت كانت فيها امليدان مشروعا يف طريقه إىل التنفيذ ،           
وذلك قبل أن تنهي السلطة إقامته بشكل مفاجئ وتطلب إليه          

يف تطويـل   املغادرة إثر مهلة حمدود مل تفلح كل االتـصاالت          
أجلها وما أن وجد بطرابلس وسأل عن طلبة األمس وكان من           
بينهم من درس عليه يف مدرسة سبها من الذين ضمهم معرض           
طرابلس الدويل ،حىت كانت مبادرته بزيارة املكان ،ومـن مث          

إن هذا احلذر مل يكن     .تدبري اللقاء يف حذر من أي رقابة حمتملة         
بق الوقوع منه حىت تكون     له أى مربر ، فليس هناك حمظور س       

اخلشية من اللقاء أو يكون هناك ما يدعو ألي شـكل مـن             
أشكال املراقبة ولكنها الطبيعة االنعزالية اليت جبل عليها واليت         
جتعل من دقة حساباته أحيانا يف عداد ما يبعث علـى الريبـة             

وهى عزلة طالت حىت عالقات املصاهرة اليت       .وعدم االرتياح   
لبلد،هي مصاهرة ظل ينظر إليها حبذر نتيجة مـا         ربطته بأبناء ا  

كان ميأل حياته من تطلع حنو مصاحل فيما يبدو كبرية مما جعـل   
املصاهرة تدخل يف عداد توهم ما ميكن إن جيلب الضرر رد           
أن يكون الصهر يف وضع غري مطمئن أو يف حالة تثري مثل هذه             
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ون أن  املشاعر ، فقد ترك البالد مكرها يف ظروف صـعبة ود          
تفيده مثل هذه املصاهرة أو حتقق له أي رابط مـن روابـط             
االستقرار وهو يعود اآلن ويف يقينه أن شيئا من احلساسية رمبا           

لقد وجد الفرصـة للعـودة ،أو       . ينبعث بسببها مرة أخرى     
الزيارة باألصح ،واختار للمقابلة هذه الصيغة املشوبة باحلذر ،         

حلية كثيفة ضاعف الشيب من     وقد كان يف هيئة غريبة للغاية ،      
هيبتها ،نظارة مسيكة ذات نوع مثني بدلة من نوع فخم ،يبدو           

مل يترك فرصـة    .ملن ال يعرفه انه من إحدى اجلاليات األجنبية         
لسؤاله عن الطريقة اليت اهتدى ا إىل املكان ،فقد بادر مـن            
تلقاء نفسه باحلديث عن الكيفية اليت جاء من اجلها إىل البلد           

 كانت حمددة يف حماولة احلصول علـى بعـض العقـود            واليت
املتصلة بالتسليح وذلك بعد أن علم أن النية متجهة إىل شراء           
كميات من العتاد العسكري وىف جمال الطريان بالذات ،ممـا          
جعله يتصل ببعض الشركات املعروفة ويتفق معها على القيام         

 معـه مل    ذه املهمة واحلصول على بعض العروض اليت جاء ا        
أشأ أن افصح له عن استغراب األسلوب الذي هو وحده يثري           
املالحظة ويدعو إىل ضرورة املراقبة اليت يعتقد أنه قد أصبح يف           
مأمن منها ، فلم يكن ذلك هو املهم ، فهو أدرى بتقدير أموره             
وعليه أن يتحمل مسؤولية هذا  التزيـد الـذي طبـع بـه              
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صورة يف أن يكون له أي      لكن اخلشية احلقيقية كانت حم    .حتركه
عشم يف احلصول على أي تسهيل من التسهيالت يف املهمـة           

وعمت .اليت جاء من أجلها ،فقد قيل الكثري عن جتارة السالح           
فهل .البالد شائعات كثرية عن عموالت هذا النوع من التجارة        

هناك من يصدق أن خدمة من هذا النوع ميكن أن تقدم لـو             
 ! د مايلأمكن تقدميها بدون مردو

    لقد استبعدت إمكانية حصوله على أي عون بصدد هـذه          
الرغبة ، فالذين يتعشم فيهم الوقوف إىل جانبه عرفوه مربيـا           
فاضال ومعلما حمترما ، وليس من املستبعد أن يكون قد غرس           
بعض أفكاره يف النشأة األوىل ،إذ للجزائر حضورها الدائم يف          

،ولثورا اإلشـعاع الـذي     الوجدان الوطين و احلس النضايل      
يفوق كل ما سواها ، فهل ميكن أن تقبل مساعيه أالن بصدد            
جتارة هلا أصحاا والعاملون عليها ،لقد كان األمر غريبا حبـق           
ومن الدالالت القوية على ما لدى الناس من الطموح الكـبري           

 .جتاه املسألة التجارية 
طويـل      إن احلديث عن السالح ارتـبط عـرب تارخيـه ال          

وقد عرفته األوساط الليبيـة     .بالسمسرة والعموالت اخليالية    
منذ أن عرف مشروع الدبابات الربيطانية ، وقيل حوله مـن           
الكالم ما هو كفيل بأن جيعل من املستحيل أن يترته أي ساع            
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يف طريقه من شبهه التجارة ومهمة التعامـل مـع الـدوائر            
ة كبرية هلا أكثـر     ألن السالح جزء من لعب    .السياسية اخلارجية 

لكـن ال   .من جانب ويعمل يف إطارها غالبا أكثر من طـرف           
داعي للكالم ، فليبق األمل عريضا لدى وكيد واألمل جـزء           
من مسرية احلياة  ولو كان ذلك خياال من اخلياالت الواسـعة            
كما هو احلال بالنسبة هلذه الوضعية اليت يعتقد صـاحبها أن           

 ميكن أن تؤهله اليوم للدخول يف       عالقة قدمية حمدودة خبدماا   
مشاريع كبرية لن يتركها من هم أكرب شهرة ومكانة سواء يف           

 .بلده اجلزائر أو أي بلد آخر ،بل وعلى أعلى املستويات 
ومل يكن حلضوره   .    بيد أن الرجل مل يطلب رأياً يف اخلصوص         

من غرض سوى االحترام لعالقة قدمية مل جيد بدا من ضـرورة            
مامها وقد حل من جديد بالبلد فقدمت تبعا لـذلك          التوقف أ 

ااملة املمكنة ومضى كل إىل سبيله طبقا ملا متليه االلتزامـات           
وليس يف املرحلة االنتقاليـة مـا       .اليومية والضرورات امللحة    

يسمح باستمرار أي شئ وال من يقبل املعيـشة يف حـدودها            
 الضخمة  الدنيا ،كمن جعل مهه البحث عن الصفقات التجارية       

اليت ال ختلو من أشياء ال يسلم املتطلع حنوها من وصمه مـن             
 .الوصمات ،أقلها شبهة السمسرة اليت مل يتقرر االقتراب منها 
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    إن العالقة مع الرجل مل تكن عميقة مبا فيه الكفاية ،فقـد            
أمضى جل وقته يف اجلنوب وليس يف طرابلس اليت كانت املقر           

ولدى جميئه إىل طرابلس مل يطل      .وما  األساسي ومل خيرج منها ي    
الوقت كثريا ومل يتجاوز احلديث الشأن اجلزائري الذي كـان          
يدرك الكثري عنه وعلى األخص فيما يتـصل بالشخـصيات          

وعندما صار  .النضالية وتوجهاا السياسية وانتماءاا اجلهوية      
من املمكن أن تتكون الثقة املتبادلة حان وقت رحيله ومل يرجع           

 ذلك ،فتعذر إسداء أي مشورة له واستحال تبصريه حبقيقة          بعد
مل تكن قد   .الواقع ،الذي جعل من اجلزائر غري مهيأة ألي دور          

مضت سوى سنوات أربع على إزاحة امحد بن بال ،والقيـادة           
الثورية الشابة ترى يف النموذج الناصري القدوة واملثـال ، يف           

قيض من ذلك ولكن    حني كان املوقف اجلزائري منصرفا إىل الن      
يف صمت شديد ، كان بعض الذين اخـتريوا هنـا خـرباء             
ومستشارين قد ابعدوا من هناك دفعة واحدة حـني شـحنوا           
مجيعا على باخرة ذهبت م مجيعا ، فكيـف ميكـن لعنـصر             
جزائري أن يقترب من مثل هذه األمور احلـساسة ، أمـور            

عطيات لكن حديث العقل ومراجعة امل    . التسليح واإلمدادات   
إن . القائمة شئ ، وشبح املصلحة وبريق االستفادة شئ آخر          

صاحب املصلحة يشبه إىل حد كبري ذلك املصاب مبرض احلمى         
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بسب ليس له من شاغل سوى ذلك الـداء الـذي حبـسه ،              
واملصلحة يف سيطرا وامتالكها لصاحبها ال ختتلف أبدا عـن          

كل ما  .. ل  حالة املرض ، فهي وحدها الشاغلة وما سواها زائ        
يقرب املرء منها ال خشية منه وال عيب فيـه ، املـصلحة يف              
ضغطها وعند االستجابة لندائها تبيح كل شئ يكون القبـيح          
مجيال والعيب مستاغا والعدو صـديقا والـصديق ميكـن أن           
يضحى به يف أول جتربة من التجارب ، لذا ترك يف سعيه ينتظر             

يلقى املسئولية على كل    املعونة من أي مكان وىف حالة إخفاقه        
 .        طرف ، فاحلالة واحدة وماعداها حمض هراء 

     لقد أقام بأحسن الفنادق و أكثرها ترفا ورمبا يكون قـد           
افلح يف أن يكون ضيفا من الضيوف شبه الـرمسيني فحقـق            
بإقامته شيئا من املظهر الذي حيرص على حتقيقه كـل الـذين            

امل الرمسية ، بـالرغم مـن أن        يتطلعون إىل االقتراب من العو    
الطابع الشعيب هو العنصر األقوى يف ممارسات املرحلة ، على          
أنه مل يفلح يف املضيء يف مشواره على ما يبدو فكان رحيلـه             
السريع ، ولعله مل يرجع بعد ذلك مرة أخرى ، ومـن غـري              
املستبعد ان يكون قد أدرك استحالة الظفر بأي شئ مما كانت           

سه ، ويرنو إليه بصره فالسالح له جتاره املعرفون         تتطلع آلية نف  
الذين ميلكون مجيع الوسائل املتصلة به خاصـة إذا شـاعت           
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الشهوات يف حياة الكثريين ومل يعد هناك من سر بصدد مـا            
كان ينفق وميارس ، يف أماكن صارت معروفة ، وتـشكيالت           
تكونت يف الداخل واخلارج على حد سـوء ، لقـد نـشأت             

مت احللقة حول معظم الذين لـديهم القـدرة         عالقات أحك 
لإلسهام يف تسهيل استرياد إي سلعة من السلع احلـساسة ،           
وقد احتل السالح رأس القائمة وكذلك بقية املـستلزمات ،          
وساد مفهوم قوامه أن القوات املسلحة ميكن أن تشترى كـل           
األشياء إذ كل التجهيزات مطلوبة بدأ من السالح ووصـوال          

 و زمزميات الشرب وحىت عفاريت احلركة ، وقـد          إىل اخليام 
انطلقت أمساء كثرية تضافرت على تكوين شبكة املـستفيدين         
وعاد وكيد من حيث آتى ، ومل يظهر له بعد ذلك اثر ، وتلك              
على كل حال طبيعة احلياة إذ لو استطاعت كل عالقة قدميـة            

ملا أن تصمد أمام املتغريات ملا حصل يف احلياة أي حتول يذكر و           
دخلت اتمعات ذلك املستوى من التطور املهـول والـتغري          

 . الذي يشمل عادة كل مناجى احلياة 
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25 
 

     شرعت احلياة العامة تشهد شيئا من الـضمور يف اـال           
االقتصادي بشكل خاص ، وقد ظهرت مالمح هذا الـضمور          
يف اال اإلسكاين على وجه التحديد عندما شغرت عقـارات         

ة نتيجة تواىل سفر األجانب أما بسبب انتهاء عقـودهم ،           كثري
أوال احساسهم بعدم االستقرار أو لرغبتهم يف اخلروج املؤقت،         
ريثما ينجلي املوقف العام بشكل يسمح بتحديد موقف مـن          
املستقبل فضال عن ذلك فإن الكثري من املواطنني قد اضطروا          

تثمار وتعـذر   للسكن يف عقارام اليت بنوها على أساس االس       
عليهم املضي يف جهم هذا حني فسخت عقـود املـساكن           
احلكومية اليت أبرمت يف وقت مضى ، ونصت إحدى مـواد           
العقد على جواز فسخ هذه العقود من قبل الـسلطة خـالل            
مخس سنوات إذا ما وقع اإلخالل بالعقد أو امتلك املـستفيد           

عـت  وهو األمر الذي ثبت عنـدما وز      . بيتا صاحلا للسكن    
 .      األمالك على شاغلي البيوت استمارات أعدت هلذا الغرض 

    ومل يعد من املمكن إخفاء أي معلومة تتصل هذا الغرض إىل           
جانب ذلك فإن القرار القاضي بتصفية اجلالية اإليطاليـة أدى          
إىل توفري الكثري من البيوت وهى اليت أضيفت إىل ما سبق أن            
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مريكان أيضا ، ويبدو أن القرار      شغر عقب رحيل اإلجنليز واأل    
اخلاص باإليطاليني مل يكن مفاجأة للجميع إذ إن بعضهم قـد           

) روفيكيـو   ( بادر بتصفية ما لديه من سلع ، ومن هـؤالء           
صاحب معمل األثاث الذي كان متوقعا لذلك اإلجراء رمبـا          
ألنه كان متمثال للتجربة املصرية اليت طالت ذات يوم اجلاليـة           

ليت جاء بعض أفرادها إىل ليبيا للعمـل يف حقـول           اليونانية وا 
كثرية أبرزها اال الطيب الذي اشتهر فيه اكثر أطباء األمراض          

الذي كان ملء السمع    ) ارجرييو  ( البولية شهرة هو الدكتور     
والبصر يف منطقة الظهرة حتديدا وموضع إقبال عموم املواطنني         

رغم من انه ال خيفى     الذين قدروا كفاءته واستراحوا ألسلوبه بال     
امتعاضه من التجربة املصرية وهى اليت تتمتـع يف األوسـاط           
الشعبية بالقبول احلسن واالحترام الشديد فكـان يف مقدمـه          

 . الذين بادروا بالرحيل رد جميء العهد اجلديد 
    لقد واجه السوق هزة غري عادية ، وكان األمر على مـا            

س املال دائما تقـوم علـى       يبدو ليس باملستغرب ، فطبيعة رأ     
التردد  وعلى اإلحجام عن أي حترك حني ال تكـون مالمـح             
املستقبل واضحة حىت لقد ثبت صحة ذلك التوقع الذي قيـل           
يف األيام األوىل من أحد الذين كانوا يف بداية الطريـق حنـو             
العمل اخلاص عند اللقاء به يف مكتب إبراهيم وتوكيده بـأن           
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لوقوع وأن ما ظهر من ختوف مل يكن        فترة من الكساد وشيكة ا    
 .     من قبيل اليأس وإمنا خالصة القراءة الواعية لطبيعة األحداث 

ومل يعد  .     كان مل ميض كبري وقت على تركه العمل باملغرب          
يثق يف إمكانية حدوث أي شيء مفيد يف العملية االقتـصادية           

النـشاط  عندما كان ال خيفي تربمه من تلك االراء املوغلة يف           
وهو يرسلها يف قطع عجيب وحتامل شبه متعمد ، مما دفع علي            
إىل افتعال االنشغال بأمور أخرى كتعبري عن الضيق وعن عدم          
االستعداد لإلصغاء حىت إنه مل يسهم بااملة املتوقعة منـه يف           

 . ذه احلقيقة  – على ما يبدو –ذلك املساء وكاد أن يصرح 
ظة معروفا لدى مبا فيه الكفاية فقد            مل يكن حىت تلك اللح    

كنت اعرفه من بعيد أما اللقاء الشخصي فقد كـان للمـرة            
الثانية على األكثر ، لكن األسرة معروفة جدا ، مثة من عرف            
بكتابته يف جملة الرسالة حتت عنوان طرابلس وليست ليبيا وقد          
كانت املعلومة أن قرابة الشيخ الطاهر هي اليت سهلت الطريق          

على أن مظاهر الكساد قد غدت كثرية وكـان         .  الرسالة   حنو
شعبان البقال يف مقدمه الذين أقلقهم ذلك الكساد وذلك ألنه          
ميارس من بقالته الصغرية اكثر من نشاط لقرب هذه البقالة من           

) متشل كوتس   ( أبرز الشركات العاملة يف البالد املعروفة ب        
ديد من الليبيني ومن    اختصار لالسم اليوناين الذي عمل معه الع      
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بينهم شعبان صاحب الشقة ، وهو الذي كان سروره كـبريا           
حني سلم مبلغ أربعني دينارا ليبيا كإجيار لشقة واليت خفضت          
بنسبة ثالثني يف املائة وكان من املقرر أن يسلم مبلـغ مثانيـة             

لقد . وثالثني ونصف لوال أن رؤى تسليمه املبلغ بدون كسور          
إن . يوفر من املبلغ مخسة عشر دينار كاملة        كان كافيا جدا أن     

أثار البحبوحة تبدو واضحة لكن الركود الذي طال الـسوق          
على أن اكثر املناطق تـأثرا      . صار خييف البقالني قبل غريهم      

كانت ناحية قرقارش تلك املنطقـة      . أمام الركود االقتصادي    
 اليت منت مع النشاط النفطي بالرغم من أن تارخيها يعـود إىل           
زمن احلاكم قراقوش لقد حترك قطار العمران مع بدء التنقيب          
عن النفط يف منتصف اخلمسينات وبلغ ذروته مع بدء التصدير        

ومنذ ذلك الزمن صارت قرقارش هـي       . يف مطلع الستينيات    
الضاحية املفضلة لألجانب فامتألت مبئات الـدارات الفلـل         

ذلك النشاط  استثمارا لتدفق آالف األجانب الذين وفدوا مع        
الذي مل يكتف بتلك املساكن وحدها وإمنا استلزم قطاعا قدميا          
متعدد االهتمامات قوامه املتاجر املتخصـصة ودور العـرض         
النوادي اخلاصة واملالهي املعروفة باجلملة كل يتماش والسلوك        
األجنيب حىت إن بعض الشوارع قـد مسيـت بأمسـاء املـدن             

 قد مسيت لدى العموم بالتسمية      األمريكية ، بل إن املنطقة ذاا     
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وما ذلك إال ألن املبادرة كانت بيد هؤالء األجانب         . األجنبية  
ومن سار يف ركبهم لدرجـة أن البلديـة ذاـا مل متـارس              
اختصاصها يف تسمية األحياء فقام هؤالء مبقتـضى حرصـهم          
على االتصال بذويهم إىل اختيار عناوين من لديهم وكـذلك          

والشك أن الناس من جهتهم قد      . لشوارع  تسمية الكثري من ا   
ساعدوا على إشاعة هذه التسميات إذ أن مـا يهمهـم هـو             
احلصول على عقود اخلدمات والتأجري وكل ما يوفر مزيدا من          
الدخل وليس التعبري أو املـصطلح ، فاملـصطلح عنـد ذوى          

فاملصلحة هي الوجود،   . املصلحة هو حتقيق املزيد من املصلحة       
يت تتطلع إليها األبصار وتشد إليها الرحال أينما        هي الوجهة ال  

لقد مت تشييد   . كانت ومهما بعدت ا املسافات ونأت الديار        
احلي يف فترة وجيزة وتشكلت ملكيته من اإليطاليني وبعـض          
اليهود والفئات الصاعدة من الرأمساليني وكبار املوظفني الذين        

توظيف سلطام  ساعدم مسئوليام على االستفادة واختاروا      
يف خدمة هذا القطاع والشركة معه وكانت أمسـاؤهم ملـيء    

وقد استخدمت املواد األولية يف البناء مما قلل        . السمع والبصر   
من املصاريف وساعد على حتقيق املزيد من الربح وىف اقـرب           

 . اآلجال 
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معظم مباين احلي أصبحت اآلن مهجورة ، بعـد أن اقتـضى            
يكان من القواعد األجنبية سفر الكثري من       رحيل اإلجنليز واألمر  

العاملني معهم من استمر أو سكن هذا احلي وساعد إقبـاهلم           
على تطوره الالفت للنظر كما أضاف ترحيل اجلالية اإليطالية         
سببا أخر لوجود الكثري من املساكن شـاغرة ، وبـات مـن             
املتيسر على الكثري من متوسطي الدخول أن يسكنوا هنـاك          

حالة الركود قد أدت إىل التردد يف مسألة السكن من          لوال أن   
 .األساس والركون إىل ما ميكن أن تأتى به األيام 

      لقد نص قرار ترحيل اجلالية اإليطالية على أيلولة أمالكها         
للدولة ، وجرى تشكيل جلنة خمتصة باحلصر ومن مث الشروع          

للجنـة ،   يف التوزيع بالنسبة لكل من بادر بالتقدم إىل هذت ا         
ولكن األمر ما لبث أن أحيـل إىل اإلسـكان مث إىل حمافظـة              
طرابلس ، وهى اليت أل أمرها إىل الدكتور خمتار الذي توثقت           
الصداقة معه عرب لقاءات كثرية كرسـت ، رغـم طابعهـا            
الشخصي ، لتأمل احلالة الليبية عندما أصبح عميـدا لكليـة           

نية احلصول على   اآلداب فأتاح وجوده على رأس احملافظة إمكا      
سكن يف هذه األحياء بعد أن أصبحت قبلة البعض ، بـالرغم            

 . من تردد البعض اآلخر وختليه 
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     كان هناك أكثر من دافع الختيار املنطقة أساسه أوال ابـن    
العم بشري الذي رحل ا منذ أواخـر اخلمـسينيات مقيمـا            
ومشتغال بتربية الدواجن وصاحب حمـل معـروف بامسـه ،           

رص على خلق ألفة مع املنطقة ، حيث أمكن شراء قطعة           واحل
من األرض ا لغرض السكن تعويال على التـسهيالت الـيت           
شاعت ومن املمكن اآلن انتظارها أو اختصار الطريـق مـن           
خالل احلصول على اجلاهز وتفادى مشكالت البناء ومتاعبـه         

 . الكثرية 

ون      لقد كان يف حكم املؤكد أن مقابـل الـسكن سـيك           
حمصورا يف عالوة السكن وأن أقساط التمليك لن تتجاوز يف          
قيمتها هذه العالوة ، بالرغم من الضرر الذي لقيـه سـكان            
شارع الصرمي وزاوية املاعزى من ضيم منذ أن قررت عـالوة           
السكن للجميع حيث خصمت منهم األقساط وحرموا مـن         

 مـن   لكن املهم يف النهاية هو االستقرار واخلـروج       . العالوة  
إشكالية اإلجيار وبقاء  األمر بني قرارات التخفيض أو إلغائهـا           

 . أو أي إجراء من املمكن أن يتخذ كيفما اتفق 
     مل تكن مثة رغبة يف فرض األمر فالسكن مسألة م األسرة           
قبل أي طرف أخر واإلقامة مبنطقة النوفليني كانت مرحيـة إىل           
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طلب يف أي وقـت ،      حد كبري لكنها مؤقتة ومن املمكن أن ت       
ومع أن قانون اإلجيارات يضمن حقوق املستأجر إىل حد كبري،          
أال أنه إجيار على كل حال ، وأي عالقة مع الدولـة يف هـذا               

وىف النهاية استقر الرأي    . الغرض ستكون ادعى لتوفري الراحة      
على االنتقال ، ومل يكن األمر حيتاج إىل جهد يذكر ، فمـا أن              

دكتور خمتار ومقابلته ىف ذات املكتب الذي       وقع املرور على ال   
شهد البدايات األوىل للعمل الوظيفي قبل مخس عـشر سـنة           

 . كاملة حىت كان قراره احلاسم باخلصوص 
      سبحان الذي يغري وال يتغري ذلك ما خامر الذاكرة حني          
جلست احتسى فنجان الشاي عند الصديق خمتار لقد صـار          

قدميا كان هنا السيد الطاهر أحـد  املكان أقرب من ذي قبل ،     
 . أصدقاء األهل وهنا خمتار الصديق الشخصي 

     باألمس كان الشاغل األساسي الدخول إىل عامل الوظيفة ،         
واآلن املطلوب هو السكن ليسهل اخلـروج مـستقبال مـن           
الوظيفة ، تلك هي سنة احلياة ، فكان اإلقبال على املـساكن            

لرجل كان حامسا من البداية ، فقـد        بدأ يف التزايد لكن قرار ا     
كانت األهلية متوفرة ، وهى األسرة وعدم امللكيـة والعمـل           
الوظيفي ألن اإلجيار حمدود بعالوة السكن ، وليس أمام مـن           
يريد التمتع ذه املساكن سوى تقدمي املستندات لتعلق األمساء         
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يف القائمة ويعلم اجلميع بالتخصيص رمبا يكون هنـاك مـن           
 .  هكذا قال الرجل وهو يبتسم .سيطعن 

     يف البدء كانت جرية األصدقاء من أساسيات الطلـب ،          
ومن احملفزات على اختيار املنطقة ، ولكن األمور ال تسري كما           
يريد هلا املرء دائما ، فقد كان التخصيص يف منطقة اكثر أمهية            

يعترب أهـم   " كاليفورنيا  " بالنسبة للمواصفات القدمية فشارع     
ارع حسب التوصيف األمريكي ، لكنه ليس كذلك بالنسبة         ش

يل فكان من الضروري أن يعاد التخصيص فأعاد الرجل قراره          
مرة أخرى وكان اإلقبال قد تزايد حىت اجتهت النية إىل وقف           

لكن الرجل كان عند كلمته فاختار جهة اكثـر         . التخصيص  
دمـة ،   أمهية بالنسبة للمستقبل إذ كانت قريبة من مرافق اخل        

وقد كانت هذه األخرية    . الفندق ، الوقود ، املتاجر ، املدارس        
كان التخصيص على الـورق وىف قائمـة        . هي بيت القصيد    

باإلسكان وعلى الساكن أن يبحث عن مكانه بنفـسه كـان           
رفيق املراجعة هو حممد بسيس الذي استطاع أن يتبني االسـم           

جه إىل املنطقـة ،     ضمن قائمة األمساء الطويلة مما استوجب التو      
ومل يتوقف أمام تأخر الوقت     . فلم ينتظر أي رد يف اخلصوص       

وال شدة الربد وكثرة الرياح املختلطة باملطر ، وغنما توجـه           
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رأسا إىل املنطقة اليت صارت تدعى حي األندلس واخذ جيوب          
 53شوارعها وأزقتها الواحدة تلو األخرى إىل أن ظهر الرقم          

 هو العنوان وذات الرقم ، كاد بـسيس       شارع ابن نباته ، فإذا    
أن يطري  فرحا كما لو كان وجد كرتا يبحث عنه منذ سنني أو              

معظم االسيجة كانت   . مفقودا قطع يف انتظاره األيام والليايل       
مفتوحة وهى أيضا ليست مرتفعة فسكاا حيبذون أن تكـون          
كذلك ، لكن البيت كان مقفال ، فكيف ميكن أن نعاين املكان            

كـان اخليـار   .  سنرجع مرة أخرى إىل قسم التخصيص  وهل
األسهل متمثال يف كسر زجاج أحد النوافذ والدخول منها إىل          
داخل البيت حىت تتم مردودون بذلك املفتاح متهيدا للعـودة          

مل خنرج من البيت وقبـل أن       . املسائية وحبضور األسرة كاملة     
 من وجـود    نفترق حىت كانت اخلطوة الثانية متمثلة يف التأكد       

فإذا ا على استقامة الشارع ، ليست قريبة بالنسبة         . املدارس  
للسنة األوىل لكنها ليست بعيدة عند مالحظة استقامة الطريق         
وكثرة احلركة فيه النية متجه إىل ترك الصغريتني تعتمدان على          
نفسهما وكذلك البقية يف وقت الحق ، فمبدأ إيصال األطفال          

ثقيلة على النفس وعلى التفكري أيـضا ،        ما تزال من األمور ال    
واملهم هو أن تتكون العالقة املتينة مع احلي وعدم وجـود أي            

 . فاصل لنشأته 
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     كنا يف بداية الشهر ، ومن املهم أن يتم إبرام  العقد كـي              
ال يكون هناك أي ازدواج يف اإلجيار ، كما أن السنة أيضا يف             

الء ليس من األمور الصعبة،     بدايتها ، لكن البيت حيتاج إىل الط      
وقد سبق ألبن العم أن عرض اإلسهام يف مشروع عمل صغري           
حصر نشاطه يف هذه اجلزئية ، وتعهد من جانبه بتوفري العمـل            
له حبكم عالقاته يف مكتب االستخدام املتصل اتـصاال وثيقـا           
برجال األعمال ، فمثل هذا النشاط يدخل يف اإلطار اخلدمي          

يء من التعويض الـذي يؤديـه بعـض         الذي ينطوي على ش   
املوظفني حبكم اختصاصهم ، مما شجع على االجتاه إليها لكـن           
العالقات تتأثر بطبيعة العمل وبعدد الذين ميارسون مثل هـذه          
األنشطة ، وهى جزء ال يتجزأ من الدورة االقتصادية الكاملة          
وما حتتاجه من األيدي العاملة ، ولعله هلذا السبب مل يتحصل           

 املردود الكايف ، مما جعل احلصول على البيت هبة مناسبة           على
للحصول على تعويض عن املدفوع بواسطة الطـالء ، وقـد           

وكان . قدرت النفقات مبائة ومخسني دينارا اى نفقات الطالء         
املبلغ املسدد يف الشراكة املوودة ضعف هذا املبلغ ، كان ذلك           

يـة ، وكمـا   يعىن أن النصف قد جرى تعويضه من هذه العمل  
 ) . صاحب النصف مش خاسر ( يقول املثل 
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     استكملت اإلجراءات يف النهاية ومت االنتقـال بـشكل         
سريع للغاية ، إذ مل تستغرق عملية االنتقال اكثر من أسبوعني           
وقد شارك يف النقل السنوي الذي أى دراسته العسكرية منذ          

كنه انتقل يف   فترة وجيزة وبقى على ذمة العمل يف بنغازي ، ول         
بداية الثورة ، وكان قد التحق بالقوات املسلحة ضـمن مـن          
أمكن إقناعهم بالتوجه حنو ذلك القطاع من أبناء العـشرية ،           
وهو األمر الذي طرح منذ إقفال ثانوية سبها لكن الـبعض مل            
يستوعبوا األمر كما جيب وحالت البنية الصحية دون البعض         

اللهم أحيين مدرسا   ( لشهرية  يوم أن كان حممود يقول كلمته ا      
حني مل يكن أمامه    ) وأمتين مدرسا واحشرين يف زمرة املدرسني       

إال أن يقبل الدراسة ويتجه إىل معهد املعلمني ويعود يف ايـة            
املطاف ليعيش من هذه املهنة الشريفة اليت احبها احلب كلـه           

 .وأخلص هلا اإلخالص كله ويعطى يف ميداا العطاء اجليد 
يكن من املفيد االستغراق يف هذه املسألة ، فاحلياة معركـة           ومل  

واملعركة حسب التربية القدمية ينبغي أن خيوضها املرء يف وقتها          
ووفق املتاح وأن يبذل كل ما لديه من وقت وإمكانيـة ، وأن             
تكون اخلطوات دائما إىل األمام وىف اجتاه اخلصم مـن كـل            

يلحق بأي خصم حني    جانب كلما كان متصديا للرتال ، وإال        
ينسحب فال شرف أبدا يف اللحاق مبن توىل وتأكد انه مل يعـد             
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قادرا على إعادة الكرة وال فائدة يف احلـديث بعـد انتـهاء             
املواجهة وتضييع الوقت يف حتديد املسئولية أو إلقاء التبعة على          
النفس او الندم عن موقف من املواقف الـيت اختـذت أو أي             

لح على تسميته حبب الذات فلقـد       شكل من أشكال ما اصط    
خلص السابقون مواقفهم الذي علمته إياه التجربة يف كلمـة          

 :واحدة مركزة وموحية ودالة خالصتها 
 . اهلزمية صنعه البيار  -

عمال كيت ، لـو     :     واهلزمية كل قول يصدر بعد كلمة لو        
اخل هذه األقوال املبنية علـى      .. حضر فالن لو اتصلنا بزيد        

 .احلسرة والتعزير الندم و
    وهى أوالً وأخرياً حتذير من ايار الروح املعنوية عقب أي          
موقعة من املواقع اليت كثريا ما يساقون إليها وجتربهم ظـروف      
إقامتهم على خوضها ، وقد ال تكون النتائج حبجـم األمـاين            
فاملطلوب حسب هذا الفهم أن يكتفي مبا حدث إذ لـيس يف            

 ، واخلسارة توأم الـربح يف أي مواجهـة          احلياة ضمانات أبدا  
وكل يد البد أن متتد لالثنني ، بيد أن املهم هو الصمود حـىت              
تنتهي املواجهة ، إن جتنب الفنت واجب ، لكن إذا مل يكن مثـة              
بد فلتكن املنازلة بشرف وشجاعة ودون طلب للمهادنة مـن          

 . اخلصم ولو كان املوت هو الثمن 
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سغ نربة املالمة اليت ارتفعت من البعض             ذا الفهم مل تست   
حني مل تكن إمكانيات بعض الـذين انظمـوا إىل احلركـة يف             
مستوى رفاقهم من أبناء املنطقة الذين كانت فرصتهم للتحرك         
أوسع وقدرام على حتقيق مطالب أقارم وذويهم ظـاهرة ،          
واقتضى تفكريهم أن تكرس مواقعهم هلذه املصاحل اليومية اليت         

خيلو منها مكان وال يتخلى عنها أي منهم فكان لومهم على           ال  
من مل يستطع أن يكون يف ذات املواقع وأن يكون جهده بذات            

 ! الفاعلية 
    مل تكن مثة ضرورة للقول بأن بعض املشمولني باملالمة لـو           
عملوا بالنصيحة اليت قدمت بـضرورة االلتحـاق بـالقوات          

ن يف نفس املرتلة أو الرتبة ،       املسلحة يف نفس السنة لكانوا اآل     
وان من بقى مبعهد املعلمني ومل ينصرف إىل من انصرف إليـه            
نظراؤه يتحمل اآلن نفس املسئولية بصدد ما تقاس العشرية من          
أنواع التهميش ، فال فائدة من مثل هذا القول اآلن لقد سار             
كل شيء يف مساره واخلسارة وان وجدت فهي ختص قبل كل           

اء النصح إذ لو حصل القبول ونفـذ لكـان          شيء عشية إبد  
 الشك  –الوضع اآلن افضل ، وأن الذين اختاروا ذلك الطريق          

 أم استنصحوا بعض الذين سبقوهم إىل ميادين العمل لكن          –
ال بأس فمن املمكن أن يكون مصري هؤالء مثل عشرات الذين           
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جرى إبعادهم بسبب أو بأخر فال داعي إذن الستشعار املرارة          
حصل هو املوجود اآلن والتصرف جيب أن يوازى الواقع         وما  

 . واخلرية فيما اختارها اهللا 
    وكان من الضروري أن يذكر هؤالء الالئمون بأن الشريف    
حممد الذي حل بفشلوم قبل احلرب وكان بيته املكان الـذي           
آوي الكثريون حني كانت حجراته ال تزيد علـى الـثالث            

مع ذلك فقد وجدوا فيه اخلـري       ويسكن مناصفة مع اجلربية و    
كله ، وهو من الذين مل يتحصلوا على بيـت مـن البيـوت              
املستردة وأن من كان يتخذ من البيت مأوى له ذات يوم صار            
اآلن يتعذر عن املقابلة الشخصية فضال عن حتقيق مثل هـذا           
الطلب املشروع وأن الفرص ذهبت إىل من هو أقـل حاجـة            

، واملسألة أوالً وأخرياً ترجـع إىل       وأبعد فضالً وأقصر إسهاماً     
احلظ والنصيب إذ ما أكثر الذين ال يـستحقون وكـانوا يف            
مقدمة من استفاد وما أكثر احملتاج الذي مل يتحصل ولو علـى            

 .القليل 
    قبل ثالثني سنة كاملة كان الشريف حممد قد حط رحالـه           
هنا يف فشلوم ، حني هجر مسقط رأسه هناك يف ودان البعيدة            
واستقر ائياً يف طرابلس ، يوم أن اشتعلت احلرب الكونيـة           

قبل تلك اإلقامة بسنني    . وبدت بعض املشاكل تلوح يف األفق       
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طويلة كان يقيم بذات املنطقة ولكن ليس يف ذات املكان فقد           
فضل الشريف اآلمني أن يترك ابنه صحبة الفقيه علي بن جابر           

يه تعليم الـشريف ،     يف إحدى  ضواحي هون ، رمبا لتويل الفق        
إذ أن الصلة بني آل العكعك وآل بن صافو قوية ويتجاوز يف            

فأختذ مـن   .فاعليتها القرابة وكانت بعد ذلك اهلجرة الكربى        
الشارع الكبري مقرا له وكان الشارع عبارة عن جمموعة مـن           
السواين الكبرية اليت اختذها بعض اخلليط من الناس مقرات هلم          

وكانت . يوت والكثري من الوسائل األخرى      فيها القليل من الب   
البداية بزنقة الباز حني كان بيت الشريف من البيـوت األوىل           

لقـد  . يف بداية ذلك الشارع الذي أطلقوا عليه اسم الزنقة           
وحدت بني السكان احلاجة وألفت بني قلوم رغبة البقاء كل          

 .يعطي مبا عنده ويسهم مبا لديه 
معون أكثر من خاصية للمضي حنو ما           لقد كان من الذين جي    

يريد ، فالشرف منسبه وكفى به فخراً واحلميدات قبيلته وهم          
يف بلده ميثلون قمة اهلرم والنشأة يف أكثر من مكـان جعلتـه             

وعمله مع اإلجنليـز وفـر لـه    . يعرف اجلميع وحيب اجلميع   
إمكانية احلصول على خمتلف السلع عندما شحت املوارد ، مما          

و الكرمي مبا لديه أن جيعل من عودته يف كـل مـساء       جعله وه 
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مناسبة ينتظرها الكبار والصغار يف الشارع ميثل يف جمموعـة           
 .أسرة واحدة 

    على هذا النحو صار بيت الشريف مأوى للكثري من أبناء          
العشرية دون أن يكون ذلك باعثاً لتحقيـق أي امتيـاز مـن           

ـ        هر األمهـات يف    االمتيازات ، فيما كانت الشريفية من أش
الشارع الكبري حىت أن كل الذين تألقوا يف ذلـك الـشارع            
وحققوا حضوراً فيه كانوا على صلة وثيقة بالشريفية فهي األم          

الكل جيود مبا لديـه     . هلم مجيعاً فقد ورثوا مبدأ األثرة واألباء        
ويعيش األدب والفن والرياضة ، ويرى يف كل الذين ارتبطوا          

املكتبة مملوءة بالكتب املتنوعة من أشهر      . معهم أقرب األقارب    
ــشعر والبحــوث   ــن ال ــات إىل دواوي ــصص والرواي الق
واألسطوانات تسمع من كل جانب ، وذلك حني مل يـدخل           
الشريط عامل الناس اللوحات تغطي اجلدران ، فاملختار يعـشق          

وصور الرياضيني متأل البيت    . اللوحة ويرمسها يف ذات الوقت      
 رياضي الظهرة وأحد إداري النادي العتيد،       ألن نوري من أبرز   

 . وبقدر ما توجد صورة تقابلها كذلك املرأة احملجبة 
    مربر إذن عشم ذلك الرجل يف احلصول على بيـت مـن            
آالف البيوت اليت آلت إىل الدولة الليبيـة كـذلك اللـييب            
األصيل واجلدير بذلك البيت لو وجد من ينصف ، وحدارتـه      
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ه أمام هذه املسألة فقد أعرب عـن رغبتـه          جتئ من عدم توقف   
املشروعة وإذ مل تأت االستجابة مسرعة قفل املوضوع ائياً ومل          
يقترب من أحد هلذا الغرض ومل يرفع عقريته حمتجاً حني أنيطت           
االستجابة لغريه من أبناء العشرية وإمنا صرف النظر بكل احلزم          

يزد علـى   وبكل الشموخ وبكل النفس الكرمية من ترفع ومل         
 .عد اهللا جحا ما غزا : مثل شعيب بسيط قال فيه 

   مبعىن صرف النظر عن الغنيمة اليت تعطى عادة ملن شارك يف           
الغزو ، اياً كان شكل الغزو هذا سواء كان غزوات املسلمني           

أو الغزو املقابل والذي    . وما كان قد شرع هلم من عائد الفيء         
عائد يف سنوات احلاجـة     كان من أهدافه أيضاً احلصول على ال      

هو قول ينسب إىل جحا ذلك احلكيم الشعيب فضل الناس أن           
يعربوا به عن كل خيبة أمل يراد هلا أن متر دون كبري توقف ،              

عد اهللا  (فيقول كل من يفشل مهوناً عن نفسه مقولة جحا هذا         
 ).جحا ما غزا

    والشريف يريد أن يقول لنحسب املسألة وكأن مل يأت من          
ن حيقق مثل هذا الطلب أومل توجد هذه البيوت الـيت           ميكن أ 

لقد كرب األوالد مجيعاً وصار يف      . تاقت النفس للحصول عليها     
إمكام أن يديروا أمورهم ،بل إن فيهم من دبر ومل يعد هنالك            
من يشغل البال ومل ميلك إال أن يصرف النظر وخيلد إىل الراحة            
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فقه من حر ماله وعلـى      ويعترب الدنيا كأن مل تأت بأحد وما أن       
حساب راحة زوجه وحاجة أطفاله لوجـه اهللا والتـاريخ وال           

 .داعي النتظار املكافأة من أي كان 
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26 
 

     من غري املستبعد أن يكون أكثر الناس إحساساً باخلسارة         
يف ) 1(إزاء االنتقال من منطقة النوفليني وهجر الشقة رقـم          

دة واألسر اليت تكون جمموع جرياا هـو        عمارة شعبان اجلدي  
الفضل الذي ما يزال يواجه وحشة العزوبية وعدم العثور على          
فتاة األحالم، كما وضع صورا يف خميلته اليت قد ال تكـون            
خميلة حمدودة بصدد هذه اإلشكالية ، وهو الـذي بلـغ ذروة            
النضج وأنسب العمر يف هذه املرحلة ، فقد حـدث أن ملـح             

ميات األستاذ صاحل وهو يف طريقه إىل تقدمي واجب         إحدى كر 
الزيارة والفتاة يف طريقها إىل العودة أو اخلروج فاستطاعت أن          
حترك بعض الكوامن يف نفسه وتزيح بعض كثبان الثلج الـيت           
ساعد على ارتفاعها االنشغال بالقضايا العامة اليت سـيطرت         

جممـوع  على تفكريه وجممل حواسه فقفزت هذه املـسألة إىل      
أولوياته، كان سريعاً يف حتركه واإلعراب عن رغبته وتوكيـد          

وكانت بدون شك مفاجأة سـارة      . جديته بصدد هذا األمر     
وداعية للتحرك ، بيد أا جاءت متأخرة بالنسبة للمكان فقد          
كان من املمكن املضي يف حماولة تسهيل مهمته والسعي حنـو           

تعد تستغرق أكثر مـن     حتقيق رغبته لو مل تكن مغادرة احلي مل         
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يوم أو بعض اليوم ، حيث تقرر االنتقال وحزمـت األمتعـة            
وكملت مجيع االستعدادات ، مما جعل السرور خيتلط بـاحلرية          
ويزيد من ثقل االنتقال وما تبعثه يف النفس من مشاعر الوحشة           
بصدد الفراق ناهيك عن أن يقترن ذلك بالتقليل مـن جهـد          

السعي فيه وتـشكل اجلـرية      كان من املفروض أن يتضاعف      
 .سبيالً سهالً حنوه 

    الفضل صديق متتد العالقة معه إىل سنوات طويلة ، فضالً           
عن أنه من ذات األرومة والصلة بـه مجعـت بـني الـرأي              

وقد بدأت ذات يوم شخصية فحرص كالنا علـى         . واخلصال
االحتكام حنو هذا اجلانب حىت ال يؤذي أي خالف يف الـرأي            

 لقد تكون تكويناً فكرياً صارماً وكان ذلك على         .إىل تصدع   
حساب حقوقه الشخصية ، منـذ أن أقتـرب مـن الفكـر             
االشتراكي يف أواخر اخلمسينات ، وقد عمل فترة من الوقت          
مدرساً باجلنوب عقب حصوله على الدبلوم اخلاص وقد واجه         

. بعض املالحقات حني بدأت ميوله الفكرية تفصح عن نفسها          
ه الفترة من الرياضيني الواعدين فقد تأثر بـونيس         كان قبل هذ  

بيد أنه سرعان ما ترك هـذه العـوامل         . حبكم القرابة والنشأة    
عشية عودته وانطالقه حنو القطاع اخلاص والتحرك من نقطـة          

 .الصفر
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    لقد تلبسته حالة من اجلدية واكتسى ثوباً من الوقار فكان          
ليس ابن الثالثني وقد    يبدو أكرب من عمره بسنني طويلة وكأنه        

أكد حضوراً جيداً يف جمال إدارة األعمال وتلقى تدريباً عملياً          
ممتازاً على الكثري من اخلرباء الذين أداروا جمموعة التوكيالت         
التجارية اليت كانت ختتص بأبرز الشركات اليت اختذت مـن          
التنمية الوطنية عنواناً هلا وهو عنوان جسد حدة ذكاء صاحب          

ت الذي أفلح يف التهرب من حساسية التجارة مع أنه          التوكيال
 .قد امتهنها مذ كان من أبرز النقابيني 

    أبرز هؤالء يف اخلربة الذين تولوا إدارة الشركة مجال الذي          
رافق البداية حيث قام النشاط على تصدير نبـات اخلـروع           
وتوسع بعد ذلك ليشمل العديد من التوكيالت ، هو من محلة           

ت املتوسطة الذين فاقوا يف مقدرم أصحاب املؤهالت        املؤهال
انه النظام  . العالية يف احلياة املصرية وصاروا يشكلون أرضيتها        

الذي طورته اإلدارة األمريكية ووصلت به إىل املراحل اجلامعية         
حيث صار من مشموالت هذا التوجه ختريج عناصر جيمعـون          

مكن بالتايل تطـوير    بني الدراسة النظرية والتدريب العملي فأ     
الكثري من اخلدمات واستحداث العديد من األساليب ، هـو          
توجه تأسس يف اتمعات املـستقرة ويف البنيـة االقتـصادية     
بالذات ، حيث ال ينصرف التفكري إىل تغيري أساليب التخطيط          
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بقدر ما يثابرون على التنفيذ ، الفضل نفسه مل يتلف وقتـه يف             
استوعب التجربة واستفاد مـن اخلـربة       مناقشة املسألة ولكنه    

املتوفرة لدى الرجل إذ مل خيلط بني فهمه الفكري وحاجته إىل           
القدرة املهنية وقد متكن بواسطة صـالته أن يتـألق كمـدير            
للمبيعات إذ افلح يف تسويق الفولفـو الـسيارة الـسويدية           
اجلميلة، لتكون البديل شبه األول لسيارة املر سيدس اليت أفل          

 مع أفول العهد الزائل وهي على كل حال سيارة علـى            جنمها
قدر من اجلمال كما أا قوية الصنع وغري مرتفعة الثمن ممـا            
جعلها تكتسب الترتيب األول يف أقصر املدد وقـد أمكـن           
التغلب على إشكالية التسهيالت املصرفية فاقبل على اقتنائها         

 يقتنوا هذه   أكثر الالمعني لقد أصبح من املتيسر على اجلميع أن        
السيارة حىت أن هناك من تصور أن لألمـر عالقـة مبوقـف             
السلطة يف حني أن األمر ال خيرج عن مهارة الفضل وقدرتـه            
على تدبري املخارج واحللول بصدد املسألة التجارية ، مثل هذا          
التصور مل يكن غريباً أن مل يكن مربراً فهناك متغريات حصلت           

ن يكون للـسلطة دورهـا األول       يف الواقع وقد اعتاد الناس أ     
فكيف ميكن التصور بأن األمر جمرد حترك جتاري صرف لقـد           
انعكس ذلك كله على عمق العالقات وتطورها مـع هـؤالء           
الذين كانو يشكلون فرقا متناغمة من العاملني يف الـشركات          
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قد " ال ب ام " كانت . والوظائف والقوات املسلحة والتأمني     
لك منذ فترة باعتبارها توام املرسيدس      دخلت  املنافسة وكان ذ    

ولكنها كانت اقل إثارة رغم أن املرسيدس تـدعى يف أملانيـا            
بسيارة الفقراء لكثرة مما تتميز به من  التحمل ومـن طـول             
العمر إال أن استعمال كبار املسئولني هلا جعل منها مثار تعليق           
بل ورفض أيضا وباألحرى موضع حساسية لدى فئات كثرية         

ار من املعتذر على أي عنصر مواكـب لألحـداث أن           إذ ص 
يقتنيها يف الفترات األوىل بالذات أصبحت الفولفو ادن هـي          
األوىل من  كل الوجوه ولكن على كل حال وكمـا يقـول             
اإلعالن الذي ترجم وأخذت الصحف تنشره شريكة احليـاة         
ولكي يصنع منها الفضل شريكة  احليـاة حبـق أسـتحدثث            

ء السيارات القدمية لكـل مـن يريـد أن          الشركة نظام  شرا   
يشتري البديل من الشركة فضمنت  بذلك االسـتمرارية أو          

 .الدميومة أو شراكه احلياة 
    على أن هذه األساليب املتطورة يف التسويق وبناء العالقات         
صرفت الفضل عن االلتفات إىل نفسه والوقوف أمام أحوج ما          

انت هذه اللحظـات    حيتاج إليه وهو موضوع الزواج حىت ك      
اليت ملح فيها من ملح وهو يف طريق الزيـارة األوىل واألخـرية            
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لذلك املكان فبلغ به الذهول حده وتولدت لديه الرغبة منـد           
 .النظرة األوىل إن صح التعبري 

    كنا قد عرفنا لتونا أن الشقة املقابلة لنا مسكونة من بعض           
ما قـدر مـن     النساء العربيات وليس من اجلنسية األخرى ك      

البداية وكانت الصغريات ينادين الساكنة بالباكستانية ورمبـا        
شكلت سيارة جملة املرأة دليال حنو هـذه احلقيقـة بيـد أن             
إجراءات النقل مل تترك فرصة للتوقف أمام هذه اجلزئية وحني          
أحس الفضل باحلب من أول النظرة كان ما كان من استشعار           

من املهم أن تنجز مثل هـذه       الندم إزاء كل ما فات إذ كان          
املهمة ، اليت كانت مثار قلق بالنسبة للوالد الذي بلـغ مـن             
العمر ما بلغ وصار يلقى بالالئمة على األصدقاء اللذين فشلوا          
يف عدم حتقيق هذه الغاية اليت ميليها الدين وطبيعة احلياة ورحلة           

 .العمر الذي ال يسمح بالعبث 
ىل ذات املكان لنتدبر الطريق         صار من الضروري أن نعود إ     

ومل يكن  . إىل بيت الرجل والوقوف على رائيه ىف هذه الرغبة          
هناك من سبيل اقرب من اجلارة اليت مل تتعرف عليهـا إال يف             
اللحظات اليت سبقت املغادرة ولكن ال بأس ، فالعالقة ميكـن           
أن تبدأ اآلن كما عربت هي ذاا ومن حسن احلظ أا تعمـل    

ع الصحفي فلن يكن هناك شيء صعب يف الطريق إىل          يف القطا 
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كان شعبان واقفا كالعادة وقد تبادر إىل دهنه أن لألمر          .العقار  
عالقة بإمكانية العودة من جديد أما عند ما عرف أن الغـرض            
زيارة اجلريان فقد أحاط به شيئ من القلق إذ خشي من عدوى            

د ارتبكت املـرأة    االنتقال إىل البقية املستأجرة على ما يبدو لق       
نفسها من الزيارة  املفاجئة والعودة السريعة  كانـت تبـدو            

وبني الفرح مبعرفة سـر     . وكأا أرملة تعيش بقايا حزن قدمي       
الزيارة واألوصاف اليت قدمت عن الفتاة أو التأكيد أن املعنية          
هي فاتن كان شيء من االرتباك قد سيطر فهي تعلم أن هناك            

ذار له وان حالة التأثر واالنطوائية لغياب       من تقدم ووقع االعت   
 .األم ما تزال مسيطرة ولكن ال بأس من طرق الباب 

    كان الترحيب واإلقبال هو املوقف املنتظر ، فالفتاة ليست         
الوحيدة فهي من بني مخس فتيات وهى كذلك ليست صغرية          
السن إذ أا أحد العامالت يف قطاع التامني واخلطيب حسب          

ات املتعارفة ال ميكن إال أن يكون موضـع الترحيـب           املواصف
ومثار اإلعجاب واملناقشة موجودة مع بنات الوطن وخـارج         
الوطن فال شئ يتوقع اكثر من القبول واالستحـسان ورمبـا           
إزجاء الشكر ملن جاء رسوال ، لكن الذي حدث هو أن الفتاة            

 . اعتذرت بشكل سريع قاطع ودون أي سؤال يف اخلصوص 
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فضل من جهة تلقى الرد بشكل عادى وحتمل غري مفتعل              ال
وصار يعيد احلادثة بال حتفظ رمبا كان دافعه لذلك مـا كـان             
حيظى به من تقدير اجلميع وترحيبهم لتقدمي أي شي مفيـد يف            
اخلصوص وكان حمقا يف موقفه فالرجل ال نقص فيـه ولكنـه            
 النصيب األب من جهته قدر األمر وأعلن عن ترحيبه الكـبري          
واسفه لالعتذار الفتاة لكنه مل حياول الضغط أبدا وكانت الفتاة          
من اشهر العامالت يف التامني الالئى جيمعن بني حسن اخللـق           

 .واخللقة 
    على أن احلادث حرك يف الفضل الرغبة إلمتام املهمة وقـد           
اختلفت ردود األفعال بصدد االعتذار إذ إن اموعة كانـت          

ها ال ميكن أن يتقدم عليه أحـد ، وألن          تتصور بأن أي فرد من    
ومن بني ما قيل    . األمر كذلك فقد صار كل يقول ما حيلو له          

وإن . إن العائدين من املهجر هلم عـاملهم وهلـم تفكريهـم            
ارتباطهم بالوطن يقف عند األرض وال يـصل إىل النـاس ،            
فالناس يف نظرهم هم الذين عاشوا معهم وارتبطـوا ـم يف            

فحجم املشترك معهم   .  وفترات التكوين األوىل     سنوات الصبا 
أكثر ، إذ مع هؤالء توجد الذكريات ويوجد ما يشكل مـادة            

ولذلك كـان   . اليومي الذي هو عنصر احلياة وعصبها القوي        
إحجام عبد السالم ذات مرة عن التقدم خلطبة ابنة عمـه أو            
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تراجعه باألصح كان يف حمله ، ألن االحندار من األصل لـيس            
أو كما قال هو لديه والدتـه       . فياً للمضي يف ذلك التوجه      كا

حبجم األرض وابنة عمه ترى يف الذين عادت معهم القـدوة           
لقد كان الفارق حسب التقدير يف التكوين       . واهلدف واملثال   

وما من سبيل لتجاوز هذه اإلشكالية على صـعيد العالقـات           
اسـون  فالناس ال يقاسون بأصوهلم وال معرفتهم ولكنـهم يق        

 .بطريقة حيام 
    أصبح الفضل مشغولًا ذه املسألة وقد كان منطقيـا إذ مل           
يشأ الرجوع إىل العشرية وإمنا حبذ لو يتمكن مـن توسـيع            
الدائرة وتوظيف املصاهرة حنو عالقة أكثـر معـىن ، وعلـى            
األخص لدى من عرف عنهم العـشرة وحـسن التـصرف           

 الشوق إىل حيـث     والقدرة على طي املسافات ، وهو شديد      
قضى سنواته األوىل من التدريس ، حيث اختلطت األمور بني          
أقارب ينبهون إىل خطورة ما يتبىن من األفكار وآخرين أبعـد           
منهم فال جيد سوى الترحيب واالستيعاب فصار فـردا مـن           
األفراد سواء وهو يدرس بالفصل أو يرتاد النـادي ويلعـب           

تكن فرصة ملضايقته كانـت     وملا مل   . الكرة ضد أفراد الفريق     
اخلطوة البديلة حرمانه من عالوة الندب املقررة للقادمني مـن          

 .طرابلس حتت حجة انه ينحدر من الوالية أصال
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    كانت حقبة العشر سنوات يف حكم البعيدة ، حني أشارت          
أم مصدق على إحدى الفتيات من سكان بلخري واملنحـدرة          

انتـا زميلـتني يف املدرسـة       أصالً من املدينة القدمية ، حني ك      
لقـد تـبني أن     . االبتدائية وقبل أن تتجه فطوم إىل املعلمات        

األسرة كانت تسكن يف ذات الزقاق يف بداية شـارع سـي            
كانت وشقيقتها ممن يثرن االنتبـاه ويلفـنت النظـر          . عمران  

عيون عسلية شعور شـقراء سـيقان       . بالرغم من صغر السن   
جلميع ينظرون ويتابعون رغـم    كان ا . مكترتة وجنات متوردة    

لكن العيشة يف املدينـة كانـت       . صغر السن وفوارق العمر     
باألجساد فقط أما التطلع احلقيقي فإىل مسقط الرأس ، كـل           

وإذ مت ذلك   . يفكر يف العودة وحيضر لالرتباط من أهله وذويه         
كان اخلروج من الزقاق والسكن حيث جاء النصيب ووجـد          

الصور ظلت الباقية واألمسـاء أيـضاً       لكن  . الفضاء املناسب   
بالرغم من خروج اجلميع من هناك وإعادة بناء بعض البيوت          

 .وسقوط بعض اآلخر 
    مل تسترح أم مصدق من التوقف أمام االسم عندما اقترحت        
على يوسف املكان كبديل وكادت أن ترتاب حـني سـرح           

إذ خشيت من املعلومـات أو      . اخلاطر خلف طيف الذكرى     
ة من العالقات لكن عند التأكيد بأن األمـر ال يتجـاوز            عالق
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اجلرية كان االطمئنان وكان الفرح بسالمة التقدير ، واألمـر          
يف احلقيقة ال خيرج عن معرفة مجيع سكان الزقـاق ويف فتـرة         
يعود زمنها إىل أكثر من عقد كامل أي قبل انتقال احلاج مـن             

.  الشهري هناك    الزقاق وإن مل ينتقل من شارع الدباغ ومتجره       
لقد انتقل اجلميع لكن الذكريات ال تغيب ، إا قرينة اإلنسان           

من البداية كانت املعلومة أن االنتقال إىل بلخري        . أينما ذهب   
و ملا كان البيت قرب اجلنان ووضع الرجل أمسه على البنـاء            
اجلديد صار معروفا منذ زمن بعيد ، هو على أي حال مرتفـع        

 دور وكان يف بداية الـستينيات مـثريا         وشيد على اكثر من   
كان األوالد  . لالنتباه بيد انه اآلن صار أقصر من مبان كثرية          

أصغر من البنات وكانوا كذلك شديدي الوسـامة وبـيض          
 . البشرة 

    تضمنت املعلومة أن الفتاة متتهن التـدريس ويف مدرسـة          
يـق  املدينة القدمية فالنظرة األوىل ال بد أن ترتب حـول الطر          

املؤدي إىل البيت ، حيث ال مندوحة من املرور ، لتكن الساعة            
بني الواحدة والثانية بعد الظهر مسافة الطريق من املدينـة إىل           

ومن األفضل الوقوف أمام خمزن     . الوسعاية عرب شارع مصراته     
املشروبات وهو على كل حال خمزن احلاج حممد صهر البشري          

ؤكد أن املعلومة بالنـسبة     فهو لن يستغرب الوقوف ، ومن امل      
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للطرف اآلخر قد مررت من قبل أم مصدق رغـم انقطـاع            
اللقاء ففي مثل هذه األمور ال تعدم الوسيلة وحنن على كـل            

 .حال لن نسأل 
    مل يكن الفضل كثري املرور على اموعـة فلـه أشـغاله            
وارتباطاته الكثرية ، يف البدء كان مير للتحية ومتـضية بعـض            

كن بشكل ما صار من اهتماماتـه أن يـداوم وان           الوقت ، ل  
لقـد فرضـت    . يقتطع شيئا من وقته املرتب بشكل ال يطاق         

عليه جديته شيئا من احملدودية بيد أنه مع الزمن وجد شيئًا من            
إن مقهى سي علي حيمل لدى البعض ذكريات غري         . املشترك  

سارة منذ أن ضبطت به أوراق من كمال تلك األوراق الـيت            
 اخليط األول ملقاضاة من أطلق عليهم جمموعة البعـث          شكلت

فقد قيل ذات يوم أن تلك األوراق سلمت        . قبل سنني طويلة  
.    هناك من يقول أن األمر جمرد صدفة        . إىل الصادق من هناك     

" لكن من يبعد   . رمبا أكدت بعض املعلومات صحة هذا القول        
ـ        " الشايدة   ه يف  عند البعض ال شيء سوى جلوس كمال ذات

املقهى فهو إما أن يكون قد تأكد من صحة هـذا القـول أو              
تسامح وهو على كل حال أوىل من غريه بالتوقف أمام هـذه            

 .اإلشكالية 
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    واملطلوب اآلن هو الوقوف بناصية من النواصـي لرؤيـة          
صغرية األمس وقد أصبحت اآلن مدرسة ضمن مدرسات احلي    

القبول املشترك وجاء   وم الفضل بالتقدم لطلب يدها لو وجد        
النصيب املرتقب ، صغرية األمس اليت كانت تقطـع الزقـاق           
حيوية وحركة مل تكن ترتدي سوى ذلك الفستان ومل تظفر بعد  
شعرها ومل يكن هلا صدر نافر ، ومل يكن مثة ما يلفـت النظـر          

ال شك إا قد تغريت اآلن وال بد        . سوى العيينن والوجنتني    
 ، ومل يكن مثة ما يلفت النظـر سـوى   أن يكون هلا صدر نافر    

الشك إا قد تغـريت اآلن وال بـد أن          . العيون والوجنتني   
يكون التغري إىل األفضل ، فاجلمال يبدو من الطفولة لكن هناك           
من يقول إن التغري قد ال يكون كذلك أربع عشرة سنة كاملة            

واجلميـع ينظـرون    . حني كانت تظهر هناك صباح مـساء      
أن يكون من جانبها أي موقف فلـيس مثـة          ويتحدثون دون   

عريس يفهم مبعرفة النظرات لكن الزمن ليس هو الذي مـر           
وأينما أخذت طريقها يف أزقة باخلري و شوارعها فال بد          . قدميا

أن متر بزنقة سرت حيث حل الفضل هنا منذ سنني حني كان            
يسكن مع شقيقته مبرتل محيدة يف مطالع الستينيات حني فرغ          

ستمر بدون ريب بشارع    .  بناء بيته وانتقلت األسرة      احلاج من 
مصراته حيث احلاج اآلن وحيث أبو حجاج منذ سنني طويلة          
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وبذات الفترة أيضا يوم أن كان مقيما مع العجوز اإليطاليـة           
أثناء أزمة صواريخ كوبا اليت تزامنت مع معرض طـرابلس يف           

ن تقف  مثة أشياء كثرية حدثت يومئذ ال بد أ       . الزمن احلديث   
وتنتظر العائدات من املدارس ويقضني بعض الـدقائق جيئـة          

ما مل نفعله يومـا أو نـسيناه مـن          . وذهابا حىت حيني الوقت     
تلك هي الضرورة اليت أمالها حـق       . الذاكرة سنقوم به اآلن     

الصديق وواجب املسايرة ، والغرض يف اية املطاف مشروع         
 أن نراهـا اآلن     املهم. زواج ، وشئ يتسع مردوده للمجتمع       

وان تكون حسب الصورة القدمية عسى أن تكـون البـديل           
ورمبا تكون املعلومة قد مررت وتنتظر من جهتـها         . املناسب  

مـن  . أيضا ويستطلع بعد ذلك الرأي وجيري ما يفرضه احلال        
وما . الضرورة إلغاء الزمن القدمي فليتم النظر واملسألة مصريية         

.  لزواج له ظروفـه وشـروطه       ا. حنن بصدده ال يقبل اللعب      
األهل لديهم االستعداد الكامل للقبول بأي اختيـار يقـدره          

هناك أولويات يف الرغبـة والـتمين واألقربـون أوىل          . أبنهم
باملعروف ، ذلك هو الرأي ولكن يف النهاية ليكن مـا يريـد             

ذلك هو قـول األهـل ،        ) ولو كانت من كاوار     ( الصديق  
ي مجعهم ذلك احلي بعد أن ظهـرت        الذ. الوالدين واألصهار   

بوادر اختالل التوازن يف مسقط الـرأس وصـار لزامـا أن            
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ما حنن بصدده  وحنتاج إليه يف املهمة أن يكون          .  يستقروا هنا   
الوقوف باملكان الذي يسمح باملرور وملسافة كافية فاألمور ال         

املسافة . تتقرر من حملة بسيطة ، لكن البداية من الشكل العام           
يت ستقطع من شارع املأمون إىل هنا ليست بعيدة واملطلوب          ال

ليس أكثر من الشكل العام على أن يتخذ القرار بعد اإلقالع           
وعرب املضي خلف الذي حركت  يف النفس ،  رمبـا تكـون              
النشأة احمللية أقرب إىل النفس أو أقدر على اإلمساك ا ورمبا           

مـاالت واردة   تكون الرتعة الوطنية أكثر إثارة فكـل االحت       
وأفضل األماكن ورشة صيانة األفران ومنطلق احلديث سيكون        
حول إمكانية تكليفه بصون أفران الشركة ، فالشركة تستورد         
وحيدث أن تؤدي بعض اهلزات إىل شيء من الكـسور الـيت            
تفرض اإلصالح على حساب التأمني وقد ينتج عن ذلك لفت          

 حبث هذه اجلزئيـة     النظر إىل طبيعة العمل لو احتاج األمر إىل       
( إن أفـران    . وال بد أن حيدث لو حصلت الرغبة املشتركة         

األمريكية موضع إقبال من الكثريين ، مبن يف        ) ويستنج هاوس   
ذلك الرافضني للوجود األجنيب وهم الذين ميثلون األغلبيـة         

عند مفاحتة  . الشعبية فإم يفرقون بني القواعد والسلع اجليدة      
وضوع صار يسهب يف احلديث عن أمهيـة        صاحب احملل يف امل   

كان اهلدف من   . وجود األفران والثالجات والغساالت أيضا      
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احلديث معه شغل الوقت ولكن من جهته صار يعطي كل هذه           
لقد تواىل قدوم الفتيات العائدات من النظـرة األوىل         . األمهية  

ميكن التفريق بني املدرسة والطالبة ولو كانت هذه الطالبـة يف           
امعة كان من املتوقع أن تكون اثنتان من العائدات الـثالث           اجل

الشقيقة وإحدى اجلارات لكن األمر اختلف واحـدة فقـط          
لقد تغريت املالمـح إىل حـد    . كانت املعينة واالثنتان غريبتني   

كبري وحدمها العينان تشريان إىل ذلك الواقع صارت الوجنتان         
 بدا أكثـر اسـتطالة      مل يعد الوجه مستديرا وإمنا    . أكثر بروزا   

أصبح اللون احلنطي أكثر مسرة هل هي العنوسة ؟ إن عـشر            
سنوات أو أكثر قليلًا تعترب فترة وجيزة بالنسبة لفتاة صغرية مل           

نظرنا سويا أكدت مـن     . تكن يف زمنها قد جتاوزت العاشرة       
يبـدوا أـا قـد      . جانيب أا هي ، ألدفع الفضل إىل النظر         

 أن أبدأ التحية فأنا أعرف االسـم        الحظت التحديق ، كدت   
خشيت من الضيق أو التجاهل من أن تكون ال تتذكر لكـن            

واملهم أن الباعث هلذه    . رمبا تظن أن األمر ال يتجاوز الفضول        
احملاولة نبيل واهلدف إنساين فال حرج من أن نسرق النظر وأن           

 .منعن إن املشرع الديين حث على النظر 
الزقاق حني كانت جمرد طفلة صغرية          ترى هل ستذكر أيام     

ال يرى فيها معظم الذين يترددون على البيت وهم كثر سوى           
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أن تكون دليالً على مستوى اجلمال يف األسرة عنـدما كـان          
ذلك الذي قضى مطلع شبابه باملدينة وصار اآلن يأيت لغـرض           

 . التجارة
) كان ريت النمل يف الدروج راهو السميد يف الغرفـة               ( 
و مثل يقصد من ورائه اإلشارة إىل أن مجال الصغار يـدل            وه

واألمر ليس مرتها من السوء علـى كـل         . على مجال الكبار    
حال فليايل الشتاء طويلة وتدفع باملرء أن يقول أي كالم غري            
مسؤول بصدد هذه العوامل فللفراغ تأثريه وللغربـة دوافعهـا          

 . ولضرورات احلياة ما متليه على اإلنسان 
هل تذكر اجلار القدمي وأغلب     .  ذلك زمن على كل حال         

الظن أا لن تعجز عن ذلك فيما إذا كانت من الذين يـولني             
املارة شيئاً من االهتمام فالصورة مل تتغري ، هذه هي مالحظـة            
أكثر األصدقاء القدامى ، األهم من ذلك أن االنشغال يتصل          

. ب الذي ضاع  مبستقبلها وأن مشاعر احلسرة تذهب إىل الشبا      
كم أنت قاٍس أيها الزمن حني ال تسمح بالتصريح ، بعـد أن             

 .فعلت ما فعلت 
    لقد كان املوقف بسيطًا على ما يبدو ، للفـضل ، فقـد             

وقد سأل رمبا ومل يترصد إذ مل       . عرض عليه أن يسأل ويترصد      
وهو على هذا يف حل من كل شيء جمرد         . يصدر عنه أي وعد     
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ع من الشوارع ، خطوات وئيدة خطاها       حلظات قضاها يف شار   
مع أحد أصدقائه عرب شوارع عاش فيها وما يزال  يتردد عليها            
من فترة إىل فترة فال صلة له باملشاعر اليت فجرها اللقاء أمـام             
العنوسة اليت فتكت بالشباب الغض جليل ما كان له أن يظـل            

رب هكذا لوال االستقامة اليت ختطر االبتسامة للمارين والتجـا        
الفضل ال تعنيه   . مع املغازلة اليت بدوا ال يتحرك قطار احلياة         

كثريا هذه األمور ، ليس ألنه غري معين مبفهوم املواطنة وإمنـا            
ألنه ينظر للمسائل جمتمعه ولن يكون له من مشاغل يف هـذا            

هو مشغول اآلن بـضرورة االقتـران بـامرأة ذات          . اإلطار  
أن متأل الصالون وتفلـح يف      مواصفات خاصة ، امرأة تستطيع      

اإلسهام يف عديد املشكالت اليت يعانيها وليس الوحدة الـيت          
تقلق احلاج وعددا من األقربني ، يف املاضي كان الفضل يبحث           
عن الرفيقة اليت حتمل األفكار وختوض املعارك وتواصل املسرية         
إذا حل به طائل من طائالت املالحقة لكن هذه األمور تالشت           

. ضها الزمن بنابه القوي وطحنها بطاحونته الضخمة        اآلن وع 
.  فأمسى يفكر يف املرأة اليت تعيش معه بعد مشكالت العمـل            

ذلك ال حيدث ألنه  تغري طبقيا وختلى عن جلدته القدمية ولكن            
وهو .  ألن الواقع يف حركته الكبرية ميتلئ مبثل هذه الشروط          

 سعيدا حني   على أي حال شديد االنشغال بأصدقائه وسيكون      
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يلتقي امرأة شاركت انشغاله ؤالء األصـدقاء والـتفكري يف          
شؤوم وسيكون أكثر سعادة لو قرأت كتابا من الكتـب أو           
عاشت مسألة من املسائل على أا لـو أفلحـت يف حتريـك             
مشاعره على حنو ما فعلت  فاتن فليس من املتوقع أن ينـشغل       

 يف بدايـة الربيـع مل       مبثل هذه اجلزئيات ، فهو حني نظر إليها       
يسأل عن شيء أن طلب التقدم إىل الوالد مبجرد أن علم أا            
فتاة تعمل بإحدى شركات التأمني حني صار التـأمني شـركة     
واحدة على مستوى البلد كلها بيد أنه اآلن قد يكتفي حـىت            
ولو وقف يف حدود االهتمام بالعمل والقدرة علـى تنظـيم           

حت يف اإلمساك بأكثر من ذلـك       الشؤون اإلدارية أما إذا أفل    
فسيكون األمر أمجل وأمجل وما مل يتم ذلك فإن االنتظار هـو            

 .   احلل األمثل واملعجزة قد تأيت يف حلظة من اللحظات 
    لقد اختلطت األمور متاماَ يف ذلك املساء الذي مأله القلق          
وشح املطر ومل يكن مث من معني سوى ذلك التكاتف اجلميل يف       

نان ، حيث لكل عامله والكل يف واحد ، والـصراع           مقهى اجل 
بني خليفة اهلازل يف أمور كثرية وعزيز الذي ال يعرف املـزاح           
أبدا وكشيد الذي اصبح شبه متأكد من أن البيت سـيكون           
على الواجهة بفضل التخطيط الذي تأجل لفتـرات طويلـة          
وصار اآلن أقرب إىل التنفيذ ، وسيكون صاحب ما ال يقل عن            
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نية خمازن حبجم ممتاز تكفل له باحلصول على مبالغ جمزية من           مثا
اإلجيار سيهون أمامها أي شكل من أشكال االقتراض و لـو           
كان بسعر الفائدة املرتفع و كذلك نوري الذي صار يغـشى           
اجللسة حني قدمه الصديق كواحد من الكهرباء يبني املمتازين،         

وتبدأ تبعا هلـذه    . يضيف نوعا من االكتفاء يف عامل السيارات        
الوضعية اجلديدة معارك حسني و ضـو ومـشاكل نـوري           
بالضرورة ، ومتاعب خاليت عيشة من اجلميع ، فهي حتـضنهم           
مجيعا وختفف على البنات و األوالد وجتعل من البيت استراحة          
ميكن ألي امرئ من أبناء الشارع أن يدخل و يشرب من يدها            

الشعري الـيت تـصر     القهوة أو كأس الشاي و يأكل من خبزة         
على خبزها و هي يف أرذل العمر ، خليفة دون غريه هو اجلسر 
حنو ذلك العامل منذ ركزت فاطمة وجودها اليومي يف وسـعاية           
بو جناح عقب عودما من بريطانيا وغـدت يف حاجـة إىل            
مساعدة األسرة يف حضانة وليدها الذي مل البقاء الفردي يف          

تلك العمارة املسكونة بالكامل    الشقة الوحيدة اليت وجدت يف      
من قبل األجانب فأثارت الوحشة وفرضت الرحلة اليومية حنو         

 .الوسعاية 
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27 
    

      بعض اإلذاعات العربية اليت مل تسترح أنظمتها ملا جـرى          
يف مطلع سبتمرب من تغيري سياسي طال نظـام احلكـم أوال ،             

..  ثانيـا    وصار يف حكم املؤكد انه سيمتد إىل جمموعة الـبين         
وجدت هذه اإلذاعات يف قرار اإلحالة على اخلدمـة املدنيـة           
الذي مشل جمموعة من الكتاب الوطنيني العاملني يف القطـاع          
الثقايف واملعروفني مبواقفهم الداعية إىل اإلصالح والتحرر طول        
عهد التجربة التقليدية واملختلفني مع العديد من رموزها بنسب    

 املالئم للشروع يف تصفية احلسابات مع       خمتلفة ، وجدت املناخ   
العهد اجلديد أو على األقل الشروع يف التعبري عـن بعـض            
املواقف غري الودية ، فصارت توايل حديثها عن الكـثري مـن            
األمساء بطريقة ظهر منها مبدأ االستغالل فجعلت تفـيض يف          
اإلشادة بدور هذه األمساء فتبني أن هذا التصرف ال يعـدو أن            

رباَ من ضروب اقتناص الفرص واستغالل الظـروف        يكون ض 
للنيل من العهد اجلديد والذي رؤى أنه سيشكل زمخاَ للقـوى           

األمـر  . الثورية اليت ال خيلو منها أي قطر من األقطار العربية           
الذي استوجب احلذر من هذه املبادرات اليت أثبتت سـوابق          

 ، ومبنـأى    تارخيية كثرية أا يستحيل أن تكون لوجه اهللا أوالَ        
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عن املبادرات غري العادلة جتاه اجلماهري اليت تـصدر أذاعتـها           
فكان التعبري عـن عـدم      . وصحفها مثل هذه احلمالت ثانياً      

الترحيب ميثل هذه احلمالت الذي وقع اإلمجاع بأا مغرضـة          
لالعتبارات سالفة الذكر ، ملا تؤدي إليه من سوء الفهم وسوء           

حيان شيئا من التحدي وتـدعو إىل       التقدير وتثري يف أغلب األ    
االستفزاز ، لقد كانت الوظائف موحدة واحلقوق العامة متاحة         
واالستفادة من خمتلف الفرص غري حمظورة بدليل أن كل الذين          
وقع احلديث عنهم كانوا يف مقدمة من متتع بفرص السكن يف           
البيوت الشاغرة واختيار احلي الذي يريد مبا يضمن املـصلحة          

حلاجة ، كما أن من أراد التحول إىل النشاط اخلـاص           وحيقق ا 
أن يتحـول الوضـع     .لقي الفضاء املطلوب ، فما املـصلحة        

اإلداري هلؤالء إىل مادة إذاعية أو مقال صحفي ليس له مـن            
هدف سوى حماولة اإلساءة للبلد الذي ال حيتاج لشيء مثـل           
حاجته لالستقرار ونقل الصورة الصحيحة ملا جيـري داخـل          

تمع من إنشاءات وما يتخذ يف دواليبه املختلفة من خطوات          ا
 .هي من أحسنها وأجرئها 

    كان البشري أكثر اموعة اهتماما ذه الوضعية وأوسـع         
إدراكًا ملا ميكن أن ينشأ عنها من مضار ، وذلك ملا توفر لديه             
من خربة صحفية يف جمال األخبار ، حيث ال يوجد حيـاد يف             
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هناك متابعة من أجل املتابعة وحسب ، بقدر ما         اخلرب وليست   
يكون كل شيء موظفًا خلدمة أكرب وتوجهات أمشل ومـصاحل          
أبعد ، لقد اختار مكانه اجليد يف الغرفة التجارية بشكل سريع           
للغاية واختار طائعا خمتارا أن يكون صـاحب املوقـع الثـاين            

، وما ذلك   بالرغم من أن املقعد األول كان متاحا له قبل غريه           
إال ملا جبل عليه من نكران غري متكلف للذات وحرص علـى            
تقدمي من يأنس فيه الكفاءة من أصدقائه ومعارفـه وعـزوف           

وإذ أفلح  . صادق عن انتهاز الفرص واستسالم لنداء األنانية        
كـان  . يف توضيح املوقف عرب قنوات االتصال املتاحة أمامه         

اء املعروفة يف املدينة الذين     احلل الذي اقترحه املختار أبرز األمس     
وقع عليهم االختيار يف عضوية الس ، كان هذا احلل متمثلًا           
يف إمكانية تكليف وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفـزة          
إلجراء بعض املقابالت مع املعنيني باحلديث من اخلارج ، حبيث          
تكرس هذه املقابالت إلجراء نقاش حول الواقع العام والواقع         
الوظيفي واإلسهام االجتماعي أيا كان نوعه فيـؤدي ذلـك          
بشكل ضمين إىل توضيح الصورة وتصحيح اخلطأ والرد على         

غري أن هذه اخلطوة    . مجيع حماوالت التشكيك وإدعاء احلماية      
املتفق عليها مل تنفذ والسبب يعود إىل عـدم جديـة وسـائل             

ع املتابعة  اإلعالم ، وتقاعسها يف تبين أي موقف جاد كما مل تق          
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والسبب هو أن املبادرة كانت يف اجتاه إبداء        . من قبل اموعة    
حسن النية واحلرص على أال تكون األمساء موضع مـساومة          

مـا  . بعض األطراف أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط          
عدا ذلك فكل له عامله الذي يتحرك فيه وواجبه الذي يؤديـه            

دعو إىل مواصلة االتـصال ،      ومل يكن هناك ما ي    . وفقًا للمتاح   
فالبلد للجميع واال اإلعالمي ليس مطلوبا إىل احلد الـذي          
يتصوره الكثريون بل إنه لقاء ما شاع فيه مـن سـطحية يف             
التناول واستمراء للعبة الدعاية املمجوجة واملديح الرخيص ،        
ال يبدو مثريا لالنتباه وال داعيا لالهتمام فكل بديع أنفع ومـا            

 .أفضل للجميع بكثري أتيح 
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    أقدمت السلطات املختصة ومل ميض سوى وقت قصري من         
عمر التجربة اجلديدة على إعادة النظر يف نظـام الوحـدات           
اإلدارية املكونة للسلطة احمللية ، املعروفة باحملافظات ، واحملددة         

 السنة اليت ألغـي فيهـا       63يف عشر وحدات ابتداء من سنة       
وهـو النظـام    . م االحتادي املطبق منذ إعالن االستقالل       النظا

الذي طبق رغما عن املعارضة العارمة من أكثرية الشعب ، إذ           
كانت هناك جمموعة من االعتبارات اليت مكنت لذلك النظام ،          
حىت بدأ التفكري يف العدول عنه عقب الـشروع يف تـصدير            

ود سـلطة   النفط وما فرضته إشكاالته الكثرية من ضرورة وج       
مركزية يعهد إليها باحلد مما شاع من تضارب يف االختصاصات        
بني ما مسي باحلكومة االحتادية والواليات وقد قسمت واليـة          
فزان عشية إعالن الوحدة إىل حمافظتني مها سبها وأوبـاري ،           
وعلل هذا التقسيم بكونه حماولة للحد من استفحال ظـاهرة          

اليات ، وإجياد شيء مـن      مراكز القوى الناشئة عن وجود الو     
التوازن بني سبها وما متثله من ثقل قائم وأوباري اليت يقطنـها            
عدد كبري من الطوارق أصحاب االمتداد اإلفريقـي املـرتبط          
بتشاد والنيجر والذي ال يعترف أصـحابه كـثريا باحلـدود           
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اإلدارية باإلضافة إىل ما ميثله وجود قبائل التبو يف نفس املنطقة           
إن مثل هذا التعليل ال يقال باأللـسن        . ت مشاة   من إشكاال 

كثريا وال ترتفع بصدده اآلراء ولكنه ميارس على الطبيعة ومن          
وكانت . املمكن مالمسته عرب احلوار احملدود واملتابعة الواعية        

من املناطق التابعة هلا منذ سلخها من طرابلس        ) اجلفرة(املنطقة  
نطقة غدامس وسـط     عندما استبدلت مب   57يف منتصف سنة    

مالبسات كثرية من بينها رغبة السكان ومـساعي أصـحاب          
لكن التقسيم اجلديد الذي قام عقب      . النفوذ من أبناء املنطقتني   

وهو . إلغاء النظام امللكي أعاد املنطقة إىل مصراتة مرة أخرى          
إجراء مل يرجع فيه إىل رأي الناس وال مصاحلهم أيضا ، بل ومل             

ا كان منتظرا من خطط لتطوير اجلنـوب        يرتفع إىل مستوى م   
وضرورة إمداد املناطق بالبشر وليس العكس ، فلقد تكونـت          
للناس ارتباطات كثرية ومصاحل متنوعة وكان من الـصواب ،          
والنية متجهة إىل تطوير اجلنوب ، أن تترك تبعية اجلفرة حيث           
هي ، خاصة أن مبدأ ربط البالد مجيعها بشبكة مـن الطـرق             

ار متاحا وشرع العمل يف تنفيذه فكان من األوىل أن          احلديثة ص 
تكون سرت هي منفذ فزان حنو الـشاطئ ، لـوال أن هـذه              
الوجهة مل يؤخذ ا ، فكان لذلك التوجه أثره على املتتـبعني            

 .ريات األمور لتئده 
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    هناك من اعتقد أن مثل هذه اخلطوة تعترب من قبل العـودة            
ئك الذين كانت هلم مواقف مـن       إىل الصواب ، وبالذات أول    

هذا التوجه الذي مضى عليه يومئذ أكثر من مخس عشرة سنة           
لكن ذلك مل يكن يفصح عن معاجلة مسئوله بقدر ما كان نتاج            

. التشبث باملواقف القدمية حىت عندما ال يكون مثة من داع هلا            
وما يهم الناس حبق هو صاحلهم وقد تغري ذلك الـصاحل حنـو             

واحملواله ( كن هناك من داع لعودم مرة أخرى        اجلنوب ومل ي  
 .كما يقول املثل القدمي ) مذباله ولو عروقها يف املاء 

    ذلك هو التصور ، وهو القول الفصل ، رمبا عند الدخول           
يف عديد املناقشات مع بعض املنحدرين أصـلًا مـن املنطقـة            

ألمر يدل  واملقيمني بطرابلس ، من الذين يأ هلم يف البداية أن ا          
على أن املسألة مل تطرح مـن قبيـل         . على وجود تصور ما     

استطالع آراء الناس أو مراعاة رغبام ، فكل ما يف األمر أن            
الذي تأكد يومئذ جبالء أن التخطيط ليس ائيا وأنه رمبا يكون           
مقدمة خلطوات أخرى ، وليس من املستبعد أن يبقى كل شيء           

 واردة ، ليس هناك قرار ائي       فكل األمور . على ما هو عليه     
واألمر يف اية املطاف ليس مطروحـا للنقـاش ، كمـا أن             
املعاجلات الصحفية مل تكن معينة ذه املسائل ، فمـشكالت          
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الناس تتطلب املعايشة والتعمق يف فهم األسباب قبل القفز إىل          
 .النتائج اليت ميكن أن يؤدي إليها كل قرار من القرارات 

اليت ال تبعد عن املنطقة إال مبائة ومثانني        ) بوجنيم( أن       الغريب
كيلومتر ، وكانت منذ تأسيسها من أعمال املنطقة وسـكاا          

.  أقرب إىل هناك من مجيع املناطق ، ظلت هي تابعة ملـصراتة             
رغم أن الوقائع التارخيية تؤكد أن أول حائط شيد ـا وأول            

ك كان من املوارد    جمموعة من الناس طلب إليها أن تسكن هنا       
اليت أخذت من سكان املنطقة وحتت مربر خلق إدارة قريبـة           
تسهم إىل حد ما يف احلد من بعض الفنت اليت شاعت يف ذلك             

 .الزمن 
    ومثلما أعيد تقسيم الوحدات اإلدارية أعيـد النظـر يف          
املكلفني بشئون هذه احملافظات وقد مشل هذا اإلجراء مصراتة         

 أكثر لفتا للنظر ، فقد كان اسنادها نتـاج          بالطبع واليت كانت  
ندوة الفكر الثوري بالذات ، واليت كان التألق فيهـا للـذين            
تبنوا فلسفة امليثاق الذي وضعته القيادة املصرية عقب انفصال         
سوريا عن اجلمهورية العربية املتحدة  ، وهي ذات الفكرة اليت           

 املراحـل   طرحت من جديد يف هذه الندوة عندما استبعد مبدأ        
وكذلك الشكل االحتادي ورجحت فكرة الوحدة االندماجية       

 . كأسلوب ال بديل عنه وال حميص 
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    لقد اختلفت اآلراء حول هذا التوجه الذي أيدتـه بعـض    
القوى حبماس شديد ، واليت مل يكن هلا من موقف معلن قبـل             
هذه املناسبة ، رغم أن الظروف مل تكن مناسبة لتحديد الكثري           

ملواقف رمبا ألم مل يتكونوا  مبا فيه الكفاية ورمبا ألـم            من ا 
ورمبا كان  . شغلوا مبا عدا ذلك أو أن الطريقة مل تكن مناسبة           

هناك من رأي يف مثل هذه      . نتاج الرفض املطلق ملا كان جيري       
وهناك من رأى املوقـف     . املبادرة شيئًا من اجلرأة عند البعض       
 . بأنه جتاوز احلد معربا عن طموح فردي قد يوصف

    وقد عكست مصراتة صراعاا وانقـساماا املعروفـة يف         
تداخل اآلراء واختالف املواقف حول مجلة مـن املمارسـات          

وكانت النتيجة أن وصل األمـر إىل احملـاكم إىل          . التنفيذية  
صدور حكم قضائي بصدد بعض املمارسات وكذلك تنفيـذ         

 من االحتاد االشـتراكي يف      احلكم ، مما أدى إىل استصدار قرار      
اخلصوص نتج عنه إلغاء احلكم وسط حتفظ يف الرأي بني مـن            
أعترب املؤمتر مهمة خمتصة ومن أعترب االختصاص مل يقنن بعد ومل           
يطبق يف أحكام أخرى كانت يف حاجة إىل ممارسة مثـل هـذا            
االختصاص لو حتددت مالحمـه بالفعـل وتتـصف بالـصفة           

ا من صراع بدأت مالحمه تظهـر       وكان ذلك جزء  . الشمولية  
على السطح وآثاره تطال أشياء كثرية وتتجسد يف مواقـف          
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. خمتلفة مبعىن أن األمر كان أعمق مما كان يظهر على السطح            
واحلقيقة أن إقحام التنظيم الشعيب يف هذه اإلشكالية وإعطاءه         
مسئولية إصدار القرار املتصل بالعفو بشكل غري مـسبوق وال        

 قد شكل سابقة غري مرحية بصدد التطور املنشود         ملحوق أيضا 
باجتاه تنظيم السلطات وفصلها مبا حيقق التـوازن ويواكـب          

إذ من املفروض أن تكون    . املعمول به يف بقية بالد اهللا الواسعة        
حتدد بشكل صريح من ميلك ختفيف األحكـام        هناك مرجعية   

ـ    . بالذات ويف سياق عام يسع الناس مجيعا       ري فكل اسـتثناء غ
منظم ال يفيد مسألة التطور الفتقاده إىل مبدأ التساوي الـذي           
هو القاعدة األوىل يف العملية التنظيمية ، والقوانني على قسوا          
يظل وجودها أفضل من غياا والقضاء على جربوتـه فـإن           
االمتثال ألحكامه وحتديد درجاته وطرائق استئناف حكمـه ،         

ر املسئولية ، ودعوة الناس     ادعى إىل إشاعة الطمأنينة واستشعا    
مجيعا إىل كلمة سواء بدوا تفقد احلياة طعمها وتفرغ امجـل           
األشياء من حمتواها ، وإذ مل يكن مثة جمال لتوصيل هذا الـرأي        
وال وجود ما يدل على توفر أي مستوى من اإلصغاء لـه ، مل              
يكن مثة بد من االنطواء واإلحجام عن املسامهة يف أشياء كثرية           

ا الركون إىل اليأس يف بعض األحيان ، وغيـاب احلـافز            ورمب
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احلقيقي للمشاركة اإلجيابية واالنغماس الضروري يف احلركـة        
 .الفاعلة
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    إن آخر ما فكرت فيه ، أو ما ميكن باألصح أن أفكر فيـه              
هو السفر إىل مالطا ، تلك اجلزيرة اليت فوجئـت بترتيبـات            

دورة املعرضية مباشرة ذلـك أن      التوجه إليها ، عقب انتهاء ال     
فكرة السفر من األساس مل تكن ماثلة بشكل ملح فقد كانت           
حداثة العهد باالنتقال إىل املعرض وعدم اسـتيعاب جمموعـة          
املعارض املوجودة ، واكتمال التصور عـن طبيعـة العمـل           

كل ذلك من األمور اليت مل تدخل موضوع السفر يف          . بالكامل
ان املعرض مقفال منذ فترة ، بالرغم من        دائرة االهتمام فقد ك   

أن الفترة مل تطل كثريا ، إال أن ما رافق القفل مـن ضـجيج               
إعالمي أو استغالل مكاتبه يف شئون أخرى جعـل الـشعور           
السائد بأن القفل سيستمر طويال وحىت عندما استؤنف العمل         

لقد نفذ ألول مـرة  . ظل اإلحساس به وكأنه على حنو مؤقت   
شاركة اخلارجية من قبل املعرض ، فكان معـرض         اختصاص امل 

وصار من الضروري أن تثـار املـشاركة        . القاهرة مث مالطا    
خارج اإلطار الشكلي الذي ساد طوال الستينيات ، سـواء          
على مستوى مساحة العـرض أو مـستوى العـروض، ممـا            

وقد أسندت هذه   . استوجب اختيار مكتب خاص هلذه املهمة       
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لذي أبلغ بقرار التكليف ـا ، شـارحا         املهمة للقاضي وهو ا   
وقـد  . طبيعتها اليت هي إدارة اجلناح مبساعدة حممد بـسيس          

اقتضت طبيعة العمل أن يسافر مبكرا ليتوىل مهمة التحـضري،          
كانـت الفتـاة يف     . فاختار أن يكون مرفوقاً  حبنان ووالدا        

لقد كان معرض مالطا من أطول املعارض مدة ،       . سنتها األوىل   
عتربت مالطا يف عداد أوروبا بالنسبة للمعاملة املاليـة ، يف           وا

حني كانت اجلزيرة خمتلفة من حيث األسعار يف ذلك الوقت إذ           
لقد كان الود   . هي من أرخص األمكنة وأكثرها غناء بالسلع        

وكنت بعيداً عن أعني هذه العوامل فوقفت      . ذه املهمة واضحاً    
ختالف عن مناخ اإلعـالم     بالتايل على مناخات خمتلفة كل اال     

. وما كان يسوده من تشعبات وصراعات ظاهريـة وخفيـة           
واتضح أن هذا اإلعالم الذي يتكالب عليه البعض ال يساوي          

إن أهم اخلطـوات املتـصلة      . شيئاً أمام القطاعات األخرى     
بالتحضري هلذه املهمة ض به ابسيس على أكمل وجه وهو يف           

فقد عمل بالقسم املايل منذ مـدة       احلقيقة جدير مبا اسند إليه      
ولديه وفقاً لذلك فكرة عن هذه األنـشطة ومل تكـن هنـاك             
مصلحة شخصية ميكن للمرء أن يسعى إليها ، وال شـك أن            
دور القاضي كان واضحاً يف االختيار فهو يستند إىل خلفيـة           
محيمة قوامها حممد املهدي والوايف والكثري من األقارب ومـن          
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ذه االعتبارات عندما اختار املكان واملساعد      األكيد أنه راعى ه   
وصار يشرح ما جيب أن يعمل ويدعو إىل القبول بقـوة إذ إن             
بقايا املنافسة بني العاملني القدامى بدت بوادرها تظهـر مـرة           
أخرى ولو مل يكن بشكل واضح ، وليس العـاملون داخـل            
املكان منذ سنني كمن جاء حديثاً وهو خايل البال من شوائب           

 . رية كث
    بعد دقائق حمدودة يف الطائرة حل الركـاب هنـاك ، يف            
اجلزيرة الصغرية اليت كانت وما تزال قبلة عدد غري قليل مـن            

مل تكد الطائرة ترتفع    . الليبيني الذين وجدوا فيها حمطة للراحة       
حىت حطت فقد انتهى زمن السفر يف البواخر ، حـني كـان             

صلوا إىل اجلزيرة ومن هناك     القوم يقضون ليلة وبعض الليلة لي     
يأخذون طائرام كضرب من ضروب االقتصاد يف الـسفر ،          
فالبحبوحة االقتصادية جعلت الناس ال يتوقفون كـثرياً أمـام          

كما أن التذاكر متوفرة لعدد غري قليل مـن         . تكلفة الطائرة   
هذه املسائل غري واردة يف احلساب ، فاملهمة ختتلـف          . الناس  

لكن الواسطة  . جة للتفكري يف نفقات السفر      عن غريها وال حا   
يف أخبار مالطا والساق على الساق وأمحد فارس الشدياق من          
األمور اليت حتاصر الذاكرة ، فقد اهتم الدارسون كثرياً بفارس          
الشدياق ورأوا يف كتاباته أسلوباً متفرد أو مضموناً خمتلفـاً ،           
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إذ مل  . اءة األوىل   لكن هذه الصورة مل تكن ماثلة متاماً عند القر        
كل ما يف األمر أن     . يكن الفهم قد اكتمل وال العمر قد مسح         

هذا الكتاب من بني ما توفر يف مرتل اخلالة حني استعني بالبيت            
لتخزين كتب الشيخ كامل ، عندما اضطرته ظروف املعيـشة          

لقد كانت  . إىل مغادرة املدينة ويبعث بكتبه إىل مسقط الرأس         
 البعض ، ما هو خاص بالشيخ كامل حيمل         مفصولة عن بعضها  

وما هو خاص بالشيخ مصطفى حيمل اسـم امحـد إىل           . امسه  
وقد ظهر فارس الشدياق كأبرز الذين تنـاولوا      . جانب كامل   

العالقة بالغرب يف بدايات القرن وذلك مبناسبة احلديث عـن          
موسم اهلجرة إىل الشمال عندما ظهر ا الطبيب صاحل وافلح          

أن يلفت االنتباه إىل ما كتب وأبدع وسـاق علـى   بواسطتها  
. لسان مصطفى سعيد الذي يرى البعض أنه الطبيب صاحل ذاته         

بالرغم من أن هذه اإلشكالية قد طرحت على حنـو ال يقـل             
خطورة عن ذلك يف قصة سر ما حدث اليت كتبـها خليفـة             
ـ             ا التكبايل يف مجالية فائقة ومعاناة الفتة للنظر بيد أا مل حتظ مب

حظيت به قصة الطبيب صاحل ، والسبب يعـود بـالطبع إىل            
بيد أن ميزة الشدياق اليت وقع التركيـز        . املناخ الثقايف العام    

عليها يف السنوات احلديثة إمنا تكمن يف ختليه الواضـح عـن            
الروح الطائفية اليت نالت أمساء كثرية وجعلتها حبيسة ذلـك          
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جاوزاً ذلـك كـل     يف حني كان الشدياق مت    . التوجه السيئ   
التجاوز ، ومن املؤكد أن هذا ما جعل صورته الفوتغرافية حتتل           
مكاناً بارزاً على جدار مكتبة األستاذ كامل وظلـت كـذلك    

 . منفردة وموضع تبجيل منذ فترة مبكرة وحىت بعد ذلك 
  وال غرو يف هذا فكل من يعرف احليوية اخلاصة بالشدياق مث           

للمسلمني والتخلي الـبني عـن      جيد لديه ذلك امليل الواضح      
الطائفية ال بد أن يكربه ويضع له املرتلـة املتميـزة واملكانـة             

 . الرفيعة 
    الرتل الذي إختري لإلقامة كـان أنيقـاً وبـسيطاً يف ذات            

رمبـا  . الوقت، وال يبدو عليه من اخلارج ما يلفت النظر أبداً           
ليـه  منشأ ذلك، جماورته ذلك الفندق الفخم الذي يطلقون ع        

حبيث تكون املنافسة من خالل جودة اخلدمة ،        ) برللونا  ( أسم  
وهم عـادة   . أو إثارة شهوة الراغبني يف البساطة من الزبائن         

 . كثر يف كل جمتمع متنوع اهلوايات 
 امرأة مخـسينية ،     – كما أتضح بعد اإلقامة      –   متلك الفندق   

سرحه أرملة آلت إليها ثروة عقب زواج مت خارج مالطا كان م          
إحدى املدن األسترالية ، يلوح على املرأة أثر من مجال قدمي ،            

.     وال خيلو املظهر العام من إحياء بالتصايب لكل من يدقق النظر            
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وقد برز اختيار هذا الفندق لعدم ارتفاع السعر وضمان حسن          
 . اخلدمات 

فاملهم هـو   .     ومل أكن يف حاجة ألي تربير يف هذا الصدد          
وعودة الرفيق من الرحلـة     . همة على أفضل الوجوه     جناح امل 

ذلك ما استفيد من رحالت كثرية اسـتثمرت        . راضياً مرضياً   
فالسفر هو الذي يعمق الـصداقات      . لتمتني العالقات وأبقاها    

إن . ويعرف املرافق باجلوانب احلسنة والكفيلة بدوام احملبـة         
. م  هذا الشعور ليس من جانب واحد فبسيس حيمل ذات اهل         

كانت البساطة املتناهية هـي     . وعلى قدر كبري من التضحية      
األسلوب الذي ساد ، قلت يف أعماقي لقد احسنوا االختيـار           
حبق أولئك الذين أرادوا ذا السفر أن يروحوا على الـنفس           
وأن خيففوا من متاعب الدورة اليت مل ميضي وقت كبري علـى            

عتبارها الدورة األوىل   انتهائها وما تزال بعض آثارها باقية ، با       
اليت جتيء بعد عطلة طارئة ، وحالة من التشويش والـشكوى           

كما أن العبء األكرب وقع على القسم إذ        . إزاء هذا النشاط    
حاول العاملون فيه رد اعتبارهم الذي سلب بعض الفتـرات          

 .وممارسة اختصاصهم الذي عبثت به التداخالت
 مرافقته ، فقد كـان          مل متكث قرينة ابسيس  كبري وقت يف       

ترتيبه من البداية أن تنتهي اإلقامة رد اكتمال طقم اجلنـاح           
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لنقضي بقية املهمة معاً ، بالرغم من أننا مل نفترق حـىت قبـل              
السفر ، لكن هامش االنطالق كان أكرب ، فقد بدأت من اليوم            
األول رحلة التنافس حنو أي االثنني يكون أكثر تفانياً يف خدمة           

 وهو أسلوب مهم من شأنه أن حيقق القدر األكرب مـن            رفيقه
شروط النجاح ، ألي رفقة يدرك أصحاا أم سيعودون يوماً          
إىل فراق ، فما بالك والفترة حمدودة يف أسابيع أربعة فهي إذن            
ال بد أن تكون ذكرى حمفورة يف القلب وصفحة سطورها من           

 . ذهب يف سجل الزمن الذي ال يرحم 
. عثة الديبلوماسية على مستوى القائم باألعمـال          رئاسة الب 

وكانت ما تزال مسندة إىل عطية الذي قطع فيها فترة ال بأس            
ا ، كان خالهلا موضع تقدير من مجيع األطراف املالطية ملـا            
أثبته من جرأة بالرغم من أن اخلربة يف هـذا اـال ليـست              

ومـع   . طويلة، إذ مل يسبق له العمل خارج القوات املسلحة        
مل يكن معروفاً عـن     . ذلك فقد كان موضع إعجاب الكثريين       

قرب ولكنه كذلك ليس جمهوالً ، فهو من ضـباط املدفعيـة            
وكانت القوات املسلحة قـد     . املعروفني بامتيازهم وجديتهم    

أكدت وجودها بواسطة العناصر اليت تكلفت بالعمل يف اال         
رتيـاح باعتبارهـا    املدين وقد أثار ذلك احلضور شيئاً من اال       

ومثة مـن يعـزو إىل      . ستقوم بتسيري الكثري من دواليب األمر       
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عطية جناح دون منتوف الذي أصبح رئيساً لـوزراء مالطـا           
وقد تصادف أن جاء يومئذ     . وعرف بإقباله الشديد على ليبيا      

هو أيضاً مل يكن معروفـاً      .. عبد الستار ليستلم مهمته كسفري      
لقاء األول الذي كان يف الطريق بني       ولذلك فعند ال  . عن قرب   

املعرض ومكان السكن ، بادر بالسؤال مستنكراً عـن عـدم           
االتصال به ، فلم يكن هناك من بد للرد وعليـه باقتـضاب             

لنتعارف أوالً مث نسأل ، ولنبدأ باملصافحة ، مع إضافة          : شديد  
أن الوصول مل يكن إال منذ وقت قصري ، وافترقنا بعد ذلـك             

بالتوجس لكن مفتاح السيد الذي توقف يومئـذ        وسط شعور   
مبالطا بعض الوقت وعلم بوجودنا ، قام مبهمة التعريف على ما           

مل يكن هناك   . يبدو ، فكان اعتذار عبد الستار يف اليوم التايل          
فاملهمة معروفة وإمكانياا مستقلة والصلة     . ما يدعو لالقتراب    

وجودين مل يكونـوا    إن كل امل  . اإلدارية مقتصرة على احملاسب     
معروفني بشكل شخصي ، وقد أمكن استيعام مجيعاً وقد كان          
هلواية التنسيب ومعرفة املناطق ، أثرها اجليد يف شـق طريـق            

لقـد اعتـادوا أن يكـون       . سالك حنوهم الواحد تلو اآلخر      
املنتسبون إىل دنيا الكتابة منغلقني على أنفسهم لكـن هـذه           

فلم يكن أمامهم سوى إبداء . فة التجربة قدمت هلم صورة خمتل    



 424

وهذه القدرة على النفاذ    . ما لديهم من سرور ذا االختالف       
 . إليهم واالقتراب منهم حبيث أمكن طي املسافات مجلة واحدة 

    عالقة العمل بشكل مباشر مقتصرة على احملاسب ، باعتبار         
األنفاق على اجلناح يتم بشكل مشترك طبقاً للنظـام املـايل           

ينحدر مـن أرومـة     . وقد كان شخصية محيمة للغاية      . تبعامل
ورشفانة أوالد عطية حتديداً وهم الذين سبق االرتباط م عرب          

وكان يومئذ مقيماً مبفرده مما جعله أكثر تفرغاً        . مسرية طويلة   
للقاءات املسائية اليت تتيح فرصة احلديث واالقتراب وتبـادل         

 طريقة احلديث واإلملـام     اهلوايات ويبدو أنه قد وجد ضالته يف      
بأخبار اموعات اليت يرتبط معها بعالقات الدم ، من الـذين           
التقينا م يف سنوات الشباب واشتركنا يف جمموعة من املواقف          
وتبادلنا أنواعاً من الود والطيبات من الرزق ، فظلت ذكراهم          
عطرة وذات مذاق لذيذ ، إن أسرة السفارة تتكون من خليط           

وقد اضطلعت السفارة مبوقف سياسي شـبه       . اية  عجيب للغ 
معلن وال يصعب على املالحظ أن يقف عليه بيسر شديد ، إذ            
كان سبباً أساسياً يف جناح حزب العمال يف االنتخابات الـيت           
أجريت لتوها ومكنت منتوف من استالم حقيبة رئيس الوزراء         

مناخ أو الوزير األول كما يدعونه ، وهو جناح أدى إىل انتظار            
ألن الدعم اللييب كان مؤثراً يف سري املعركة ، ويوشك          . جديد  
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لكن الوطنيني ما يزالـون     . أن يكون ذا أثر يف املستقبل أيضاً        
ذلك . على رأس احلكومة إذ مل حين موعد التسليم واالستالم          

هو نظامهم الذي ارتـضوه إن منتـوف شخـصية مرموقـة            
قاضي ( ال القضاء   واكتسب هذه املكانة من خالل عمله يف جم       

وهي وظيفة كانت معروفـة يف طـرابلس ذات         ) قضاة مالطا   
مث اقتضت النظم استبداهلا حني استحدثت وظيفة نـاظر         . يوم

إن انشغال املوظفني مبـا جيـري يف        ) . وزير إقليمي   ( العدل  
ويبدو أن املوقف   . االنتخابات والتأثر  بأجوائها ما زال ماثالً        

 ، ومل يكن هناك من إنـصات لـبعض          كان معلناً بشكل سافر   
اآلراء اليت كانت تنصح بضرورة االنفتاح على بقية التيارات         

فثمة خلط بـني املمارسـة الـسياسية أو لنقـل           . السياسية  
الشخصية لبعض العناصر والرأي السياسي ، مبعىن أن أكثـر          
املوظفني العاملني يف املكان ضلوعاً حنـو اخلطـأ الشخـصي           

 أقرم إىل القول بضرورة تنظيم املساعدات       والتقصري اإلداري 
الليبية املنتظرة ، بل واملؤكدة متوسطيا ، فقد كانـت وجهـة            
النظر هذه تنحو منحي القول بضرورة االبتعاد عن املساعدات         
املادية واستبداهلا مبشاريع ثابتة وذات اتصال مباشـر  حبيـاة           

و تصريفها  الناس ، حىت ال يتعمد احلكم إىل إنكار املساعدات أ         
فيما ال يفيد اجلميع ، ابتداء من تشغيل مئات العمال وتنميـة            
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حركة التجارة والعقارات وغري ذلك من املصاحل الـيت متـس         
حركة النمو يف جمموعها ، فإن املردود اإلعالمي ، أو لنقـل            
الشعيب يكون ملموساً وثابتاً وليس عرضة لإلنكار ، فـالطرق          

 ستكون موضع إشـادة مجيـع       حني تنشأ باملساعدات الليبية   
املنتفعني ا ، واملدارس اليت تبىن جلميع الطلبة ، واملستشفيات          

لقد كان مثل هذا الرأي     .ستكرس كذلك إليواء مجيع املرضى      
عمليا ومالئما للمصاحل الليبية ، لكن أكثر القائلني به يعيشون          
يف حالة من النبذ والسبب على ما يبدو اخلالفـات املتـصلة            

نب املايل الذي مل يكن على قدر من التوفيق الكامل لكن           باجلا
لو وجدت النظرة املوضوعية ملا ضيع على أصحاب هذا الرأي          

لقد أعاد هذا املوقف مـا كـان معروفـا عـن            . كل شيء   
مساعدات الكتلة االشتراكية حيث مل جتد الترحيب الكايف من         
الكثري من زعماء العامل الثالث وكـان ذلـك مثـار أسـئلة             

وعلى األخص من حيث عزوف العديد من القادة    . واستغراب  
العرب عن التوجه حنو هذه الكتلة خالفا ملا كان مطروحـا يف            
الشارع العريب ، ويومئذ كان أبو علي كثري التأكيد علـى أن            
سر التهافت على املساعدات الغربية لـيس مـردة جـدوى           

 ، بل إن    املشاريع وإمنا لتعذر االستفادة من أي عمولة شخصية       
الصيغة كانت معروفة يف بداية الزمن الذي تأسست فيه الدولة          
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الوطنية ، حني كانت األمم املتحدة ذاا حتصر مـساعداا يف           
تأسيس املكتبات وبعض املستوصفات ، وما إىل ذلـك مـن           
االحتياجات األساسية حىت أن بعض املرتبات اخلاصة بالعملني        

ار كانـت تـصرف مـن    يف هذه القطاعات كما تروي األخب   
املنظمات الدولية ، لكن الرأي الداعي إىل توجيه املـساعدات          

بل إن  . حنو مثل هذه املشاريع الثابتة كان يلقى رفضا شديدا          
. طبيعة األحاديث تصرف النظر عن هذه الـصيغة بالكامـل           

ذلك ال يعين أن للعاملني مجيعا مصاحل مادية وإمنا كان يـدل            
خللط بني الشخصي والعـام إزاء آراء       على عدم اخلربة وعلى ا    

 . العاملني يف احلقل الديبلوماسي 
    مل أشعر بارتياح كامل جتاه الرأي القائم على رفض احلزب          
الوطين بشكل سافر من قبل أسرة السفارة ، فالفطنة السياسية          
كما تقول أجبديات العمل السياسي تدعو إىل جتنب اازفـة          

أطراف الصراع يف أي واقع سياسي      باالحنياز لطرف حمدد من     
يكون جلهة ما وجود يف هذا الواقع ، فاحلكمـة تفـرض أن             
يكون هناك نوع من اجلسور حنو كل األطراف ، كي يكـون            
من املمكن االتصال مع هذا الطرف إذا ما اختلطـت األوراق   

من جهة أخرى فإن احلجة اليت يقول       . أو أخطأت احلسابات    
 العداء والقائمة على تطلـع هـؤالء        ا الذين ناصبو الوطنني   
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الوطنني حنو أوروبا مسألة غري مقنعة ، فبقدر ما حنب أن تكون            
عالقة مالطا يف اجتاه الوطن العريب والشمال اإلفريقي ، هنـاك           
من يرى أن االجتاه حنو أوروبا أفضل وأكثر جدوى خاصة وان           
 مالطا بلد سياحي ، والسياحة بالنسبة لألوروبيني صـارت يف         

وصلتها بالنظم الـسياسية الـسائدة      . العصر احلديث صناعة    
ذلك ما علمتنا إياه التجارب     . وطيدة ، وكذلك النهج املتبع      

وهو الذي كان   . منذ بدء هذا النشاط يف بالد املغرب العريب         
قد تضاءل يف املشرق طوال الستينيات عند ترعرع األنظمـة          

للدخول يف حـوار    الراديكالية ، لكن الظروف مل تكن مناسبة        
مطول حول هذه األمور ، فثمة فرق بني من يتصرف منطلقـا            
من وظيفته ومن يتصرف اعتمادا على رؤيته اخلاصـة ، إن مل            
يكن هناك ما يدعو إىل تبين الرأي املطروح بـصدد املوقـف            

 . املالطي الداخلي 
مريانا ، فتاة   ) مكتب السفري   (     ابرز العامالت يف السفارة     

ل مبهر وجذاب تبدو معتزة بنفسها كـثريا وضـنينة   ذات مجا 
حبديثها خارج ساعات العامل ، وال يلوح مـن حتركهـا أي            

لكن هـذا   . استعداد لقبول االستدراج الذي إعتاده البعض       
البعض ال يطرح األمر ذه الكيفية وإمنا يضفي على املـسألة           
 موقفا سياسيا، لكن طبيعة احلوار الذي يدور على قلته يـشري          
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إىل ما يتجاوز ذلك ، فالعقلية السائدة ختلـط بـني العالقـة             
الشخصية اليت ال يرى األوروبيون غضاضة فيها وبني بائعـة          
اهلوى اليت يتم الوصول إليها من كل مكان ويف أي ظرف من            
الظروف أن رفض االبتذال من األمور األساسية لـدى هـذه           

قليتنا مبا فيـه     بيد أن هذا الفهم مل جيد طريقه حنو ع        . األوساط  
ولذلك فإن الصدود الذي نقابل به بني احلني واحلني         . الكفاية  

يبدو من األمور اجلارحة ، بعكس األوروبيني الذي ينظرون إىل          
 . املسألة يف حجمها وظروفها 

    عندما قدمت هلا من قبل أحد األصدقاء بالصفة الثقافيـة          
 أكثر انطالقـا ،     واهلوية الصحفية كان موقفها خمتلفًا واحلديث     

أخذت الصورة القدمية تتضائل شيئا فشيئا ، بالنسبة لـصاحيب    
أيضا ، فاحلديث اختلف واالنسجام املتبقي صـارت آثـاره          

وقد اغتنمت الفرصة ألقف على شـيء مـن اخليـار           . تظهر
وقد تبني أن احلماس    . السياسي لنموذج من النماذج السياسية      

 مع العرب وإمنا ينطلق من      األورويب ال يقوم على رفض العالقة     
ما أثار اإلعجاب حقا    . وإىل اإلمكانيات املتوفرة    . مبدأ املنفعة   

هو ذلك احلب العارم للوطن ولذلك املكان الذي ال يتجـاوز           
عددا من الكيلومترات احلجرية يف الغالب ، لكن حبه عنـد           

حىت االجتاه إىل أوروبا الذي يأخـذه       . ذلك اجليل شيء آخر     
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طرح أوروبا بديالً للوطن ولكن فقط جمرد رافد يف         البعض ال ي  
أحسن الفروض ، كنت يف حاجة لو استطعت أن استعري هذه           
الروح جليل خشيت عليه من ضعف الشعور الوطين ، أمـام           

إن حب  . بديل غري قادر أن يتجذر وأن يفعل فعلته يف الناشئة           
الوطن هو املنطلق الذي ميكن أن حيرك اجلموع جبديـة وهـو            

ذي يشيع الغرية احملببة ، وجيعل الرمز احمللي أكثر حضوراً يف           ال
عشت ذلك وأنا شديد    . الذاكرة الشعبية ويف الوجدان أيضاً      

القلق من اإلفراط الذي مأل حياتنا بصدد هذه املسألة بـصدد           
اهلوية العربية حىت لقد صرنا وكأننا وحدنا املكلفون بالـشأن          

نت األخبار تتواىل عن اجتاهات     العريب واللغة العربية يف حني كا     
جديدة لدى األشقاء العرب مجيعاً ممن كانوا يظهرون التنسيق         
ويطرحون مشاريع الوحدة واالحتاد ، ويتبنون داخل حدودهم        
املوقف النقيض ، وقد استبعدت يف اية املطـاف أن يكـون            

فالصلة بني الناس   . احنياز ماريانا مرده بالكامل للناحية العرقية       
تتحدد بالضرورة من املواقف السياسية ، بـل إن النظـرة           ال  

الرائقة واإلعجاب املتبادل والقدرة على توصيل املشاعر دون        
وليست احلياة دائمـاً    . إسفاف ، كلها من أساسيات العالقة       

وليس كل لقاء مع األخرى البد أن       . مكرسة اللهم السياسي    
 االرتياح غامراً   وقد كان . يؤدي إىل املصلحة الذاتية املباشرة      
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هو ارتياح ظهرت عالماته يف     . حني أمكن توصيل هذه املعاين      
ترى كم  .. النظرة الودودة واحمليا املشرق واالبتسامة العريضة       

من املذكرات قد حررت والتفسريات اجلائرة عـن املوقـف          
 ظلماً وعدواناً جتـاه     – كما قلت يف حينه      –العادي قد قدمت    

هلا ذنب سوى أا ترى مصلحة وطنها       هذه احلسناء اليت ليس     
بشكل خمتلف أو أا ال تستجيب لنداءات موغلة يف املصلحة          

إذ األمر كما اتضح    . ويف تبين املوقف السطحي جلمع األشياء       
من جمموعة املعطيات أن حيثيات احلكـم ال تتجـاوز عـدم            
استجابتها إلحدى الدعوات الكثرية املتصلة باللقاءات املسائية       

ال جتد قبوالً عندهن مجيعاً ، فليس كل لقاء مفتوح يوجد           اليت  
وليس كل إنفاق سخي شـاع      . املستجيبون له بشكل مفتوح     

يف ذلك الزمن وما تبعه من أزمان قادراً على أن يسيل لعـاب             
وليس كل أناقة تثري االنتباه أو كل       . كل مجيلة من اجلميالت     

 أن يصطادوا   زينة تبعث على اإلعجاب ، تعين أن البشر ميكن        
 .باملال 

    وبالرغم من أن مالطا من أصغر اجلزر املتوسطية ، وتكـاد           
تكون مدا جمرد أحياء متداخلة فإن الـشعور الـسائد بـني            
السكان يقوم على املفاخرة بني املناطق ، حىت إن كالً منـهم            

وهم من هذه الناحية    . يدعي لناحيته خصوصية معينة أو مميزة       
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كرة ما كان يسود طرابلس طوال األربعينيات       يعيدون إىل الذا  
واخلمسينيات حني كانت املفاخرة على أشدها بني الـشوارع         
واألزقة واملعارك بني األطفال ال دأ لتنبعث من جديد ، إال أن       
شيئاً من اإلمجاع يكاد ينعقد على اعتبار قوزو أكثر ختلفاً مـن            

قـرب إىل   وإن كان هناك من يرى أن هذه املنطقـة أ         . غريها  
 .الليبيني من غريها 

    ومع أن فاليتا هي املقر الرمسي للحكومة ورمبا تعترب أكثـر           
حركة ، فإن سليما تعترب األهدء واألقرب إىل استشعار الوقار          

ومن املؤكد أن ذلك هو الذي يرجح كفتها     . لكل من يسكنها    
وهي منطقة تبدو   . لدى أسرة السفارة عن منطقة اجلزيرة مثال        

ر انفتاحا وأغراء للسياح الذين يتوافدون من خمتلف امللـل    أكث
والنحل مما جعل الوجود الكبري لليبيني ا يشكل عالمة مميزة ،           
حىت إن شارعها املزدحم بالسكان يبدو شديد االمتالء بشباب         
ليبيا وشيوخها يف ذات الوقت وتطل بائعات اهلوى ال جيـدن           

لى حنو يثري االمشئزاز    غضاضة يف ممارسة كل أشكال اإلغراء ع      
بيد أن وجود عدد من موظفي املراجعة سهل مهمة         . والتقزز  

الولوج حنو عاملها واالطالع على الكثري من خباياها ، فهـي           
منطقة ليست معقدة من حيث املرور وال يوجد شيء غريـب           
يف الشوارع واألزقة فكل شيء واضح ، ومـع ذلـك فـإن             
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 باملقابل ميكن أن جتد الكثري      مستوى اجلرمية مرتفع للغاية ولكن    
من الناس الذين يتقامسون ما لديهم من مواحل وبقوليات وهـم           
يقضون ساعات هلوهم الذي يبدأ عادة من الظهرية وميتـد إىل           
ساعات متأخرة من الليل ، والزمة اجلميع اليت تردد بني الفينة           

 . والفينة وعلى مجيع األلسن والعمار 
ردينة ، فهم  ال ينطقون اخلاء ، عندما  مالطا احلنينة هبزة وس-

 . يعنون كلمة خبزة 
    إن هذا املنطق معروف لكل من اقترب منهم بطـرابلس ،           
وهم يف الغالب يعرفون أكثر العائالت وبعضهم يعرف احليـاء         
أيضا وبالذات منطقة باب البحر اليت شهدت مولد الكـثريين          

يوجد يف مالطا من    وأقام فيها أيضا الكثريون ، ومن النادر أن         
ال يعرف طرابلس إذ على األقل يكون قد جاء علـى سـبيل             

ومجيعهم ال خيفون شوقهم العارم لطرابلس األحيـاء        . الزيارة
إن الشعور  . وبشرا على السواء وكذلك منط احلياة هو اآلخر         

العام لدى هؤالء هو أم جزء من السكان األصـليني لـيس            
اولة من حماوالت التقرب ،     ذلك من قبيل الشكر لألصل أو حم      

وإمنا من قبيل اإلحساس بعدم وجود استجابة لسيطرة العامل         
مثل هذه األحاديث   . سيطرة العامل العرقي أو الفارق باألصح       

حتيل إىل استرجاع الكثري من املنحدرين من أصل مالطي عشية          
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عملهم مع االستعمار الفاشي وكذلك اإلدارة الربيطانية ، ممن         
كهم كل االختالف عن االستعماريني وما مثلـوه        اختلف سلو 
 . من جربوت 

    لقد اشتهر املالطيون بالطيبة والتروع حنو مساعدة أصحاب        
احلقوق من املوطنني الذين تضطرهم هذه املصاحل إىل التـردد          
على اإلدارة ودواليبها الكثرية لقضاء مصاحلهم ، فيجدون من         

عض هؤالء كانوا يعملون    ب. هؤالء ما حيتاجون إليه من العون       
يف جمال القانون والترمجة على حنو خاص وقـد اسـهموا يف            

واملالطي علـى   . تسهيل مهمات الناس عشية دخول اإلجنليز       
كل حال يرى أن من يتحدث باللغة العربية يتكلم املالطيـة أو         

 : وهلذا يقولون ملن يتحدث إليهم . حيسنها 
 ! كتحكى باملالطي نفهم عليك

 الكلمة اليت يقولوا مجيعا، عند احلديث إلـيهم، إذ           تلك هي 
يرون أن املالطية هي أصل العربية لكن املالطي القـدمي أخـذ            
يتالشى يف لغته املزعومة أمام اإليطالية بـاألمس واإلجنليزيـة          

و إذا ما كانت األجيال القدمية ختلط اللغات لتستخرج         . اليوم
ة لألجيال اجلديدة الـيت     منها املالطية فإن األمر خيتلف بالنسب     

غدت تتحدث اإلجنليزية دون غريها إذ إن معظمهم ال يعرف          
 .هذه اللغة أو يرى فيها شيئا من التخلف عن العصر 
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    هناك على ما يبدو من يتضايق من الرأي القائل بأن اللغـة            
املالطية خليط من اللغات ، واجلزء األكرب من اللغة العربيـة ،            

اضه هذا أن املالطية اسبق ، لكن النقاش يف         إذ يرى تبعا العتر   
هذه األمور حيتاج إىل آفاق علمية ، فمراكـز البحـث لـو             
وجدت هي املكان املناسب، فمن اخلطأ أن تنتقل مثـل هـذه            
اإلشكالية إىل احلياة اليومية ، حيث تلعب املكـابرة لعبتـها           
 ويتحول احلوار إىل أداة للفرقة وإثارة احلساسيات ، فاملهم أن         
جيد هؤالء الناس ما يدفعهم إىل احلفاظ على هلجتـهم حـىت            
تكون اكثر صمودا أمام اهلجمة القوية من اللغـات الوافـدة           

وال شك أن الوجود اللييب     . واليت أصبحت لغة التعامل اليومي    
ولعله أن يكـون اكثـر      . سيتكفل بتنشيط التعامل ذه اللغة      

ـ         نيب، والوجـود   قدرة على تنمية املوقف املقاوم للغـزو األج
الربيطاين على حنو خاص ، فكلما نشأت املصاحل كان السبيل          

 .إىل تبادل املعرفة أشد بأسا ، والتأثري اكثر حضورا 
    لقد بدا واضحا الفرق بني سلم األولويات، كما نـرى ،           
واآلخر الذي يتبناه من بيده األمر ، مبن فيهم الـذين كـانوا             

عليه من اإلقبال والكـرم ،      موضع معزة ومبعث سعادة ملا هم       
يف . فقد كان مههم منحصرا يف الوقوف إىل جانب العمـال           

حني كان األساس األسلم لو اخـذ بفكـرة االنـصراف إىل            
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التمكني للمشترك املتمثل يف اللغـة والعـادات والعالقـات          
اإلنسانية اليت حيملها السكان مجيعا وحيتفظون ا جتـاه كـل           

ين ال يتحمسون ألي طـرف مـن        وهم أولئك الذ  . الليبيني  
أطراف الصراع السياسي ، بقدر ما تأسرهم ذكريام ومـن          
املمكن أن ينمي شعورهم أكثر فأكثر لو ضمنت هلـم بعـض            
املصاحل أو جرت حماولة دفعهم حنوها أو إحيائها ، فقد كـانوا            
صورة من صور املواطن التقليدي الذي اعتاد العيشة يف باب          

. ة وباب احلرية وغريها من أحياء املدينـة       البحر واحلارة الكبري  
حىت إن الكثري منهم ما يزال حيتفظ بذلك املوقف القدمي الذي           

امتثـاال لألثـر    . ال ينطق كلمة اليهود إال ويرفق ذلك باللعنة       
على لـسان داود    ( الذي نص على هذه اللعنة و اليت جاءت         

من لقد برر هذا األسلوب ما لدى الناس        ) . وعيسى ابن مرمي    
ميل إىل لتغري حبيث سيكون لزاما أن يتجه القوم مرة أخرى إىل            
الطرف الذي سيسلم السلطة يف الوقت احلاضر إىل العمال إذ          
سيكون التسليم وسط شعور بأن الليبيني هم سبب اخلـسارة          

 مل يكن مثـة     !فالبد أن خيتلف املوقف عند االستعادة املنتظرة        
نقاش العادي،  فال مناص     جمال لتناول هذه اإلشكالية سوى ال     

 .وقد انتهى كل شيء يف النهاية. من االكتفاء باملمكن
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املنحدر من الظهرة باختيار    ) احلصني(    بادر موظف اخلطوط    
إحدى الشقق كي تكون سكنا طوال املدة اليت كانت مقـررة           
يف حدود الشهر ، فمن غري املعقول أن تقضى بالفندق فهـذا            

ل الذين حيلون ذه الديار وتزيـد       هو األسلوب املتبع عند ك    
إقامتهم على األسبوع ، نظرا ملا توفره الشقة ، ليس فقط من            
االقتصاد يف الصرف ، بل قبل ذلك أكل اللحوم املذبوحة على     
الطريقة اإلسالمية مع أن أهل مالطا كما هو معروف من أهل           
الكتاب وطعامهم حل للمسلمني كما هو يف النص العظـيم ،           

مع إن التفريط قد طال أشـياء       / علمناه منذ الصغر    ذلك ما ت  
كثرية لكن املسألة تتجاوز على ما يبدو اجلانب الديين ، فهـي         

 .تتصل باجلانب النفسي وهو يفوق جوانب كثرية 
    يف سرعة الربق مت التوجه حنو ازرة واختريت شاة جيدة          
متثلت يف جدي ضخم أكد بائعه بكل احلجج أنه صغري، وقـد            

 ذحبه بكل السرعة، والفصل على كل حال فصل الـصيف           مت
وكان عدد كبري من األصدقاء يصرون على شراء جدي املعز          
حني حتل هذه الفترة الزمنية ، مل يكن ذلك يعين الكثري فثمـة             
جزء من املسألة مبعىن ااملة إذ أن وجود الشقة سيسهل على           

 .الذي يرى من يريد االتصال بالكيفية اليت يريد ويف الوقت 
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    هكذا أشار وهو خيتار املكان الذي تصادف أن كان يتكون          
ومـرة  . من أربع غرف مع أن احلاجة كانت لغرفتني وحسب          

أخرى مل نر ضرورة للدخول يف النقاش فثمة قيمـة البـد أن             
. تدفع وهي بسيطة بالنسبة للحياة السائدة يف املدينة الصغرية        

رون وبشكل ما هي قريبة من      إن الناحية اليت اختريت هي احلم     
وإن كان  . املناطق السياحية إذ كانت أقل ضوضاء من غريها         

اجلميع يفلحون يف عرض ما لديهم ونيل ما يريـدون بكـل            
 .اليسر والسهولة 
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    أعادت حياتنا يف الشقة إىل الوجدان ، طيـف العزوبـة           
سوده من ملـذات    املنطلقة، وذكريات الشباب املغامر ، وما ي      

االقتحام ، فحقبة من الزمن ، أو عشر سنوات ، إن أردنـا ال              
بل إن احلقبة تلو احلقبـة      . تفلح يف أن تنسى املرء تلك العوامل        

أعجز من أن متحو من الذاكرة على تنوع ما محلت أو أن تغري             
من اللسان على كثرة ما تذوق طعم ذلـك الـزمن الـذي             

 وإن يكـن االنطـالق ـذه        .يستحيل على أي قوة أن ترده     
الكيفية ووسط هذا الكون الذي تتيحه اجلزيرة الصغرية يزخر         

وعنـدما كـان    . بالكثري والكثري، ويستدعي األكثر واألكثر      
اجلرس يدق بني الفينة والفينة وعرب مربرات مقنعة وغري مقنعة          
أحيانا أخرى ، بدت الكلمة اليت نطق ا أحد العاملني يف حقل            

ات مرة على هيئة مزاح ال ميل ان العقد لدى احملامي           القانون ذ 
يعين العقد احمللى ليس أكثر من األقوال احملببـة واألدعـى إىل    
االتباع أيا كان مستوى التطبيق العملي هلذا القول ، فقد كان           
كل شيء يضغط بقوة يف هذا االجتاه من بني التقاليد ملتـصلة            

ـ       اظ ـا يف أبـواب      بالديكور واليت يصر املالك على االحتف
تلك القطعـة احلديديـة املـدورة أو        ) الطقطاقة  ( مساكنهم  
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النحاسية يف بعض األحيان اليت تستعمل للتنبيه من قبل كل من           
يريد الدخول من األسرة أو الزوار أو طاليب احلاجـات مـن            

لقد كانت هذه هي الوسيلة     . مراجعي أقسام املياه والكهرباء     
س الكهربائية أو تـساوي النـاس       الوحيدة قبل شيوع األجرا   

وعلى الرغم من أن مجيـع      . مجيعا يف التزود بالتيار الكهربائي    
البيوت مزودة باألجراس ومن مجيع األشكال مبا فيها اهلواتف         
والشاشات الصغرية، فإن استعمال الطقطاقـة مـن األمـور          

فإذا ما خطر للمرء أن يتجنب الرد       . الشائعة ورمبا احملببة أيضا   
جراس املتكررة اليت جيري الضغط عليها بشكل متوال        على األ 

ومبناسبة وبدون مناسبة ، فال بد أن يكون ماثال لديه أن الدق            
املتتايل والقوي على الباب سيكون هو البديل فثمـة غـرف           
للخدمة من مجيع الوجوه وبكل الطرق وعرب مستويات خمتلفة،         

 وما إىل ذلك    وتشيع يف األوساط كثريا أمساء مثل فريدة ويتة       
من األمساء اليت بدأت من باب املداعبة ولكنها مـا لبـث أن             
اكتسبت شهرة ملحوظة ولقيت قبوال غري حمـدود ، حـىت           
أمكنها القضاء على األمساء األصلية اليت مل يعد هلا من وجـود            
سواء عند املناداة من اآلخرين أو اإلجابة مـن املعنيـات يف            

 .األوراق الرمسية 
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قوف على هذه الظاهرة قفزت إىل الذاكرة مجلـة             عند الو 
أطلقها أحد األصدقاء يف معرض احلديث عن أمسـاء صـدقي           
ولطفي وراغب وفريد اليت أحلقت بأمساء بعض املعـروفني يف          
حياتنا فقال بصددها هذه هي األمساء اليت مينحها املدرسون مث          

 . تتسلل إىل شهادات امليالد فهي إذن أمساء الشهرة ليس أكثر         
وهذه األمساء أيضا أطلقت ولكن ليس من املدرسـني إال إذا           

 !اعتربنا أن احلياة يف كل مراحلها ومجيع ممارساا مدرسة 
إن  النفس لتشتاق كثريا للذين هم اآلن يف املدينـة ورمبـا يف    

وان . اكثر من مكان من رفاق احليـاة وجلـسائها اليـوميني          
املرء يف حلظات سـروره     األمساء لتتداعى الواحد تلو اآلخر ، ف      

وغري سروره ، ويف وحدته كذلك ال يستدعى سوى الـذين           
يشكلون احلضور اليومي يف حياتـه وان قلـت اللقـاءات ،            
بسيس يعرف اجلميع ، ويتوفر على قدر كبري من املعزة هلـم            

فيبدو اكثر قربا إىل النفس ويظل احلديث بعيدا عـن          . أيضا  
ل احلديث قللت من عادة     لكن وسائل االتصا  . حوار الطرشان   

ومل تعد البطاقة الربيدية متثل شيئا يف حياة الناس ومثة          . الكتابة  
هل هي عـادة    . من غدا يقلع عنها وال يرى فائدة من إرساهلا          

هـل  . السفر الذي شاع كثريا فلم يعد ميثل شيئا يف الذاكرة           
هل هي التغريات اليت    . هي الذاكرة اليت انشغلت موم أخرى     
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إن الوحدة تبعـث علـى      . احلياة يف السنوات األخرية   طالت  
التفكري الطويل ويظل التعامل مع األشياء البسيطة من األمور         

كل ذلك واملهمة تستغرق الكـثري مـن الوقـت          . اجلوهرية
وعطية وانبيه ومن معهمـا     . فاملعرض يفتح أبوابه صباح مساء    

ـ           ة يتطفالن بأجواء املناسبة اليت ختفف علـى الـنفس املكبوت
 .واملشتاقة أبدا إىل كل ما هو مجيل من اللحظات 

اكتـشفه  .   كانت العني اليمىن قد تسرب إليها ظفر بسيط         
وهو يقوم بالفحص اخلاص    )) فريارس  (( قبل سنوات الطبيب    

ووقتها ويف احلني عرض استعداده للقيـام بـإجراء         . بالقيادة  
املـساس  مع نصيحته باستعمال النظارة الطبية ، دون        . العملية

لكن ال هذه و ال تلك أمكـن        . بقرار املوافقة على الترخيص     
القيام ا حىت كان رحيل فراس يف ضمن من رحلوا ، كمـا             
رحل أيضا قاسم ذلك الطبيب البوسين الذي اعتربه القـانون          
باألحرى من بني اإليطاليني، أو أن هناك سببا خاصا به دعـاه            

تجارب إال نقبل باألحكـام     لقد علمتنا ال  . إىل املبادرة باخلروج  
العامة اليت تطال اجلميع أو تضع البيض يف سلة واحدة كمـا            
يقولون، فلقد عرفنا القانوين الشهري فرارة وعرفنـا كـذلك          
املهندس املعماري مسانا وعرفنا قبل ذلك كلـه أن إيطاليـا           
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ليست كلها موسوليين وغرسياين ولكنها مكالجنو ورفـايللو        
 .ودانيت وأخريا شيلي 

    املهم أن شيئا من القلق قد تسرب إىل النفس من الوضعية           
اليت صارت عليها العني اليمىن ، وبات يف أول األولويات أن           
جترى العملية فور الفراغ من املهمة يف هذه اجلزيرة الـصغرية           
باعتبارها جزءا من أوروبا والبد أن تتوفر علـى عـدد مـن             

       رد سؤاله يف اخلـصوص     الكفاءات ، األمر الذي أكده أنبيه
 .وشدد على استعداده لتقدمي هذه اخلدمة 

    عند املثول أمام الطبيب اجليد وإجنازه للمهمة ، كان مـن           
ذلـك  ) الرمد(أمجل ما مسعت األذن خلو العني من التراكوما         

املرض الشائع لدى كل اايلني كما قال الطبيب وهو جيـري           
 نظافة الطفولة ، حني كنـا       العملية ، مرجعا هذا االستثناء إىل     

جنرب على الغسل يف تلك السنني البعيدة حني كان املاء مبقـدار     
واإلمكانيات حسب ظروفها وكانت اخلالة الكبرية حترص على        

 .هذه الناحية ومتارس بصددها ما متلك من الضغط 
    لقد اضطلع أنبيه باملهمة اليت نذر نفسه هلا ابتداء من اختيار           

كان أكثر من يف اجلزيرة حرصاً على حـضور         الطبيب الذي   
العملية واملرافقة إىل البيت فكان بصنيعه يقوم مببادرات غايـة          
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يف اجلمال مما يعطي احلياة طعما خاصا ويظهـر اآلخـرين يف            
 .صورة مشرفة وشفافة وذات أثر كبري 

 ملاذا حيدث ذلك ؟
ببساطة ألن الناس يف مثل هذه اللحظات ، ومهمـا يـدعى            

اء منهم ، فالثابت أن املرء يفقد كما هائال من عزميتـه            األقوي
وميأل حياته يف الغالب ما ميكن أن يطلق عليه رقة املـشاعر أو             
اخلواطر ، فيحس انه يف حاجة إىل عطف اآلخرين وما حييطونه           

هي عادة  . من االهتمام أو عرض اخلدمات واالسة الطويلة        
 اجلهر ـا وأدت     من عادات البشر وان حالت املكابرة دون      

أحيانا إىل عدم الالئقة إزاءها ، فمجرد اضطرار املرء إىل وضع           
شريط على إحدى العينني ينبعث يف النفس إحساسا بأن شيئا          
غري عادي قد حصل ، وهذا الشيء غـري الطبيعـي يتعلـق             

إن البقاء بالبيـت يومـا أو       . بالصحة وبأعز ما ميلك اإلنسان    
لثقيلة والداعية للقلق  واحلـزن      بعض اليوم يكون من األمور ا     

أيضا، فهو أوال يستوجب وجود من يساير وميأل الفراغ ناهيك 
أن يكون هذا الوضع خارج الـبالد وبعيـدا عـن األهـل             

وهلذا كانت مبادرة أنبيه بالتوجه إىل حيث رتـب         . واألقارب
املكان بدا اكثر أغراء ، مادام بسيس سيضطلع مبـا حتتاجـه            
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لكن اللحظات اليت من هـذا      . ىل املعرض   املهمة من احلضور إ   
 .النوع على صعوبتها ال متل وال يضيع طعمها أبدا 
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    مل يكد الطبيب يرتع العصابة عن العني، ويؤكـد جنـاح           
العملية ، وتوشك املهمة على انتهائها حني قفل املعرض أبوابه          
وقامت الشركة الشاحنة بإرسال املعروضات إىل املكان املقرر        
أن ترسل إليه ويقفل سجل املصروفات مع احملاسب ويـأزف          
موعد العودة، حىت محلت اإلذاعات أنباء ما جرى للنمريي يف          
السودان، عندما قامت جمموعة عسكرية بعزله وإيداعه السجن       
وإعالن قيادة جديد بديلة له ، على رأسها الرائد هاشم العطا،           

 النـور   حيث أعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسـة بـابكر        
وفاروق أبو عثمان محد اهللا وفاروق أبو عيسى وعدد آخر من           
الضباط املوصوفني باليساريني واملاركسيني ومبساندة النقـايب       
العمايل الكبري الشفيع امحد باإلضافة إىل عبد اخلالق حمجـوب          
رئيس حزب الشيوعي السوداين، ومها من مهـا يف احلركـة           

نظومة الشيوعية من حيث التجذر     النقابية واملنظومة النقابية وامل   
والعمق ، وهي القوى اليت كان هلا الفضل الكبري يف إسـقاط            
النظام الذي حكم السودان فترة ليست بالقصرية منـذ أول          
انقالب عسكري قاده اجلنرال عبود فحكم الـسودان مثـاين          
سنوات كاملة وما كان له أن يزول لوال ذلك العصيان املدين           
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روج اجلماهري اـردة مـن أي سـالح         العارم الذي شهد خ   
ووقوفها أمام الدبابات لتجرب العسكريني علـى التـسليم ،           

 .ويقضي اجلنرال عبود حياته بعد ذلك يف مأمن من املوت
وبقدر ما كان حترك هاشم العطا ومجاعته غريبـا ومفاجئـا يف          
سيطرته ، بقدر ما كان ظهور عبد اخلالق والشفيع مؤيـدين           

 الرغم من الطابع السلمي الذي اتسمت بـه         اكثر غرابة، على  
احلركة حيث مل يرافقها أي شكل من أشكال العنف ، بـدليل            
اإلبقاء على شخص النمريي ساملا من القتل وإلغـاء حـضر           

وسبب هذه لغرابـة أن عبـد       . التجول ، وحل جهاز الرقابة    
اخلالق مل يكن عرب تارخيه من أنصار احلركات العسكرية بـل           

 من قدرة القائمني ا علـى حتقيـق أي منجـز            ومن اليائسني 
حقيقي ، فكيف أقنع نفسه ليكون يف مقدمة املؤازرين وكذلك          
األمر بالنسبة للشفيع فقد كانت عالمة استفهام كبرية، إذ إن          
اموعة حىت وان استقام جها فمن املستحيل إال تتمرد على          

الذي يفترض  قاعدا واليت لن جتعلها إىل جانب اتمع املدين         
 .إن يكون شاغل الشفيع األول 

    ويف الوقت الذي كان فيه البعض يعجبون بسرعة التحرك         
وعودة احلياة إىل طبيعتها يف السودان ، كانت القراءة املوازية          
هي اليت استبعدت بقاء هذه اموعة يف احلكم ، وظلت تؤكد           
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ن حتتاج  إن عودة النظام السابق وإسقاط اموعة اجلديدة ، ل        
لقد كان هذا الرأي يقول بأن اهلجوم       . إال أليام حمدودة للغاية   

وكان ذلك يبدو مبثابة الفأل غـري       . سيأيت من إثيوبيا بالذات     
احلسن لكل الذين استبشروا باحلركة ، ورأوا يف ذلك نوعـاً           
من التشاؤم املثبط للهمة عندما وقع اجلهر ـا، وذلـك إن            

أي مستوى من الوعي بقدر ما كان       التفاؤل مل يكن مبنيا على      
لقد كانت النظرات مجيعها ال ختفـى  . مزجيا من التمين والواقع   

ما تتوفر عليه من العيظ جتاه القراءة القائلة بأن األمر لن يزيد            
على أسبوع أو اكثر بقليل، والسبب هو اخللط بني األمنيـة           

ـ         . واحلقيقة دعوة وهلذا جتد من يواجه مبثل هذه اآلراء يبادر بال
إىل االستعاذة من الشيطان حىت ال يصدق مثل هذا الفأل غري           
الطيب، وفقا ملا تقول الرؤية الشعبية املتوازنـة، يف حـني إن            
األمور تتجاوز الفأل احلسن والسيئ ، وتتصل أوثق االتـصال      
بالظروف املوضوعية واليت ال تسمح بقيام حكم غـري مـوال           

فية اموعة الناصرية   ألمريكا يف السودان، وبالذات عقب تص     
يف مصر واليت تعترب حليفة لالحتاد السوفيييت عندما كان الناس          

" العنف بالعنف وبالنابامل    "يتندرون على السادات وهو يقول      
) روجرز بعلي صربي ( فيضيفون إىل ذلك وعلى درب املبادلة      

يف إشارة إىل ارتباط حضور روجرز األمريكي بإقالـة علـى           
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وكـان إىل   . ية املعروفة بعدائها ألمريكا     صربي وهو الشخص  
ذلك الزمن يشغل منصب نائب رئيس اجلمهورية املـصرية ،          
فإذا به ومل ميض على استالم السادات رئاسة مجهورية مـصر           
سوى سنة وبعض السنة يعفى من مجيع مناصبه ، وتتلـوه يف            
مصر مجيع القيادات املصرية يف انقالب قادة السادات معتمدا         

 .يته ومساعدة الفريق حممد صادقعلى شرع
    إن الكالم يف هذا الصدد مل يكن رمجاً بالغيب ، وليس نتاج            
حلم من األحالم اليت كثرت لدى الـبعض ولكنـها طبيعـة            
املرحلة اليت كانت تشري مبا ال يدع جماال للشك إن اتفاقا دوليا            

وان كتائب  . بشأن إعادة توزيع مناطق النفوذ قد بات وشيكا         
الم اليت اجتهت بشكل سريع إىل ارض الكنانة ال تعـين أن            الس

األمر خيص قطرا عربيا بعينه بقدر ما هو توجه ال يعرف أحـد             
مداه ، بل لعله قد بدأ من املقاومة الفيتنامية الـيت اشـتهرت             
وصارت أخبارها تتصدر مجيع وسائل اإلعالم قـد ال تكـون           

م لسنني طويلة   خارج إطار اللعبة ، فما جرى بصدد املنطقة يت        
 .وعرب أساليب خمتلفة 

    إن املسطرة بطبيعة احلال ليست هي املقيـاس الوحيـد،          
ولكنها أيضا ليست غائبة بالكامل واخلطري يف املوضوع ووفقا         
ملا أثبتت مراجعات كثرية و أحداث اكثر هو تلـك القـدرة            
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الفائقة يف االلتفاف على معظم التحركات ، وهو اختراق اكثر          
ات ترتيب تناقضاا ملا يفيد املخطط اجلهنمي فيؤكد أن         اجلماع

 .هناك دائما ما ميكن أن حيدث 
    إن حادثة الصخريات ذاا يف املغرب واجلنرال أوفقري قـد          
عمقت مثل هذا اإلحساس عند أحداث السودان اليت جـرت       
بطريقة درامية مبا يف كلمة الدراما من املعاين، حيـث متكـن            

 من اخلروج من إقامته اجلربية وسط احلملـة         النمريي املخلوع 
اإلعالمية اليت قادا أجهزة اإلعالم السوفيتية اليت كانت على         
الدوام التعبري الوحيد ملوقف الـروس وبيانـام املـسهبة يف           
التنديد مبا يتعرض له املناضلون وما يقلون من أنواع التنكيـل           

ات حممولـة   يف كل أرجاء العامل الثالث ، فيما جتـئ الـدباب          
بالطائرات حني يتعلق األمر بزعزعة النظام يف أي بلـد مـن            

 .بلدان املنظومة الشيوعية 
    لقد انتهى كل شيء وعاد النمريي إىل السلطة صـحيحا          
معاىف ، جيازي الذين حالوا بينه وبني الذهاب إىل دورة امليـاه            
باملوت قتال وعلى ابشع الصور لـيس فقـط للمـسهمني يف            

دهم وإمنا ليمتد االنتقام إىل أهلهم وذويهم وقبائلهم احلركة وح 
فقتل اآلالف بواسطة الرصاص ومثلهم بواسطة املشانق       . كاملة

ومثلهم إىل املنايف والسجون، وظهر السادات ليقول ما تراءى         



 453

واصبح اخلوف حبجم األرض من أن يعطي       . له بصدد السودان  
 التدخل مـىت    دستور االحتاد الثالثي للخديوي اجلديد احلق يف      

شاء وكيف شاء وحيث شاء حتت مربر محاية االحتاد وتعذر أن           
يقال ذلك عرب أي وسيلة من وسائل النشر بذات القدر الذي           
تعذر فيه أن يقدم النصح بضرورة اخذ احليطة مـن مناصـرة            
حركة اوفقري ، فهي أن مل تكن شركا منـصوبا ملعرفـة مـن              

تقدم البديل املطلوب و    سيسرع باملناصرة فمن املؤكد أا لن       
ال خري يف حركة يتقدمها مثل ذلك الضابط الضالع يف اجلرمية           
امللطخ يف كل مكان بدماء األبرياء هذا إذا مل يكن األمر جمرد            

 .صراع بني مراكز القوى وضمن خمططات متوقعة 
    كانت األحوال على هذا النحو عشية العودة من اجلزيـرة          

اب إليها حىت تلك الصائفة وهي اليت       الصغرية، اليت تعذر الذه   
كانت لعديد اايلني مبثابة إحدى املدن الليبية بل أن هناك من           

ومـع  . ذهب إليها أكثر بكثري مما ذهب إىل بنغازي أو سبها           
ذلك فقد كانت نسيا منسيا حىت هذه األيام ، فإذا ا تتحول            
إىل متنفس كبري ، و إذا بالتوجه إليها ميثـل مـستوى مـن              
االستجمام ، و إذا بالعودة تتزامن مع مثل هـذه األحـداث            
الكبرية اليت تتسع بصددها الرؤية ، و ال تضيق العبارة كمـا            
يقول النفري وإن تضبيق مكان العبارة أو مستوى اإلصـغاء          
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للعبارة ، فيبدو اجلو خانقا والوسط اإلعالمي غري سليم ، حىت           
ائح بني ذويه ، فقد     ميكن القول أن املرء صار يعيش وكأنه الس       

صار من الصعوبة مبكان أن يكتب ما يـراد مـع أن معظـم              
الصحف ما تزال على قيد احلياة ألن حمكمة الشعب اليت تنظر           
يف قضية هذه الصحف مل تبث بعد يف قضية تضليل الرأي العام            
اليت كانت أخطر قضية رفعت أمامها ومل تكن مثار ترحيب وال           

كان األخذ بسياسة حجب اإلعـالن      تأييد من الكثريين ، وان      
وقطع كل التسهيالت قد اصبح مبثابة نذير الشؤم بصد ما غدا          
ينتظر مثل هذه الصحف ، ويف اقرب اآلجال وتأكد اكثر من           
أي وقت مضى أن من اختار لصحيفته االستشهاد كان أكثـر           

 .وعيا وأصدق تقديرا وأقرب إىل األخذ بأسلم اخليارات 
 
 
 
 
 
 
 
 



 455

 



 456

32 
 

نتجت احلالة العربية مجلة من املشاعر النفـسية املؤملـة ،               أ
اقتضت بالضرورة اإلسراع بالتوجه حنو مسقط الرأس لزيارة        
الوالدين واألهل واألحبة وإرواء ظمأ الشوق حنو هاتيك الديار         
خاصة وان الغياب يف املهمة استثمر من قبل أم طارق وأبنائها           

د أن يوثقـوا ارتبـاطهم      يف التوجه إىل هناك حىت ميكن لألوال      
بذلك الواقع وان حيولوا دون مشاعر الغربة اليت تغذيها عادة          
النشأة املختلفة كما أن أم طارق من جهتها يهمها أن تواصـل        
مجيع الذين ترتبط م بعالقات القرابـة واجلـرية ، فتعـود            
مرضام وتبارك أعراسهم وختفف على من عضه الدهر ، فهي          

تهية عن ذلك الواقع ، ال تريد عندما تعود         ال تريد أن تبقى من    
يف عوداا الكثرية عودة الغربية وإمنا تريد أن تعود عودة ذات           

 .اجلذور القوية 
    كنت يف واقع األمر مشغوال ذه اإلشـكالية ، وشـديد           
الشوق إىل املرأة اليت تفلح يف توثيق عالقاا بالقاعدة الشعبية          

 أحتسر على غيـاب املمارسـة       فكرا وممارسة ، وكدت أمامها    
الفكرية لوال أن التعويض قد حصل وداع وبـشكل عفـوي           
وواع ومؤثر من حيث املمارسة العملية ، فقد كـان دور أم            
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طارق ملحوظا يف حضورها وكان ذلك يبدو من خـالل مـا            
تقابل به من كثرة زيارات اآلخرين هلا كلما حللنا هناك وكان           

 جرد من أي جدوى فـال       مصدر سرور كثري عندي ، فهو إن      
شك أنه سيكون مهما يف حالة ما إذا وقع أي مكروه حيـث             

 . ميكن للمرء أمامها أن يعزى بأسف الناس على األقل 
    مل يكن املانع الفكري إذن بقادر على أن يشكل الفـراغ           
املزعج، فإذ وجد املوقف العملي مكان احلث على املواصلة من          

ة ذات عالقة بـأحوال النـاس       خالل احلوار عن تفاصيل كثري    
وقد كان ملا تتوفر عليه من صمت غري متصنع احلافز          . واألسر  

القوي على املضي يف املناقشة واحلديث عن تفاصـيل كـثرية           
أرضت نزعة احلوار وحالت دون مرض الثرثرة والكالم غـري          

 .املسئول 
    لقد استقرت األمور إىل حد كبري يف املنطقة ، وشرع الناس          

نفيذ الكثري من األنشطة أمهها بعض املشاريع اإلسـكانية         يف ت 
الذاتية، وجرى ختطيط الكثري من التقسيمات السكنية لتكون        
مهيأة إليواء الذين ال سكن هلم وأصبح لزاما على اجلميـع أن            
يتجهوا إىل بناء البيوت احلديثة ويهجروا إىل األبد األشـكال          

فذت ووزعت علـى    القدمية فقد أحدثت بعض املشاريع اليت ن      
حمدودي الدخل خلال يف أسلوب السكن إذ أدى توزيع هـذه           
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كان من  . البيوت على هذه الشرائح إىل خلق أوضاع جديدة         
نتيجته أن أضطر من هم أيسر حاال أن يتدبروا أمرهم ويسعوا           

 .إىل تدارك واقعهم السكين السيئ
    البلدية من جهتها عاجلت هذه املسألة و أعادت ختطـيط          

عض املناطق ، معتمدة على قرار كان األعيان قد اختذوه قبل           ب
اعتربوا مبوجبه كل األراضي حكوميـة      ) 68(سنوات حمدودة   

عدا تلك اليت تربز حوهلا حجج مكتوبة تثبت ملكيتها لعائلـة           
وقد عرض ابـن    . حمددة ، حىت ال تعاق املشاريع اليت أقامتها         

ة يف البلديـة    العم حممد الذي اضطلع مبسؤولية الـسكرتاري      
ختصيص قطعة ارض إلقامة سكن بني العشرية وفقا للقواعـد          
احملددة من قطاع اإلسكان وهي قواعد توجب الـشروع يف           

كانت املدة احملددة مستحيلة    ) ستة أشهر   ( البناء يف مدة حمددة     
وكان من الضروري أن حيجم عن التقدم إليها رفعا لإلحـراج          

احملسوبية قد لعبت دورها يف     إذ لو مل حيصل اإلحجام لقيل إن        
التخصيص وعدم املتابعة بشأن تطبيق الشروط ، كـان هـذا           
األمر يتحمل التأجيل ، فالناس أيضا مل يهجروا املدينة القدميـة           

وألن اجلدة قـد    . بل إن من وجد منهم مكانا ظل متمسكا به          
حسمت هذه املسألة حني خصصت جزاء من نصيبها بـشكل          
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 هناك ما يدفع للـدخول يف االلتـزام         موثق وائي فلم يكن   
 .الرمسي واخلضوع لشروط اإلدارة 

    لقد تزامن هذا احلضور مع بعض املناسبات فأتاح حـضور          
 .بعض األفراح وإشباع بقايا اهلواية الفنية 

فقد كان عبد اهلادي من بني الـذين أزف موعـد زواجهـم             
 وتفرض واجبات اجلرية واالخوة املشاركة يف كل الطقـوس        

إن املناسبات تعيد الذاكرة إىل بداياا      . ابتداء من تالوة املولد   
األوىل وتلهب ما خفت من املشاعر ، وتثري يف الوجـدان مـا      
كان قد تالشى لفترة ما ، على أنه خيتفي إىل األبـد ، فيظـل               
مبثابة الوميض الذي قد خييفه الرماد بعض الوقت بيد انـه ال            

ع اللهيب عند قـدح زنـاد       يذهب أبدا ، بل سرعان ما يرتف      
وقد كان كل ما يف املنطقة يثري الذاكرة وأينما حل          . الذاكرة  

 .املرء حلت الذكريات 
    إن امجل اللحظات املتصلة بالفرح تلك اليت يتحرك فيهـا          
املوكب حنو رمال عبد السعيد أو الغردقة ويف اقل التوجهات          

ماكن تتحقـق   ففي هذه األ  ) بو مجة   ( القلعة القدمية أو قرقفة     
اخللوة احلقيقية وجيري االنتقال للمجموعـة ، ويكـون مـن        
املتيسر ممارسة اهلوايات الفنية على امجل الوجوه ، إذ ال يسري           
يف املوكب سوى اخللص من الناس والذين لديهم االسـتعداد          
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اللهم إال الذين يعتزمـون     . ملواصلة السهرة اليت تعقب الفرح      
 الذين لديهم من خيلفهـم ألداء       العودة من حيث أتوا وكذلك    

وقد كان الشرطان متـوفرين ، الـسفر علـى          . هذه املهمة   
األبواب وعبد السالم ميكن أن يقوم بكل الواجبات وال فرق          
بني األسرتني فهما يشكالن وحدة واحدة مهما بعدت الـديار          

 .واتسعت املسافات 
وقت     لقد كان االنصراف إىل املنطقة أو املكوث ا بعض ال         

كان سليما ويف حمله ، فإقدام السادات على تصفية اموعـة           
الناصرية وحلفائها من االشتراكيني والتقدميني وكل املنـاوئني        
للتوجهات اليمينية يعترب نذير سوء ومصدر خلل غري بسيط ،          
فالعملية جرت على هيئة انقالب عسكري كامل الـشروط ،          

ية اليت توالت إىل خلق     وال بد من أن تؤدي االستقاالت اجلماع      
كانـت  . شيء من الفراغ الدستوري الذي يوجب املراجعة        

املواجهة اليت أطلق عليها تصفية مراكز القوى ، لـيس عـرب            
اهليئات القائمة إمنا بواسطة القرارات اإلدارية الفرديـة وهـو       
أسلوب مهد الطريق إىل تكريس الديكتاتورية يف دولة تؤثر يف          

رة على تسويق ما تتبناه بشكل سريع ، ممـا          احمليط العريب وقاد  
وقـد كـان    . بات ينذر بالتخريب احملقق على املدى البعيد        

يف توعده خلـصومه يف     ) الفرم  ( استخدام السادات ملصطلح    
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أول حديث له بعد خطته االنقالبية مع تعمد وسائل اإلعالم يف           
اإلعادة الترويج من أقوى األدلة على أن ما مت وجد ليبقـى ،             

 .أن الدعم الدويل متوفر والتغطية الالزمة جمودة كذلك 
    لكن ال جمال إلبداء ما تكون من رأي عن ضرورة التحفظ           
اإلحجام عن دعم التوجه اجلديد الذي ال بد أن يتقلب يومـا            
ويذيق حلفاءه كؤوسا أكثر مرارة ، ألن تيار األمثال أقوى من           

لية منعدمة وليس مـن     بل أن الثقة يف اإلمكانيات احمل     . الرأي  
املستبعد أن تكون هناك بعض الضرورات اليت ضمت ما اتبع          
من أسلوب لكن من ينظر إىل الصورة من بعيد فإنه يف الغالب            

لقد شهدت احليـاة العربيـة      . ال يقبل بالضرورات املزعومة     
ظهور عدد من الرموز اليت عرفت بتبعيتها املطلقة للـسياسة          

الـذي  " لعبة األمم   " ترجم كتاب   األمريكية ، وذلك عندما     
أصدره العميل األمريكي الشهري مايلز كوبالند وترجم مـن         

فأماط اللثام عن الكثري من الوقائع وإن       " مروان خريي   " قبل  
وكانـت صـحيفة الـسياسة      . تكن على الطريقة األمريكية     

الكويتية قد بادرت بنقله إىل العربية يف وقت سابق ووضـعت           
ة املشوهة اليت قيل إن بعض األطراف العربية        بذلك حدا للترمج  

لقد أكد الكتـاب معلومـات      . قد قامت ا ألغراض خاصة      
كانت قد وردت على لسان املفكر املاركسي املعروف أنـور          
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) مصر جمتمع جديد يبنيه العـسكريون       ( عبد امللك يف كتابه     
الذي نشرته دار الطليعة يف إطار تصفية احلسابات مع النظـام           

اصري والذي مجعه أنور عبد امللك مـن خـالل الوثـائق            الن
املصرية ذات اهلوية اليمنية للعديد من الرموز اليت تألقـت يف           
ظل التجربة الناصرية وأسهمت يف التمكني للتوجهات اليمينية        
بل واحلد من التطور الدميقراطي الذي كان من املفـروض أن           

ربـة الناصـرية    حيظى مبا حيتاج إليه من االزدهار يف ظل التج        
 .وليس العكس 

    وقد أتاح الذهاب إىل الربوع جمالًا للقراءة اهلادئة واملراجعة         
الواعية ، وعدم االنكسار أمام ما بات يطال التوجهات النقدية          

ومل . واليت كانت يف عمومها يف مقدمة ما يتهدد الواقع اجلديد           
تصل عرب  يكن املقيمون هناك باملعزولني عما جيري ، فاألخبار         

اإلذاعات والكتب الوثائقية تصل أيضا علـى أن االعتـصام          
بالصحراء له دوره يف الترويج عن النفس واستشعار أي شكل          
من اإلحباط جراء إسناد الكثري من األمور لغري أهلها ابتـداء           
من الصحافة واإلعالم وهي املناخ الظاهر ووصولًا إىل قطاعات         

 . الصائبة وغري املوفقة أخرى أمست تواجه االختبارات غري
    إن األهل يف عالقام خيتلفون كثريا عمن سواهم فبالرغم         
أن املدينة قد استوعبت القادم إليها أو أن ذلك القـادم قـد             



 463

استوعبها حني افلح يف نسج عالقات فاقت يف عمقها ما سبقها           
وصمدت بقوة أمام كل ما حلقها إال أن جزئيات صغرية تبدو           

 من غريها على إثارة خصوصية ما ، كأن يـسأل           قادرة أكثر 
سائل عن عدم انتشار الشيب يف تلك اللمة اليت ما تزال فامحة            
إىل جانب الشعر املسبسب ويضرب مثال بعدد من اـايلني          
الذي صارت هامام جمللة بذلك الوقار الكريه إىل الـنفس ،           

 ،  فاملوقف بصدد هذه املسألة خيتلف عن مشاعر أهل املدينـة         
على ذلك أكثر مـن     " خيمس" وفيما يكون اخلوف من العني و     

متحدث ، فإن احلساسية يف مسقط الرأس تنصرف إىل أن من           
مل يشب بعد فهو مل يتأثر بأحداث كثرية ، فاحلديث هنا غاية يف             
االلتباس  بيد أن ما أثار احلزن حبق هو ما فعله الزمن بتلـك              

ت ورعـت   اليت حضنت فأحسنت احلضانة ورعـت فأجـاد       
ومل تبخل يوما بكل ما حيقق الكمال مهمـا         . فأجادت الرعاية   

 .تضاءل احملصول بعد ذلك
    لقد كان ما يهمها حني حللت هناك هو إجناز قسمة البيت           
التارخيي الذي أوصت بنصيبها فيه ضمن ما أوصت من سنني          
طويلة جاءت يف رسالة الفقيه العريب وشهادة الـشيخ حممـد           

قررت أن تغرس احلفيد مكان والدته فصار مـن         اخلري، عندما   
الضروري أن يدعى منصور والتيجاين إلجناز هـذه الرغبـة          
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وأصرت على التمسك باحلجرة الصغرية اليت تسمى الـسقيفة       
كان ما متسكت به هو األقـرب       . حىت ال تترك آخر معقل هلا       

إىل الوجدان لكن رغبتها كانت ذه الكيفية فال من القبول مبا           
 .دت واملسألة جرب خواطرأرا

    لقد احدودب الظهر حىت صار الرأس حماذيا للركبتني ، ومل          
تعد الدموع صعبة املراس كما كانت منذ آماد بعيدة ، لكـن            
الذهن ما يزال يف صفاته وتوقده واحملافظة على اآلراء مل تنقص           
بعد ، وأضافت ضمن ما أضافت احلرص على تالوة سـورة           

 ).يس(
) الكربناتو(ا من معني على سوء اهلضم سوى ملح             مل يعدهل 

الذي وصفه الطبيب منذ سنني ليخلصها مـن االلتـهاب أو           
احلرقان كما كانت تقول ، وعندما وجدت يف ذلك الـشفاء           

ورغم أن التحذير من التعود     . صارت تتناوله من تلقاء نفسها    
 اإلنـسان طبيـب   ( كثريا تردد إال أا ووفقا ملقولتها اخلالدة        

مل تشأ أن تترك ذلك املسحوق شبه السحري بالنسبة         ) نفسه  
مل تكن حبكم العمر قد شاخت كثريا فما تزال مثانينية ومثة           . هلا  

عجائز كثريات يكربا سنا وال حيسن ما حتس به مـن داء ،             
كانت كثرية التـسبيح    . ولكنها تبدو أكرب من عمرها بكثري       

اجلديدة ودائمة السؤال عن    والتسليم بعظمة اهللا أمام املتغريات      
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أبناء القبائل الذين آل إليهم األمر ، وصاروا يدولون النـاس           
 . على حد ما عربت بصدد أمور كثرية

    لقد أزف موعد العودة ، حني انتهت اإلجازة الدراسـية          
لألطفال ، ومل يكن األمر كما كان يف املاضي متـصال فقـط             

يومي ، كانت شـديدة     باملسئولية اإلدارية وضرورة احلضور ال    
الفرح بتسميته فيصل على أمل أن يكون يف ذلك بداية التوجه           
حنو الكعبة املشرفة ، رغم اقتناعها أن االستطاعة شـرط وأن           

 .     التوبة ال تبدأ من هناك ولكنها دائما من هنا 
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33 
 

    مل أره طيلة حياته اليت جتاوزت ، يومئذ ، السبعني ونيفـاً ،             
 االستياء مثلما رأيته يف تلك األيام اليت جتاوزت         منقبضا بادي 

عندما اقتحم الطليـان الـزرع      . ما حدث يف سنوات احلرب    
وهدروا الفرع وفتكوا باألخضر واليابس من إنتاجه وعهـدوا         

 .إىل إخفاء دبابام يف األيكة الوارفة ذات القطوف الدانية 
وغلة يف  مل أره وقد جتاوز السبعني يعيش مثل تلك اللحظات امل         

 .احلزن واألسى وتذوق كؤوس املرارة
    مل اندم طوال حيايت قبل تلك احلادثة ، قدر ندمي على عدم            
نصحه وهو الذي ما عودين يوما رفض ما أشري به من نصح ،             

وكانت . كما لو كنت يف مكانه وليس العكس ، اجل مل أبادر            
توجه إىل  باجلهر مبا اعتقد وادعوه إىل عدم ال      . غلطيت الكبرية   

ذلك املكان ، حني حزم أوراقه واجته إىل ذلك املـبىن الـذي             
يسمى مرفق اإلسكان ، حماوال املراجعة على أرضه اليت عاش           
سنيني طويلة دون أن يسمح ألي يد أن متتد إليهـا منـذ أن              
وضعت فيها صفوف طويلة من احلجر األسود الذي قيل انـه           

من املكـان خائبـا     عالمة من عالمات املطار ويعود بعد ذلك        
ال ألنه مل يظفر حبقه أو يتمكن من قضاء املصلحة وإمنا           . حزينا  
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يف زمن كـان    . ألنه وجد أبواب من سعى إىل مقابلته موصدة       
من املفروض أن تكون فيه مشرعة ال يقف أمامها أي حاجب           
أو حرس ، عندما أراد أن يستفيد من تلك األرض اليت تقـرر             

 العامة وحاول من جهته أن ينتفـع        أن تشيد عليها بعض املباين    
 .بالبقية الباقية منها

وما أشري به يكـون     .     لقد تعودت منه االستماع ملا أشري به      
يف الغالب ليس تقليدا ملا درج عليه، واعتـدت أن أحتمـس            
وأصر على ما أريد لكنين مل اقل هذه املرة أحذر مـن هـذا              

د الفرصـة  املكان، وقد كان لدى من اليقني أن الرجل سـيج       
ليقول ما يريد بقطع النظر عن القبول من عدمه ، لكن املفاجأة            
كانت متمثلة يف عدم استقباله ليأيت بعد ذلك وكله ثقة بـأن            

 .اخلسران سيبوء به من تقاعس يف املقابلة 
    مل يكن راغبا يف بيت ظفر مبثله الكثريون من غري املقـيمني            

مل يكن ساعيا   . به اآلن   يف املدينة ممن جتاوب معهم من طرق با       
ملرتب تعثرت أحواله بسبب اإلحالة على املعاش الـيت حـل           

ولكنه كان  . موعدها من مدة وصرف النظر عنها بعض الوقت       
ساعيا للبث يف ملكية خاصة ، لديه من احلجج ما يؤكد حقه            

ومـن  . فيها وال ينازعه فيه من يفكر يف الوقوف يف طريقـه            
ه وتسهيل صعبه واألخذ خبـاطره      السن واملقام ما يفرض توقري    
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قبل غريه وإذا به يعود خايل الوفاض ال من املصلحة وحـسب   
وإمنا من جمرد اإلصغاء إليه واالستماع إىل ما قطع املـسافات           

 .الطويلة من أجله
    لقد عاد قبل هذه الواقعة ، والتجربة اآلفلة يف ايتها واثقا           

وإن مـن مل     . كل الوثوق بأن عادية من العاديات ستحـصل       
حيترم الكتب اليت محلت الدعوة وظاهرت بالعداوة ملن اشرف         

. على طباعة كتب الدعوة البد أن تكون عاقبة أمره خـسرا            
كان يقطع بذلك ألنه استظهر من صباه األول أن الربكـة ال            
تترع من الذرية وإا متتد إىل سبعة أجيـال واإلذن والعقـل            

لقول ، والرفض يف الغالب     والقلب تتصارع كثريا حول هذا ا     
 .سيد املواقف

ومثل مجيع الالحقـني مل     . مثل كل األبناء مل اصدق      .     نعم  
ولعلى شأن الكثريين قد سخرت ومن قولـه األخـري          . اقدر

 .حتديدا ، لكنه ظل يف يقينه وثقته
ولكنه ما يزال حيث هو،     .     لقد حصلت كل هذه املتغريات      

القدرة والثقة بإمكانية االسـتجابة     من حيث االقتناع باملعتقد و    
 .ملا يؤمل بإمكانية االستجابة ويسعى وال يكل

    كلمة واحدة خففت من مشاعر احلزن لديه، امسعه إياهـا          
حممد دعاب الذي كان ضمن األسرة الفنية العاملة يف جمـال           
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املسرح منصرفا ألخطر املهمات وأبعدها عن األضـواء هـي          
ا على اكمل وجه يف فرقة املسرح       مهمة التلقني اليت اضطلع     

آمله كثريا  . وكان يعمل يف مكتب املسئول اإلسكاين       . الوطين  
أن يتعذر حبق تدبري اللقاء ، فقال له باحلرف الواحد ، كـان             

إن اخلسارة ليـست    . الدنيا فيها بركة ، سيكون اجلزاء قريباً        
فجاء . لك وإمنا هي ملن حرم من جملسك ومل يلتمس بركتك           

مئذ ينقل حتيات حممد دعاب ويشيد خبلقه وحـسن يقينـه           يو
 .ويعتربه مؤهال للسري يف جه الصويف 

    كان قد أحيل قبل هذه الفترة على املعاش ، الذي بلغ سنه            
منذ فترة بعيدة وتأجل حني وجد من يقدر عطاءه ، ومـا أن             
حصلت أول خلخلة إدارية حىت كان مشوله بالقرار يومهـا مل           

ومل ير يف القرار ما مينعه من مواصلة مهمته، حـىت      . ايتأثر كثري 
إنه كان يسعى للحصول على أحد األمكنـة لتكـون مقـرا            
للمدرسة وحني جاء يراجع احملافظ الشاب يف ذلـك األمـر           
واقتضت املراجعة أن يسأل احملافظ حمدثه عما إذا كان يعمل يف           

عجبه مـن   املدرسة وتكون اإلجابة بأنه متقاعد مل خيف احملافظ ت        
ألول مـرة التقـي     : هذا السلوك وتقديره لصاحبه، حني قال     

بإنسان متقاعد يسعى خلدمة مكان مل يعد عامال فيه، فما كان           
منه إال أن رد بأن من سعى لفتح باب من األبواب   ال ميكـن                
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فكان املوقف بداية عالقة وطيـدة      . أن يقبل بقفله مرة أخرى    
د ذلك العشرية كلها ،     أخذت تتطور يوما بعد يوم وتشمل بع      

فبوزيد من النفر الذي ال خيفون إعجام وال ينكرون ما يكرب           
فتوالت منذ ذلك اليوم مواقفه من      . يف عيوم وكذلك العكس   

 . دون أن يكون له توجيه أو دافع من الدوافع األكرب
لقد اعتقد بعض قصريي النظر أن مكانته السابقة ستواجه         

ه من وجهاء التجربة املنـهارة، وان       شيئا من اإلنزياح باعتبار   
تردد على املدينة سينقطع ألن معارفه السابقني مل تعـد هلـم            
املكانة املرموقة كما هو احلال يف املاضي وسيفرسـهم الـزمن           

ومل يكونوا خمطئني يف مثل هذا التقدير شأم        . بنيوبه دون شك  
شأن كل الذين ينظرون إىل األمور من الناحيـة اخلارجيـة،           

. غفلون أو جيهلون باألصح بعض املقومات الشخصية للناس         وي
مما جيعل أمثال   . ومن بينها ما أفاء اهللا به عليه من حسن القبول           

إذ مل تكـد    . هؤالء يف عداد املخطئني يف تقديرهم بال جـدال        
احلياة تستقر ويواصل الناس مسريم حىت كان حتركـه غـري           

لكثري من الرمـوز الـيت      املسبوق يف املدينة واتصاله الواسع با     
بدأت تتألق إذ وجدت مكاا أو أزيح الستار عنها، وهي اليت           
كان قد حرص على توثيق الصلة ا من البداية ، حني كان يف             
مقدمة الذين افلحوا يف الفصل بني الود الشخصي واخلـالف          
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فكانت االنطالقة من دار اإلفتاء اليت      . املوضوعي أو السياسي    
إىل الشيخ الطاهر الذي عرفه منذ سـنوات        أسندت رسالتها   

املهجر األوىل حيث كان الصراع على أشده بني العديد مـن           
الرموز الوطنية وظل على عالقة وطيدة معه ورمبا حمتجا بصدد          
ما كان يعيشه من ظروف صعبة طيلة السنوات اليت سـبقت           
العهد، عندما دامهت الشيخوخة هذا الرجل املوسوعي فاضطر        

 البالد معتمدا على حمدود العون من بعض أصدقائه         للعودة إىل 
وكذلك فرصة العمل اليت أتيحت البنه الوحيـد يف سـلك           

كان مكانه اجلديـد    . القضاء، فإذا ما يأت الظروف إلنصافه     
وكـذلك  . يف دار اإلفتاء اليت اكتسبت بوجوده هيبة كـبرية        

احلال مع الشيخ حممود الذي اضطلع اجلامعة اإلسالمية وهي         
املؤسسة اليت ضمت اقرب الناس إىل قلبه وأكثرهم اعتقادا يف          
بركته من أمثال الباوندي والقمودي وأبو حامد أولئك الذين         
مجعوا بني التحصيل العلمي اجليد والتوجه الصويف الـصحيح،         
مما جعل احلضور يؤدي إىل لقاءات محيمة أخرى زاد يف مجاهلـا    

رى كـثرية مـألت     حممد بريون وعلي خري الدين وعناصر أخ      
املدينة ووجدت فيها ضالتها املنشودة من سعة االطالع وحسن        

مما جعل املدينة تكون املـدى األوسـع        . الرواية مجال العرض  
واملكان األرحب لوال انه قد اختار أن يقيم بـني ذويـه وان             
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وبالرغم من حرصـه    . يسخر إمكانياته يف تطوير ذلك الواقع       
ذاءه اليـومي كـان يـتم مـع         على املبيت بالبيت أال أن غ     

األصدقاء، حىت أن األطفال كانوا يضيقون لغيابـه اليـومي          
املستمر مما جعله يبذل الكثري من اجلهد إلقناعهم حبق الناس يف           
الزيارة ، باعتبار التمسك بالدعوة إمنا هو من األدلة على قوة           

وهو منطق ال يستطيع األطفـال أن       . العالقة وضمانة الصلة    
. كما جيب ، وما يكون ألحد أن يـدعوهم إليـه          يستوعبوه  

ولكنها سنة اهللا يف عباده اليت ال ميكن ألحد أن ينال منها ، مذ              
ولن جتد  ( وجد اإلنسان على األرض وترسخ يف عقله املقدس         

 ).لسنة اهللا تبديال
لقد كانوا مجيعا مشغولني باملعرفة املؤديـة إىل التـسليم ،           

، والثقة غري احملدودة يف أن السر       والقراءة القائمة على التجويد   
وان من أحبه اهللا حببـه إىل       . يف حسن القبول والفوز بالرضا    

 .عباده ومن أجله العباد مبشر ذه النعمة

 .وعليه أن يشكر من وهبه آناء الليل وأطراف النهار
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34 

 
    حني بدأ موسم املعارض اخلارجية يف سنته الثانية اليت تبـدأ   

رة املعرضية اليت تدشن يف شهر مارس من كل         عادة عقب الدو  
عام ، وتستمر حىت اية السنة ، كانت الترتيبات اليت وضعها           
رئيس قسم املعارض اخلارجية واعتمدها رئيس اهليئة مبنية على         

وكـان  . السفر إىل سوريا إلدارة اجلناح اللييب مبعرض دمشق         
ثـنني،  هذا االختيار يف إطار املودة وحسن التقـدير مـن اال          

فمعرض دمشق الذي اختري هو أطول املعارض مدة إذ يقترب          
ودمشق من جهتها على رأس املدن العربية اليت        . من الشهرين 

متتاز بيسر املعيشة من حيث اخنفاض األسعار وتوفر السلع، مما          
جعل فكرة السفر باألسرة تداعب األطفال األربعة وأمهم على         

 .السواء
تجربة يف املاضي ، فقـد كانـت        مل يقع التفكري يف هذه ال     

الظروف جمتمعة شديدة اإلحلاح على التوجه إىل هناك حيـث          
مسقط الرأس فيما إذا توفر شيء من الوقت والقـدرة علـى            
النفقات ، لكن األمور اختلفت اآلن متاما واخلربة تنتقل مـن           
أسرة إىل أسرة ، ويف مثل هذه األمور بالذات كثريا ما يتنافس            

 .  املتنافسون
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    كان زيدان قد رجع لتوه من رحلة دامت وقتا ال بأس بـه             
مشلت مصر وبعض البلدان األخرى، وذلك بعـد أن اكمـل           
السنة األوىل يف النشاط اخلاص، عندما استفاد مـن فرصـة           
التقاعد االختياري الذي فتح بابه ووضعت له بعض املغريات،         

أسيس ورشـة   ومن بينها التصفية املالية ازية، مما مكنه من ت        
للنجارة شركة مع حممد عمارة ذلك األسطى املصري املقتدر،         
فحققا معا رحبا ممتازا واكتسبا مسعة جيدة ، مكنت زيـدان يف            
وقت الحق من الظفر باستئجار مصنع األثاث الكائن بطريـق          
السواين الذي وضع يف البداية حتت احلراسة، مث تقرر تـأجريه           

يب زيدان الذي كان يعمل     مببلغ مقطوع وكان العرض من نص     
باملصنع يف الفترة املسائية ، ورأى احلارس أن ميكنه من اإلجيار           
بوصفه من ذوي الدخل احملدود ومييل التوجه العام إىل إعطائه          
مثل هذه الفرصة رمبا من غري منافسة، وكان أن اقتضى ذلك           
من زيدان أن يتوجه إىل مصر للتعاقد مع عدد من الفنيني وأن             

معه أسرته ويقضي فترة من الوقت ، ليعود بعد ذلك          يصحب  
وكله تصميم على رفع مستوى اإلنتاجية خاصة وأن املصنع قد   

 .كلف باملقاعد املدرسية تكليفا كامال
لذا كانت نصيحة زيدان حني تقـرر الـسفر إىل دمـشق       
منصرفة إىل اصطحاب األسرة واملرور قبل كل شيء مبـصر          
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ع بعض املالك لتأمني الشقة الالزمة      ومن مث املبادرة باالتصال م    
للسكن حىت ال يظل فريسة اسـتغالل أصـحاب الفنـادق،           

 .واالستفادة من فارق اإلجيار بني الشقة والفندق
عجيبة شخصية زيدان الذي يبدو وكأنه قد خلق لتحمـل          
الصدمات ، والوقوف أمامها بثبات ال يعرف االهتزاز حـىت          

ل يف كرات الدم يوم أن فطن       عندما دامهه املرض العضال املتمث    
الدكتور اهلباش لذلك الداء الفتاك وفضل أال يصارحه باحلقيقة         
املرة رأفة به وشفقة عليه واختار أن يصارح أخاه من خلفـه،            
فإذا بزيدان عندما الحظ حركة غري عادية يأيت إىل الرجل بكل           

أدرك متاما أيها الـدكتور     : شجاعة ويقول دون أدىن مقدمات      
جز من أن تزيد يف عمري أو تنقص فيه ، فـذلك مـا             انك اع 

اختص به اهللا دون عباده وما يهمين معرفته أيها الدكتور هو ما            
إذا كان هذا املرض معديا أو غري معد وراثيا أو غري وراثـي              

 وهل العمل أفضل أم الراحة ؟
ولدى التأكيد بأالّ عدوى من السرطان وال وراثة فيـه ، وأن            

 أكثر فائدة  ملا يوفره مـن تـسلية وعـدم            العمل رمبا يكون  
االستسالم للوسواس اخلناس، كانـت انطالقتـه يف جمالـه          
ومعايشته الدائمة للفرح كما لو مل يكن ينتظر ايـة حمتومـة            
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ويعاين مرضا استعصى على مجيع األطباء وأن هـذه النهايـة           
 .حمتومة و ال عالج له إالّ باملسكنات

جتاه النبأ  ) وما أكثرهم (عارف  عند اهتزاز كل األصدقاء وامل    
احملزن صار زيدان هو الذي يرفع من املعنويـات ويـستنهض           

لقد فقد أبواي   : العزائم بكلمات شديدة الوضوح بالغة الداللة     
اكثر من وليد يف ذلك الزمن الذي كانوا يعانون فيه مع كـل             
األهل ذل العيش حتت نري االستعمار اإليطايل، حىت أن االسم          

اسطة أحد رجال منطقة الفقهاء املعروفني فقد كان أيب         اختري بو 
. شديد االعتقاد يف بركة األشراف دائم النذر للشيخ األمسـر         

ومل استطع يف بداية العمر حفظ أي شيء من القرآن ومل تسمح            
الظروف بالقراءة املنتظمة يف املدرسة ففي بنغازي ال بـد أن           

اط النفطـي   تعمل أي شيء من اجل العيش ، وحني بدأ النش         
حـىت  . حتصلت على عمل بسيط جمرد فراش بدوائر احلكومة         

تعلمت مبادئ الطباعة، وكان أن متكن خايل من تـشغيلي يف           
تزوجـت يف   . والية فزان ، مما جعلين أواصل دراسيت املسائية       

الثالثة والعشرين وكما مات أليب عدد من األطفال مـات يل           
ني من الذكور، أديـت     أيضا، وأخريا من اهللا بأربع إناث واثن      

فريضة احلج ككل املسلمني وبنيت لألوالد بيتا ككل الناس يف          
وها أنـا أعمـل يف هـذا        . مسقط رأسهم وآخر يف املدينة      
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النشاط، فما الداعي للخوف املوت اية كل إنسان واملهم أال          
 .يكون املرض معديا لآلخرين ولكل أجل كتاب 

 ارتباطا بالعمـل    منذ سنوات كان هذا الرجل اكثر الناس      
الصحفي عندما اختاره السيد امحد لرئاسة قسم اإلعالنـات،         
فكان من أحسن الذين أدوا مهمتهم يف ترفع غري مفتعل، وعفة           
ظاهرة للجميع وموضع إشادم بدون استثناء، حىت لقد كانوا         
مجيعا منفقني على اإلشادة بنظافة يـده وحرصـه علـى أداء            

س ومثابرة، ودون تأثر باملوقف     الواجب دون أي تلكؤ ويف محا     
اإلداري، حني أصبحت املواقف اإلدارية رهن املزاج الشخصي    

 .واملصاحل اآلنية 
مل تكن هناك صعوبة يف أن يكون السفر عن طريق مـصر،            
كما مل يثر مثن التذاكر تفكريا يذكر، فاكرب األطفال األربعة مل           

 ومن املمكن   يتجاوز الثامنة واحلاجة إذن لثالثة بطاقات فقط ،       
االستفادة بالتخفيض ألقصى درجة كما أن مستحقات اإلذاعة        
وان كانت على ما يبدو هي األخرية تكفي لتسديد مثن هـذه            

 .البطاقات 
لقد تواترت األنباء عن دعوة صدرت بضرورة االسـتغناء         
على املواد اإلذاعية اليت كانت تقدم ، بالرغم من أن على محزة            

ر مقتصرا على اإلسم وحسب ، ولعل       سعى إىل أن يكون احلظ    
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مدير اإلذاعة من جهته مل يشأ التدقيق هو اآلخر ، حبيث مل ميانع    
يف أن يكون املنع مقتصرا على اإلنتاج املمهور باالسم أما ذلك           
الذي يكتب كي يذاع باسم اإلذاعة فليس من الـضروري أن        
يطبق عليه احلظر ، ومن اإلنصاف أن حتدد مسئولية املنـع يف            

وقد برزت يف البداية    . االحتاد االشتراكي قبل أي جهة أخرى     
فكرة االتصال ببعض األطراف للوقـوف علـى األسـباب          
وكذلك شرح ما عساه أن يكون غامـضا أو يف حاجـة إىل             
التوضيح ، إال أن املراجعة رجحت فكرة إرجاء كل حـديث           
حىت يتم الفراغ من أداء املهمة اخلاصة بالسفر إىل سوريا أوال           
ليتم بعد ذلك الدخول يف أي تفاصيل قـد يطرقهـا الواقـع             

إن بطاقات السفر مل تطلب من أحد إذ افلح البوسيفي          . اجلديد
الذي كان يف ذلك الزمان قد افتتح مكتبة الـسياحي عقـب            
عودته من بريوت اليت ظل فيها لفترة من الفتـرات يتلقـى            

وا دراسة تدريبية ويعيش مع جمموعة من الشباب الذين كـان         
 .جيمعون بني اكثر من ختصص ، افلح يف تأمينها بأقل التكاليف

إن صورة مصر ليست من األمور اهولة، فلـسنني طويلـة           
فقدت القاهرة هالتها، إذ مل تزد على مدينة قدميـة مزدمحـة            
بالسكان ، بنيتها التحتية حيث هي ، وشقتها املفروشة متآكلة،          

واإلمكانيات أيـضا   . وىل  واحلديث عن االنفتاح يف بداياته األ     
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حمدودة ، ومع ذلك فقد تيسر الوقوف علـى معـامل مـصر             
كانت احلياة الثقافية تعيش ظروفا مرتبكة      . وباألحرى القاهرة 

عقب اهلجمة الساداتية ، اليت استهدفت العناصر الناصـرية،         
وإن تكن قد مسحت لبعض األجنحة األخرى أن تعرب عـن           

 ، لكن املهمة ال تسمح بـأي        وجودها أو حيويتها بتعبري أدق    
حترك يف اخلصوص ، فاملطلوب هو متكني األطفال ووالدم من          
االنطالق بعيدا عن سطوة الرقيب االجتماعي الذي فرضـته         

 .قيود كثرية وكانت احملطة األكثر استقرارا هي دمشق 
كانت سوريا يومئذ تشهد بوادر مرحلة خمتلفة عما سبقها ،          

 األجنحة قد أوشك على االنتـهاء وإن        إذ بدا أن الصراع بني    
يكن ذلك الصراع مل يترك شيئا يذكر ، فما تزال اإلمكانيات           
متواضعة وآثار العدوان باقية، غري أن التحرك يف اجتاه االنفتاح          

ويومئذ وفور الدخول   . ال ختفى عالماته على كل ذي بصرية        
إىل دمشق قفزت إىل الذاكرة كلمة الصديق شالك الذي قال          

 إحدى عوداته إن الشوام يعيشون مرحلة انفتـاح بـدون           يف
وكان أصدق حتليل لبداية املرحلة ذلك االنتعاش الذي        . كالم

يشهده قطاع املالبس ومغازل النسيج فقد كانت واجهـات         
وهي أقمشة تستورد خيوطهـا مـن       . احملال مليئة باألقمشة    

اخلارج وجيري نسجها يف حلب عندما ازدهرت هذه الصناعة         
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سوريا ، مث كانت مرحلة الكساد اليت أعقبـت مـا سـاد             ب
االقتصاد السوري من االرتباك يف اية اخلمسينيات وأوائـل         
الستينيات ويلوح يف األفق اآلن شئ من عالمات اخلروج من          
ذلك الواقع السيئ الذي كانت حمـصلته متمثلـة يف ذلـك            

ووقعـت  . االنكماش االقتصادي الذي أصاب كل الشرائح       
 .ته منها مجيعامقاوم

إن الناس ال يتحدثون كثريا عن املراحل السابقة، فهـم مل           
يصلوا إىل البحبوحة اليت يتطلعون إليها من ناحية كمـا اـم        
جيدون شيئا من اإلحراج يف إثارة أي شيء عن سلبيات ذلك           
الزمن الذي حيملونه يف الوجدان مقدسـا كـل التقـديس ،            

فارقات من ناحية أخـرى     ويدركون كذلك ما امتأل فيه من امل      
ورمبا كان لسان حاهلم يقول أن ما جيري اآلن يبعـث علـى             

 .األمل فال داعي للحديث عن املاضي أيا كان ذلك املاضي
ورد الفراغ من إجراءات تأمني السكن ، وقد كان حلسن          
احلظ يف منطقة الروضة ، وقعت العني على مبىن الثقافة وعلى           

يت تأسست يف ذلك الزمن، وهو عنوان       ال" املعرفة"عنوان جملة   
غري براق بالنسبة لنا معشر الليبيني ، فقد ارتـبط بالدعايـة            
األمريكية السمجة يوم أن أسست مـصلحة االسـتعالمات         
األمريكية جملة مصورة بنفس االسم وظلت توزعها جمانا على         
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الليبيني أينما وجدوا يف حني كان اجلميع يسخرون من هـذه           
لكن املهم هنا هـو أن املكـان        . ظهور فيها أيضاً  الة ومن ال  

ميكن أن يسهل إمكانية االتصال حبنامينا الذي أعـاد طباعـة           
روايته البكر املصابيح الزرق ، وأضاف إليها الثلج يأيت مـن           
النافذة وكلتامها وصلتا ممهورتني بإهدائه ، وأمكن الكتابة عنه         

لة املعرفة  وكانت جم . يف الصحف واحلديث كذلك يف اإلذاعة       
ميدانا للحديث عن أدب حنا مينا ، وكانـت األخبـار قـد             
وصلت بأنه صار اآلن من العاملني يف قطاع الثقافة، فقد رجع           
املبدع من غربته وصار يوايل نشر إنتاجه يف كل املنابر انطالقا           

كان اجلناح يف   . من جملة اآلداب ومن مث بقية وسائل االتصال         
، ومن خربة الذين سـبقوا فـإن        حاجة إىل بعض املستخدمني   

كما أن  . املتقدمني سيكونون من الكثرة حىت يصعب االختيار      
وكانت طوال السنوات   . التوصيات ستكون أيضا غري حمدودة      

املاضية من األمور اليت تتسبب يف إثارة الكثري من اخلالف مع           
العاملني يف البعثة الديبلوماسية الذين يكون هلم عـادة مـن            

 تشغيله ، مما يؤدي إىل اشتداد الصراع حملدوديـة          يهمهم أمر 
األماكن وكثرة املتقدمني وأصحاب التوصيات، فكـان مـن         
الضروري أن يتم السؤال بشكل سريع عن الكاتب عسى أن          
يكون له من يرى ضرورة اختياره للعمل ، فذلك أبسط مـا            
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ميكن تقدميه ملبدع ظل يف الوجدان سنني طويلة وكانت غربته          
تشريده من األمور املخزنة واملؤثرة عرب املتابعة الدورية        ومرحلة  

بيد أن املفاجـأة    . حلركة الثقافة العربية والتحرر الوطن العريب     
كانت يف عدم وجود أي عنصر يهم هذا املبدع الذي اكتفـى            
بالشكر على املبادرة بعد اللقاء والتعـرف رغـم أن الفتـرة            

كالب  من خمتلـف     حمدودة واملكافأة جمزية والفرصة موضع ت     
مما جعل احلرية غري بسيطة حـول مـا إذا كـان            . األطراف  

أو أن عدم   . التحفظ واحلذر مها السبب الذي دفع إىل املوقف       
. االهتمام باآلخرين واالستسالم لنداء االنكفاء على الـذات       

كان قد أجنز كتابه أدب احلرب الذي ألفـه مـشاركة مـع             
امسه املكتب، وقـدمها يف     الدكتورة جناح العطار اليت كانت تق     

إذ كانت املسؤولة عن الثقافـة،      ) مديريت( ذلك اللقاء بكلمة    
. ومل يكن ذلك باجلديد فقد كنت على علم بذلك الوجـود            

لقد افترقنا على أمل اللقاء ، فمقهى طليطلة الـذي اختـاره            
مكانا جللساته املسائية ال يبعد كثريا عن اإلقامة وكذلك أبـو           

 إىل املعرض ومقهى الشرق الذي يتـصدر        رمانة الذي يؤدي  
املعرض وكل األماكن ال تبعد عن مقر البعثة واملواصـالت يف           

وكانت حىت ذلـك الوقـت تـسمى        . مجيع األحوال متوفرة  
وكل هذه األماكن   . السفارة الليبية وفقا للشائع يف كل مكان        
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هي الضرورية للتحرك اليومي فكل االهتمـام اآلن لتجهيـز          
اية من اختيار املنفذ اجليد ليصار إىل التجهيز ويأيت         اجلناح والبد 

وقد رشحت اإلدارة أحـد املـساعدين       . بعد ذلك التسيري    
وكان . الشباب يف هذه املهمة هو سامل الذي خيرج ألول مرة           

ذلك من بواعث السرور باملهمة ، فإعطاء الفـرص للوجـوه           
إلنسان ،  اجلديدة من األمور املطلوبة واألساليب اليت يباركها ا       

فقد كان كل شيء حمتكرا وكان اخلـروج مقـصورا علـى            
أصحاب الدرجات الكبرية فإذا به اآلن ينحو هذا املنحـى ،           
ولكن يف كثري من الصمت ومبنأى عن الضجيج ولو أن بعض           
الرؤوس ما تزال تقاوم هذا التوجه فقد اعتادت أن حتتكر كل           

ة وكان  نشاط وأن تشكك يف أي عنصر وافد من خارج املدين         
ذلك مبثابة التجديف ضد التيار ومبنأى عن حركة التاريخ بل          
ويف غري مصلحتها يف املدى البعيد ، فكل توسيع يف الـدائرة            
جينب املوجودين داخلها ما قد جتئ به األيـام مـن هـزات             

 .وزوابع
إن طبيعة املهمة تقتضي مقابلة الكثري من املشتغلني يف فـن           

لتجهيز اجلناح وهلـؤالء مجيعـا      الديكور، فهو األساس األول     
فنوم يف العرض ووسطاؤهم املهرة ووسـائلهم القويـة يف          

وكل يشكك يف اآلخر على األقل من حيث املقـدرة       . اإلغراء
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الفنية ومن حيث عدم وجود املؤهل العلمي الصحيح املتمثـل          
ويدخل يف ذلك الفارق . يف اهلندسة وهي إحدى شروط العطاء    

األمر يف هذا الصدد ينطوي على شـيء        و. بني أماكن التخرج  
من املغالطة فالنص على وجود مهندس معتمد لتنفيذ الديكور         
ال يوجب أن يكون صاحب العرض من املهندسني و إمنا فقط           
يكون معه أحد املهندسني املعتمدين ويعتمد هو من جهته ذلك          
املهندس ، حبيث تستطيع إدارة اجلناح مناقشته يف هذه األمور          

ة من تعتمد هي من املهندسني ، واهلدف دائما ضمان          وبواسط
حسن التنفيذ واحلد من اخلالفات وليس من املستبعد أن يكون          
أصحاب املهنة قد أفلحوا يف متريـر هـذه اجلزئيـة حلمايـة             

وقد يكون واقـع    . مصاحلهم وضمان وجودهم بكل الطرق      
ويف مجيـع   . التنمية قد أذن بطرح املسألة على هذا األسـاس        

حوال فقد بدا أن الشرط ينطوي على شيء من التعـسف           األ
وبشكل ما تسهيل األمر على أصحاب االحتكار من الـذين          

. احكموا ارتباطهم بأصحاب النفوذ الذين سهلوا هلم املسلك         
عند حبث األمر مع املسئولني يف البعثة وقبل اإلعـالن عـن            
 التجهيز تقرر أن توضع قاعدة عامة للنظر يف العروض ، مـن           
بينــها حــسن الــسمعة واإلمكانيــات طبقــا للتجــارب 

وقد رؤى أن   . وشروط العطاء وما تنص عليه اللوائح       .املعروفة
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أي سـالمة   . يتبع اإلجراء الذي يالئم بني هذه االعتبـارات       
التنفيذ ومعقولية الـسعر واحليلولـة دون أي خـالف مـن            
اخلالفات مبعىن أن يعترب كل من اعتمدته إدارة املعـرض مـن            

ناحية الفنية ضمن املقاولني فهو ميلك اإلمكانيات وكل من مل          ال
تكن هناك حتفظات عليه فال حرج من إعطائه فرصة التنفيـذ،           
خاصة وان الضوابط املوضوعة والضمانات املطلوبـة كفيلـة         

 .حبفظ احلق اللييب 
كانت الصدفة قد جاءت بعرض ال حيظى مقدمه باألضواء         

ة وسعره معقول ، وليس عليـه       املناسبة ، ولكن مفرداته سليم    
كـان يف واقـع     . أي طعن من الطعون اليت توجب استبعاده        

األمر إلثنني من األشقاء أحدمها مهندس والثاين من مدرسـي          
إن ما أثار اإلعجاب ما هو ما كانا        . الفنون اجلميلة القدامى  

. يتميزان به من الصمت ومن عدم امليل إىل الكالم املعـسول          
ف الذي هو األكرب يف السن عـديال لـرئيس          وقد كان الشري  

وزراء لبنان ، لكنه مل يقترب من هذه التجربة اجلزئية لوال أن            
قد وفر هذه املعلومة ، ضمن مـا        ) أبو جهاد ( رشاد األلوسي   

أفاض فيه من املعلومات عن أمساء كثرية ، مألت يومئذ دمشق           
 معلومات أفاضها ذلك الرجل القصري الذي أفـىن       . ومرافقها  

زهرة عمره يف التعليم وتزوج يف فترة متـأخرة، وحـدث أن            
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كان زواجه من امرأة من أصل لييب تنحدر من قبيلة املزاوغـة            
على وجه التحديد ، وهي اليت تأخذ من ترهونة جانبا ومـن            

كانت حتمل اسم القبيلة لقبا هلا وان يكـن         . ورفلة جانبا آخر  
القة ومـودة   ذلك اللقب ينطق بطريقة حمرفة، وكانت على ع       
 .بأبرز الرموز الذين تلقبوا يومئذ بذلك اللقب

كانت امرأة كثرية احلركة شديدة احلضور، أفلحت يف ربط         
العالقة مع اجلذور وقامت بالزيارة أكثر من مرة ، ليس مـن            
أجل اإلقامة وال من اجل الظفر بعمل ما وإمنا فقط إلرضـاء            

أمهيتها إال من عاش  الرتعة الوطنية وتوكيد اهلوية اليت ال يعرف        
فراغها وجترع مرارة اإلحساس بعدم توافرها كما هو احلـال          
عند أولئك الذين يعيشون هناك من أمثال أم جهاد، وال سيما           

 48حني يكون الزوج من أصل فلسطيين ومـن مهـاجري           
 ، فهؤالء حتديدا ال أمل هلم يف العودة اليت مـا تـزال              بالذات

طنة احلقيقية يف البلـد الـيت       موضع حلم وال حق هلم يف املوا      
يقيمون فيها كما هو احلال هلذا الرجل الذي أطلـت عليـه            
الشيخوخة وصار سعاله يزعج من جيلس إىل جانبه فضال عمن          

لقد أجنز اجلناح مبقدرة فائقة وعلى حنـو أرضـى          ! يعيش معه 
وقد كان من أهم ما درج عليه اتمع        . املشككني قبل الواثقني  

حيرص عليه هو ذلك احلفل الـذي تقيمـه         الدمشقي وما ظل    
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وكانت ليبيا قد   . حتت عنوان اليوم الوطين   . األجنحة املختلفة 
عودت مجهور املعرض بالتوسع يف الـدعوات والـسخاء يف          
اإلنفاق ، مما جعل اجلميع ينتظرون اليوم اللييب بفارغ الصرب،          
وهو على كل حال يتزامن مع أعياد الثورة الليبية ، ألن أكثر            

يام املعرض يف شهر سبتمرب إذ ال تتجاوز أيام أغسطس سوى           أ
على أن االحتفـال يف هـذه       . األسبوع الذي يسبق االفتتاح     

الدورة واجه شيئا من الصعوبة نظرا ألن االحتفاالت قد ألغيت    
يف البلد بالكامل حدادا على موت وزير اإلسكان إثر حادث          

 على النفس   كان اخلرب قد وقع   . مرور مروع يف طريق اخلمس    
موقعا مؤثرا للغاية ومؤملا يف ظروفه وشخص من طاله ليس من           
باب استغراب احلادث فهو عادي والكل معرض ملثله وللموت         
بواسطته ، وإمنا لتوقيت هذا احلادث من ناحية وارتباطه بذي          
حق سبق أن حاول مراجعته ذات يوم ومل يوفق للقائه ، فذهب            

ان التفكري يف دعوة املظلوم اليت      متعشماً يف أن ينال جزاءه، فك     
قيل إا تصعد إىل السماء السابعة، ورمبا يكون الرجـل قـد            

 .كان احلادث مؤملا يف ظروفه وشخص من طاله. لقيها اآلن
كدنا أن نصرف النظر عن احلفل ، وكان ذلـك يـشكل            
نقصا كبريا لدى الذين اعتادوه ورأوا فيه املناسبة اليت يظهرون          

ولكن االخوة ما لبثـوا أن      . ن مشاعر جتاه البلد   ا ما لديهم م   
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وصلوا إىل تفسري مفاده أن احلداد إجراء حملي وال ميكن تطبيقه         
على البلد الشقيق الذي حيتاج إىل ااملة يف مناسبته كـي ال            
يكون ذلك سابقة ميكن له أو لغريه أن يطبقها يف دورة معرض            

يا ولكنه جمـرد    طرابلس ، ويوم ليبيا يف دمشق ليس عيدا وطن        
وهكـذا مت الوصـول إىل      . مشاركة لدى األشقاء السوريني     

املخرج وأمكن إقامة احلفل وقد كان آخر ما قام به السفري من            
مهام رمسية إذ كان قد اكمل مدته املقررة ووصل بديلـه إىل            

 .هناك
مل يكن املد الثقايف قد حترك بشكله املرضي، فمـا تـزال            

السابقة الـيت طالـت مـسرية       دمشق تعيش بقايا الكبوات     
االزدهار وأثرت سلبا يف قضية الرأي انسجاما مع ما حظيـت    
به املمارسة الدميقراطية من التأثر وما تفـضي إليـه كـذلك            
األطروحة الشمولية من التهيب ، لكن مظاهر تلمس الطريـق          
أو استعادته باألصح تبدو غري خافية لكل من ينظر إىل األمور           

ما أن مشاغل العمل باملعرض تبدو أكثـر        ك. نظرة أكثر عمقا  
قدرة على اإلمساك باالهتمام وبقايا االنكفاء على الذات أكثر         

فظلت الوجهة صوب املعرض هي     . أغراء ملسار احلركة اليومية   
فاإلنسان ابن واقعه ويف الواقع املترتب على       . األوىل واألخرية 

فقـة  الدورة املعرضية يوجد ما يروح ويرضي الفضول ويف مرا  
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األسرة ما يكفي لشغل أي فراغ فاألسرة ذاا تكتسب طعما          
 !خمتلفا يف مثل هذه الظروف

إن لقاءات املعارض تشكل مناسبة ملن هلم صـالت مـع           
العديد من األقطار العربية حملاولة االطالع واخذ الفكرة ليس         
فقط عن املعروضات وإمنا عـن البـشر أيـضا و إذا كـان              

حياولون االطالع على ذلك املاضـي      املنحدرون من أصل لييب     
البعيد الذي صار يعود م يف الغالب إىل األجداد فإن الـذين            
ارتبطوا بالواقع ارتباطا شخصيا وبعدوا عنه مكرهني جيدون فيه 
املناسبة الختاذ املوقف الذي يتجنب اخللط بني األمـور ، مبـا            

 .حيقق هلم نزعتهم يف جتنب املسألة الذاتية بالكامل 
 مقدمة هؤالء االخوة الفلـسطينيون الـذين جـرى          ويف

ترحيلهم يف األشهر األوىل ، فإذا م يتخذون مـن املعـرض            
مناسبة لتجديد االتصال وتوكيد االرتباط الذي يتجاوز الذات        
ويتطلع إىل املشترك ليس مع األفراد وحسب بل وحىت السلطة         

وا اليت مل تقدر األمر حق قدره ، كان يف مقدمة الذين جـسد            
هذا املوقف سعيد الذي كان ميثل اجلبهة ويدير شئون مكتبها          
ويتعيش من عمله يف أحد حمال التصوير كشريك بقوة عملـه           
ومقدرته اإلدارية قبل أن يرحل بتلك الطريقة املسيئة ، فإذا به           
منذ افتتاح اجلناح يوايل زيارته ويكثف اتصاله ويرى يف هـذه           
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العالقة بالبلد والناس واخليار    املناسبة مناخه للتعبري عن وثوق      
املبدئي ، وما أن علم باالشتراك يف املعرض واسم املسئول حىت           
كان حضوره شبه يـومي ، دون أي توقـف أمـام احلالـة              

وما ذلك إال ملا جبل عليه من       . الشخصية بل و اجلبهوية أيضاً      
صادق الوفاء للبلد والناس إذ انه قام بذلك كله دون وجـود            

. صية سابقة اللهم إال ما كان يعرفه مـن بعيـد  أي عالقة شخ 
كان مهه أن يعرب عن احترامه لذلك املاضي وإصـراره علـى            
التمسك باملشترك الذي هو فـوق احلـسابات اخلاصـة و           
اللحظات اآلنية واثقا بشكل قاطع أن ما حـصل ال بـد أن             

. يكون إىل زوال حىت و إن حلقته خطوات أخرى أكثر فظاظة            
 اللذان حطا رحاهلما يف بغداد ، األول عمل         عمر علي وفاروق  

أصرا من جهتهما   . يف مؤسسة السينما والثاين يف وزارة النفط        
على توظيف املناسبة يف اللقاء ومتابعة األخبار اخلاصة جلميـع          
األصدقاء ممن دامت عشرم سنني طويلة ، كي يفرغا مـا يف            

يح جعبتهما من مشاعر ، فال جيد فاروق غضاضة يف التـصر          
رغم ما حل به بأن وقفة يف إحدى ميادين طرابلس حيث كان            

ذلك أن ليبيا أخذت أمجل     . يقضي أيامه هي اآلن حبجم العمر       
سنوات العمر وأقدرها على تشكيل الوجدان ، يف حني يكون          
عمر على الذي وجد أمامه اكرب الفرص للحيـاة يف أوروبـا            
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التمسك بالبقاء  والعمل بأقوى إذاعاا أكثر تأثريا مصرا على        
يف الوطن العريب مهما كان سوء هذا الوطن فـاألمر يف هـذه    
الناحية يتصل باخليار القومي ولـيس املـصلحة الشخـصية          
الضاغطة وبالتايل فلن يسمح ألحد أن يقول إنه قد اختار على           
الوطن العريب أي مكان آخر ولو كان جزاؤه املعاملة األقـل           

هـذه  . يب صرب هذا الرجل     ماديا ومعنويا على السواء ، غر     
كما . القدرة يف التحمل ، كما لو مل يكن قد خسر كل حقوقه           

لو مل يكن قد أضطر إىل البدء من الصفر وكان قـد جتـاوز              
اخلمسني يبدو صافيا يف وده هادئا يف تعامله مـسيطرا بقـوة            

مجيع املستنريين كانوا أمـام ذاكرتـه       . كاملة على انفعاالته    
. سأل عن اخلاص وغري اخلاص بالنسبة هلم      الواحد تلو اآلخر ي   

أنشطتهم أماكن عملهم حمال املدينة ومقاهيها أصحاب املواقف        
الذي عرفهم ودفع من أجلهم ما دفع من راحته واسـتقراره           

قلت وأنا أعيش مع الرجـل و أجيـب عـن           . الوظيفي أيضا 
أسئلته، ترى لو كان يعرف آراء البعض حوله وحول أنشطته          

 ؟    
أولئك الذين كانوا يشككون يف عالقته مع أحـدث         كثريون  

مؤسسة إنتاجية أطلق عليها االحتاد الفين ، حاولت أن تسوق          
بعض الربامج اإلذاعية إلذاعات الوطن العـريب ويف مراعـاة          
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لظروف كل بلد ومن بينها ليبيا ، وهي املؤسسة الـيت كـان             
مقرها بريوت وحلقة اتصاهلا عمر ، كثريون كانوا يرجعـون          

وكـان  . ذه العالقة إىل شراكة مالية وليس إىل صداقة جمردة        ه
بعضهم ال يرى يف ذلك عيبا أو نقيصة وإمنا هو مـن األمـور              
املشروعة بالنظر إىل ظروف الرجل وإىل طبيعة هذا النوع من          
النشاط الذي هو استثمار مشروع ومزاولته من حق النـاس          

قـدرة  أمثال عمر وهو من أصحاب اخلـربة، اإلعالميـة وامل         
الثقافية، ورمبا ذهب الصفاء ذا البعض إىل درجـة الـدفاع           

فإذا بواقع الرجـل املعيـشي      . املستميت عن مثل هذا التوجه    
وظروفه الصعبة اليت يعيش فيها وحرمانه من معظـم الـدول           
العربية يؤكد بكل احلجج أن ما كان يقـال ويـسمع جمـرد             

 سـاءت   خترجيات غري مسئولة وضرب من األحكام املتسرعة      
النية فيها أم حسنت ، إذ مل تكن املسألة الشخصية واردة عند            
ذلك النفر من الناس الذين حرصوا يف جماالت كـثرية علـى            
تقدمي غريهم ممن قدروا حاجته القتحام هذه العـوامل ماديـا           

 .ومعنويا 
إن خروج معني ذاته من مصر الذي مت يف ذلك الـزمن ،             

اليت حصلت ، فإن فـاروق      وطرح كجزء من التأثر بالتغريات      
ال جيد غضاضة يف مناقشة األمـر مبوضـوعية ويرجعـه إىل            
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األسباب الشخصية أكثر منها إىل العامة ، ألن احلياة مبـصر مل            
تسؤ بعد أمام من يسعى إىل اإلنفاق املتزن ، وبالتايل فإن األزمة            

كان هذا القول غري سار     . شخصية وال عالقة هلا مبسألة الرأي       
 الوقوف إىل جانب الصورة اجلميلة للشاعر ، ولكنـه          ملن حيبذ 

مهم بالنسبة ملن يتطلع إىل الوقوف على احلقيقة ، وعدم اخللط           
 .بني العاطفة والعقل 

لقد كانت مثمرة حقا وخصبة حقا تلك األيام حني كانت          
مواويل الشام تصدح يف هواء دمشق ابتداء من مقهى الشرق          

األطفال ميرحـون   . والطرقات  بواجهة املعرض أو عرب املقاهي      
يف مدينة املعرض، األلعاب أمامهم وأمهم تراهم ومتارس مـا          
تشاء من االنطالق معهم ، منتهزة الغربـة وغيبـة الرقيـب            
االجتماعي الذي يضيق على أمثاهلا جمرد النظرة ، ناهيك عـن        
البسمة ، حىت ظاهرة التدخني لدى النساء اليت كانت متفشية          

الرجال مل تستطع أن متكن ملشاعر القلـق أن         يومئذ مبا يفوق    
فالتعامل مع الواقع يبـدو مـن       . تدوم واالمشئزاز أن يسيطر     

األمور السهلة حني ال يكون مثة من يدفع حنو معايشة احلدث ،            
وهو ما جرى العمل على ترسيخه ، فاملرء حيب أن يستفيد من            

 ال  وقته وأن يغتنم أقصى ما ميكن من هذا الوقت وكل حماولة          
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تقع يف اعتبارها مسألة الوقت ال بد أن تكون غري مفيدة إن مل             
 . نقل ضارة كل الضرر

عند اجللوس يف ذلك املكان الذي علته شـالالت امليـاه           
العذبة ، برزت الالفتة اليت كتبوا عليها قصر العظم ، واملكان           
على هيأة منتجع سياحي مكتظ بعدد من الزوار ، وتـبني أن            

لعظم السياسي الشهري ، الذي مجع بـني الغـين          املكان خلالد ا  
املفرط والعداء املفرط أيضا للغـرب أو الواليـات املتحـدة           
حتديدا، حىت ام كانوا يطلقون عليه املليونري األمحر ، باعتباره          
عندما شغل منصب وزير اخلارجية السوري وهو موقعه املفضل 

 يف  كان ذلك عـشية عملـه     . حتمس كثريا للتعاون مع روسيا    
حكومة صربي العسلي ذات التوجه الوطين الصلب واملوقف        

) خالد العظـم  ( لقد اختفى ذلك السياسي     . التحرري النادر   
من احلياة السياسية فور إعالن الوحدة املـصرية الـسورية يف           

وها قـد   . أواخر اخلمسينيات، وفارق احلياة بعد تلك الفترة      
. مرافقها السياحية حتول بيته إىل أثر من آثار دمشق ومرفق من          

ومن حق أعداء العظم أن ينعتوه مبا نعتوه به ، مـا دام قـد               
فقـد اعتـادوا أن     . امتلك مثل هذا البيت يف يوم من األيام       

يشوهوا كل موقف وان خيلطوا أقواهلم كل اخللـط وإال ملـا            
اختذوا من بيت ورثة الرجل عن أهله وذويه ليكون مأخذًا من           
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ال مل ينجب، فترك بالتايل ما ترك       والعظم على كل ح   . املآخذ  
وحني ميكن هلؤالء أن يكتبوا تارخيهم ال بد أن يذكروا          . لوطنه  

موقف الرجل حني قدم نفسه مرشحا أمام شكري القوتلي يف          
كانت األغلبية إىل جانب القـوتلي لكـن        . رئاسة اجلمهورية 

العظم، وهو العليم بذلك وباجلهات العربية الداعمة وبتحقـق         
ة أيضا ، أصر على أن يكون املنافس ، ليس طمعـا يف             اخلسار

النصر كما قال يف حينه وإمنا رد أن يؤكد حـق النـاس يف              
املنافسة ولو مل يكن له سوى صوته كما قال يف ذلك الـزمن             
الذي يعترب حبق مدرسة اجلماهري الـسورية األوىل يف ممارسـة           

اليت تتكرس الدميقراطية ومواجهة الرتعات الفردية يف السلطة و     
مسريا عادة من أولئك الذين يتمكنون من إجنـاز معـارك           
التحرر ، إال ام يتحولون يف أحيان كثرية إىل ورثة ملن سبقهم            
معولني على ماضيهم املشرف ودورهم القيادي يف أبطال أهم         
شرط من شروط احلكم الوطين ذلك املتمثـل يف اإلنـصات           

لشعبية ولـيس تعطيـل     للرأي واالنصياع لتوجه اموعات ا    
 . دورها حتت أي مربر من املربرات

على أن أصعب ما واجه تنفيذ املهمة بالشكل املرضي هـو           
املشاركة يف إحدى االت املتخصصة يف التعريف بالنهـضة         
االقتصادية والصناعية اليت أحيلت من السفارة ، وهو تقليـد          
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 متبع يف معارض كثرية، إذ يقتضي الربوتوكـول أن تـصدر          
املشاركة مصدرة باسم مدير اجلناح مع صورة فوتوغرافية له،         
مبعىن أن تكون املشاركة إعالمية للبلد من ناحيتـه ودعايـة           
لكاتبها حنو نظامه من ناحية أخرى، األمر الذي وقعت حماولة          
النفاذ منه باختيار العمل اإلداري وليس العمـل اإلعالمـي          

فع لـذلك أن    لقد كـان الـدا    . املوجود يف مؤسسات كثرية   
توظيف املقدرة اإلعالمية ينبغي أن تأيت من القناة الـشرعية ،           
ومادام ذلك قد تعذر فال داعي ألن يوصف املرء بصفة مـن            
يسعى إىل الدخول من النافذة حىت وإن مل يكن يسعى إىل مثل            
هذه الصفة خاصة وان حمكمة الشعب تنظر يف قضية أطلـق           

قف من الكتاب أمامها منهما     من مل ي  . عليها تضليل الرأي العام   
فقد نودي به شاهدا، حبيث أصبح يف حكم املؤكد أن الريبـة            
وعدم التقدير مها ما ينتظر كل من يقتـرب مـن النـشاط             

فهل جيوز ألحد أن يضع نفسه طائعا خمتارا يف مثل          . اإلعالمي
 هذه الزاوية ؟

غري أن ذلك ال ينفي حقيقة مفادها أن املطبوعة ستـصدر           
ملمكن عدم اإلسهام فيها بشيء عن البلد ، فكـان          ومن غري ا  

اخليار البديل أن تكون املسامهة متمثلة يف كلمة شاملة تعـرف    
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بالبلد ومبا الح فيه من عالمات النهضة واليت كان أبرز شاهد           
عليها جالء القوات األجنبية األمريكية والربيطانية، كـذلك        

ثلـون جاليـة    تصفية بقايا الطليان الفاشست باعتبارهم ال مي      
عادية وإمنا يرمزون إىل الوجود االستعماري ويشكلون حائال        
دون منو أي عالقة سوية قوامها الندية والتخلص من عقـدة           

لقد كانت هذه اخلطوة إىل جانب ما       . الذنب وإثارة نزعة الثأر   
كان يلوح بصدد النفط من الركائز األساسية لتلك الكلمـة          

 ومع ذلك فقـد كانـت ،        اليت كتبت يف وقت مل يكن كافيا      
حسب شهادة الذين حضروا إمالءها على ذلـك الـصحفي          

أن اكثر الناس إعجابا وتوقفـا أمـام        . مركزة ووافية بالغرض  
الذي كان الـشريك    ) مجيل حلام   (تلك املسامهة هو أبو فائز      

الذي استطاع أن يفرق من     ) أبو جهاد   ( الثاين لرشاد األلوسي    
 باجتاه الرأي واهتمـام باللغـة       خالل ما استمع إليه من نزعة     

كتابات أخرى ذات طابع تقليدي تعـول علـى إمكانيـات           
ويومئذ كان  . الصحفيني وليس توجيههم حنو ما جيب أن يقال         

سريع االستجابة بتوفري نسخة من الكتاب املقدس وفقـا ملـا           
طلب منه ظل قبل االستماع إىل ما كتب متـرددا يف تلبيـة             

ط أن األمر يتـصل بترعـة أدبيـة         الطلب إذ مل يتأكد بالضب    
وإذا كان أبو فائز قد تصرف ذه الكيفية فان يوسف          .. صرفه
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صاحب بقالة الروضة اليت تطـل علـى    ) أبو غسان   ( معتوق  
الشارع وتوفر خمتلف املواد واملشروبات واليت افتتحها منـذ         

ال " الوحـدة   "إحالته على املعاش من جهاز األمن يف زمـن          
وما إن  .  وحسب وإمنا ميارس هوايته األمنية       يكتفي مبهمته هذه  

إىل تناول  ) أيب غسان   ( أزف موعد املغادرة حىت كانت دعوة       
وإمنا من  , قدح ليس من أجل ااملة أو أداء واجب الضيافة          

أجل التصريح مبا يف نفسه من خوف أو تفكري جتـاه املوقـف             
 اللييب القائم على اإلسالم وخشيته من أن يكون ذلك علـى          
حساب األديان األخرى وأمهها بالطبع طائفته املسيحية الـيت         
يفخر مبا يشيع فيها من مجعيات تعاونية حتـول دون الـسرقة            

وتوفر ألبنائها مناخا تربويا نظيفا مـن كـل         .." الشحاتة  "و
االحنرافات حىت أن أبرز رجال الشام حيرصون على أن يعيش          

ل التسامح وإمنا ملا    ليس من أج  . أبناؤهم مع أبناء هذه الطائفة      
يتميز به هذا الوسط الطفويل من ترته عـن كـل الرذائـل             

لقد أراد أن يستفيد من النـزعة الثقافيـة الـيت          . واملوبقات  
الحظها يف اإلفصاح عن ذلك كله عسى أن جيري تبليغـه إىل            
العهد اجلديد الذي مل جيد فيه على ما يبدو ما كان يتطلع إليه             

 أحسن اإلسالم معاملتها ونظر إليهـا       بصدد هذه الطائفة اليت   
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نظرة اختلفت عن غريها يف ذلك العصر الذهيب الذي مل ميـح            
 .الزمن ما سطره يف سجل التاريخ اخلالد 
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35 
 

    بلغت املهمة ايتها باختتام الـدورة املعرضـية ، وحـزم           
العارضون معروضام اليت مل يتيسر هلـم بيعهـا ، وحالـت            

وكل ميم الوجهة اليت جـاء منـها أو         , التنظيمات دون ذلك    
وحتول املكان الذي كان يـضج      , كانت الترتيبات قد حددا     

باحلركة واحلياة إىل ضاحية ساكنة ليس ا أي حركة سـوى           
 .قليل من املارين ممن تقتضي مشاغلهم املرور والتنقل 

   ومثل مجيع العارضني بدأت اخلطوات الالزمة لتصفية املهمة،        
وق املستخدمني قفل احلساب مع القـسم املـايل ،          تصفية حق 

إرسال املعروضات إىل تركيا حيث ستكون املشاركة املنتظـرة        
هناك ، واخلطة املرسومة لنشاط املعرض االستفادة من اخلطوط         

ومل يبق بعد ذلك سوى     . املتجاورة واملواعيد القريبة من بعضها    
نب حلظات  الرحيل ، وإضافة ما اختزنته من الذكريات إىل جا        

الفراق املؤثرة والتفكري فيما تعذر القيام به شأن كل الرحالت          
اليت يقع فيها عادة الكثري من هذه األمور بعوامل النـسيان أو            
االنشغال أو العجز عن حتقيق املبتغى هلذا السبب أو ذاك ، إا            
املسائل اليت حتاصر املرء كلما حل مبكان من بالد اهللا الواسعة           

لفترات مث كان اخلروج منه ، فال شيء ميكـن أن           لفترة من ا  
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ينجز كامال والبد أن يكون هناك نقص ما واستشعار شيء من           
 .احلسرة جتاه ذلك النقص

كان إبراهام طرطوس املصور شبه الوحيـد للمعـرض ،          
والذي ارتبط باجلناح منذ أول اشتراك حصل واصبح ـذه          

 على زيارة حلب    األسبقية أقرب الناس إىل الليبيني ، كان حيث       
ويعرض تسهيل املهمة أو املرافقة، فحلب هي مسقط رأسـه          
وحمل إقامة طائفته األرمنية اليت استوطنت الشام منذ قـرون          
بعيدة وظلت مقيمة ا خالفا ملا قام به آخرون من هجرات يف            
اجتاه أرمينيا عقب احلرب العاملية الثانية ، لكن عرضه مل يلـق            

نت النظرة حللب ال خترج ا عن كوا        القبول يف وقته فقد كا    
مدينة صغرية وبعيدة عن دمشق ولكن صورة املتنيب قد أطلت          
وأطل معها ذلك التاريخ املشرق العظيم الذي أقامه ذات يوم          
سيف الدولة احلمداين عشية فتح الثغـور وهـزم اجليـوش           
والوصول إىل درجة الرمز اخلالد الذي حقق به ما عجز عنـه            

ثر فيه كل املواقف املتخاذلة اليت أختـذها أولئـك          غريه ومل تؤ  
الذين كانوا خلف ظهره،كما عرب املتنيب باقتدار منقطع النظري،         

..) فعلى أي جانبيك متيل   .. وسوى الروم خلف ظهرك روم      (
وهو التعبري الذي مل تستطيع بلوغ ذروته كثري مـن األقـالم            

زاق بالـشعر،  املتسرعة اليت اعتربت مدح املتنيب من قبيل االرت     
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وما هو كذلك أبدا لو وقع الفهم ولو وقع االهتـداء بـآراء             
القادرين على اكتشاف أسرار القصيدة الذين هداهم ثاقـب         
فكرهم أن املدح مل يكن شخصيا وإمنا كان لقيم عظيمة كانت           
موجودة يف نفس الشاعر وافلح األمري العظيم يف جتسيدها من          

ىن بواسطتها ،جمد العـرب     خالل تلك املواقف الشجاعة اليت ب     
مجيعا ،وانتصاراً أحجم بواسطته كل املتطلعني إىل النيـل مـن           

 . الكيان العريب 
وهكذا أصبح النكوص عن التوجه إىل حلب مبثابة التفريط         
يف كل هذه املعاين العظيمة واآلثار اخلالدة اليت ال تقل عنها يف            

يبها يف  العظمة صورة أيب العالء املعري اليت بدأت تأخذ نـص         
استشعار اخلسارة فقد كان أبو العالء احلائر أبو العالء املتمرد          
أبو العالء احلكيم أضخم صوت ارتفع بعد املتنيب هنا يف ذات           
الديار يوم أن افلح يف التعبري عن قلقه وعن حريته وعن تربمه            
بأولئك الذين حيرمون الرجس يف الصباح ويأتونـه عمـدا يف           

يهم من قلـة الكـساء ،ويف لذيـذ         املساء ويشتكون إىل ذو   
وكان من الالزم أن يبحـث      . شهوام يبيعون ذلك الكساء     

املرء عن قرب ذلك الشاعر العظيم مثلما فعل عبـد الوهـاب            
ولكن الشاغل األكرب كان طوال الرحلة ليس فقـط         . البيايت  

احلرص على توفري القدر األكرب من البهجة واالنطالق لألطفال       
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ذلك ومبا ال يقل عنه حرصا هو إعادة الفتاتني         وإمنا إىل جانب    
اللتني تستعدان لدخول السنة الرابعة وقد أصبحت تتطلب يف         
اجتيازها لالمتحان املوحد ، إعدادها على األقـل يف جمـال           
اإلمالء واللغة العربية ومن مث ختصيص الوقت الكثري الستظهار         

تـت  النصوص والقراءة والكتابة من الـذاكرة ، بعـد أن أثب          
التجربة ما ملثل هذا األسلوب من اجلدوى يف حتسني املستوى          
وترسيخ املقدرة وبالنهاية فان أي نقص قد حصل فلن يكـون           

 .قادرا على النيل مما حتقق 
لقد اقتضت ترتيبات اخلطوط اجلوية أن تكون العودة عـن       
طريق بنغازي ، فكان أن اختذت اإلجراءات اجلمركية واألمنية         

 الشيء الوحيد الالفت للنظر بالنسبة للمتاع       وقد كان . هناك
املرافق متمثال يف ذلك القماش الفخم الذي أصرت أم طـارق    
على شرائه من هناك لتتخذ منه الستائر اليت أحبت ، مما جعل            
املسئول اجلمركي يسأل عن مثنه وعن املكان الذي جلب منه ،           

ن خيـتص   إىل غري ذلك من األسئلة املعتادة اليت حيتاج إليها م         
بالسلع املصحوبة ليقدر بعد ذلك ما إذا كان الدفع حيتاج إىل           
رسوم تقرر أو يترك لصاحبها أن يدخل ا دون حاجـة ألي            

كانت اإلجابة أن بلد املنشأ دمشق وان       . أجراء من اإلجراءات  
السفر كان يف مهمة رمسية تفصيلها إدارة اجلنـاح اللـييب يف            
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ف كثريا أمام اإلجابة فكل     معرض دمشق بيد أن الرجل مل يتوق      
ما فعله أن أرفق أسئلته بابتسامة ال ختلو من معىن مع اإلشـارة   

 !" فسحت العويلة وهيا تفضل"إىل األطفال وكلمة واحدة 
مل تكن كلماته باعثة على السرور وحسب ملا جسدته مـن           
حسن املعاملة وعدم التعقيد فقد أثار موقفه أسئلة أدعـى إىل           

ن من السهل عدم االنتباه إىل املعين األبعـد ،          التفكري إذ مل يك   
أي ما صار يشيع يف احلياة من اإلحساس بأالّ جدوى بـصدد            
أمور كثرية مبا فيها املتعلقة باألمن ودخول البضائع والنظـرة          
العامة لكل األنشطة، لقد بدا أن أموراً كثرية مل تعد تعين وأن            

ـ            ا الن  الكثري من مشاعر االمتعاض قـد لونـت احليـاة رمب
األولويات اليت كانت متاحة للمواطن قد أخذت يف التنـاقص          
مبا فيها اهلوية اليت كانت تعين الكثري فإذا ا مل تعد تـساوي             

بدا األشقاء هم املقدمون ويعطون األولوية بشكل       . شيئا يذكر   
ال خيلو من االستفزاز وصارت الضوابط املعمول ا يف كـل           

 على منح األسبقية للمـواطن ال       أرجاء الوطن الكبري القائمة   
وجود هلا يف املمارسة احلياتية، وكان ذلك يصب من خـالل           
خطاب إعالمي موغل يف حتدي املـشاعر العامـة، ذلـك أن            
التشريعات القائمة بالكامل مل تعدل وهي اليت ترتب حقـوق          
وواجبات املواطن ، لكن مسرية ذلك اخلطاب كانت كافيـة          
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تشريعات األمر الذي كان ينعكس     لإلخالل بأمهية كل هذه ال    
على إيقاع احلياة اليومية وعلى لغة الناس وأحـاديثهم، وقـد           
رافق ذلك ، اخلطوات اليت اختـذت بـصدد إعـالن احتـاد             
اجلمهوريات العربية الذي وقع االستفتاء عليه وعلى دستوره        
وبدأت من مث اخلطوات الرامية إىل تكوين مؤسساته وكان من          

الذي جـرى   ) جملس األمة االحتادي    (االحتادي  أبرزها الربملان   
االقتراع على أعضائه الذين يكونون ثلث األعـضاء الـذين          
يتألف منهم وهو اقتراع جرى يف حرية كاملة ودون أي تدخل           
من األطراف املؤثرة ، لكن املفارقة العجيبة أن عـدد الـذين            
وضعوا بطاقام يف الصندوق األسود الذي حدد ألصوات غري         

اغبني يف مجيع املرشحني ، كان اكثر من أصوات الكثري من           الر
 .الفائزين وكان من األمور العميقة يف الداللة 

واحلقيقة أن التوجه الوحدوي كان يف هذه املرحلة شـديد          
التنقل من مشروع إىل آخر ففي الوقت الذي دخـل احتـاد            
اجلمهوريات العربية مرحلة التنفيذ كان هناك املشروع املوازي        
الذي يسعى إىل وحدة مصر والسودان وليبيا ، كما كان جيري          
يف ذات الوقت اكثر من لقاء وجتتمع العديـد مـن اللجـان             
ملشروع وحدة اندماجية ثنائية تشمل مصر وليبيا ، كل ذلك           
مع رفع شعار قومية املعركة الذي يعين أن يكون اجلهد لصاحل           
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ل املتعرضة  املعركة ، وهو طرح فاقت فيه بعض األطراف الدو        
للعدوان مباشرة حىت إن هناك بعض العقـول الـيت مل جتـد             
غضاضة يف أن تطرح النفط الذي هو عصب احليـاة الليبيـة            
وجهدها القوي يف هذه املعركة من حيث التمويـل لتكـون           
سالحا ميكن أن حيظر تصديره من أجل املعركة وذلـك دون           

 املـال وأن    إدراك حقيقة أن اجلهد أوال وأخريا هو املتمثل يف        
املال ال يدبر بدون النفط بل وإن عقود السالح اليت كانـت            
تتصدر األخبار ال ميكن اإليفاء بالتزاماا دون اعتماد دخـل          
النفط ، مما جعل من احلديث عن النفط ذه الكيفية من قبيل            
األدلة القوية على ما غدا يعتري بعض العقليات اليت ختوض يف           

ن تشويش فكري وانعـدام للمعاجلـة       حبث القضايا القومية م   
العقالنية يف هذه املقاربات اخلالية من أبسط قواعـد البحـث          

 .املسئول 
    لقد مت يف هذا الصدد الوقوف أمام بعض املداخالت الـيت           
تبنت مثل هذا الطرح يف أهم ندوة تناولت قوميـة املعركـة            

عا وكان هذا التصدي ناجتا عن نظرة هدفها أن يترك اال واس          
أمام الدولة الليبية لتتخذ من املواقف ما متليه املصاحل الوطنيـة           
وااللتزامات القائمة ويف حترز من املواقف املسبقة اليت كثريا ما          
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تفرضها املزايدات السياسية اكثر ممـا حتـتكم إىل املـصاحل           
 .احلقيقية

    وكم كان مضحكا أن ينهض بعض احلضور ليـشبه هـذا     
راء النفط اليمينيني عندما قـال دعـوا      املوقف مبوقف أحد وز   

 ورمبا كان الفتا للنظر أال ترفع العقرية لتـبني          !البترول يتدفق   
املسافة احلقيقية بني الفئات اليمينية يف حركة التحرر العريب ،          
لكن ذلك مل يكن هو املطلوب فاملسألة ليست مسألة نعـوت           

ن املهـم  جاهزة تتصل باليمني واليسار ولكنها مسألة وطنية ،م       
أن تتبناها األنظمة، وأن يكون دور الفئات املستنرية دائمـا يف         
اجتاه دعم هذه األنظمة لتحافظ على تلك املصاحل بعيدا عـن           
الشطط النظري واحلمى القومية اليت تكتفي بالقول دون الفعل         

 .بل ويف مواقف كثرية ال يكون هلا من إسهام سوى الضجيج 
من شأا أن تبعث يف نفس كل ما        إن معايشة مثل هذه املواجع      

من شأنه أن يشيع مشاعر اإلحباط ويـدعو إىل اإلحـساس           
بالالجدوى، مما يشجع امليل إىل االنزواء وعدم احلماس للكثري         
من الكفاءات ذات الطابع الثقايف احملض، ليكون البديل األول         
هو االنشغال باملسئولية الوظيفية قبل أي شأن آخر، فإذا مـا           

 ذلك ما كان يترتب على غياب األحبة و األقـربني  أضيف إىل 
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من استشعار طعم املرارة فإن الفجيعة تتضاعف أكثر فـأكثر          
 .وآثارها املؤملة يزداد مفعوهلا يف كل حلظة من اللحظات 

    مل يثر حضور معني الذي وصل بعد جمموعة املـتغريات أي           
قد كـان   اهتمام يرتفع إىل احلجم الذي كان ميثل يف املاضي، ف         

مقبال على الواقع حبميميه وصدق، ولكن األغلبية كانت ترى         
( فيه جمرد متطلع إىل املصلحة الشخصية وفـسرت قـصيدته          

بأا حماولة من حماوالت االرتزاق وما هي كـذلك         ) البلدوزر  
ومل يبعث لقـاء األدبـاء الليبـيني يف         . باملعىن احلقيقي للكلمة  

 فقد كانت األحـداث يف      بنغازي أي بارقة من بارقات األمل     
جمملها ال تشجع مثل هذا اإلحساس، مما دفع إىل االعتذار عن           
حضور ذلك التجمع بالرغم من دعوات شـعبان املتكـررة          

 .وإصراره على املشاركة بعد أن كلف باإلدارة العامة للثقافة 
    كان فقد عبد احلفيظ الذي اسلم روحه للموت بعد ذلك          

جسده قطعة قطعة أثنـاء املهمـة يف        املرض املزمن الذي برى     
دمشق وتعذر احلضور إىل أبنائه هناك مـن املـسائل احملزنـة            
والثقيلة على النفس وان يكن استمرار املرض قد خفف مـن           
اإلحساس باخلسارة لكن الغياب النهائي دائما خيتلف عن كل         
أشكال الغياب األخرى، فثمة دائما أمل يراود الـنفس يف أن           

 وان طال داؤه وأن يعود الغائب وأن يفرج عن          يتعاىف املريض 
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السجني ، لكن املوت هو النهاية اليت ال أمل بعدها ومن مث فإن             
احلزن وأن يكن املرض حبجم مرض عبد احلفيظ البد أن يكون           

 .اثقل واشد وقعا
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36 
 

      ليست زيارة حلب اليت مل يتيسر القيام ا يف رحلة سوريا           
لعودة منها سوى وقت قصري، هي الـسبب        اليت مل ميض على ا    

الوحيد الداعي لتمثل شخصية أيب الطيب، فقد كـان هـذا           
 ومذ عرفت طريقي إىل ديوان الشعر العريب وأعالمه         –الشاعر  
 شديد التأثري قوي احلضور يف الـذاكرة والتكـوين،          –العظام  

حىت ميكن القول إنه ما من حزن أناخ بكلكله على النفس وال            
مألت احلياة حبورا وال هزة شـوق أو إحـساس          حلظة فرح   

بالفخر إال وكان التعبري عنها مجيعا مبا اختزن من شـعر هـذا             
الشاعر العظيم القادر على تصوير املشاعر وجتسيد املواقـف         
وحتقيق املستوى املطلوب للتوازن أمام أي حدث من األحداث         

 .الكبرية 
ت األبيات األربعة        وهلذا كانت القصيدة امليمية اخلالدة، ذا     

والثالثني اليت تركها ذلك الشاعر اخلالدة أول ملجأ ذهبـت          
إليه ، وأنا أعيش تلك اللحظة اليت تلقيت فيها نبأ غياب اجلدة            
العظيمة اليت فاقت يف حضورها ومسئوليتها وممارستها يف رحلة         
احلياة، لوال أن الشاعر العظيم قد أفلح يف التعبري عن مشاعره           
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 حلظات شوقها له وعن تقـصريه حنوهـا، وهـو           حنوها وعن 
 :التقصري الذي مل جيد له تعويضا سوى قوله 

                             ولو مل تكوين بنـت أكـرم والـد               
 لكان أباك الضخم كونك يل أما 

   لقد كانت عظمتها ، عظمة احلاجة ، هي املتمثلة يف حرصها           
لنهاية ، فلم تقبل من أحد      على راحة من بقي من صلبها حىت ا       

أن يدعو للحضور وإمنا أصرت بكل ما متلك مـن قـوة إال             
حيصل أي اتصال إىل أن لقيت را الكرمي كأمنا تريد أن تقول            

 .هلم مجيعا ليبق كل شيء لألطفال الذين هم الزاد 
    كانت الدورة املعرضية على األبواب إذ مل يبـق سـوى            

أ ، وكان احلضور الصحفي     أسبوع واحد ، عشية وصول النب     
اليت مل ميض على تأسيسها طويل وقـت        " األسبوع  " قويا يف   

ولكنها أثبتت حضورا فاق الفجر اجلديد اليت ظهـرت أثنـاء        
السفر يف املهمة إىل دمشق واقتضى واجب االنتمـاء الثقـايف           
ضرورة التوجه إىل مكاتبها والتهنئة بصدورها ، فإذا باملكلف         

تقدمي الدعوة لإلسهام بالكتابة ، رمبا ملا كان        ا يعجز عن جمرد     
بينه وبني بعض القنوات من االتصال أو التنسيق الذي ال يرى           
ضرورة للمشاركة ، األمر الذي جتنب تبنيه بدون شك أمحـد           

وجعل منها منـرباً اتـسع      ) باألسبوع  ( الفقيه الذي اضطلع    
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ـ         وز إلجراء الدراسات اليت تصدت بالتقييم لتجارب أهم الرم
األدبية، والتعامل مع عطائهم مبنظور نقدي صارم، مل يعتمـد          
أساليب املديح والعرض وإمنا اجته بكل القوة واجلدية إىل تناول          
هذا اإلنتاج يف إطار الواقع الثقايف العريب والبيئة اليت تعلم فيها           

 .أولئك الرواد واألثر الذي تركه اابلون 
يكون يف اإلمكان التوفيق بني         لقد استبعد املدير الطيب أن      

تقدمي واجب العزاء والعودة إىل العمل واإليفـاء بالواجـب          
الوظيفي الذي تفرضه املسئولية القيادية ، حني أذن بالتوجه إىل          
هناك ، بيد إن املعطيات كانت ال تتجاوز مثل هذه الوضعية ،            
فقط التوجه إىل هناك لتقدمي التعزية واألهم من ذلـك تـأمني            

زمات اخلتم القرآين بالنسبة التباع الطائفة الصوفية اليت        مستل
اعتادت أن ختتم القرآن ، على كل منتسب واعتاد أهل كـل            

 . متوىف أن ينفقوا ما تيسر إنفاقه
كانت قد وفرت ذات يوم مبلغا متواضعا هلذا الغـرض ،           
وصل يف رسالة الفقيه العريب احلديث عنـه يف حينـه وهـي             

ولكن الزمن تغـري ،     .  آلخر حفيد هلا     تتصدق بآخر ما لديها   
صارت االحتياجات أكرب مما وفرت ، وإذ كان األمر متيـسرا           
فالبد من اإلسهام، ورد تأمني ذلك املطلوب كانت العـودة          

 .السريعة ومواصلة أداء املسئولية 
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كثريون هم الذين استغربوا أن تكون هذه اجلدة على قيد           
ا، أن اللسان قـد اعتـاد أن        احلياة ، وزاد من استغرام هذ     

يدعوها باألم وهلذا كتبت التعزية يف الـصحيفة بعنـوان األم           
وليس اجلدة ، فكان ذلك داعيا إىل مزيد من االلتباس ، بيد أن          
ذلك مل يكن من األمور املهمة ، فقد أدت الراحلة واجبـها يف             
احلياة على الوجه األكمل وما من أحد من ذويها إال وفضلها           

ومل تعش يف اية العمر عالة على أي كان وكان ذلـك      عليه ،   
داعيا لإلحساس براحة الضمري، واالنصراف إىل أداء الواجب        

 .احليايت 
    وتبقى دواعي الشوق ومشاعر األسى وحلظات االنتظـار        
واإلحساس املؤمل بالفراغ عند التوجه إىل مواطن الصبا ومثوى         

لـح أبـو الطيـب يف       الطفولة ومنازل النشأة األوىل اليت أف     
تصويرها والتعبري الصادق عن أدق دقائقها ، وتظل األبيـات          
الثالثة اليت اختتم ا الشاعر هذه الرائعة اخلالدة خري ما ميكن           
الركون إليه بدال من التوجه إىل أي مكان ، واحلـديث عـن             
املسائل املتصلة باملشاركة يف أعمال اإلذاعة ، ولو كان ذلـك           

 :درة شخصية التصرف جمرد مبا
وإين ملن قوم كأن نفوسهم  ا             أنـف أن تـسكن                        

 اللحم والعظما 
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كذا أنا يا دنيا إذا شئت فاذهيب    ويا نفس زيدي يف كرئهـا                
 قدما 

فال عربت يب ساعة ال تعزين      وال سكنتين مهجـة تقبـل                 
 الظلما 

 ذلك ما متثلته وأنا أعيش هذه اللحظات ، ويعيشها اخللص من          
األصدقاء ، يف ذلك املساء الذي خصص لالحتفـال بزفـاف           
الفضل ، الذي قرر يف اية املطاف أن يبين عش الزوجية مبـن   
وجد فيها ضالته املنشودة ، والذي كاد أن يتكدر صفوه عند           
وصول النبأ وكذلك السفر املفاجئ إىل هناك فكانت العـودة          

 .واحلضور أكرب اهلدايا اليت وهبتها السماء 
    مل يكن األمر مفاجأة ، فقد كنت على علم بكل خطـوة             

خطاها يف هذا السبيل واملسألة ال تعود إىل سلوك انتهجـه ،            
ولكنها مبادرات الصديق الذي ال خيفي من خصوصياته شـيئا          
وإذا مل يكن من املنفصلني عن اجلذور اليت ننتمي إليها مجيعا ،            

يخ واليت صارت يف هذا     كان على أنباء املدينة اخلالدة يف التار      
الزمن تعيش مرحلة اإلمهال والتردي ، فقد بادر الذين جاءوا          
من هناك والذين تنادوا من هنا إىل إحياء ليلة الفرح بطريقتهم           
اخلاصة ، ووفقا ملا تفرضه التقاليد هناك ، مشاركة منهم إلبن           
العشرية وتقديرا ملا متيز به من حسن املعشر ونبـل اخلـصال            
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الدائم يف كل املناسبات وهو على ذلك يستحق كل         واحلضور  
 .مظاهر االحتفال وأوجه التقدير 

وجدت أم طارق كانت موفقة التوفيـق كلـه ، عنـدما            
استثمرت الزيارة الطويلة لدمشق يف اختيار جمموعة جيدة من         
الثياب اخلاصة باملناسبات سواء اليت قامت بتفصيلها احلائكـة         

إبراهام ، أو الـيت اخـتريت مـن         ماريا اليت دل على مكاا      
األسواق التقليدية ، فقد كفانا ذلك االختيار مؤونة البحـث          
عن املالبس عند االحتفال بزواج الفضل ، فبدت بني جمموع          
النسوة الاليت دعني للمناسبة مكتفية كل االكتفاء ، وقد قلت          
إا جديرة ذا املظهر الذي بدت فيه فرحة مـسرورة فقـد            

ريا ومل تعرضين يوما ملا ال أطيق ، ومل تبـد أي            صربت معي كث  
تربم من الظروف الصعبة اليت عشناها يف اية العهد القـدمي ،            
ومل تدع من قريب أو بعيد حنو أي من املواقف املنهارة ، فقـد              
كان يهمها أن أقف موقف القوي حىت النهاية ، وكذلك تفعل           

ـ           ال اآلن وهي تالحظ بعض الصعوبات لكنها حيث هـي مث
الثبات واإلصرار على امتالك التوازن والصمود ، كان وليدها         
الرابع فيصل قد جتاوز الثالثة ، وكان األمل يف االكتفاء ـذا            
العدد ، على األقل لفترة طويلة ولكن دون املضي يف تنـاول            
األقراص فقد تبني أن مضاعفاا شديدة الظهور بالنسبة للمعدة         
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يفة من فشل اخلطـة وحـدوث       حتديدا ، مما جعلها تتوجس خ     
اختالل يف الترتيب ، ولكن دون املضي يف احلرية ، فاملناسـبة            
ليست بسيطة ، وحنن أكثر الناس قربا من الفضل وأشـدهم           
دعوة إىل مؤازرة األسرة يف هذا احلدث الذي طال انتظـاره           

 . ويبلغ االحتفال به اآلن ذروته يف ملة تنادي هلا اجلميع 
وطوال عشرة سنوات من الـزواج      لقد حرصت أم طارق     

اخلايل من أي تكدر ينغص شعاع بياضه أن تتجنب أي مظهـر   
من املظاهر اليت تصدم الذوق العشائري ، وظلت قادرة على           
حتقيق ذلك القدر العايل من احلذر ، فلـم نكـن يف حاجـة              
للدخول يف أي مستوى من مستويات املهاترة ، وكان جهدها          

بالعشرية والتجدر يف أعماقها حبيـث      منصرفا إىل تعميق الصلة     
تكون رصيدا جيدا يف مواجهة األيام الصعبة ،  وكان شـبح            
األيام الصعبة ال يبعد مرة إال ويطل برأسه مرة أخرى ، فطريق            
الكتابة دائما ذه الكيفية ، لكن املرأة الطيبة بعيدة عن هـذه            

 من  اهلموم فرسالتها مكرسة يف التجذر والظفر بأكرب قدر ممكن        
التعاطف ، والسيطرة القوية يف احلياة العامة ما تزال يف صاحل           
اخليار التقليدي ، وحنن يف حاجة إىل احمليط قبل غريه ، واحمليط            
يتكون من العشرية ومن األصدقاء ، والفـضل جيمـع بـني            
الصداقة العميقة وجرية العشائر حيث مسقط الرأس، ومثـل         
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 للتعريف باملعدن األسري ،     هذه املناسبات هي اليت توفر اال     
وقوامه األساس بالنسبة للوسط الذي ننحدر منـه ، واحملـيط      
الذي نتحرك فيه ال يتجاوز احلياة والبعد عن الثرثرة وامللبس           

 .املتصف باحلشمة يف اآلن نفسه 
عندما أرتفع احلديث بني الذين حضروا املناسبة أسرت أن         

وعـده اآلن ومل    موعد زواج عزيزة آخر الشقيقات قد حان م       
يبق سوى ما يتجاوز الشهرين إذ سـيكون مباشـرة عقـب            
احتفاالت املولد الذي يوافق منتصف الربيع حيث يبدأ اجلـو          
هناك يف االعتدال وستكون املالبس أثارت فرزه وأن واجـب          
الوفاء من اجلميع حنو الفتاة الصغرية اليت قضت يف بيتنا فتـرة            

وفقا لذلك أن نتدبر األمـر      طويلة أن حنضر  مناسبتها وعلينا       
 .من اآلن 

ستكون األربعينية عندئذ قد انتهت بالنسبة      :     أضافت قائلة   
ألمنا احلاجة، مل أجد بدا من السخرية يف هذا الصدد فهـي ال             
تعرف أن الفقيدة ومنذ آماد بعيدة وقبل أن تتقدم ا السن إىل            

 أكثـر   هذه املرحلة كانت شديدة املقت ملن يتجاوز يف حداده        
من ثالثة أيام ، ذلك شأا مع كل من فقدت وذلك ما كانت             
توصي به أقرب الناس إليها مبا يف ذلك ما يتصل ا ، أكثر من              
ذلك فإن الصدف قد أرادت أن يتزامن يوم اخلروج ـا إىل            
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مثواها األخري بداية فرح أحد األقارب يف ذات الزقـاق ، ومل            
ميلك األقارب سوى اجلمع    جيد أي حرج يف مواصلة الفرح ومل        

بني التهنئة والتعزية يف ذات اآلن ، فأي تفكري يف األربعينيـة            
هذا الذي تقول به ، وان تقدم السن من األمور احملزنة على ما             
يبدو ، فربغم أن الفقيدة مل تعجز ومل تفقد شيئا من حواسـها             

كمـا لـو    ) ترحيت  ( لكن األكثرية ال جتد غضاضة يف مقولة        
 .أتعبت أحدا من الناس كانت قد 

مل يكن هذا األمر هو الذي أثار يف األعمـاق شـيئا مـن              
الوجوم ، واحلفل يبلغ ذروته ، ولكن األمر يتصل حبديث صار           
يرتفع من قبل الكثريين بصدد أولئك الذين مت تسرحيهم مـن           
الوظائف القيادية بوصفهم من كبـار املـوظفني يف التجربـة           

الء صاروا جيدون فضاء واسعا     السابقة ، فالذي حدث أن هؤ     
يف قطاع الشركات ، سواء ذلك املتمثل يف شركات الـنفط           
اليت ضاعفت من دخلها املايل برفع األسعار إىل جانـب رفـع     
كميات التصدير مما جعلها جتمع بـني التوسـع يف التـشغيل            
وحتسني الرواتب يف ذات اآلن ، فضال عن ذلك فإن قطاعات           

 وسخاًء عن هذا القطاع ومنـها       أخرى صارت ال تقل اتساعا    
قطاع التأمني الذي جرى تأميمه ومن مت مضاعفة خدماتـه ،           
وشركات السيارات ناهيك عن املقاوالت ، ذلك أن قطـار          
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التنمية أخذ يف التحرك وشرعت الدولة يف اإلنفاق على ذلك          
القطار فكان من الضروري أن تتسع عرباته لكـل العناصـر           

غناء عنها حتت مربر البحـث عـن        املوجودة اليت جرى االست   
أصحاب الوالء ، فإذا بالواقع اجلديد يعيدها  داخل الـدائرة           
حتت ضغط احلاجة إىل  أصحاب اخلربة وذوي الدراية والكفاية          

 . 
    إن وجود هؤالء أثار فيما يبدو حفيظة الذين ورثوا اجليـل           
القدمي ، عندما اكتشفوا أن ما ظفروا به مل يعد يساوي شـيئا             

مام الفضاء اجلديد الذي أصبح متاحا أمام هؤالء وغدا يـدر           أ
عليهم أفضل املردود ، وتظهر آثاره على الصعيدين املـادي          
واملعنوي ، السيما عندما نشط جمال التدريب وصار كل اسم          
من أمساء أصحاب اخلربة ملء السمع والبصر ، األمر الذي مل           

يل يتيح جماال من    يكن إزاءه من بد يف التفكري مرة أخرى يف سب         
جماالت القفز ويؤدي إىل مشروعية اإلقصاء الذي هو الطريق         

 .   األيسر للوصول إىل أي مأرب من املآرب السريعة 
كان اجلميع قبل هذه األيام قد فجعوا بذلك احلدث املـؤمل           
الذي متثل يف سقوط إحدى طـائرات اخلطـوط الليبيـة يف            

حالا الدورية  من    صحراء سيناء عندما كانت يف رحلة من ر       
القاهرة ، فإذا بالطائرات املعادية تظهر لتلك الطائرة وجتربهـا          
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أوال على تغيري مسارها ، وتقدم يف اية املطاف على إسقاطها           
بدعوى أا قد دخلت أجواء غري أجوائها فكان لذلك أثـره           
القوي يف إثارة سخط مجيع الشرائح الـشعبية الـيت رأت يف            

موسا على ما يعانيه ذلك الواقع من أنـواع         احلادث دليال مل  
التسيب وعدم االكتراث باألجواء العربية ، إذ كيف أفلحت         
الطائرات املعادية يف الدخول إىل األجـواء العربيـة وإجبـار         
الطائرة الليبية إىل تغيري مـسارها ، دون أن تتـصدى كـل             
الطائرات اليت دفع فيها الكثري وقيل عن إعادة بنائها الكـثري           
أيضا فإذا باإلسقاط يتم بسهولة دون أن جيابـه أي موقـف            
دفاعي ، فكان ذلك باعثا من بواعث السخط العـام الـذي            
انتشر يف كل األوساط ويف مقدمتها الوسط الطـاليب الـذي           
شهد يومئذ تطورا ملحوظا وزاده استحداث إدارة مـستقلة         
لكليات طرابلس تطورا كبريا وحركية مستمرة ، مما استوجب         

توقف أمامه والتفكري بصدده حنو إجراء من اإلجراءات ، وإذ       ال
كانت املناسبة األقرب للحديث هي ذكرى املولد النبوي فإذا         

كانت اموعة قد   . باملناسبة تسخر إلثارة مثل هذه املواضيع       
دعيت يومئذ من قبل الفضل لتناول وجبة غذاء خاصة مبناسبة          

ت الزواج اليت اتسعت    استقراره يف البيت وفراغه من احتفاال     
للجميع ، ولكنها اآلن تقام بشكل خاص حشد هلا كل ما لذ            
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وطاب من مأكل ومشرب فاملناسبة كـبرية واموعـة هـي           
األقرب وهي األعز ، وكان من املقرر أن يبقى اجلميع بالبيت           
يف ذلك املساء حبيث يقترن الغداء باملساء لوال أن املذياع قـد            

يقع احلديث ا يف املاضي ، فقد بـات         نقل مفردات جديدة مل     
واضحا أن القوانني ستعطل وأن بعض اإلجـراءات سـتتخذ          
بالنسبة للبعض ممن دعوا بنعوت كثرية أغلب الظن أا ستكون   
صعبة التحديد ومن غري املستبعد أن تفتح الباب أمام بعـض           
التجاوزات ، وكان املناخ أيضا متقلبا يف ذلك اليوم فقد تغري           

 من يوم دافئ ومشس مشرقة ، إىل سحب خالية من أي            املساء
فقد تفرق اجلمع يف دقـائق      . مطر ترافقها رياح كثرية التراب      

حمدودة ، كل يفكر فيما استمع إليه وما بـات يلـوح مـن              
بدت السيارة اليت مل ميض على شرائها من الشركة         . إجراءات  

وصار سوى أسابيع حمدودة غري مغرية على اخلروج بالعائلة ،          
اخلروج ذاته أمرا غري مرغوب مبا فيه الكفاية ، ولذا وجد أن            
األسلم اآلن املبادرة بتحضري بعض النواقص اليت رمبا يكـون          
البيت يف حاجة إليها ، فكان اخلروج وسط مـشاعر التـوتر            
والقلق ، إذ صار يف املتداول أن اإلجراءات سـتطال هـذا            

ت اإلشارة إليه من    الشخص أو ذاك وال جمال لإلفالت مما وقع       
خطوات قريبة للغاية مما جعل مقهى اجلنان خيلو مـن مجيـع            
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الزبائن الذين بادروا بالتوجه إىل بيوم أو أهلهم أو قـراهم            
القريبة ابتداء من سوق اجلمعة ووصوال إىل تاجوراء ، فاملذيع          
ذاته يدفع ذا االجتاه ، بل إن الفنان الذي اعتاد الغناء كيفما            

. مكانك مش يف القهوة نـوض       (( د مقطوعة تقول    اتفق يرد 
 )) .مكانك يف امليدان 

لقد أخذت ساعات النهار يف االمتداد ، وصـار توقيـت           
الغروب يصل إىل الثامنة مساء ، مما جعل ساعات اخلرج مـن            
البيت تطول نسبيا ، قد كنا إىل وقت قريب نقضي اليوم كله            

لتقليد كما أن فتـرة     جمتمعني ، فليايل الشتاء تفرض مثل هذا ا       
اإلقامة بدمشق وفترات األعراس اليت كثرت وعلى األخـص         
عرس الفضل ، أدت كلها إىل وجود حركية ملموسة يف احلياة           
العائلية ما كان هلا كلها أن تأخذ يف التغري لوال السنة الدراسية            
اليت مل تكن متوقفة عند الفتاتني فقط ، وإمنا جتاوزته إىل طارق            

هو األخر مقيداً يف روضة أطفال األندلس ويـتم         الذي أصبح   
إيصاله إىل جانب الفتاتني رجاء وهناء بالتعاون مع مـصطفى          
الذي صار اجلار األقرب منذ اإلقامة بالبيت واقتصار العالقـة          
معه دون غريه من اجلريان الذين مل تترسخ معهم العالقة بعد ،            

ة ، فعالقـة    وما يزال الكل منهمكني يف تكوين الصورة الالزم       
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املدينة من األمور الصعبة وحيتاج التصرف بصددها إىل وقـت          
 .طويل 

اتضح أن الوقت ال يزال متسعا عند العودة إىل البيت مـع    
االحتياجات املطلوبة ، فصار من املمكن التوجه حنو البشري إبن          
العم الذي يعترب األقرب من حيث الصلة العائلية ، ومن حيث           

 عن إمكانية احلـديث معـه يف بعـض          اإلقامة أيضا ، فضال   
اهلواجس اليت بدت يف الضغط على النفس أكثر فأكثر ، فيما           
كانت األناشيد تشق عنان السماء عرب اإلذاعة الـيت ركبـت          
خصيصا يف السيارة اجلائلة ورؤى أا أقدر علـى التوصـيل           
وعلى لفت االنتباه إزاء ما كان اإلرسال قد بثـه وأشـار إىل             

 . قرب موعده 
وما أن حلت السيارة هناك حىت تـبني أن ذات الـصورة            
موجودة لدى البشري أيضا فقد كان عدد من أصدقائه الـذين           
اعتاد اللقاء معهم كل يوم بواسطة مرورهم شبه املـنظم قـد            
أحاطه بالصورة الكاملة أو شبه الكاملة ، فقد كانوا خليطا من           

كلفة باملعلومات  املوظفني النافذين ومن العاملني يف األجهزة امل      
بل إن منهم من شارك يف تقدمي الصورة البانورامية إزاء حادث           

 .الطائرة على وجه اخلصوص 
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    وكالعادة قدم اإلنسان الطيب ما لديه من طيـب الطعـام           
ولذيذ الشراب لكن القلق غول حياصر النفس من كل مكان ،           

ء محل ثقيل جيثو على احلياة من ناحية ، ففقدت معظم األشـيا           
لذا ومل يعد مثة ما يثلج الصدر أو يثري العاطفة ، لقد أصـبح              
احللو مرا واملفرح حمزنا واالنقباض سيد اللحظة ، وكان ممـا           
يضاعف معه هذه األحاسيس ما وقع االعتزام عليه من ضبط          
األعصاب ورفع املعنويات وعدم اإلعراب عن أي من هـذه          

نة ، وفيما كان القلق     املشاعر ، فالصورة املعلنة غري تلك الباط      
ميأل احلواس كان اإلصرار على إظهار الوجه العـاكس هلـذه           
احلالة الطارئة ، وكان من الضروري أن تتم العودة إىل البيت           

 .وفقا للمعتاد وملا تفرضه االلتزامات 
ومثلما كان البشري دوما بادئ االبتسامة جواداً مبا لديـه ،           

إىل ذلك ما لديه من رفع      استمر يف سلوكه غري املتكلف مضيفا       
للمعنويات ومن حرصه على اغتنام اللحظة واالستفادة منـها         
حىت النهاية ، فكان غرضه أن نبقى يف ذات املكان جرياً على            
العادة ، ويف إطار عدم استباق األحداث ، لكن املشاعر قـد            
امتألت والكيل قد طفح وصار التطلع حنو استباق األحـداث          

ر إحلاحا ، عندما كانت فاطمة تقدم بعض        واستعجال اآليت أكث  
اخلضراوات اليت جهزها أحد العاملني كان البصر يتجه حنـو          
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عامل آخر وجتربة غري مسبوقة وحماذير يصعب على أي كان أن           
 .جيد طوق النجاة الذي حيول دوا أو دون البعض منها 

كنت استشعر مرارة احلصيلة ، وأنا استعيد الـذكريات يف      
 ، عندما كان اإلنسان الطيب وقبل عقدين مـن          ذات املكان 

الزمن حيثين على البقاء ألقرأ بعض الكتب املخبأة لديـه ، ومل            
يكن هنا أحد من أفراد األسرتني ، لتكون الكتـب اآلن مـن             
أخطر املستمسكات وقد تنامى عـددها وكثـرت عناوينـها      
وارتفع احلديث عن خطورا ، ويكـون األطفـال قيـدا يف            

 .األرجل ويعيد نفس التعابري القدمية األيدي و
    أنت شن عندك ، اقعد وخل فاطمة تروح بيهم ، والصبح           
حين ريب ، متشي هلم هي وإال حىت يغيبو ، وإال بـاتو كلكـم               

وحىت يغيبو الصغار من املدرسـة      . يومني وإال ثالثة وإال أكثر      
 شن بيصري هلم ؟

ربك ، وليس   لقد تغري الزمن ، وتغريت الناس إال من رحم          
مثة عاصم من هول ما حيمله هذا العدو الغادر جتاه األطفـال            

 .وجتاه الكتب 
    


