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السراي الحمراء
قلعة طرابلس القدمية ،املطلة على البحر
جنوب شرق املدينة ،جتاوز عمرها اآلن
 500عام ،اشتهرت أنها كانت مقراُ للحكام
ٍ
بحجارة حمراء اللون.
األتراك ،وأنها ُبنيت
و ُيعتقد أن املوضع الذي بنيت فيه كان يف
األساس مشغوالً بأحد املباني الرومانية،
ويرجع الشكل العام لها حاليا ً إلى
التحسينات التي قام بها األسبان الذين
بنوا أو جددوا البرج اجلنوبي املقابل
لشارع محمد املقريف ،والذي يشبه يف
شكله مقدمة السفينة ،كما بنوا احلصن
الغربي وأسموه حصن القديس يعقوب،
وهو يقع حاليا ً قرب برج الساعة.
تتكون من أربعة أضالع ،وتشغل مساحة
 13ألف متر مربع ،وعندما سلّمها األسبان
إلى فرسان القديس يوحنا عام  1530م.
اتخذوها حصنا ً لهم وأضافوا إليها بعض
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اإلصالحات بدورهم ،ويف العهد العثماني
األول  1551ــ  1711م .احتوت على
الكثير من املنشآت التي خُصصت إلقامة
الوالة األتراك وحاشياتهم وجنودهم.
عندما احتل االيطاليون طرابلس أصبحت
مقراً للحكام العسكريني االيطاليني أمثال
«بالبو»و»بادليو» ،كما استغلت مقراً إلدارة
اخلدمات األثرية يف ليبيا والتابعة إلدارة
املستعمرات منذ عام  1913م ،.وكان
أول رئيس لها هو « لوتسيو ماراياني» ثم
استخدمت يف عهد اإلدارة البريطانية
 1943ــ  1951م .ألغراض عسكرية
وإدارية ومخازن ،ويف عهد اململكة الليبية
استغلت أجزاء منها كمكاتب للوزراء
سلمت إلى
ومقار لبعض الوزارات  ،ثم ُ
مصلحة اآلثار يف الستينات والتي ترأسها
جودتشايلد وهاينز وغيرهما.

العنـ ــوان يف ليبيـ ـ ـ ــا

د .الصـديـــــق بـــودوارة

مدينة البيضاء  -الطريق الدائري الغربي
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شروط النشر يف مجلة الليبي
توجيه املقاالت الي رئيس حترير املجله.
تكتب املقاالت باللغه العربيه وبخط واضح وترسل علي البريد
االلكتروني ومرفقه مبا يلي :
1.1سيرة ذاتيه للمؤلف او املترجم .
2.2االصل االجنبي للترجمه اذا كانت املقالة مترجمة.
3.3يفضـل ان تكـون املقـاالت الثقافية مدعمـه بصور اصلية عاليه
النقـاء مـع ذكـر مصـادر هـذه الصـور ومراعـاة ترجمـه تعليقات
وشـروح الصـور واجلـداول الي اللغـه العربيه.
•املوضوعات التي ال تنشر ال تعاد الي اصحابها.
•يحـق للمجلـه حـذف او تعديـل او اضافـة اي فقـرة مـن املقالـة
متاشـيا ً مـع سياسـة املجلـة يف النشـر.
•اخلرائـط التـي تنشـر باملجلـة مجـرد خرائـط توضيحيـة وال
تعتبـر مرجعـا ً للحـدود الدوليـة.
•ال يجـوز اعـادة النشـر بـأي وسـيلة ال مـادة نشـرتها الليبـي
بدايـه اصـدار العـدد االول وحتـي تاريخـه دون موافقـة خطيـة
مـن اجلهـات املختصـة باملجلـة إال اعتبـر خرقـا ً لقانـون امللكيـة
الفكريـة.
•االسـم الكامـل حسـب الوثائـق الرسـمية (باللغـة العربيـة
واالجنليزيـة) اسـم الدولـة  ،صـوره واضحـة عـن جـواز السـفر،
اسـم البنـك  ،اسـم الفـرع  ،السـوفيت كـود  ،رقـم احلسـاب ،
رقـم اآليبـان (.(IBAN
املـواد املنشـورة تعبـر ان اراء كتابهـا وال تعبـر بالضـرورة عـن
رآي املجلـة ويتحمـل كاتـب املقـال جميـع احلقـوق الفكريـة
املترتبـة للغيـر .
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افتتاحية رئيس التحرير
(ص )8

روائح الزمن الرديء
شؤون عــــــــربية

(ص  )12زواج القاصرات
انتهاك الروح واجلسد
(ص  )18الدكتورة إيناس مكاوي
املرأة الليبية

محتويات العـدد

محتويات العـدد
ترجمـــــــــــــــات
(ص  )48برقة القدمية واقتصادها

املعـــــــــــــــرض
(ص )62

هي صانعة سالم حقيقية

السرايا احلمراء....
حصن العروس الزاهي
نقـــــــــــــد

لقاء العــــــدد
(ص  )56الدكتور موسي أبومحلولة :
(اوراق الغربة واحلنني) ..
طفح فيض املشاعر وانفجار
وانسكاب حبر القلم على أوراق
الغربة  ..مخزون الكلمات

قرآت لـــــــك

(ص )70

(ص  )24ملتقى الشباب العربي للتطوع ..

(ص  )96إصــــــــــدرات
قبل أن نفترق
(ص  )98هموم الكتابة

قالت جهينه
علــــــــــــــــــوم

(ص )74

إصــــــــــدرات

روايات ليبية  ..تتحدى غبار
تراث عربي

(ص )72

(ص  )82يف فكر آدم سميث

العلم واالخالق ..
ثنائية اجلدل والتوافق

فوتوغراف
(ص  )99برج الساعة طرابلس
رمضان كرمي

احداث عاملية

وجائزة ليبية ألفضل مبادرة

(ص )78

شبابية .
كتبوا ذات يــــــوم

نساء االيام
الصعبة

(ص  )28ليلة زلزال املرج
ملحمة الروايات الشفهية
(ص  )34هذا الفتى شاهد غضب اهلل

االشتراكات

ترحــــــــــــال

قيمه االشتراك السنوي  10دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدوالر.
•باقي الدول العالم  10دل أو مايعادلها بالدوالر االمريكي أو اليورو األوربي.
•ترسل قيمه اإلشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بالعمالت املذكورة بإسم مؤسسه اخلدمات
االعالمية مبجلس النواب الليبي علي عنوان املجلة.

(ص  )36شارع قابل..
أكثر من  100عام من العراقة
منوعــــــــــــات
(ص  )40األزياء الشعبية املرصية ..
أم الدنيا  ..واألزياء أيضا
(ص  )46الوشم  ..بني الشعر واألسطورة
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ثمن النسخة
ابـــــــــــداع
(ص  )60جنه النص

ليبيا  5دينار ليبي (األردن  5د.ل  -البحرين  5د.ل  -مصر  5د.ل  -السودان  5د.ل) اول يعادلها بالدوالت
(موريتانيا  5د.ل  -تونس  5د .ل  -اإلمارات  5د.ل  -املغرب  5د .ل  ،الكويت 5د.ل -العراق  5د.ل ) اول يعادلها بالدوالت
،Iran400Riyal،Pakistan75Rupees،UK2.5pound،Italy2€
France2€،Austria2€،Germany2€،USA2$،Canada4.25CD
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إبــــداعــــات

إبــــداعــــات

كفاح علي الديب  -سوريا

عارف عبية  -ليبيا
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أول الغيث ..كلمة

روائح الزمن الرديء
بقلم  :رئيس التحرير

(( يف العرص الذي نتحدث عنه ،هيمنت عىل
إلنسان من عرصنا
المدن رائحة نتنة ال يمكن
ٍ
الحديث أن يتصور مدى كراهتها ))....
(( يف العصر الذي نتحدث عنه ،هيمنت على
ٍ
إلنسان من عصرنا
املدن رائحة نتنة ال ميكن
احلديث أن يتصور مدى كراهتها  .فالشوارع
كانت تنضح برائحة الغائط ،وباحات املنازل
اخللفية برائحة البول ،وأدراج البنايات
برائحة امللفوف املتعفن وشحم اخلراف .
أما الغرف غير املهواة فقد كانت تنضح
برائحة الغبار الرطب ،وغرف النوم برائحة
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الشراشف املدهنة واللحف الرطبة املحشوة
بالريش ،وبالرائحة النفاذة املنبعثة من املباول.
من املدايفء كانت تفوح رائحة الكبريت ،ومن
املدابغ رائحة قلويات الغسيل الواخزة ،ومن
املسالخ رائحة الدماء املتفسخة ،أما البشر
فقد كانوا ينضحون برائحة العرق واملالبس
غير املغسولة  .من أفواههم كانت تنبعث
رائحة األسنان املتعفنة ،ومن بطونهم رائحة

البصل  .وإن كان العمر قد تقدم بهم قليالً
فقد كانت ألجسامهم رائحة اجلبنة العتيقة
واحلليب احلامض واألمراض الورمية .
كانت الروائح الكريهة تفوح من األنهار
والساحات ومن الكنائس ومن حتت اجلسور
 .ومن القصور .
كانت رائحة الفالح كريهةً كرائحة القس،
ورائحة احلريف املتدرب كرائحة زوجة املعلم
 .كانت طبقة النبالء كلها تنضح بالرائحة
الكريهة ،مبا فيها امللك نفسه الذي كانت
تفوح منه رائحة حيوان مفترس ،ومن امللكة
رائحة عنزة شمطاء )) .
باتريك زوكسيند  .رواية العطر.
هكذا أبدع «زوكسيند» يف وصف واقع خال
استفزه يف فرنسا القرن الثامن عشر ،ورغم

أن هذه الرواية األسطورة احتوت على العديد
من مفاتيح االبداع الذي وصل إلى حد
الذهول  ،إال أنها أيضا ً أصبحت قاموسا ً بحد
ذاته ملفردات تصنيف جديد من نوعه ،إنه
تصنيف يقوم على تقسيم الكائنات واألحداث
واألمكنة واملشاعر إلى مجاميع ،ليس بحسب
الزمن أو الكيفية أو االسلوب ،بل بحسب
الرائحة.
إن «زوكسيند» يقدم لنا خلطةً جديدة ملعاجلة
الزمن ،فيبدع يف التحليل والوصف ،وميعن يف
الغوص عميقا ً يف بحر الروائح حتى يصل بنا
أحيانا ً إلى ما دون خط اجلنون بأقل القليل.
لكل شيء رائحة ،هكذا يشرعن «زوكسيند»
منهجه  ،فهل يجوز لنا اآلن أن نستعير من
هذا املبدع بعضا ً من سطور نظريته العظيمة؟
لكل شيء رائحة ،هكذا صرت استعرض
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افتتاحية رئيس التحرير

لكل شيء رائحة ..
لكل شيء رائحة ..
لألنذال الذين ال يدركهم املرض وال ينال للفقراء الذين داستهم عجلة األحداث
منهم املوت رائحة قدر غاشم ،وللصوص رائحة زهرة تعاني من وطأة سواد األسفلت،
املحترفني رائحة نوم متقطع ،وللسفلة الذين وللطيبني الذين تالعبت مبصائرهم سكاكني
يعتلون املناصب رائحة خطأ جسيم.
السفلة رائحة قطعة حلم جتت رحمة جزار .
لكل شيء رائحة ..
لكل شيء رائحة ..
للمجالس البلدية رائحة طاولة عرجاء ،لألدنياء الذين يطأون مشاعرك النبيلة
روح تُزهق ،وللنكبات التي
وللدوام الرسمي رائحة مخمور يترنح ،بأحذيتهم رائحة ٍ
وللرواتب اخليالية رائحة طاووس قبيح ،ال جتيد سوى استهداف الدورايش األنقياء
ولنواب الشعب رائحة نكتة بليدة.
رائحة ظلم ال تبرره النصوص .
لصندوق
وأللقاب
سخيفة،
سميك.

غالف رواية العطر

املشاهد من حولي بعد هذا االنهيار الكوني يحدث .
البشع يف كل ما يحيط بي  .فهل كان
لكل شيء رائحة ..
«زوكسيند» يتنبأ مبا سيحدث بعد كل تلك للفوضى رائحة ريح عاتية ،وللفساد رائحة
السنني؟
كارثة قريبة ،وللخيانة رائحة ذنب ينفذ
بجلده  ،ولالغتيال رائحة شجرة حتتضر،
لكل شيء رائحة ..
وللمفاوضات املريبة رائحة أمر د ّبر بليل.
عبثا ً حاولت أن أتخلص من هذا الهاجس،
حتى أني تخلصت من نسخة الرواية السر،
لكل شيء رائحة ..
الرواية التي أوحت لي بهذا اليقني الذي لم خلالفات «اخلواجات»بشأننا رائحة درب
يفارقني إلى اآلن ،لكن محاوالتي ذهبت أدراج غامض ،والستغراقنا يف اجلهل رائحة
الرياح ،وها أنا أعود من جديد إلى محاكاة عصفور أعمى ،ولنوايا املتربصني بنا رائحة
ٍ
«زوكسيند» يف تفصيله املدهشة خلارطة ما
ذئب يترقب بال ملل .
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لكل شيء رائحة ..
لكل شيء رائحة ..
االنتخاب رائحة مكب قمامة ،للمجالت التي تناضل الستنشاق هواء
الفخامة واملعالي رائحة مهزلة االهتمام رائحة غريقٍ أودى به اجلهل،
ولوجوه الساسة رائحة لوح ثلج وللثقافة عندما تكون جثة هامدة رائحة أمة
ماتت منذ ماليني السنني.

لكل شيء رائحة ..
لكل شيء رائحة ..
ألوباش العصابات املسلحة رائحة زمنٍ لعني ،روائح بال عدد ،ووجع بال حدود ،فيما تظل
وللشوارع اخلائفة رائحة فأر محاصر ،وللمال رواية «زوسكيند» حتفر عميقا ً يف تربة ذاكرتي
املنهوب رائحة جرح غائر  ،وللضمير امليت وكأنها تروي لي من جديد حكاي ًة كنت اعتقد
رائحة قبرٍ ال يزوره أحد .
أني حفظتها عن ظهر قلب .

ق
�الوا

ال البيولوجيا وال لون البشرة هما
اللذان يحددان قيمة اإلنسان ،بل
إن ما يحدد هذه القيمة هو كون
اإلنسان خلوق ًا مع اآلخرين.
ديزموندتوتو
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انتهاك الروح واجلسد

علي الحوفي
لم تكن قد تخطت عامها التاسع بعد ،وهي
تطلق شعرها مثل ذيل اجلواد ،وهي جتري
وتلعب الغميضة مع صديقتها يف اخلالء،
لتفاجئ بنداء والدتها لها لتكلم اباها الذي
أمرها بالسالم علي الشيخ او الصديق او
القريب ( فالن ) الذي يكبرها مبا يزيد عن
 30عام ُا باعتباره عريسها املقبل.
العريس الذي ابتسم لها كذئب ،لتظهر أنياب
االفتراس للغزال الوديع الذي لم يستكمل
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مرحلة طفولة حتى االن.
الطفلة تقول :
ـــ «ذات يوم ،وبعد عودتي من املدرسة ،جردني
أبي من حقيبة الكتب ،وأعطاني مالبس
جديدة والكثير من الهدايا واأللعاب ،ومنعني
من الذهاب إلى املدرسة يف اليوم التالي..
وبعدها بأيام ألبسني مالبس بيضاء ،وذهب
بي إلى محافظة «حجة» شمال اليمن بحجة
زيارة أقاربنا ..ثم تركني يف ٍ
بيت ال أعرفه».

وتضيف :
ـــ «بينما أنا منشغلة باللعب ،جاء رجل كبير
وحاول أن يغتصبني بالقوة ،أو هكذا تصورت
أنه يغتصبني ،وصرخت وأنا أبحث عمن
ينقذني منه ،لكنه نادى أمه وأخته ،لتخبراني
أن هذا الرجل هو زوجي ،وألنني لم أفهم
وقتها ما يعنيه هذا األمر ،أمسكتا بي ودخل
هو بي ،إلى أن وجدت نفسي ملقاة على
األرض فاقدة للوعي».
ٍ
هذا ليس مشهداً من قصة يف كتاب ،أو
فيلم درامي ،هي مأساة تعيشها املاليني من
البنات على مستوى العالم ،واآلالف يف وطننا
سواء آسيويا ً أو افريقياً ،حيث يتم
العربي،
ً
ٍ
قريب
تزويج الفتاة القاصر من ثري عربي ،أو
ٍ
ٍ
وعادات خاطئة،
ملعتقدات
أو غير ذلك نظرا
ٍ
ٍ
مادية ،أوالنتشار اجلهل واألمية.
لظروف
او
هناك الكثير من القصص الواقعية عن مآسي
ظاهرة زواج الصغيرات يف الوطن العربي ويف
اليمن خاصة ،وهي ظاهرة طفت الى السطح
وصارت أكثر حضوراً بسبب الوضع الراهن
وغياب اإلعالم عن متابعة هذه الظاهرة يف

بعض الدول العربية ذات األزمات الكبيرة،
سواء االقتصادية أو السياسية.
ً
حيث يشهد العالم العربي هذه الظاهرة
كذلك بحكم املعتقدات واملمارسات القدمية،
حيث وبحسب جمعيات حقوقية مغربية ،فإنه
مت تسجيل حوالي  30ألف حالة زواج سنويا ً
لطفالت قاصرات يف املغرب خالل العام
.2017
وتفاقم الوضع يف سوريا بسبب احلرب ،حيث
سجلت حاالت زيجات القاصرات ارتفاعا ً من
 7إلى  % 30يف العام  ،2015بحسب املركز
السوري للدراسات واألبحاث القانونية.
ويف األردن ،هناك  % 35من مجموع زيجات
الالجئات السوريات تصنف كحاالت زواج
مبكر ،بينما  % 32من حاالت الزواج بني
الالجئني يف لبنان لفتيات حتت سن الثامنة
عشر ،ونسبة  % 25لزواج القاصرات
السوريات يف مصر.
ويف العراق ،تدهور الوضع بشكل كبير بعد
تصويت البرملان على قانون يبيح تزويج
األطفال من الفتيات دون سن العاشرة.
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يف مصر ،حيث كشفت تقارير حديثة للجهاز
املركزي للتعبئة واإلحصاء عن أن هناك 118
ألف حالة مت رصدها حتى عام .2017
جنود األهدل  ..أيقونة اليمن الفريدة
يف مجتمعات أخرى ،وخصوصا ً تلك التي
تعاني حروبا ً أو نزاعات داخلية ،تستفحل
الظاهرة ،فنجد اليمن على سبيل املثال مرتعا ً
خصبا ً لكل من يريد أن يتزوج طفلة ،حتى إن
إحدى الدراسات التي أعلنتها جامعة صنعاء
منذ عامني ،قالت إن نسبة زواج الفتيات
الصغيرات يف اليمن ،بلغت  66%من حاالت
الزواج ككل ،وأكثر من ثلثي هذه النسبة
حتدث يف املناطق الريفية.
يف اليمن ،قصص كثيرة انتشرت خالل األعوام
املاضية ،عن حاالت زواج قاصرات من رجال
مسنني ،حتى أن الفتاة «جنود األهدل» ،وهي
صاحبة القصة الشهيرة بالزواج من رجل
يكبرها بنحو  20عاما ،والتي أصدرت كتابا ً
حتكي فيه جتربتها وهي يف سن السادسة
عشر ،والتي حازت يف  2013على لقب
«امرأة العام» ،ما زالت حتى اآلن حتوز على
لقب «أصغر مطلقة يف العالم» ،بعدما صارت
مطلقة قبل بلوغها سن العاشرة.
واليوم اهتمت العديد من املنظمات أيضا ً بندى
االهدل التي عارضت جوازها يف التاسعة
لتهرب طالبةً عون املنظمات االجتماعية
لتقود منصات ملحاربة زواج القاصرات علي
املستوى العالم العربي والعالم وتقود توعية
للصغيرات وتكون من أصر املدافعات عن
حقوق األطفال علي مستوى العالم.
لقد احتجزها نظام الرئيس السابق «علي
عبد اهلل صالح» ،وطاردها احلوثيون ،ثم
اختطفها تنظيم القاعدة ،كل ذلك لم يث ِن
أيقونة اليمن الصغيرة عن مواصلة مشوارها
يف إنقاذ آالف الفتيات اليمنيات وغيرهن
حول العالم من الزواج املبكر ،واحلرمان من
التعليم ،حيث أسست مؤسسة « ندى األهدل
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مذكرات جنود األهدل ..أصغر مطلقة
يف العالم
حلقوق الطفل»  ،وتعكف حاليا ً على مشروع
ملساعدة أطفال العالم اسمه «مالذات آمنة».
«ندى» التي تقيم حاليا ً يف العاصمة السعودية،
الرياض ،بعد أن رفضت دعوة عائلة أميركية
للتبني يف الواليات املتحدة ،أكدت أنّها فضلت
دعوة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز للعيش واالستقرار يف اململكة،
مشيرة إلى أنّها تدرس حاليا ً يف املرحلة
املتوسطة بإحدى مدارس الرياض وتخصص
جزءاً كبيراً من وقتها لنشاطها احلقوقي لدعم
األطفال يف اليمن وحول العالم.
يف ذلك قال «خالد األكوع» عضو الفريق
القانوني الحتاد نساء اليمن إن زواج الصغيرة
يجعلها ال تستطيع ان تتحمل األعباء الزوجية،
نحن نعلم أن طفلة عمرها  15سنة يترتب
على زواجها ضرر كبير ،لذلك فإنه البد من
تشريع يحدد السن املالئم للزواج .ومن ناحية
أخرى أفتى كثير من فقهاء الشرع أن عقد
الصغيرة ال يصح إال بعد أن تبلغ سن الرشد،
فإذا بلغت فهي مخيرة بني أن تقر هذا العقد

او ترفضه” ،فسن الرشد متعارف عليها بـ
 18سنه.
مبادرة عاملية
وأطلقت ندى مبادرات من أجل مساعدة
األطفال؛ فأسست مؤسسة «ندى األهدل
حلقوق الطفل» ،كما عملت يف مشاريع للدفاع
عن حقوق الطفل ،منها مشروع سيطلق قريبا ً
ملساعدة أطفال العالم وليس اليمن فحسب
أطلقت عليه «مالذات آمنة» ،وشاركت يف
مساعدة األطفال يف اليمن عبر توزيع أدوية
وحمالت كثيرة يف امليدان.
وتطرقت إلى أن «مالذات آمنة» ،مشروع
إلكتروني ملساعدة األطفال حول العالم ،يشمل
ثالثة أقسام ،إغاثية ،وتوعوية ،وحقوقية،
ويركز اجلانب اإلغاثي على ربط املستشفيات
باملجتمع ملساعدة األطفال ،واحلقوقي

يتمحور حول حل مشكالت األطفال ،فيما
يقدم القسم التوعوي نصائح لألطفال.
املركز األول يف وفاه األمهات محجوز لليمن :
قال «نبيل عبد احلفيظ» وكيل وزارة حقوق
اإلنسان اليمنية إن مشكلة زواج القاصرات
يف اليمن هي قدمية ،ومستمرة حديثا ً من
خالل ترسخ بعد الثقافات يف املناطق التي
تعاني من األمية وما شابه وعملت احلكومة
علي تقليص تلك الظاهرة.
وتابع عبد احلفيظ أنه خالل تقدمي تقرير
الدوري الشامل ملجلس حقوق االنسان الدولي
على مدار أربع سنوات يف يناير املاضي تقدمت
ما يزيد عن تسعني دولة لتوصيات بغلت
نسبة  40منها على موضوع زواج القاصرات
واألطفال ،مضيفا أن زواج القاصرات والزواج
املبكر وضعنا يف حرج وتقدمنا بتعهدات كثيرة
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لتقليص هذه الظاهرة.
ولفت وكيل وزارة حقوق اإلنسان اليمنية أن
هناك العديد من الفتيات يهربن من أسرهن
بعد اجبارهن علي الزواج ،وهم أطفال،
ويلجئون لنا ،مشيرا الى أن الكثير من
البنات تستسلم لذلك الزواج القصري بعد
استنفاذ كافة املحاوالت.
مأسي جسدية ونفسية
حتدث األكوع عن كثير من املآسي واالضرار
النفسية واجلسدية التي تترتب على تزويج
الطفلة حيث أكد :
ــ “شاهدت بأم عيني طفلة عمرها 15
سنة ُزوجت برجل طاعن يف السن ،كانت
حالتها النفسية واجلسدية منتهية ،البد من
تشريع للحفاظ على القاصرات ،البد ان
نحميهن باي شكل من األشكال”.
وقال أيض ًا
ــ ” تصلنا يف االحتاد حاالت مؤملة ،شاهدت
يف احدى املرات حالة آملتني كثيرا حيث
وصلت فتاة عمرها  16سنة ال تستطيع
الكالم من هول الصدمة التي حصلت لها
ومن املعاملة التي القتها من زوجها وكذلك
اصبحت حركتها بطيئة كأنها يف التسعني
من عمرها ،كانت مدمرة نفسيا ً وجسدياً،
لقد تدخل احتاد نساء اليمن محاوالً
إيقاف ذلك.
اختالط االنساب :
حذر نقيب املأذونني يف مصر الشيخ إسالم
عامر بـما اسماه «اختالط األنساب» ،حيث
تلجأ بعض الفتيات الالئي تزوجن عرفيا
دون السن القانونية إلثبات نسب أطفالهن
ألشخاص آخرين غير أزواجهن ،نظرا
لهروب الزوج وعدم اعترافه بطفله.
وأضاف أن اختالط األنساب يحدث يف
احلاالت التي تتحول فيها الفتاة القاصر
لسلعة ،عندما يوافق ولي أمرها على
زواجها من ثري عربي مثالً يف بعض
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القرى حتت إغراء املال ،يف هذه احلالة
وبعدما يأخذ هذا الرجل ما يريده من
الفتاة ويتركها فجأة ويختفي ،فإن الفتاة
قد حتمل منه ،وعندما تضع مولودها ال
تستطيع إثبات نسبه لوالده احلقيقي،
وبدالً من أن تتبع اإلجراءات القانونية فإن
والدها يقوم بنسبة الطفل لنفسه ،ومن هنا
يصبح املولود أخا ً ألمه على الورق ويرث
مثلما ترث متاما ً من أبيها.
وأشار الى أن هذه الظاهرة رصدناها
مع األسف بشكل متكرر يف بعض القرى،
خاصة أن العقد العريف الذي مت به الزواج
قد يثبت أنه عقد مزور وأن الزوج اسمه
وهمي وليس له وجود ،ويحدث هذا التحايل
مع األسف وتكون ضحيته الفتاة القاصر.
تدمير لصحة القاصرة :
ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن ،أستاذ
مساعد أمراض النساء والتوليد بقصر

العينى ،إن القانون املصري مينع الزواج يف
السن الصغيرة ،ولكن األهالي يزورون يف
عمر الفتاة.
وأضاف أنه يف هذه السن ال تستطيع الفتاة
احلصول على الرعاية الصحية ألن جسمها
ما زال يف مرحلة النمو ،وبالتالي هناك
احتمال أن يتوقف متاما ً منوها ،واألكثر
شيوعا ً أن تصاب بتسمم احلمل.
ولفت «حسن» االنتباه إلى أن ثمة تبعات
صحية مترتّبة عن الزواج يف س ّن مبكرة،
وتشمل حدوث تهتّكات يف اجلهاز التناسلي
عند بدء ممارسة العالقة الزوجية ،ونزيف
قد يتط ّور مستواه إلى تهتك يف األعضاء
التناسلية ونقص يف العناصر الغذائية
األساسية لنمو اجلنني عند احلمل ،مع
عدم اكتمال منو العظام واحلوض لدى
وتعسر
األم ،زيادة احتمال الوالدة املبكرة
ّ
الوالدة أو الوالدة بعملية قيصرية ،وكذلك
بتسمم احلمل أو
ارتفاع فرصة اإلصابة
ّ
حدوث احلمل العنقودي ،باإلضافة إلى
عدم الوعي الكايف يف مجال تنظيم احلمل
مما يزيد من احتماالت الوالدة املتك ِّررة
ّ
بدون فاصل زمني بني الوالدات ويشكّل
عبئا ً جسديا ً ونفسيا ً على الفتاة .»...وتابع:
«إذا كانت بعض هذه التأثيرات ممكنة
العالج رغم صعوبته وتأثيراته السلبية ،إال
أن بعضها اآلخر يصبح أمراً واقعا ً ال مف ّر
منه ،ويحتّم على «الصغيرة» التعايش معه
والرضوخ له بصبر».
وأشار «حسن» إلى أن الوالدة الطبيعية
تكون صعبة جداً ألن احلوض ال يكون قد
اكتمل ،وبالتالي تلد قيصرياً ،وهناك أيضا ً
مضاعفات أخطر خالل الوالدة وبعدها
ألنها ال تأخذ حقوقها الصحية وهى يف
هذه السن ،وقد تتعرض أيضا ملشكالت
خطيرة بسبب عدم متابعتها الطبية خالل
أشهر احلمل.

اضطرابات نفسية وسلوكية
بدورها ،قالت االختصاصية النفسية
الدكتورة «فاطمة احلداد» «إن ثمة سمات
حتدد العمر األمثل للزواج»،
شخصية
ّ
مضيف ًة بشكل عام ،تكون الفتاة التي
جتاوزت سنّها العشرين مه ّيأة بدرجة
كبيرة لالرتباط الزوجي ،إذ تبلغ يف
هذه املرحلة النضوج النفسي والصحي
حتمل املسؤولية،
واالستقرار والقدرة على ّ
وتكتسب اخلبرات الالزمة من البيئة
املحيطة ،خصوصا ً يف ما يتعلّق بالعناية
باألطفال.
وشددت «احلداد» على «أن الفتاة يف
ّ
سن مبكرة ال تكون مه ّيأة نفسيا ً ملمارسة
ولتحمل مسؤوليات
العالقة الزوجية
ّ
األسرة» ،تشير إلى دور الزواج يف س ّن
مبكرة يف اإلصابة باضطرابات نفسية
وسلوكية .وتردف قائل ًة« :قد ينتج عن زواج
القاصرات صدامات وخالفات زوجية،
إما نتيجة ارتباط العالقة الزوجية باأللم
أو بسبب املسؤولية الكبيرة التي تتجاوز
قدرتها عند إجناب األطفال».
وتشرح «احلداد» « إن جسم الفتاة
للتغ ّيرات
مه ّي ًأ
ليس
الصغيرة
الفسيولوجية املصاحبة للحمل ،ويعتبر
هذا السبب رئيسيا ً يف إصابتها باألمراض
النفسية كاالكتئاب والتوتر والقلق واألرق
والوسواس القهري ،وبالتالي قد يؤ ثّر
على العالقة الزوجية والعناية باملولود»،
مضيف ًة « إن هذا االضطراب قد يجعلها
مصدر اً لقرارات غير سليمة وحكيمة،
ويضعها يف موقع العاجزة عن تربية
أبنائها بشكل سوي وسليم .لذا ،ال ميكن
فصل الرابط بني احلالتني اجلسدية
والنفسية للفتاة ،فكل منهما يؤ ثّر على
صحت النفس
اآلخر ،وإذا ما ص ّح اجلسد
ّ
والعكس صحيح».
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الدكتورة إيناس مكاوي مدير إدارة الرصد ومتابعة
األزمات بالجامعة العربية لمجلة الليبي :

املرأة الليبية
هي صانعة سالم حقيقية
علي الحوفي
مشكالت كثيرة تواجهها األسرة العربية ،خاصة
سواء يف
املرأة والطفل ،يف مقدمتها التطرف،
ً
األفكار أو املعتقدات ،وحتديات كثيرة خالل عدة
أعوام ،فكان البد من التواصل مع مدير إدارة
املرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية
سابق ًا ،الدكتورة «إيناس مكاوي» ،ومدير إدارة
الرصد ومتابعة األزمات احلالية ،والرائدة يف
مجال الدفاع عن املرأة.
رمبا ألهمية هذه املواضيع اجتهت مجلة
الليبي إلى السيدة « د .إيناس مكاوي» مدير
إدارة الرصد ومتابعة األزمات بجامعة الدول
العربية ،من أجل حوارٍ خاص
كان هذا نصه :
الليبي  :كيف ترين ما وصلت الية املرأة العربية
االن؟
من واقع إدارتي مللف املرأة ملا يزيد عن خمس
سنوات ،أؤكد أننا نعيش واحداً من أزهى
عصور املرأة يف الوطن العربي ،وأنها حققت
سواء على املستوى السياسي أو
مكاسب كبيرة
ً
االجتماعي ،وتبني القيادات السياسية نفسها،
ولعل مصر خير منوذج لذلك .
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املنطقة العربية تخطت املرحلة األولي يف
التمكني السياسي ،وهو إجناز كبير لو يعلم
اإلعالم ذلك ،ألن هناك بعض التحركات
واالستجابات متت نتيجة إعالن القاهرة عام
 ،2014فعدد من الدول مثل اجلزائر تخطت
املتفق عليه بنسبة  1.5%وتونس اقرت
املناصفة يف الدستور بالبرملان ،ومصر حصلت
على أعلى نسبة يف متثيل املرأة يف البرملان
بتاريخها ،ويف السعودية أصبحت املرأة عضواً
يف مجلس الشورى.
الليبي  :وماذا عن املرأة الليبية خاصة ؟
ليبيا إلى جانب تاريخها الكبير إلرساء حقوق
املرأة ،الزالت تواصل النجاح يف هذا املجال،
خاصة بعد تدريبنا لـ  20سيدة ليبية شاركن
اآلن يف طاولة احلوار الوطني ،ومكتب األمم
املتحدة يف ليبيا يلعب دوراً كبيراً يف ذلك ،ولعل
ما حققته من جناح متثيلها بكثافة يف صنع
السالم طبقا ً لقرارات مجلس االمن هو دليل
على ذلك.
الليبي  :ما هي مالمح إعالن القاهرة للمرأة
العربية؟

أحلم بتطبيق مشروع بنك الفقراء
اإلدارة خالل الفترة املاضية ــ بعد اعتماد
إعالن القاهرة للمرأة العربية  -ترى أنه البد
أن تكون هناك مشاركات استراتيجية ما بني
اجلامعة العربية والدول األعضاء واملؤسسات
الدينية ،من أجل ترسيخ التفاهم اإلنساني
ومحاربة اإلرهاب بشكل أساسي ،وضرورة
تأهيل املرأة بالثقافة الدينية لتفعيل دورها
على املستوى املجتمعي والسياسي واالقتصادي
والثقايف ،لكى تستطيع أن متكن األسرة على
األرض ،ولعل إعالن القاهرة الذى مت اعتماده
يف القمة املاضية أرسى موضوعا ً يف غاية
األهمية ،وهو الشراكة االستراتيجية ما بني
الرجال والشباب والطالب حول قضايا املرأة.
وهذا املوضوع يهدف إلى نشر السالم خاصة
يف منطقتنا امللتهبة ،فال أمل يف املستقبل دون
وجود شباب حقيقي يؤمن بأن التنمية والعمل

واإلخاء والسالم هو السبيل الوحيد لرفعة هذه
األمة.
الليبي  :ماذا ينقص املرأة العربية من وجهة
نظركم ويجعلها يف درجة أقل عن املرأة االوربية
املتقدمة؟
من قال إن املرأة العربية تريد أن تتساوى باملرأة
االوربية ؟ ،فلدينا اشكاليتنا ولديهم إشكالياتهم،
وعند العمل مع االحتاد األوربي اكتشفت أننا
نتجاوزهم يف بعض األمور اخلاصة باملرأة ،مثل
املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة ،فهناك
بعض البلدان االوربية ال تساوي بينهم يف
األجر.
املرأة العربية متواجدة يف البيت والبادية وفى
املصنع ووسائل املواصالت ،وهي تؤدى أدواراً
كبرى ،إال أنها تنقصها رسالة دينية مصاحبة
حتميها وتؤسس لها ومتكنها ،وأن تتوافر لها
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سواء كانت
وسائل حماية يف الظروف الصعبة
ً
سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية،
وهو أمر يف غاية األهمية ،حتى تستطيع املرأة
أن تقوم بدورها يف مواجهة التطرف ،هذه
املشكلة التي تتطلب تضافر كل أطياف املجتمع
بشكل أساسي من أجل تغيير الصورة الذهنية
لدى النشء والشباب حول بعض القضايا
األساسية املغلوطة التي انتشرت خالل العقود
املاضية ،ومن هنا يأتي دور املرأة واألسرة التي
تلعب دوراً كبيراً يف تنشئة األبناء على التسامح
واملحبة وقبول اآلخر واألخالق احلميدة ،ألن
األخالق هي جزء ومكون أساسي لألديان
السماوية جميعا ،واألم هنا تلعب دوراً كبيراً،
فالبد أن تتمتع هي ذاتها بهذه الثقافة ،لكى
تستطيع أن تنقلها لألبناء ،وكذلك نحتاج إلى
إعالم واع ،إليجاد ثقافة مجتمعية تعلم الناس
أن اهلل أمرنا باملحبة ،وأن البشرية محبة،
واملساس بأي إنسان على األرض هو أمر ال
يرضى عنه اهلل.
الليبي  :أذ ًا ،ماذا يواجه املرأة من التحديات؟
حتدياتنا األساسية هي حتديات ثقافية ال نعلم
من أي أتت ،وهو ليست ذات خلفية تاريخية،
فنحن من منطقة تقلدت فيها املرأة قيادة
الدول منذ سبعة آالف عام ،وهي كذلك ليست
من منظور ديني حيث أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم عمل لدى السيدة «خديجة» وهي
امرأة ،وليست من منظور شعبي فلدينا الكثير
من النساء العربيات لعنب أدوار البطولة يف
السير الشعبية.
هناك إذن بعض التغيرات السياسية يف مراحل
معينة استخدمت «تغريب الدين» كأن الدين هو
من يحرم املرأة من حقوقها ،متجاهلةً أن الدين
هو من أعطى املرأة املكانة املتميزة ،فقد كانت
«السيدة نفيسة» مثالً تفتي يف الدين والقانون
والتشريع ،فالدين برئ من أقاويلهم كما نرى .
ومشكلة الصحة أيضا ً من التحديات ،وكذلك
قانون األحوال الشخصية ،ومحاكم األسرة،
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واألطفال ،والعمالة غير املنظمة وأغلب
ضحاياها من النساء.
الليبي  :ما هي أبرز تلك املفاهيم اخلاطئة التي
رصدمتوها؟
مقولة إن خروج املرأة من بيتها عورة ،وإن
لم تكن لها حاجة اقتصادية ملحة ال تخرج
من املنزل ،وأن التحرش بها مباح ما دامت
ارتضت اخلروج ،وكذلك يخطيء اإلعالم
عندما يجسد أشكاالً شاذة للنساء ويقدمها
على أنها مناذج سائدة ،فهو ال يهتم كثراً بنشر
مناذج مكافحة مثل املرأة العاملة الشريفة التي
تنفق علي أسرتها ،ثم أين الفالحة املكافحة يف
أرضها ،وأين مناذج غيرها من النساء العربيات
العامالت اللواتي تبنى على اكتافهن البيوت.؟
الليبي  :وماذا عن دورها يف حتقيق العمل
العربي املشترك؟
على مدار آخر خمس سنوات كانت واحدة من
أهم جلان العمل العربي املشترك هي جلنه
املرأة ،وكانت الوزيرات العربيات حريصات
علي املشاركة بأنفسهن ،وأصدرن عدداً من
الوثائق التي مت تبنيها من قبل القمة العربية
يف مجال حماية املرأة من العنف ،ومشروع
املرأة يف أجندة  ،2030ومجال إقرار السالم،
فاستطعن بذلك عمل خطة تنفيذية لقرارات
مجلس االمن «املرأة والسالم».
فاملرأة العربية هي صانعة السالم ،وهذا حتقق
علي األرض فعالً ،فاملرأة السورية والليبية مثالً
ضربتا أروع األمثال على ذلك.
فلو شاهدمت املرأة السورية يف املخيمات،
وشاهدمت دورها يف حماية األبناء واألسرة،
وتضحياتها من أجلهم ،ستعلمون حقا ً انها
صانعه سالم ،ولو الحظتم وجودها علي
طاولة احلوار واملناقشات كما يف سوريا وليبيا
ستعرفون أنها تستحق لقب «صانعة السالم».
فاملرأة يف طبيعتها ال تنظر إلى املصالح الصغيرة
بل إلى األهداف الكبرى ،فعند مناقشتها لقضية
السالم فأنها ترى بيتها وابنها وابنتها وأسرتها

ومجتمعها ،إذاً فهي صانعة سالم كبرى.
الليبي  :أين وصلت «شبكة خديجة» لدعم
املرأة؟ وما هي هذه الشبكة ؟
أسسنا «شبكة خديجة» بالتعاون مع االحتاد
األوروبي ،وهيئة األمم املتحدة ،وهي تهدف
للمساواة بني اجلنسني وتسعى إلى متكني املرأة
ٍ
بشكل عام ،وهي شبكة إقليمية لدعم النساء يف
الدول العربية يف حتقيق إمكاناتهن االقتصادية
الكاملة ،ويدعم هذه الشبكة البرنامج اإلقليمي
املسمى «قفزة النساء لألمام» الذي ميوله
االحتاد األوروبي.
وتعتبر «الشبكة العربية للتمكني االقتصادي
للمرأة «خديجة» مبثابة قناة لتبادل املعرفة،
نهج يوازن بني اجلنسني يف
وهي تدعو إلى ٍ
االقتصاد اإلقليمي ،وتأتي هذه الشبكة ضمن
رؤية أوسع لدعم مشاركة املرأة يف القوى
العاملة اإلقليمية وحتسني األداء االقتصادي.
وتضم الشبكة التي أطلقت حديثا ً  20خبيراً
من دول عربية ميثلون القطاعات العامة
واخلاصة واالجتماعية .وميثل األعضاء
املؤسسني مجلس سيدات األعمال العرب،
واالحتاد العربي – اإلفريقي لسيدات األعمال
والبنك اإلسالمي للتنمية والبنك اإلفريقي
للتنمية ومجلس أعمال «الكوميسا» ،ومجلس
سيدات أعمال الشارقة ومؤسسة «أوتاد»
وشركة «أوراجن» وشركة «لوجيك» لالستشارات
اإلدارية ،وخبراء إقليميني آخرين يف االقتصاد
وامليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي.
الليبي  :هل تتعاونون يف اجلامعة العربية مع
املنظمات الدولية املعنية باملرأة والطفل؟
بالتأكيد ،ألن من أكثر األعمال الفعالة التي
نقوم بها هي التعاون مع املنظمات الدولية
املعنية بشؤون األطفال واملرأة حول العالم،
فعلى سبيل املثال لدينا مشكلة يف تعليم
األطفال املشردين ،وهي مشكلة حلها ليس بيد
أي شخص من خارج الدولة ،لكننا نستطيع
مساعدتهم من خالل «املدارس املتحركة» ،وهي

مدارس متنقلة نستطيع من خاللها الوصول
إلى هؤالء األطفال يف أماكن اللجوء والشتات
يف املخيمات املختلفة باألردن ولبنان والعراق،
ملساعدتهم يف تلقي بعض أساسيات التعليم،
وقد زرت شخصيا ً بعضا ً من هذه املخيمات يف
الدول العربية.
رغم سوء األوضاع االقتصادية بعد ما أطلق
عليه ثورات الربيع.
الليبي :هناك جانب مضيئ يف مسيرة املرأة
العربية ،فكيف ترين وضعها باختصار؟
أوالً ،بصفتي امرأة مصرية ،أستطيع القول إن
املرأة املصرية ساهمت بجدية يف قيادة احلراك
الشعبي خالل الفترة السابقة ،حتى أنه عندما
هدأت كل األصوات لم يهدأ صوتها ،وإذا
رجعنا تاريخيا ً إلى عام  ،2012عندما صمت
الشباب لبعض الوقت ،فإن املرأة املصرية لم
تصمت ،وكانت جتوب الشوارع ،وأعتقد أن
التوجه السياسي للدولة املصرية احلديثة يقول
إن املرأة املصرية ال بد أن تتبوأ املكانة األولى
التي كانت عليها من قبل ،وأستطيع القول إن
كل املؤشرات التي نراها اليوم إيجابية جداً
ملصلحة املرأة املصرية ،فقد ب ّح صوتنا جميعا ً
لتجرمي العنف ضد النساء ،ومصر اآلن الدولة
األولى يف املنطقة العربية التي أصدرت قانونا ً
إليقاف أشكال العنف كافة ضد املرأة ،وما
زالت هناك إجراءات تُتخذ ملصلحة املرأة.
الليبي  :تزايدت معدالت اإلعاقة بني النساء
واألطفال يف الوطن العربي بسبب الصراعات
املسلحة ،فكيف تعالج جامعة الدول العربية
هذه املشكلة؟
هدفنا األول العمل على عالج األسباب التي
أدت إلى اشتعال الصراعات ما استطعنا إلى
ذلك سبيالً ،ومع هذا لدينا خطة طويلة املدى
لتنفيذ ما يطلق عليه االستراتيجية العربية
للمرأة ،والتي تتماشى مع أهداف التنمية
املستدامة ،ومن ضمن هذه االستراتيجية
حل مشكالت ذوات االحتياجات اخلاصة،
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من خالل زيادة نصيبهن يف املوازنات العامة
للدول ،وكذلك سن تشريعات جديدة أكثر
إنصافا ً وعدالً لتقوم الهيئات واملؤسسات
اخلاصة بتشغيل ذوات اإلعاقة.
الليبي  :ماذا عن معاناة املرأة الفلسطينية التي
تعد األصعب وضعا ً بني النساء العربيات؟
مطلوب وبشكل عاجل جداً أن تتحد املرأة
العربية من أجل املرأة الفلسطينية ،وأن تضم
إلى صوتها أصواتا ً دولية لكي تساعد املرأة
الفلسطينية ،ونحن يف جامعة الدول العربية
نعمل بشكل كبير على هذا امللف على املستوى
الدولي يف املحافل املختلفة ،ألننا نكافح من
أجل قضية إنسانية بالدرجة األولى .املرأة
الفلسطينية هي النموذج الدولي للكفاح
والنضال والصبر واملثابرة ،فهي تناضل من
أجل اخلبز واملاء واالبن واألرض وحق البقاء،
وهذا ليس كالما ً مرسالً بل هو واقع مرير،
ومن واجبنا جميعا ً التعاون اجلاد للتخفيف من
معاناتها.
الليبي  :ما دور املرأة يف توعية األبناء وحمايتهم
من الوقوع فريسة للتنظيمات املتطرفة
واالرهابية؟
كلنا اتفقنا علي أن التنشئة الصحيحة بيتا ً
واسر ًة ومدرسةً ومجتمعا ً هي خير واقٍ من
التطرف واإلرهاب ،فالتنشئة الصاحلة وخلق
املفاهيم الفاضلة وارساءها ،والقدرة علي
االميان بفكرة اإلخاء واملحبة واملساواة تنشئ
أبناء مؤمنني باملواطنة الكاملة ومبدأ الوطن
ٍ
جليل صالح ال أحد فيه يكفر
للجميع ،فنؤسس
أحداً ،وال يج ّرم آخر ،فاملرأة هي األساس ،وهي
من تلعب الدور الهام قبل حتي بلوغ الطفل
سن الذهاب للمدرسة ،وأحب هنا أن أشكر
وأحيي دولة االمارات علي اخلطوة الكبيرة
يف شهر فبراير باعتماد الوثيقة املشتركة بني
شيخ األزهر الشريف والبابا» فرانسيس»
حيث وضعت املرأة على قمة أولوياتها وابرزت
دورها يف صنع اإلخاء والسالم وإعالء مفهوم
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اإلنسانية واهمية التنشئة الصاحلة.
الليبي  :ما رأيك يف مسألة جتديد اخلطاب
الديني ودور األزهر يف حتقيق ذلك؟
أقدر الدور الكبير الذى يقوم به
إنني
ّ
فضيلة اإلمام األكبر جتاه قضايا املرأة ولعل
مشاركته يف اليوم العاملي للمرأة والرسائل
التي أرسلها للعالم والتي ترجمت ألكثر من
 10لغات كانت مهمة جداً ،فاإلسالم بريء
مما يلصق به ،وما جاء به االسالم ال يرقى
سواء يف متكينها أو احترامها أو
إليه أحد
ً
تبجيلها أو وضعها يف املكان الذى تستحق
أن تكون فيه ،فهناك تراكم تاريخي داخل
األزهر ،كما أن هناك تراكما ً ثقافيا ً تاريخيا ً
داخل املجتمعات العربية ،فأن يكون على
رأس األزهر رجل مستنير مؤمن بقضايا املرأة
وحقوقها ،أعتقد أن هذه فرصة استثنائية
للتحرك لألمام .واألزهر يستطيع أن يقوم
بدور ليس فقط على املستوى االقليمي،
فهو أزهر اإلسالم ،والبد أن يخرج من هذا
املحيط املغلق ،كونه صوت اإلسالم الوسطى
يف العالم ،فالعالم ينظر إلى ما يصدر عنه
بصفته ميثل اإلسالم.
وأعتقد أن لألزهر أدواته ،فال توجد دولة يف
العالم ليس بها مبعوثون أزهريون ،وعليهم
أن يلتقطوا رسائل اإلمام األكبر ويعملوا بها
يف صلواتهم واجتماعاتهم وخطابهم ،ويوما ً
بعد يوم ،سيكون هناك تغيير حقيقي.
الليبي  :هل ما وصلت الية املرأة يف 2019
يلبي طموحك؟
بالفعل ،فعام املرأة يف مصر حقق الكثير،
ويف املنطقة العربية التطور بها أصبح قوي
وسريع ،فأصغر وزير علي مستوى العالم
ولبنان هي وزيرة الداخلية  ،ورئيسة البرملان
سيدة ،وقد حصلت املرأة السعودية كذلك
علي مكاسب كثيرة وأحدثت نقلة نوعية
كبيرة  ،ويف تونس أيضا ً هناك تشريعات
جديدة لنصرة املرأة ،والعالم يتحدث اآلن

عن املرأة العربية والتقدم الذي بدأت يف
إحرازه.
الليبي  :وماذا عن دور املرأة يف جناح األبناء،
ما هو دور والدتك مثالً يف التنشئة التي
أوصلتك إلى هذه املكانة املرموقة؟
كان ألمي دور سياسي بارز ،حيث كانت
رئيسا ً للجنة التعليم والبحث العلمي يف
مجلس الشعب ،فضالً عن كونها فنانة
ت من خاللها األوضاع
تشكيلية ،فعايش ُ
السياسية ،وورثت عنها ،مع والدي،
احلس املرهف ،ومع هذا فإن كل حياتي
كانت تسير وفقا ً لقراراتي أنا ،ولم يتدخل
أي من والد ّي فيها ،وطوال حياتي كنت
أرى والدي رجالً يدفع بزوجته إلى األمام،
فكان يساندها مساندة كبيرة لتنجح يف
عملها ،ومن أعظم ما تعلمته من أمي وأبي
أن احلياة قيمة ،وأن اإلنسان ال يجب أن
يعيش حياته وميوت ومير مرور الكرام،
ألن وجود اإلنسان احلقيقي يتلخّص يف
البصمة التي يتركها ،وهذه البصمة عبارة
عن عمل ،وهي العمل احلقيقي الذي يبقى
ويظل يف ذاكرة الناس ووجدانهم لفترات
طويلة.
الليبي  :بعد النجاح يف إدارة شؤون املرأة علي
ِ
انتقلت إلدارة جديدة
مدار خمس سنوات،
وهي إدارة االزمات؟ فهل من أفكارٍ جديدة
لها ؟
إدارة االزمات أنشأت ألن يف صلب اجلامعة
العربية إن املنطقة العربية «منطقة مأزومة»
لوقوع العديد من األزمات بها خالل الفترة
املاضية سواء أمنيا ً أو سياسيا ً أو اقتصاديا ً
أو اجتماعياً ،فخالل تكليفي بهذا املنصب
منذ شهور قليلة جداً شكلنا أول فريق يتبع
اجلامعة يسعى إلى حفظ األمن والسالم
وشبيه بالقوات األممية حلفظ السالم
والقوات االفريقية ،وشكلنا فريقا ً من
عشرين شخص يستطيع املشاركة يف أي

ساحة ٍ
عمل تختارها اجلامعة.
ونقوم اآلن باإلعداد ملؤمترٍ كبير سوف يعقد
يف القاهرة حتت عنوان « ما بعد النزاع»
واعتقد أنه من الضروري أن متتلك اجلامعة
العربية خط ًة قوي ًة حقيقي ًة ملساعدة الدول
العربية اخلارجة من الصرعات وتقدمها لهم
على املستوى األمني والسياسي واالقتصادي
واالجتماعي وبناء املؤسسات يف معضلة
كبيرة فقريبا ستنتهي االزمة السورية
والليبية ،فاألزمات نالت من البشر والدولة
ككيان حقيقي.
فنحن يف مرحلة ما نريد أن نقدم معون ًة
حقيقي ًة يف إعادة بناء االنسان قبل إعادة
بناء العمران لتاليف ما حدث من مآسي،
وليس النساء واألطفال فقط بل الرجال
أيضا ،فالوطن العربي يحتاج من اجلامعة
العربية لعمل دؤوب من اجل النهوض به.
الليبي  :يف النهاية ،ما هو حلمك خلدمة
املرأة البسيطة التي تتحمل مسؤولية أسرتها
سواء يف مصر أو الدول العربية؟
أحلم بتطبيق جتربة «بنك الفقراء»،
للمفكر االقتصادي «محمد يونس» يف
بالده «بنغالديش» ،ونال عنها جائزة نوبل،
ألن التجربة استهدفت الطبقة الفقيرة
ووفرت لها متويالً للمشروعات والصناعات
الصغيرة ،ووصل األمر إلى تصدير منتجاتها،
ومن خالل هذا البرنامج اإلمنائي مت تعليم
النساء الفقيرات وخلق مشروعات لهن،
وتنشيط التكافل املجتمعي ،وتوفير مصادر
التمويل والتدريب معاً ،كما أحلم بأن تنال
املرأة كل حقوقها احلقيقية كالرجل ،ويتم
تغيير العادات واملوروثات اخلاطئة الظاملة
لها باسم الدين والعرف ،مما يؤدي إلى
العنف ضدها بكل أشكاله ،ولهذا ال بد من
إصدار تشريعات أكثر إنصافاً ،ثم تطبيقها
بالوعي وسيف القانون ،بخاصة أن لدينا
نساء على مستوى عالٍ من القدرة والكفاءة.
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ملتقى الشباب العريب للتطوع ..
وجائزة ليبية ألفضل مبادرة شبابية .

رؤية متفائلة لواقع متشاءم
منار عبد العاطي
مشاركة شبابية ليبية فاعلة قام بها مجموعة
من الشباب الليبي الناشط يف املجال التطوعي
باملشاركة يف ملتقى الشباب العربي للتطوع
يف اجلمهورية التونسية الذي مت تنظيمه من
قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة بتونس،
واملندوبية اجلهوية للشباب والرياضة مبدينة
«توزر» ،ودار الشباب توزر ،واجلمعية التونسية
للتنشيط السياحي والثقايف ،ومركز إيالف
للتدريب اإلعالمي من العراق ،و شبكة املراكز
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العربية للتدريب ،وذلك يف دورته اخلامسة من
 11إلى  14مارس 2019
ضم امللتقى شبابا ً ذوو مبادرات ،ومؤسسات
تطوعية من مختلف الدول العربية ،واتسم
بالنظام والرقي الفكري ،حيث
سعى الشباب املشاركون إلى حتقيق أهداف
هذا امللتقى الشبابي وهي نشر ثقافة العمل
التطوعي وتنمية روح العطاء لدى الشباب،
والعمل على تطوير املهارات االجتماعية ،

وتبادل اخلبرات والتجارب ،وخلق أجواء
تنافسية شبابية وطنية بينهم
ودعم قيم املواطنة الفاعلة  ،واالرتقاء بالفكر
الشبابي ،وتنمية الفكر اإليجابي ،وحتمل
املسؤولية والقيادة وإعدادهم للمشاركة
االجتماعية الفاعلة  ،والتعريف أيضا ً
مببادرات الشباب اإليجابية وتعميمها يف
الوطن العربي.
وأيضا ضم النشاط العديد من الزيارات
للمناطق األثرية بتونس كمدينة «القيروان»
و»املدينة العتيقة» ،وزيارة «منتزه الشاق واق»
وأيضا ً مدينة الثقافة بالعاصمة تونس.
وبجانب الزيارات التعريفية باحلضارة
والتاريخ التونسي كان هناك العديد من
الورشات التدريبية الفكرية ،حيث ضمت
ورشة دليل املتطوع إشراف االستاذة «نورة
بو عقة» و»عفيفة هاني» ،وورشة الظهور
االعالمي املتميز للمتطوعني ،إشراف الدكتور
«أحمد اجلاف» ،وورشة إعداد ويب سايت
«موقع» خاص لألعمال التطوعية ،إشراف

«رضا اللبار» و»معتز اخليف» وورشة التعايش
السلمي ،إشراف السيدة «آمال عميرة»،
وورشة ميدانية للعمل التطوعي حيث قام
املشاركني بإعادة طالء الساحة العامة بوسط
مدينة «توزر» ،ووضع األعالم العربية بها،
وتسميتها بساحة الشباب العربي ،حيث كانت
انطالقتها على أيدي الشباب املشاركني من
إحدى عشر دولة عربية .
وبجانب هذه النشاطات الفاعلة متت زيارة
مقر والية «توزر» ،ومناقشة العديد من األمور
الشبابية مع والي توزر ،الوالي أعرب عن
امتنانه وسعادته برؤية هذه الطاقات العربية
التي تهدف إلى التطوع خلدمة أوطانها.
أيضاً ،مت عرض التجارب التطوعية جلميع
املشاركني ،حيث كانوا حقا ً منوذجا ً للتحدي
وموضعا ً إللهام الكثيرين.
من ليبيا كانت املشاركات مميزة وفعالة؛
الفريق الليبي تكون من ستة أفراد وهم العدد
األكبر بني جميع الدول املشاركة، ،هم «منار
عبد العاطي» يف مجال التراث والثقافة الليبي،
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الفريق الليبي تكون من ستة أفراد وهم العدد
األكبر بني جميع الدول املشاركة
ومؤسسة قلم الشباب التي تتمثل باألساتذة
«أحمد القاضي» و»محمد القالي» و»محمد
بن مادي» ،ومبادرة التعليم اإللكتروني التي
متثلت باألساتذة «معتز اخليف» و»رضا
اللبار».
ومت يف اخلتام تكرمي الشباب املشاركني،
وقد حتصل على جائزة أفضل مبادرة عربية
لعام  2019وهي مبادرة التعليم اإللكتروني
للشباب «معتز اخليف» و»رضا اللبار» من
ليبيا.
جناح الشباب الليبيني هو جناح شباب ليبيا

ق
�الوا
ال نعاني من نقص يف األموال
بل من زيادة يف اللصوص.
 -ادواردو غاليانو
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جميعا ،كما تعودنا دائماً ،الشباب الليبي يف
املوعد وجاهزون للعمل التطوعي والثقايف من
أجل سالم ليبيا.
ويف ختام البرنامج الشبابي التطوعي
مت إلقاء توصيات واقتراحات الشباب
ملبادرة عربية شبابية مشتركة وتسليمها
إلى وزارة الشباب والرياضة باجلمهورية
التونسية لتضمينها يف مشاركة تونس
يف عاصمة الشباب العربي التابع إلدارة
الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية
.2020/2019

الطبخة

أحمد يوسف عقيلة
(أ)
ضر للغداء ..بجانبها
« ..عزيزة» ُت ِّ
راديو صغير مغ َّ
طى بقماش ُمل َّون
شفَّاف ..من فتحة القماش يبرز
هوائي مقطوع الرأس ..الراديو
مركوز فوق ُعلبة امللحُ ..يحشرج
بأغنية عن الوطن.
(ل)
 ...احللّة فوق املوقد ..الزيت
يغلي ..سفرة اللوح املستديرة
الصغيرة ُمزدحمة باملقادير :حلم..
بصل ..طماطم ..فلفل ..ثوم..
بهارات.
(ح)
 ...ينقطع اإلرسال فجأة ..يبدأ
قبة البرملان
البث املباشر من حتت َّ
لتشكيل احلكومةُ ..يستهل بالسالم
الوطني.
(ك)
 ...حلظة جلوس جاللة امللك
على عرشه ..يستقر اللحم يف قاع
الطنجرة.
يتم اإلعالن عن اسم رئيس
الوزراءُ ..يطشطش البصل يف
الزيت.
املنصة..
يصعد
الداخلية
وزير
ّ
يهوي قرن الفلفل يف أثر البصل.
يستلم وزير الصحة حقيبته..
ص الثوم سابحاً.
يتدحرج َف ُّ
يصفِّقون لوزير اإلعالم ..تدور

ملعقة الطماطم صابغةً «التقلية»
باألحمر.
(و)
 ...اكتمل ِنصاب احلكومة ..استلم
الوزراء حقائبهمُ ..ع ِزف السالم
امللكي.
ذاقت «عزيزة» طبيخها ..فاكتشفت
أنها نسيت امللح.
سحبت اململحة ..انقلب الراديو
على ظهره ..لكن احلكومة ـ على
ما يبدو ـ لم تتأثر بهذا االنقالب.
(م)
 ...كانت تذوق الطبيخ بامتعاض..
ت ..أضافت مزيداً من امللح..
ح َّرك ْ
َ
شت قليالً من البهارات ..ذاقت
َر َّ
م َّرة أخرى ..ه َّزت رأسها ..ال
جدوى ..رائحة الطبخة ال تُطاق.
أهو تع ُّفن اللحم..؟ أم فساد
البصل..؟ أم انتهاء صالحية
الطماطم..؟ مهما يكن ..فإ َّن
الطبيخ بدا أشبه بالقيء.
(ة)
 ...الكلب يتض َّور جوعاً..
ُيبصبص ..يسيل اللعاب من زوايا
فمه.
كفأت «عزيزة» طبيخها ..طاف
تشمم البخار احلا ّر ..لوى
حوله..
َّ
عنقه باشمئزاز ..أَ ْق َعى ..استلقى
دس رأسه بني رجليه
على جنبهَّ ..
اخللفيتني ..وأخذ يلعق أعضاءه.
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ليلة زلزال المرج

ملحمة الروايات الشفهية

رجاء الشيخي
يف احلادي والعشرين من شهر فبراير
عام 1963م  ..وقعت حادثة دامية هزت
مدينة املرج وسكانها  ...زلزال قوي يضرب
املدينة ..راح ضحيته أكثر من  400شخص
أغلبهم أطفال  ..سردت جدتي لي بعضا ً
من تفاصيلها  ..كانت ليلة ماطرة  ..حالكة
السواد  ..صفير الرياح يجوب سماء املدينة
الغارقة يف الظالم  ..تقول جدتي ،يف ليلة
السابع والعشرين من شهر رمضان  ..قُبيل
صالة التراويح بلحظات.. ..انفجار ضخم
هز أرجاء املدينة  ..األهالي ظنوا أنها
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غارة جوية  ..حيث أن مسامعهم تعودت
على صوت غارات االجنليز والطليان ..
الناس هموا فزعني وهرعوا إلى الشارع
مستنجدين ..لم يكن هناك وقت للسؤال ..
فالكل يركض دون أن يعي أين املفر واملالذ
 ...نواح النساء  ...بكاء االطفال ..صراخات
الرجال  ..البيوت مهدمة على رأس أهلها ..
من جنا ونفخ اهلل يف روحه ،أخذ يبحث عن
مفقوديه بني الركام..
خرجوا مسرعني يسبقهم صدى صراخهم
الطويل  ..تذكرت جدتي أنها تركت ابنتها

ترقد يف املهد صغيرة..رجعت مسرعة
لتمسك طرف قماش كانت تلفها به (قماطها)
 ..وضعتها على ظهرها وأخذت تلف ردائها
حولها ..جلأوا إلى إحدى البيوت ذات البناء
احلديث لم يتصدع من الزلزال ..هذا البيت
كان مالذاً لكثيرٍ من العائالت ..بعد أن
ساد الصمت املدينة خرج الناس يبحثون عن
ضحاياهم بني االنقاض  ..أخذوا يحصون
املوتى ..
تقول جدتي :
ــ ماتت جارتي ـــ بحسبة أختي ــ قبل األذان
جاءت لي من بيتها بالطعام ..واخبرتني أنها
وبقية اجلارات سيأتني الليلة لالطمئنان على
صحتي بعد أن وضعت مولودتي  ..جارتي
وجدوها حتت طوب بيتها غارقة يف دمها .
ــ جارتي األخرى والتي ال تبعد عني مبسافة
قضت نحبها هي وصغارها وابنتها التي
جاءت من طرابلس لزيارة أهلها ..عائلة
بأكملها راحوا ضحايا هزة أرضية ..
ــ بوهم* كان ايصلي يف املغرب يف اجلامع،
وملا جاء قعد ايع ّيط* يف الشارع ويقول ( يا
ناعلي ،ثمانية ما هم اشوي ) ،التموا عليه
اجليران وقعدوا يطلّعوا يف العويلة من حتت
احليط والتراب.
ــ العرب كلها كانت فاقدة ،ماوالي شاقي
يدور على هله* ناجيني
بوالي* ،كل حد ّ
واال ميتني ..رمينا* على حوش مبني جديد
وقعدت الوشنات* تلتم فيه ..والصبايا
يتناوحن على غيابهن ،والعويلة يتبارموا من
احذانا مفجوعني وكل ساعة ايجيبوا نبا*
عرب منقطعة ..
ــ حطونا يف خيم ،وسيدي ادريس دزلنا ولي
ب خير وما جانا ،اخلبزة جتنا
العهد ،وما عق ّ
من بنغازي ،والبطاطني جنا ،واملونة ما غابت
علينا ،وقعدنا على هاحلال مدة ..بعدها
العرب اطرطشت ،فيه اللي بنى يف الشليوني،
حدر لبنغازي ،وفيه اللي رد لبراكته،
ويف اللي ّ

وكل حد عدى يف حاله ..
ِ
والصحايف سليم الرقعي من مواليد
الكاتب
املرج القدمي 1963م  ..يقول الرقعي إنه ولد
بعد وقوع الزلزال بعدة أيام :
ــ دائما ً ما كنت استمع ألحاديث والدتي
وشقيقتي الكبرى حول حادثة الزلزال.
أخبرتني أمي ــ رحمها اهلل ــ أنها وشقيقتي
كانتا يف املطبخ جتهزان بعض الكعك إيذانا ً
بقرب عيد الفطر  ..والدي واخوتي كانوا
يستمعون (للراديو) بعد أن انهوا افطارهم ..
كانت ليلة السابع والعشرين من رمضان ..دوى
صوت قرقعة هائلة يشبه إلى حد بعيد سقوط
القنابل التي تلقي بها الطائرات احلربية
وانفجارها بقوة مرعبة – فوالدتي كانت
قد عاشت طفولتها يف بنغازي أبان احلرب
العاملية الثانية ،وحضرت احلرب التي نشبت
هناك بني املحور واحللفاء  -لذلك اعتقدت
 للوهلة األولى  -أن ما حدث كان عبارةعن انفجار قنبلة ضخمة ،ثم أخذت األرض
تهتز بشكل عنيف ال ميكن معه الوقوف على
القدمني ،وبدأ البيت يف التصدع وانقطعت
الكهرباء  ...وساد الهرج واملرج والصراخ
 ..ولكن والدي وأخي األكبر حتركا بسرعة
وأخذا يبحثان عن أفراد العائلة واحداً واحداً
ثم أخذا يف إخراجهم من البيت بعد أن
اضطرا إلى كسر الباب الذي عجزا عن
فتحه  ،رمبا لقوة االنفجار  ..كانت فاجعة
رهيبة ،وكانت الصدمة كبيرة.
تهدمت معظم املباني ،وارتفع صوت الصراخ
واالستغاثة يف كل مكان  ..انهارت البيوت فوق
اجلثث بشكل مرعب ومؤلم ..وسقط يومها
الكثير من الضحايا من سكان املرج والذين
قـُدر عددهم فيما بعد بــ( )400شخص
ماتوا بسبب هذا الزلزال الرهيب ،وهو عدد
يـُعتبر كبيراً مقارنة بعدد سكان مدينة املرج
وسكان ليبيا الضئيل يف ذلك الوقت.
ــ وحتركت احلكومة الليبية يومها بسرعة،
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وزارت موقع الكارثة ،وأقامت مخيما ً إليواء
املتشردين بعد أن تهدمت منازلهم  ..وقضت
عائلتي – وأمي حامل بي – تلك الليلة
الرهيبة والباردة من ليالي رمضان يف املخيم
وسط صراخ الناس وبكائهم وعويلهم بسبب
فقدان أقربائهم وجيرانهم .
ثم يف صباح اليوم التالي نقل والدي العائلة
إلى بنغازي  ..إلى بيت عمي  ..حيث استقر
بهم احلال هناك..
شاهد آخر من مواليد املرج القدمي يسرد
لنا تفاصيل ليلة الزلزال وكيف قضى مئات
الناس نحبهم حتت األنقاض..
محمد عبدالعزيز ،التقيته حينما كنت أبحث
عن شهود عاشوا تلك احلادثة بوقائعها
املُفجعة  ..يقطن احلاج عبدالعزيز مدينة
املرج القدمي الى هذا اليوم ..كان يف تلك
الفترة رجل أمن التحق بجيش اململكة الليبية،
حيث كان وقتها صبيا ً يف الثامنة عشر من
عمره ..
ـــ كنت وأخي الذي يصغرني سنا ً نلعب
السيزة* ،وأمي ــ ووالدي رحمة اهلل عليه
ــ يف الغرفة املجاورة يحتسون الشاهي بعد
أن أنهينا افطارنا يف تلك الليلة احلالكة ..
اهتزت األرض من حتتنا ،لم نعي ما يحدث
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..رأينا سقف البيت وهو ينهمر فوق رؤوسنا
..عقبه انفجار عنيف هز املنطقة وضواحيها..
أختبأ شقيقي حتت طاولة من احلديد..
بينما خرجت مسرعا ً أبحث عن أهلي وهم
يصرخون من هول الفاجعة ..أمي تلتقط
أخوتي بني أحضانها وتهرع للشارع مستغيثة
مبن حولها ..بينما والدي يبحث عن أخي
حتت الركام  ...خرجنا وقد فقدنا األمل يف
أن يكون أخي حيا ً وسقف البيت قد انهار فوق
رأسه ..
ٍ
ببيت يأوي العشرات من الناس
ــ استنجدنا
الهاربة من لعنة الزلزال ــ أذكر أني سمعت
البعض يقول  :إنه يوم احلشر ــ وإن القيامة
قد أقبلت ــ الرجال يصرخون ملء حناجرهم
يستغيثون مبن يجدونه أمامهم إلخراج اجلثث
العالقة حتت بيوتها الهاوية على األرض ..
ــ والدي ذهب رفقة أحد اجليران لبيتنا
الذي أصبح مجرد حطام  ..أخذ معه بالة*
وأصبح يزيل الركام لعله يجد جثة اخي الذي
قضى ليلة كاملة حتت األنقاض  ..البحث
ال يزال جاريا ً حتى الساعات األولى لفجر
اليوم التالي  ..اجليش االجنليزي ط ّوق املكان
وانتشر بني األهالي يخرج اجلثث لوضعها
يف مكان قد أُعد الستقبال املوتى بأعدادهم

املهولة واملفجعة ..
ــ يف الوقت الذي كان ال يزال والدي يقلب
األرض والتراب بحثا ً عن أخي حتت التراب..
جارنا «سي مصباح الفايدي» ،رحمه اهلل،
سمع صوت أنني خفي حتت أقدامه ..صرخ
جارنا وهو يقول :
ــ أهو يا سي عبدالعزيز لقيته« ،فرج» حتت
احلديد.
لم يصدق اجلميع أن أخي لم ُيصب بسوء،
وأنه بات ليلته حتت الركام  ..رفعوه من على
األرض وهرعوا إلى االسبيتار* الذي كان
وقتها يعج بحاالت اجلرحى  ..تلقى أخي
بعض اإلسعافات األولية ،وعادوا به إلى أمي
كي تقر عينها ،وهي التي لم يغمض جفنها
منذ ليلة البارحة رغم محاوالت اجليران
مواساتها والتخفيف من مصابها ،بان الكل
فقدوا أهلهم وأبنائهم.
ٍ
مخيمات أُعدت للناجني
ــ أذكر أننا انتقلنا إلى
من سكان املرج القدمي.
صبيحة اليوم التالي جاء املفتي لألهالي
وطلب منا عدم الصيام نظراً لهذا املصاب
الذي ألم بالسكان وهم يبحثون عن مفقوديهم
بني اجلثث واحلطام ..
ليلة احلادثة كان العقيد املتقاعد «حسن
اجلبالي» يتولى احلراسة مبركز شرطة املرج
 ..يقول العقيد اجلبالي :
ــ يف يوم السابع والعشرين من رمضان،
الساعة السابعة ليالً  ..الناس يف ذلك الوقت
تتأهب لصالة التراويح باملسجد  ..وضعت
إبريق الشاهي على الكانون* أمام املركز
فضلوا تناول
 ..وكنت انتظر رفاقي الذين ّ
إفطارهم مع عوائلهم ..كان يوما ً عاصفا ً ..
املطر ينهمر بغزارة ..شعرت بهزة قوية اختل
منها توازني ،وأصبت بالذهول من شدة
قوتها  ..اعقبتها هزات متتالية دون توقف ..
سمعت صوت صراخ واستغاثة ،سألت أحد
املارة ،أخبرني أن زلزاالً ضرب املرج (وامليت

تشخص له
أكثر من الناجي)  ..كان مشهداً
ُ
األبصار ،وتشيب من هوله األجنة يف األرحام
 ..البيوت مهدمة فوق أهلها ..أطفال ونساء
حتت الركام  ..الكل يركض ويستغيث ..
شاهدت الرجال وهم يصرخون ويبحثون
عن عوائلهم حتت األنقاض..يقلبون األرض
ويستنجدون باجليران ،املشهد ال ميكن وصفه
ٍ
شكل من األشكال.
بأي
دخل اجليش البريطاني وطوق املدينة وشغّل
املولدات الكهربائية لتوفير الكهرباء والتفتيش
عن الضحايا وإخراجهم من حتت الركام
..عدد الضحايا جتاوز  360شخص من
بينهم أطفال .
خالل إجرائي لهذا التقرير وبحثي عن
شهود عيان عاصروا فترة الزلزال بتفاصيله
وأحداثه الدامية ..التقيت بـ « :عمتي
سعيدة» حيث استقبلتني مبنزلها الكائن
بحي  500مبدينة املرج اجلديد « ..عمتي
سعيدة» هي ذاتها حكاية تروي ألف حكاية..
طفلة ال يتجاوز عمرها السبعة أعوام ،فقدت
أهلها يف حادثة مأساوية موجعة  ...لم يبق
لها من يواسي مصابها ويضمد جراحها ...
أخبرتني عن تفاصيل ذاك اليوم وكأنه حدث
باألمس القريب  (( .فقدت أهلي جميعهم ))
 ،انهار سقف الدار فوق رؤوسهم ...قبل أن
تستحضر تلك التفاصيل املخضبة بالوجع
والفقد ...كانت الدموع بوابة الذاكرة والتي
عبرت من خاللها «عمتي سعيدة» إلى حيث
وقعت احلادثة :
ـــ قبل املغرب السماء انقلبت طراقيع* ورعود
ومزن ،وبعد الفطور اتكأ بوي يف الدار احذا
امي  ..وخوتي يلعبوا ياالهم  ..قالتلي أمي
«فزي* يا سعيدة ..جيبي عدالة الشاهي
لباتك* قبل ما ميشي للتراويح ».
فزيت جنري نغسل يف العدالة* ..ساعتها
احلواشني* ابنا* قدمي ،دار ووسط احلوش
بال سقف  ..رفعت راسي وانا انحق بهرة
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حمرة* ..عزقت* العدالة وجيت جنري ألمي
ولفيت على كتوفها ..قالتلي :عدي عدي بال
هبال هذه طرقاعة  ..وانظر وين انزلت.
طلعت من الدار وما وصلت وسط احلوش
اال والدار متكسكسة* فوق راس هلي .قعدت
انعيط وانثغبر* قدام حوشنا  ..جاني جارنا
«خميس احلمروش» يجري  (( :كنك* يا
سعيدة )) قلتله  :ياناعلي يا عمي خميس
هلي طاحت عليهم الدار..
لفا علي عمي خميس وحطنا يف بابور،
وشالنا برا املدينة ،بتنا ليلتنا ويف الصبح
عدا احلاج خميس لعمي وقاله  :عظم اهلل
اجركن خوك وهله طاح عليهم سقف الدار،
ما اجني منهم امفيت سعيدة وراني خذيتها
مع واشوني  ..جاء عمي وجت حكومة سيدي
ادريس واالجنليز ..وطلعوا هلي من حتت
التراب ..وستفوهم قدامي اتقول سردينا
احذ بعضهمن امي وبوي وخوتي الثالثة
واحد بو عام والثاني بوعامني والثالث بواربع
اعوام...
عشت مع سيدي عوض جيعانة ،ورباني،
وجرى النصيب وخذاني لولده قال ما نعطوا
خيرنا لغيرنا..
احلاجة سعيدة أخبرتني يف نهاية حديثنا أنها
ليلة السابع والعشرين من رمضان يف كل عام
كأنه اليوم الذي شهد حادثة الزلزال ...
ابكيهم يف كل حني ولكن يف ذكرى وفاتهم
تخونني دموعي وال تفلح كل محاوالت ابنائي
مواساتي فاجلرح عميق لم تداوه كل تلك
ت أما ً
ت أطفاالً واصبح ُ
السنون  ...أجنب ُ
ولكني لم أكف يوما ً عن افتقادي ألهلي
واحتياجي لعائلة وأخوة أشد بهم عضدي ...
هناك ،يف ذاك الوقت من الزمن كان سكان
ٍ
موعد مع القدر ..
مدينة املرج القدمي يف
لم يكن يف حسبانهم أن زلزاالً سيخسف بهم
األرض ،وأن الركام سيغطي املدينة بأسرها
 ...رائحة املوت التي سكنت بيوتهم يف تلك
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السويعات التي سبقت حلظة وقوع احلادثة
لم يستدركها أحد  ..كانوا آمنني يف ديارهم
وبني عوائلهم  ...على حني غرة وقعت املجزرة
وأضحى اجلميع أشالء متناثرة  ..لم يرأف
املوت بحال شيخ يف ضعفه ،ولم يستعطفه
صراح ٍ
طفل يف مهده .
حادثة زلزال املرج القدمي ال تزال عالقة
يف أذهان الكثيرين ممن عاصروا وقائعها
الدامية وأحداثها املُفجعة ..احلاج «سعد
القطعة» ،يف التسعينيات من عمره كان له
ب من الفقد  ...حكايته التي يروي
نصي ٌ
تفاصيلها بعبراته اخلانقة  ..والتي ألزمته
الصمت ما بني احلني واالخر  ..حتجرت
الدموع يف مقلتيه حينما استحضر أرواحا ً
لم تغب عن ذاكرته املثخنة بالوجع ..
عني
يقول احلاج سعد القطعة  :لم تغب
ِّ
تفاصيلها ،كيف لهذه الذاكرة رغم ُكهلها أن
جتسد ذاك املشهد وكأنه حدث ليلة البارحة
 ...صراخ أطفالي وهم حتت الركام ( ..يا
باتي يا باتي دونك لي ) يا لها من استغاثة،
وياله من أنني ..أصواتهم عالقة يف ذاكرتي
املثقلة بالصور والصراخات) ) ُكنا جنلس
قرب بعضنا البعض يف دارنا التي ال منلك
سواها :
ــ احلال كان حال اشتاء ،واملطر خيط من
السماء ..انريد منشي اشنيل الكعك للكوشة
يخبزوه على العيد  ..انا طلعت قدام باب
الدار ونلبس يف كنرتي والوطا تبرم بي قعدت
انعيط ونقوللهم تعالوا جاي اطلعوا من الدار
 ..اولدي البكري كانت حركته اسرع ،جاء
يجري احذاي وكال الباقي طاح عليهم سقف
الدار وتعرموا على بعضهم ..والضي وقتها
طفا ..واملطر اشبوب اشبوب ..طلعت جنري
برا ونلقى الدنيا كلها جتارا ويتعايطوا ..عويله
وصبايا ورجاله يطايحوا يف وسط الطريق ..
جاني خوي وجاري وقعدوا يرفعوا يف سقف
الدار وندوروا يف الواشون وامهم ..سمعت

صوت يقول يا باتي يا باتي ..جيت جنري
شوره ..نفضت التراب والسنور وهي تطلع
بنتي الكبيرة عمرها  7سنني هذه الوحيدة
اللي ناجية مع خوها ..وساعة ونصيب وانا
نسمع صوت واطي يستغيث دونكم يا هووو
..لومينها ام الواشون رفعنا عليها السقف
..بان علينا راسها خذت نفس وشربناه
اجغيمة امية  ..وفزعوا اجليران ورفعنا
السقف من عليها  ...وصل الهالل االحمر
وشرطة امللك ادريس وشرطة االجنليز
وقعدوا ينقذوا يف الناس واالهالي من حتت
الركام  ...ماتوا ثالثة من عويلتي عيل عمره
 11وبنت عمرها عامني ومولودة عمرها
شهرين....
هامش ال بد منه :
بوهم  :ابوهمـ أي والدهم  /أيعيط  :يبكي

وينوح  /.ما والي شاقي بوالي  :ال أحد يهتم
بأحد .
هله  :أهله وذويه  /.رمينا  :جلأنا /.
الوشنات  :العوائل  /.نبا  :أنباء  /.اطرطشت
 :تفرقت /.السيزة  :لعبة شبيهة بالشطرجن/.
بالة  :جاروف /.السبيتار  :املستشفى/.
الكانون  :املوقد /.وامليت أكثر من الناجي :
املوتى أكثر من الناجني /.طراقيع  :صوت
الرعد  /.فزي  :قومي من مكانك  /.لباتك
 :ألبيك  /.العدالة  :سفرة الشاهي كامل ًة /.
احلواشني  :املنازل /.ابنا قدمي  :بناء متهالك
 /.بهرة حمرة  :هالة ضوء حمراء  /.عزقت
 :رميت  /.متكسكسة :
متداعية بالكامل  /.انثغبر  :اثير الغبار /.
كنك  :ماذا بك ؟ /قلتله  :قلت له .
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هذا الفتى شاهد غضب اهلل
مقال نرش يف مجلة  lifeاألمريكية بتاريخ 8مارس
 1963كتحقيق صحفي عن كارثة زلزال المرج.
حتت أشعة الضوء الساطعة يف خيمة املستوصف
إلحدى مخيمات اإلنقاذ يف مدينة املرج ،تشاهد
شابني أمريكيني يعمالن يف إدارة الرعاية الطبية
التابعة للقوات اجلوية األمريكية يعاجلان صبيا ً
جريحا ً متلكه اخلوف والرعب: .
ـــ «أهدأ ..ال تتحرك كثيراً»..
متتم الطيار (رتبة فئة ثانية سالح جو) «جو رايس»
البالغ من العمر  22عاما ،من إنديانا ميسيسيبي»،
يربت على خد الصبي ،مستطرداً:
ــ «آآآه ..أن ما أريد أن أقوله لك أيها الصبي هو
أنك ستكون على ما يرام ،متاما ً هذا هو كل ما يف
األمر».
كما تشاهد إلي اليمني الطيار (رتبة فئة ثالثة
سالح جو) «رون لوخ» ـ  19عاما ً ـ من سانت
لويس ،يقوم بحالقة رأس الصبي ويخيط اجلرح،
ويف املقدمة إلى الشمال ترى والد الصبي يجلس
القرفصاء بجانبه .فما حدث يف املرج هو أنه
خالل ٍ
ثوان مرعبة من الزمن يف إحدى الليالي،
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شاهد العالم الذي عرفه هؤالء العرب أسوأ
زلزال شاهدته ليبيا منذ قرون من الزمن .ففي
مدينة برقة هذه (يسمونها بالعربي املرج) والتي
يبلغ عمرها حوالي  2500عام ،وحيث كانت
هذه العائلة تسكن ،اختفى حوالي  300شخص
فجأة وجرح  200آخرين وحرم حوالي 10000
شخص من مساكنهم.
من غرابة هذا الزلزال املرعب أن أغلب الضحايا
الذين كنت أشاهدهم يف املدينة املنكوبة كانوا من
النساء واألطفال ،فاألرض زلزلت زلزالها خالل
إعصارٍ من األمطار الغزيرة ،وبدون أي إنذار يذكر،
حيث كانت الساعة تشير إلى  7:19مساءاً،
عندما كان أغلب الرجال يف طريقهم من العمل
إلى بيوتهم.
كان الكثير من األطفال نائمني ،وكانت أمهاتهم
يعددن وجبة العشاء للكبار ،وفجأة بدأت الشوارع
تهتز وتترنح .وبدأت حيطان املنازل املبنية باحلجارة
تتشقق وتتهاوي على األرض ،وبدأت سقوف املنازل

تنهال على رؤوس السكان بني صرخاتهم املدوية
فلم يكونوا يدرون مبا يحدث.
يف خضم ساعات الرعب التي تلت ..أرتبك الذين
جنوا بحياتهم ففروا هاربني إلى الهضاب القريبة
يحفرون التربة بحثا ً عن أقاربهم بني األنقاض
يدعون اهلل أن يجدوهم على قيد احلياة.
ولكن املساعدة جاءت بسرعة خاطفة ،حيث اقلعت
الطائرة بالطيارَ ْين «رايس» و»لوخ» مع مستشفى
كامل من قاعدة «ويالس» يف طرابلس كجزء من
فريق مساعدات القوات اجلوية األمريكية ،وبدأوا
يف العمل إلى جانب القوات البريطانية والقوات
الليبية.
قامت فرق اإلنقاذ بنصب مخيمات إلجالء السكان
ونقل ذوي اإلصابات البليغة بطائرات الهيلكوبتر
إلى املستشفى يف بنغازي ،ومت دفن أول  200من
املوتى يف قبر جماعي.
وعندما خفّت وتيرة الهزات األرضية وانتهت
الهيستيريا ،امتلك الناس السكون .قال أحد
األطباء أن العرب هنا يعتقدون أن هذه الكارثة
جاءت من «فوق» مشيراً إلى السماء .وبينما
تستمر احلياة اجنبت إحدى السيدات طفالً على
بعد عدة ياردات من اخليام األمريكية ،وجاءت
به إلى اخليمة للعالج .بينما خرجت امرأة أخرى
عن عقلها وبدأت يف الصراخ ،ومثل هذا الزلزال
ووالدة ذلك الطفل ،فهذه أيضا ً كانت من مشيئة
اهلل.
املراسل« :جوردان بونفانت»

حصص املاء:
يف الوقت الذي ترى فيه السكان يتزاحمون على
خزان املياه ،تشاهد اجلنود الليبيون (أعاله)
يقومون بتوزيع املياه مبلء أية حاوية متوفرة ،حيث
تطلب األمر جلب املياه من خارج املرج بسبب تلوث
املياه يف املدينة.
نقل أحد الركاب:
فتاة جريحة (أدناه) تتحلى بحلقة يف أنفها يتم
اجالؤها على نقالة بالطائرة.
املشايف الرحيمة :
يف إحدى خيام املستشفى يف ضواحي مدينة املرج
املنكوبة ،يقوم الفنيون الطبيون األمريكيون بعالج
صبي مصاب بجراح بينما يقوم والده باجللوس
إلى جانبه لتشجيعه والتهدئة من روعه.
املدينة املحطمة:
إنقاذ ما يكن انقاذه من البراميل احلديدية
من جبال الركام :
اضطر هذا الليبي إلى الهجرة من مدينة املرج من
ب
أجل بناء حياة جديدة يف مكان آخر .رمبا َّ
سب َ
هذا الزلزال يف إنهاء هذه املدينة التي يبلغ عدد
سكانها قبل الزلزال  13000نسمة والتي أصابها
زلزال آخر يف القرن الثاني أو الثالث قبل امليالد،
وحتى أنه أصابها زلزال آخر ليس بالبعيد ،أي يف
عام 1923م .من األرجح أنه سيتم بناء مدينة
جديدة على موقع آخر أكثر سالمة فوق الهضاب
القريبة من هنا.
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ذاكرة جدة التجارية وسجلها االقتصادي القديم ..

شارع قابل..
أكثر من  100عام من العراقة
نجاة الماجد  -السعودية
يقع «شارع قابل» يف وسط مدينة جدة السعودية،
وميتد من الغرب إلى الشرق ،ويعتبر أهم شارع
يف جدة القدمية على اإلطالق ،هذا الشارع
بناه «الشريف حسني بن علي» يف الثالثينيات
الهجرية للقرن الرابع عشر واشتراه آل قابل من
ابنه الشريف علي عام 1344هــ.
وقد روى األديب واملؤرخ «محمد علي مغربي»
قصة تأسيس شارع قابل يف رواياته لسيرة
سليمان قابل قائالً :
(( هذا الشارع بناه «الشريف احلسني بن علي»
يف الثالثينات أثناء واليته على عرش احلجاز،
ويف عهد ابنه «الشريف علي بن احلسني»
اشتراه «آل قابل» من الشريف علي مقابل بعض
املال وبعض األغذية التي كانت حكومته يف أشد
احلاجة إليها لتصرف للجند خالل احلرب,
واستطاع الشيخ «سليمان قابل» بذهنيته
املتفتحة أن يجعل من هذا الشارع أهم شارع يف
مدينة جدة يف ذلك الزمان)).
كان الشارع وقتها مكشوفاً ،فتعاقد مع شركة
أملانية على تسقيفه ،ومت تغطية الشارع بسقف
من املعدن املضلع (التوتوه) يقوم على أعمدة
حديدية ،ويرتفع ارتفاعا ً كبيراً ،ألن علو الشارع
كان قد بني عليه دور من املكاتب التجارية.
وأضاف املؤرخ «محمد مغربي» :
(( لقد شاهدت العمل يف تغطية الشارع يف
األربعينات يف أوائل العهد السعودي ،وهو يسير
على قدم وساق حتى متت تغطية الشارع على
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أحسن ما يكون يف ذلك الزمان)) .
وأشار إلى أن «آل قابل» لم يكتفوا بتسقيف
الشارع ،ولكنهم استوردوا ماكينة كهربائية
ضخمة وادخلوا الكهرباء والتهوية الكهربائية إلى
كل دكان ومكتب يف الشارع ،فتدافع أصحاب
الدكاكني إلى االستئجار يف شارع قابل ،وأصبح
الشارع مختصا ً باألقمشة ،وبعض البضائع التي
متيز بها شارع قابل.
واجلدير بالذكر أن «شارع قابل» كان بداية ظهور
الطبقة املتوسطة يف جدة تلك الفترة ،والتي
حولت التجارة وسيطرت على االقتصاد ومنها
خرج معظم جتار جدة بحسب ما روت الشاعرة
«ثريا قابل» يف لقاء سابق لها حتدثت فيه عن
شارع قابل وعائلة قابل ،وقالت :
(( أزور الشارع يف شهر رمضان من كل عام،
وأعود خاللها بالزمن لطفولتي وأنا أمشي يف
الشارع وأتوقف أمام دكان اخلواجة (ينّي)
حيث تدهشني األلوان وطريقة التنظيم التي
يعد بها زجاجات الزيتون واملخلالت وأنواع
ُّ
األجبان)).
وأشارت إلى أن معظم جتار اململكة بدأوا من
شارع قابل ،وبعضهم بدأ من بسطة صغيرة يف
الشارع و لم نكن نأخذ منهم إيجاراً رغم أنهم
(يبسطون) يف الشارع الذي منلك كل دكاكينه
ومتاجره ،بينما مستأجر الدكان كان يتسلم منا
(ملبة) ومروحة.
وتتذكر «ثريا قابل» عندما عادت من مصر بعد
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تخرجها :
(( يوم عدت بعد تخرجي من مصر توليت
ترتيبات حسابات املتاجر والدكاكني ودفاتر
املستأجرين نيابة عن العائلة ,وعرفت أسماء
التجار جميعهم)).
ويذكر املؤرخ محمد علي مغربي يف سيرة
«سليمان قابل» أنه كان تاجراً كبيراً  ،وكان
موظفا ً كبيراً كذلك ,قبل العهد السعودي كان
رئيسا لبلدية جدة ,وحينما تأسست املحكمة
التجارية يف جدة وهي أول محكمة تقام من
نوعها يف العهد السعودي وتقوم بالفصل يف
القضايا واألمور التجارية كان سليمان قابل أول
رئيس لها ،و قبل ذلك كله كان رئيسا ً لإلدارة التي
متنح تراخيص االستيراد ،ومن أعماله التجارية
انه أول من تولى رئاسة أول شركة للسيارات
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يف جدة يف العهد السعودي ،وعمل على استيراد
سيارات «فورد» و»ستودي بيكر» ،ولم حتظ هذه
الشركة بالتوفيق فتمت تصفيتها بعد أن واجهتها
العديد من املشاكل.
وصف شارع قابل وموقعه :
يبدأ شارع قابل من «النورية» شرقا ً وينتهي إلى
«باب البنط» غرباً ،و»اخلاسكية» سوق يبدأ من
منتصف شارع قابل ميتد جنوباً ،ثم ال يلبث
أن يتجه شرقا موازيا ً لشارع قابل من اجلهة
اجلنوبية لينتهي إلى النورية حيث «بيت زينل»
الذي أزيل يف افتتاح الشارع اجلديد ( شارع
الذهب ) مع ما أزيل من النورية .
جغرافيا األسماء ،تاريخ غني بالتفاصيل :
وعلى اليسار إذا مت دخول «اخلاسكية» من
شارع قابل ،يوجد دكان «محمد علي بالطو»،

رجل أصله من بخاري ،وكان يبيع اخلردوات
والقزاز ،ثم دكان «مصطفى لبني» ،وهو من
أهل مكة املكرمة ،وكان يبيع املسامير وأدوات
النجارة لصنع األبواب والشبابيك ،ثم دكان
«حامد الدخيل» ،وكان يبيع الصحون والكاسات
والفناجني ،وبعده بقالة «وجيه باريان» ،ثم
محل لبيع القماش لنوري أبو زنادة ،ثم دكان
«جميل أبو العينني» ،وكان مختصا ً يف بيع
العمائم واألحارمي الرشوان واحللبي والبقش
الكشميري ،وكان زبائنه أفنديات جدة ،ثم دكان
ألحد السبحية من بيت «اللغات» ،وكان يبيع
السبح ،وإلى جنوبه دكان الشيخ «عمر سنبل»،
وكان أحد جتار «اليسر ( املرجان األسود )،
وكان يبيعه يف مدخل بيته يف حارة البحر .أما
دكانه يف اخلاسكية فكان لبيع السبح املصنوعة
من اليسر ،وبعد دكان الشيخ عمر سنبل دكان
ألحد املوالي اسمه «عبد اخلير» ،كان يشتغل يف
إصالح الكوالني واألقفال ،وبعده قهوة «خبيني»
التي أصبحت بعد ذلك دكانا ً استأجره السيد
«عبداهلل شربتلي» ليبيع فيه العصير والبرتقال،
ومنه بدأت جتارة الشربتلي .بعد قهوة خبيني
يوجد مستودع لباشميل ،وبعده دكان صيريف

ق
�الوا

اسمه «ابن لعثم» ،وكان من احلضارم ،وبعده
بقالة «العمودي» ،ثم دكان الشيخ «علي حفني» ثم
دكان عطار اسمه «احمد آقو» ودكان للصيريف
«بارعيده» .
ثم يتجه الشارع إلى الشرق حيث يوجد دكان
«صبري» ،بياع اخلبز والتمر ،ثم فوال اسمه
«الكبش» وبعده بياع «مقادم» ،وهو رجل من
«جاوه» ،وبعده دكان خياط اندونيسي ،ثم قهوة
«سعيد حامت» ،ويف نهاية الشارع من الشرق
يوجد «بيت زينل» ،وهو عبارة عن مجمع سكني
آلل زينل وإلى جواره بيت «العطيوي» شيخ
اجلزارة ،ثم النورية .
أصل البنك األهلي السعودي :
دكان «احمد آقو» ودكان «بارعيده» اندمجا يف
ٍ
دكان واحد عبارة عن مصرف صغير لعبدالعزيز
و»صدقة كعكي» ،وكان يعمل معهم الشيخ «سالم
بن محفوظ»  ،ومن ذلك الدكان بدأ «البنك
األهلي» الذي يراه الزائر جلدة اآلن ضمن أعلى
أبراج جدة وأقدم املعالم العمرانية بها ..
والزال شارع قابل يف جدة القدمية قائما يروي
قصة حقبة من الزمن اجلميل ملن مير به من
السواح والزائرين ملدينة جدة القدمية ..

(لم أكن أستطيع إنقاذ أحد..
أنت ال تستطيع إنقاذ البشر..
بوسعك أن متنحهم احلب وال
تستطيع تغييرهم.....تقدم لهم
العزاء فحسب).
أناييس نني
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األزياء الشعبية المرصية ..

أم الدنيا  ..واألزياء أيضاً

نسرين هاشم
قبل البدء يف التفاصيل ناخذكم يف جوله صغيرة
للتحدث عن مصر وحدودها وما تتمتع بيه من
موقع استراتيجي متميز فهي رابط جيد بني
قارتي آسيا و إفريقيا وهذا الرابط يعد من أهم
املميزات التي تتمتع به مصر.
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حيث جند ان حتدها من الغرب ليبيا ،ومن
اجلنوب السودان،ومن الشمال تطل علي البحر
األبيض املتوسط ،ومن الناحية الشرقية تطل
علي البحر األحمر .ولذلك فهي تتمتع بعده
اختالفات بيئية وثقافات فكرية تتوارثها األجيال

وتعكس معتقداتها ومفاهيمها الشعبية على
طبيعة البيئة والتي ميكن من خاللها تقسيم
مصر الي عدة مناطق تراثية وثقافية.
األزياء فن راق علي مر العصور :
الزي بالنسبة للمراة املصريه تاج فوق رأسها ،فهو
جزء ال يتجزأ من تراثها الشعبي و يعكس الكثير
من العادات والتقاليد كما يعكس صورة املجتمع
واحلياة فيه ،وتختلف األزياء التي ترتديها املرأة
املصرية من محافظة إلي أخري يف أسمائها
وخاماتها وألوانها وبعضها اليزال مزدهراَ كالزي
البدوي والسيناوي ،والبعض اآلخر اندثر وزال
مثل الزي السكندري والصعيدي.
ويعود السبب وراء اندثار الزي والتراث الشعبي
ٍ
محافظة ما هو االنفتاح علي العالم اخلارجي
يف
والتطبع بيه والتقليد األعمى له ،فبعد أن كان
ٍ
محافظة زي مناسب لعاداتها وتقاليدها،
لكل
أصبح الكل متشابها ً يف مالبسه ،فبعد أن كانت
املرأة الصعيدية صاحبة زي محدد  ..واملرأة
الفالحة لديها زي آخر  ..واملرأة البدوية متلك
زيا ً مغايراً  ..وكذا املرأة اإلسكندرانية تتميز
بزي يختلف عنهم جميعا ً  ..أصبح اجلميع
متشابها ً يف مالبسه ،وال تستطيع التفريق بني
أمناط أزياء املرأة يف مصر ألنها اصبحت تتبع
ما يسمي باملوضة.
حكاية لكل زي :
ما هي إذن االزياء الشعبية يف محافظات مصر؟
تعالوا معنا نتعرف عليها وعلي مواصفتها. .
األزياءالشعبية-:
هي ملسات إبداعية جمالية ذات رونق خاص،
ٍ
كقيمة أخالقية،
حيث أنها اعتنت بظهور املرأه
فدقة التطريز وجتانس األلوان واالهتمام
باخلامة ،جعلت الثوب الشعبي محببا ً ألجيالٍ
عديدة ومميزة ،ويقبل عليه السياح بشكل كبير.
وأبزر ما مييز الزي املصري عن غيره من األزياء
هو العناية الفائقة بتطريز املقدمة بالزي بالشغل
اليدوي .
أزياء جنوب مصر و النوبة  :األحمر ممنوع قبل
الزواج .

يعني اسمها «فرعون الذهب» ،وسميت بهذا
اإلسم نظراً لوفرة مناجم الذهب بأرضها عبر
العصور.
وللمرأة النوبية جمال من نوع خاص ،فالبشرة
اخلمرية والسمراء املشرقة بإشعة الشمس لها
رونقها اخلاص بها ،واملرأة هناك ترتدي مالبس
تتفنن يف تطريزها باخلرز والترتر .ولها دائما ً
اسلوبها اخلاص يف اللباس حسب العمر واحلالة
االجتماعية.
واملرأة النوبية قبل الزواج ترتدي األلوان اخلفيفة
والهادئة ،وبعد الزواج ترتدي ألوانا ً زاهية يغلب
عليها األحمر الذي ال يسمح لها بارتدائه قبل
الزواج .وعلي الرغم من أن أزياء املرأة النوبية
مختلفة يف التطريز واأللوان واخلامات
إال أنها البد لها من ارتداء ما يسمي باجلرجار
فوق املالبس.
و»اجلرجار» عبارة عن ثوب من قماش التل
األسود الرقيق ومزين برسومات منقوشة بنفس
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اللون ،وله تطريز يتجدد كل سنة ،ويجب أن
يكون اجلرجار أطول من مقاس صاحبته
بحوالي شبر لكي جتره خلفها ،ومن هنا جاء
اسمه
«اجلرجار» ،والزالت الفتيات يلبسن اجلرجار
حتي وقتنا هذا .وقد قيل إنه صمم علي هذا
الشكل ملسح أثر أقدام املرأة أثناء سيرها فال
يتبع خطواتها أحد.
ويحظي الزي النوبي بالكثير من اجلاذبية
خاصة وأن أشكاله تعكس الكثير من مالمح
احلضارة الفرعونية .
أما الزي الرجالي فهو واحد يف املجتمع النوبي
يف أغلب املناسبات باستثناء األعراس ،فهو
يلبس اجللباب األبيض القصير وعليه صديري
به نقوش وزخارف بألوان زاهية جداً وحتته
سروال أبيض .وأيضا ً يلبس الرجال الطاقية
التي تتواجد فيها كل األلوان الزاهية.
اسوان ثم االقصر ،القفطان والشقة :
بعد ذلك تقبل املرأة الصعيدية ،وهي تختلف
اختالفا ً تاما ً عن املرأه النوبية بالرغم من انها
شريكتها يف اجلنوب ،أو مبعني أصح يف صعيد
مصر .وعلي العكس من الشائع ليس كل من
يعيشون يف الصعيد من ذوي البشرة السمراء،
ولكن لكل قاعدة ما يخالفها ،ففي الصعيد
أيضا ً توجد البشرة البيضاء .إذ أن بياض الوجه
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مع الدالل واألنوثة يضفي على املرأة الصعيدية
جماالً من نوع خاص يخطف القلب واألبصار.
كانت املرأة الصعيدية تلبس ميا يسمي بامللسن،
ٍ
ٍ
واسعة جداً وذات أكمام
عباءة
وهو عبارة عن
واسعة ،وعندما تتأملها جتدها مدرجة بنظام
الكشكشة املختلفة باإلضافة إلى ارتداء الطرحة
على الرأس ،وتلبس «امللس» فوق املالبس
العادية ،وال تستطيع املرأة الصعيدية اخلروج أو
مقابلة أحد إال بهذا الزي .
و ترتدي نساء األقصر اجلبة ،وبينما ترتدي
نساء «إسنا» ثيابا ً تشبه اجللباب البلدي ،وهو
رداء طويل معروف باسم «القفطان».
وأيضا يف «بني سويف واملنيا» ترتدي النساء
«امللس» إلي جانب ٍ
رداء آخر بشكل منتصف
دائرة ،و يسمي «شقة» .وتستخدم البردة يف
أسيوط وهي تصنع يدويا ً من الصوف األسود،
وهناك أيضا «احلبرة» من احلرير أو القطن.
القاهرة واجليزة  ،مملكة املالية اللف :
وبالتدريج جند أنفسنا يف وسط الدلتا ،وهي
أولى املناطق التراثية والثقافية يف مصر،
وتوافدت عليها العديد من األزياء اخلارجية،
وذلك بسبب االحتالل األوربي ،وعلي مدار
التاريخ توافدت عليها العديد من اجلنسيات
أبرزها الفرنسية واإلجنليزية والتركية ،ولذلك
فإن وجود األزياء التراثية اقتصر علي األحياء

الشعبية فقط فكان للزي النسائي يف هذا
العقد من الزمن احترام ووقار وهيبة ،فكانت
«املالية اللف» السوداء و»اليشمك» سيدة
الساحة ،وكانت املرأة حتجب وجهها فيما عدا
العينني ببرقع أو خمار ،وأصبحت املالية تلف
بإحكام حول اجلسم وجتمع حتت الذراعني ،مع
البرقع األبيض .وكان ذلك دليالً على شخصية
بنت البلد الشهمة ذات اجلانب األصيل .وأغلب
السيدات الكبار يف السن كن يرتدين منديالً
سمي وقتها «أبو اوية» .وذلك حتي بادرت «هدي
شعرواي» بخلع البرقع وذلك بعد ثوره . 1919
وكانت مالبس الرجال تختلف باختالف احلرفة
املزاولة فمثالً النجارين واحلدادين كانوا
يرتدون سرواالً فضفاضا ً من قماش «الدمور»
أو «العبك» ،ويشد حول الوسط ٍ
بدكة طويلة من
القماش الصوف املبروم ومعه قميص بأكمام
ٍ
بفتحة طويلة تنتهي
طويلة ثم جلبابا ً فضفاضا ً
أسفل الصدر ،أما غطاء الرأس فعبارة عن
طاقية قد تلف حولها عمامة.
وكان الرجل القاهري يرتدي البدلة الرسمية
بالطربوش الذي كان يعني أنه من املثقفني يف
ذلك الوقت .
أما باقي الشباب غير املتعلم وغير احلريف
فقد كانوا يلبسون القميص والبنطلون ،وكان

الطربوش يف ذلك الوقت هو تاج كل الرؤوس .إذ
كانت له مكانة عالية ،وكان يلبسه الغني والفقير
واملتعلم واجلاهل .
الدلتا والوجه البحري ،سحر املنديل أبو أوية
وهنا جند أن املرأة الفالحة تختلف كثيراً عن
باقي املحافظات ،وذلك ألنها تلعب دوراً مهما ً
يف العمل مع زوجها يف احلقل ،فهي يف الدلتا
ترتدي نوعني من الثياب أحدهما بسيط يف
تفاصيله ،وهو للمنزل والعمل يف احلقل ،واآلخر
للخروج يف املناسبات واألعياد .
ويف دارها تلبس الفالحة عباء ًة من القطن
املنقوش بألوان زاهية بأكمام طويلة ،ومتيل
املالبس إلي «التقسيمة» يف منطقة الصدر ،ثم
ينزل باتساع ،وقد تعمل بعض الثنيات يف الثوب
للزينة ،والتختلف ثياب اخلروج عن ثياب العمل
أو املنزل إال من حيث اللون ،الذي يكون غالبا ً
أسود ،ونوع اخلامة التي يصنع منها الثوب.
حيث أن أغلب املالبس يكون بها «ملعة» ،وتكون
مطرزة باخلرز امللون واخليوط الالمعة ،وقد
يستبدل التطريز بشرائط من احلرير أو الستان
الالمع ،كما يستخدم منديل الرأس املثلث الشكل
املعروف باسم «املنديل أبو أوية» ،باإلضافة إلي
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الطرح احلريرية والشيالن القطيفة امللونة أو
الشيالن احلرير.
أما مالبس الفالح املصري فتمتاز باتساعها
وبساطتها الشديدة ،فيرتدي الفالح اجللباب
الواسع غالباً ،أما يف غير أوقات العمل فيرتدي
جلبابا ً آخر من الصوف اليختلف عن جلباب
العمل يف التصميم ،ويضع علي كتفه عباء ًة
أو»السة» والعمامة علي الرأس.
يف الشرقية  ..سيادة البروان.
املرأة هناك اشتهرت بارتداء عباءة مشغولة
ومطرزة تسمى «بروان» والتي كان أهم ما مييز
تصميمها هو النقوش والتطريزات التي يغلب
عليها طابع احلصاد كسنابل القمح واألرز.
الصيادين ،الشنة الليبية واجلرد .
تشمل مناطق الصيد املطلة علي البحر
األبيض املتوسط وبحيرات الدلتا ويف
محافظات اإلسكندرية ورشيد ومرسي
مطروح والقري املطلة علي بحيرات املنزلة
والبرلس ومريوط وأدكو ،ال تخلتف املرأة
كثيراً عن املرأة القاهرية ،فنجد أن لباس
املرأة يف هذه املحافظات نفس العباءة اللف،
ولكن باختالف بسيط كونها مضلعة الشكل،
وأيضا ً فهي ترتدي حتت العباءة ثوبا ً متوسط
الطول بوسط ضيق وينزل بكشكشة واتساع
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وأكمام طويلة متوسطة االتساع بألوان زاهية،
أما بالنسبة للمرأة املسنة فهي تفضل األلوان
الداكنة ،ويوجد أيضا ً املنديل «أبو أوية».
اما بالنسبة للرجل الساحلي ،كما يطلق عليه
فكانت األزياء بالنسبة له عبارة عن سروال
من القطن األسود واسع جداً لتيسير احلركة،
وبه سيالتان وعند احلافة قد يزين بالواحدات
الزخرفية ويضيق عند أسفل الساقني ،وينتهي
بأسوارٍ تقفل بأزرار .
كما يرتدي الصيادون «فانلة» من القطن
باللون األسود أو األزرق ذات رقبة طويلة
وأكمام واسعة ،وعليها صديري فاحت ويستخدم
الصيادون يف غير أوقات العمل البرانيط
املصنوعة من القماش األبيض كأغطية للرأس،
أو يستخدمون عمائم أو شيالن تلف حول
الرأس.
أما رجال البدو فيلبسون ثوبا ً يصنع من قماش
يطلق عليه «البيسيه» أو «البفتة» ،وفوق هذا
الثوب يوجد ما يسمي باجلبيرة ،وهي محافظة
من القماش لها حزام يعلق فوق الكتف األيسر
وتلف من حتت االبط األمين .وأيضا ً يوجد
«القبور» وهو جراب للمسدس معلق بنفس
اجلبيرة .
ويرتدي فوق كل هذا صديرية بدون أكمام وال

أزرار ذات خيوط بارزة تصنع مبهارة عالية من
الصوف املطرز يدوياً.
ويوجد أيضا ً طاقية منسوجة من الصوف
األحمر ،وتسمي «الشنة» و ُيقال إنها مقتبسة
من الطربوش التركي ،ويتم شرائها من ليبيا
حيث يوجد تقارب للعادات والتقاليد وطريقة
املعيشة مع بدو مطروح .
ويوجد ما يسمي باجلرد ،وهو عبارة عن
قطعة كبيرة من القماش مصنوعة من الصوف
األبيض ،وال يوجد تقدير لثمنه حيث تتوراثه
األسر حالياً ،وذلك بسبب أنه كان يصنع يدوياً،
ويوجد نوعان من اجلرد  ،جرد خفيف صيفي،
وجرد جريدي ثقيل للشتاء .
أرض الفيروز  ..األزرق للعزوبية واألحمر
للزواج.
ونتجه الي أرض الفيروز كما يطلق عليها،
واخذت منه صفتها واسمها كناية عن القمر حني
أطلق عليها القدماء اسم اإلله «سني» ،فمنذ
عهد الفراعنة إلى العصر احلديث هي البوابة
الشرقية ملصر وبها طريق حورس القدمي.
سيناء أرض األنبياء والديانات السماوية بدايةً
من اخلليل إبراهيم -عليه السالم -الذي عبرها،
وموسى -عليه السالم -الذي أقام بها مع شعبه
بني إسرائيل فترة من الزمن ،و»العائلة املقدسة»
التي عبرتها وهي يف طريقها إلى مصر.
يف احلقيقة ال أستطيع التوسع يف هذه النقطة
بالذات ألنها حتتاج إلى موضوع مستقل ولكن
سأكتفي بهذا ،وهنا جند أن الثوب البدوي يعد
لونا ً من ألوان الثقافة الشعبية مبختلف أنواعه
وأشكاله ومقدرته علي االنتشار والتعبير عن
عادات وتقاليد وثقافة املجتمع السيناوي .ألنها
حتمل يف طياتها مالمح التراث وأساليب الفكر
والتذوق الفني يف املجتمع.
وتتباهي املرأة البدوية باألزياء ،حيث كانت
تتزين يف املاضي بأنواع كثيرة من املالبس،
وتتنوع األزياء الشعبية تبعا ً لكل من املرحلة
التاريخية والبيئة اجلغرافية والفئات العمرية
واملكانة االجتماعية يف مصر ،وتتميز بزيها

اخلاص وحليها الكثيرة وأغطية الرأس التي ال
مياثلها يف جمالها لغناه بالتطريز ذات األلوان
الزاهية والتي يطلق عليها «قنعه» ،وترتدي معه
البدوية «البرقع» الذي مييز القبيلة التي تنتمي
إليها ،وجميعها شغل يدوي.
أيضاً ،أقنعة الوجه املليئة بالعمالت الفضية أو
الذهبية واخلالخيل ،فهذا التنوع حتكمه عدة
أمور من أهمها الوظيفة التي يؤديها الثوب
بالنسبة للمناخ .ويختلف ثوب املرأة البدوية عن
ثوب الفتاة من حيث لون التطريز ،فلكل منها
ثيابها التي متيزها ،فنجد هنا أن اللون األحمر
أو الزهري كما يلقبونه للفتاة العازبة ،وباقي
تطريز اللباس من األمام واخللف باألزرق الذي
يطلق عليه «األشهب» ،ذلك الثوب الذي تقوم
بتطريزه الفتاة من سن 10سنوات ,وتظل علي
ارتدائه حتي تتزوج باإلضافة إلي وجود حزام
لربط الوسط يسمي «صوفية».
ويتم تغيير اللون األزرق إلي اللون األحمر
لإلعالن عن أنها أصبحت متزوجة ,ويتم
تغيير الثوب األزرق وارتداء الثوب الذي يطلق
علي لونه( الزهر) أي األحمر مع باقي األلوان
املزركشة والفواحت مثل األصفر والبرتقالي.
أما السيدات كبار السن فيفضلن الثوب
خفيف التطريز .ويوجد ثوب خاص يطلق
عليه «الوجاهي» ،حيث تقوم املرأة بتطريزه
بأكمله من صدر يسمي «القبة» واألكمام
وتسمي «الردن» ،وبداية من خصر املرأة
حتي الذيل يطلق عليه «البدن» ،يطرز
باأللوان الزاهية ،وتستخدم البدوية ثوبا ً
لألفراح واألعياد ،ويف حالة احلداد ترتدي
ثوبا ً بلون «أشهب» حيث يكون تطريز الثوب
كله من اللون األزرق.أما الرجال فيلبسون
جلبابا ً قصيراً وحتته سروال وعليه «صدرية»
وطاقية على الرأس.
وهكذا جند أن الثياب بتنوعها واختالفها كانت
تعبر هذه االشكال والتطريزات فيها عن ربوع
مصر واملعتقدات واملفاهيم الشعبية لطبيعة
البيئة ..
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الوشم  ..بني الشعر واألسطورة

منى بن هيبة
ال تكاد جتد شاعراً شعبيا ً تكلم يف الغزل إال وذكر
الوشم ،يقول «طارق خالد الفالح» الباحث يف
التراث الشعبي :
ـــ عرف العرب الوشم منذ اجلاهلية .وورثوه جيالً
بعد جيل ،وال زال منهم إلى اليوم من يقوم به،
وعندما نغوص يف أغوار الشعر الشعبي محاولني
استكشاف شيء عن تاريخه محلياً ،جند أقدم
الشعراء الذين وصلنا شعرهم قد ذكروه ،ومنهم
الشاعر «امحمد قنانه» الذي يقول يف إحدى
قصائده  (( :رقن عزوم النظر من اوباري  ..وجدن
افكاري  ..علي موح موالة الوشام اخضاري))
ليس قنانه وحده من ذكر الوشم يف شعره..
بل ال تكاد جتد شاعراً تكلم يف الغزل إال وذكر
الوشم ..كل حسب وجهة نظره ،ويتضح لنا عند
تتبع واستقراء أبيات الشعراء أن نظرتهم للوشم لم
تكن قاصرة ،بل كانت من عدة زوايا ،فنجد بعضهم
تكلم عن جمال خط الوشم ،وذلك القلم الذي كتب
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به ،وكأنه قلم «فيكتور هوغو» الذي يعتقد الطفل
األديب «دانيال سيمبيري» أنه قادر على كتابة كل
شيء من رواية إلى موسوعة ورسائل ليست يف
حاجة إلى ساع بريد لتصل وجهتها .
بل يعتبر الشاعر «عبداهلل البويف الدينالي» أن
خط الوشم على وجه املرأة يف جماله ووضوحه
كخط القرآن الكرمي على اللوح ،فيقول يف إحدى
قصائده:
(( الفم حتلف ما تلمط بيه  ..الوشمة كي ختمة
ياسني.))..
وجند شعراء آخرين تكلموا عن أماكن وجود
سواء يف اليد أو اجلبهة أو أسفل الوجه
النقش
ً
،كما سيأتي يف األبيات القادمة ،بينما جند شعراء
آخرين تكلموا عن شكل الوشم فتحدث بعضهم
عند عدد الدوائر كقول احلاليف:
شبتّا  ..وين ما اتبهت
(( لْها عني سودة تقهرك َ
فيك ما ْتملها.

وفيها ثالث اصفار يف جبهتّا  ..للنار ما يربح اللي
نفلها)).
وجند شعراء آخرين تكلموا عن لون الوشم كقول
«هاشم بو اخلطابية» :
(( ياما شقينا به كحيل هدوبه  ..اواجد جرينا يف
معاني صوبه..اللي شفته قيرة عسل مصبوبه ..
وفوقه نفايل سود بالنخضاره.))..
وهذا اللون املذكور ( األخضر املائل للسواد ) من
أفضل األلوان ،وقد أخبرنا اهلل تعالى بأنه لون
اجلنة ..وذلك يف قوله سبحانه { مدهامتان }،
وجند شعراء آخرين تكلموا عن الوشم بصورة أكثر
شموالً كقول «حسن لقطع»:
((وحتوجيبها حتت اجلبني نظافة  ..وشناف عني
قرقاضة سيور الكفه ..اللي بها تصدع غايشه
بعفافه  ..وهالنقش بالنيله اللي راضفها.))..
عندما ننظر إلى الوشم يف الشعر الشعبي جند
أن الشعراء قد احتفوا به وبالغوا يف مدحه ،وهذا
يدل على أنه ال يقل مكانةً عن احللي ..فهو يزيد
املرأة جماالً وحسناً ،وال أَ َد َّل على ذلك من احتمال
ألم اجلروح يف سبيله ،نعم إنه يزيد املرأة حسنا
وجماال ..هكذا اعتبره جميع الشعراء ..ولكن ثمة
شاعر معاصر له نظرة خاصة يرى أنه يشوه املرأة
! فيقول يف وصف محبوبته:
(( و قير ما اش ّوه من عمل وشامه  ..و يف ارهاف
حاجرهن بدع ص ّواره ))
فكأنه يعتبر الوشم مشوها للمرأة ،ولكنه يقول إنه
لم يشوه محبوبته لكثرة جمالها ،وجند صورة أكثر
تفصيال عند الشاعر «عبدالسالم احلر» يف قوله :
(( قدمية وما زالت تقول جديدة  ..نار سمح دقات
الوشام علي ايده)).
إذ يدل بيته بداللة االلتزام على أن الوشم منه
حسن ومنه غير ذلك».
األسطورة تؤرخ للوشم :
تتعدد الوشوم بتعدد األساطير ،كما شاركنا
احلديث الكاتب «أحمد التهامي» الذي يقول:
ــ يف ظني أن التفريق بني الوشم والوسم تاريخيا ً
لم يكن ممكناً ،ألن سمة القبيلة كانت ترسم
على كتف اإلنسان كما على صوف احليوان ،إذ

عدت بديالً عن البطاقة الشخصية يف قدمي
الزمن ،أما حديثا ً فلم تعد تلك الطريقة للتعريف
بالهوية ضرورية فغدا الوشم معبراً عن أحاسيس
جمالية ٍ
ٍ
ٍ
فنية يف املاضي ،وكانت
كوظيفة
معينة
هذه الوظيفة موجودة أيضا ً لكنها مثقلةً بأعباءٍ
أخرى توازيها وتفرض عليها ،وأعتقد أن كل
ٍ
مرتبط مبرجعيات القبيلة ونظرتها لنفسها
وشمٍ
والقيم االجتماعية التي تعطيها األولوية كالكرم أو
الشجاعة أو القتال وما شابه ،ولذلك تتعدد الوشوم
بتعدد األساطير ،وتطرق الوشوم نفس األماكن التي
تخلدها األسطورة وعلى سبيل املثال جند السيف
مرسوما ً على كتف رجل يرمز الحترام املجموعة
األثنية للقتال كقيمة منفصلة ومعبرة يف آن ،ورمبا
استخدم مبجرد اإليحاء ،كالشعر ينتشر فينشر
أخباراً عن مجموعة إثنية تفضل أن حتيط نفسها
بستارٍ حامٍ من الكلمات ،وقد استمدت الوشوم
رمزيتها من احلياة اليومية للمجموعة األثنية مبا
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برقة القدمية واقتصادها
إليونورا قسبارىن
جامعة «السبيسيا «روما

عملة إغريقية حتمل نقش نبات السلفيوم النادر الذي كان يتم إستيراده من ليبيا

ترجمة :سعاد خليل
امتازت برقة يف القدم بحياة مليئة باإلحداث
العظيمة ،فضالَ عن الغنى واالزدهار
،باشتراكها مع سوسة وطلميثة وتوكرة
ويوسبريدس ...حيث كانت مدينة برقة مركز
نشاطات ثقافية وفنية ودينية واقتصادية
كبيرة.
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أما البحر األبيض املتوسط...هذا البحر الذي
تطل على شواطئه كال من أثينا واإلسكندرية
ولبتسمانيا وقرطاج وروما -واملراكز املدينة
لبرقة نفسها –يف املاضي كما هو احلال اليوم
خلق اتصال وترابط يف املصالح واألقدار.
فدراسة العالم عن طريق علم اآلثار تعطينا

فرصة لإلدراك بعمق قصص املجتمعات التي
وخلدت مجتمعات حول ضيفاف
ازدهرت
ّ
هذا البحر وهذا بال شك يؤكد الثقافة املعيقة
التي تربطنا نحن أحفاد هذا املاضي.
إن مدينة برقة بالقرب من شحات احلالية
،مت إنشائها من قبل مستعمرين جاءوا من
جزيرة تيرة» »Theraوالتي ازدهر بها أيضا َ
مجتمع نشأ من مدينة سبارتا»»Sparta
القريبة...واملصادر التاريخية التي تورثنا
اإلحداث واملزخرفة باألساطير ،تشير إلى
نشأة املدينة سنة  631قبل امليالد،حيث تأثر
اختيار املوقع بصفاته اجليوفيزيائية وطقسه
املتميز ،من أراضي خصبة و وفرة يف تساقط
األمطار والطقس املعتدل ،مما جعل من
اجلبل األخضر منطقة مناسبة لالستقرار .
يف حديث املؤرخ اإلغريقي « »Erodotoعن
القدرات الزراعية الضخمة منطقة برقة
أوضح عملية نضج ثمار األرض املتعلقة بثالث
أحزمة باملنطقة،حيث توجد ثالث مراحل
للنضج بدءاَ بالساحل ثم الوسيطة (املنطقة
الوسطى ) وانتهاء باملرتفعات ،لضمان اإلنتاج
املتصل على طول العام.
واملنطقة حسب خصائصها الفيزيائية كانت
محط اهتمام لثقافات مختلفة ،يف الساحل
–وعلى وجه اخلصوص املنطقة القريبة من
سوسة –هي منطقة قاحلة ذات طبقات
أرضية رقيقة وفقيرة ،حيث تغلب عليها
مساحات ألشجار (شبه صحراوية /شوكية/
ناشفة ) كانت تخدم رعي القطعان الصغيرة
من املواشي ،وكأخشاب (حطب)التي لم
تستغل بطريقة منظمة من أجل استقرار
ثابت للمنطقة.
أما املنطقة الوسطى على خالف ذلك ،فهي
تتميز بأراضي جيدة ..يف اجلهة اجلنوبية
منها على وجه اخلصوص بالقرب من
املنحدرات وحتى املرتفعات سمك طبقة
األرض فيها يصل حوالي إلى  100-80سم

.واملنطقة محمية من الرياح اجلنوبية احلارة
عن طريق مرتفعات اجلبل.
كانت ثقافة البستان آنذاك هي الشائعة
،من بينها من متيز بالرقة (وهي زراعة الورد
البلدي ).واشتهرت يف القدم كثيراً بالروائح
املتحصل عليها من زهور برقة ،ولكن على وجه
اخلصوص –ازدهرت بها أشجار مثمرة مثل
التني واللوز والزيتون والعنب ،وهذه االخيرة
مت على األرجح إدخالها على األراضي الليبية
عن طريق مصر وذلك بالتأكيد قبل مجيء
املستعمرين اإلغريق.
من االسم اإلغريقي «» Ampelosجاءت
األصول القدمية «»  Ampelosوالتي تتمثل
يف احلي احلديث للحمامة ،على الساحل
الشرقي لبرقة واملمتدة على طول املنطقة
املحيطة ،ومن أجل سميت».»Ampelitide
وباملقارنة مع الشريطني اآلخرين للمنطقة
التي قسمنا بها اإلقليم ،فان املرتفعات جنوب
برقة تتقدم بامتيازات أخرى مختلفة ،مثل
األراضي األكثر غنى ،والطقس الرطب بنسبة
أكبر ،مما أدى إلى تطوير وانتشار لثقافة
زراعة احلبوب ،خصوصا ً القمح الصلب
والشعير .
ومن مميزات هذه املناطق املراعي اخلصبة
،وتربية املواشي واخليول التي اشتهرت بها
املنطقة حيث كانت خيولها معروفة ومتميزة
يف القدم بجمالها وسرعتها.
ومن هنا نستطيع أن نؤكد إن إجمالي منطقة
برقة القدمية ،كانت منظمة تنظيما ً جيداً من
ناحية االستغالل الزراعي.
وجد اكتمال ملحوظ لإلنتاج مابني األحزمة
الثالث الكبيرة وداخل كل حزام على ِحدة،وهذا
يسبب التبادل مابني الوديان واملرتفعات يف كل
من املناطق املدروسة ...هذا التكامل ليس إال
انعكاسا لعلم زراعي واقتصادي واعي يبرر
السمعة املكتسبة يف القدم لسكان برقة يف
مجال اإلنتاج الزراعي...وباإلضافة إلى

 49الليبي

ترجمـــــــــــــــات

الزراعة هناك مصادر أخرى ارتكز عليها
اقتصاد هذه املحافظة من بينها ما ذكرت
سابقاً(الرعي).وكانت متارس هذه احلرفة
يف األغلب من رجال القبائل البدوية التي
تعيش بشكل ترحالي مع اتزان ضروري من
أجل املحافظة على املساحات املخصصة
لالستغالل الزراعي .ومن املالحظ رجوهم
املنتظم على نفس األراضي التي لهم احلق
بالرعي عليها والتي تخصص أيضا ً لالستخدام
الزراعي يف بعض األحيان ...كانوا يستطيعون
استخدام الوديان كمراعي كان بعد حصادها
واملرتفعات (وذلك على طول وجود األعشاب
بها).وهذا الشكل من الرعي كان يكتمل عن
طريق الترحال نحو اجلنوب من شهر نوفمبر
إلى شهر مارس ونحو الشمال من مايو إلى
أكتوبر .
املنطقة الصحراوية جنوب برقة امتازت
بالطابع البدوي،حيث كانت الشعوب تنتقل
من واحة أوجلة إلى سواحل سرت الكبرى
،وكانت جتمع بني الرعي والنشاطات
الزراعية يف الواحات واملناطق الشمالية
الغربية من الساحل ...كان من مهام الشعب
اإلغريقي تقسيم املساحات ،حيث جعل
نشاطات الشعوب البدوية الرحالة والشعوب
املستقرة من ناحية الزراعة والرعي ليست
فقط متالئمة ومنسجمة مع بعضها البعض.
وبال شك التطور التاريخي شاهد عدة فترات
زمنية طالت فيها حالة اجلفاف ،مما أدى إلى
تغيرات عديدة وخلق حالة من التوتر وعدم
االستقرار ،والتي كان من املمكن أن تنتج
هجمات ضد املدن ،وحتولت األرياف إلى
معسكرات تصدى الضغوط االتية من شعوب
الدواخل ...والعالقات مع العناصر البدوية –
كماهو طبيعي –تشغل حيز كبير من االهتمام
عند املسيطر األساسي باملنطقة يف كونها
تشكل مصدر غني أوالً ثم الرومان يخوضون
عالقات اقتصادية مع الليبيون ،وهي جتارة
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السلفيوم.
ولكن ماهي املميزات التي جعلت هذه النبتة
مطلوبة ظ.استخدمت يف القدم مجالني
:مجال الطب ومجل الطبخ .فخصائصها
الصحية مشار إليها أكثر من مرة يف التقارير
الطبية القدمية كما انه من الشائع استخدامها
كتوابل على شكل عصارة،أو على شكل مرق
أو بطحن اجلذور .وبهذا اخلصوص فاملصدر
األكثر عراقة متمثل يف قائمة لكيفية إعداد
املأكوالت الرومانية املؤلفة من قبل خبير
فن الطبخ الروماني» »Apicioيف كثير من
الوصفات التي تظهر استعماالت النبتة فيها
...ويبدو أن الصنف املوجود يف برقة يتميز
بكونه أكثر قيمة من الصنف الفارسي.
كما نعلم أيضا ً أن السليفوم كان مع الوقت أكثر
ندرة حتى انه أصبح يقارب على االنقراض يف
العهد الروماني .ورغم انقراض السليفوم بقى
هذا النبات رمز اًملدينة برقة،بل ملحافظة برقة
بالكامل .هكذا كما كان عليه احلال أيضا ً يف
أوج الفترة التجارية،حيث كان مرسوما ً على
العملة ومجسداً يف األعمال الفنية.
حتدثت يف أكثر من مرة عن التبادالت
واملعامالت التجارية والعناصر األساسية
لالقتصاد املزدهر والنشط ،كما كان احلال
ببرقه القدمية ...اآلن أود أن أسلط الضوء
على العناصر األساسية لالتصال داخل
املنطقة ،وهي شبكة الطرق.
وجدت عدة شريانية تضمن ترابط املناطق
املحيطة بعضها البعض بقلب املحافظة من
مدينة برقة ...وهناك شبكة طرق اصغر
تشابك داخل املحافظة ،وتخدم ترابط
املساحات الزراعية فيما بينها.واملنطقة تقدم
حتى اآلن عدة آثار لهذه الطرق والتي ميكن
التعرف عليها بسهولة عن طريق االحافير
التي تركتها العربات على جانبيها ،متخللة
املرتفعات وسواحل الوديان.
الشهادات األدبية التي توثق وجود عدة طرق

معبد زيوس يف قوريني (شحات)
للقوافل داخل املحافظة عديدة جداً ،والتي
كانت تسير سواء يف االجتاه من الشمال إلى
اجلنوب أومن الشرق إلى الغرب مستغلة وجود
شبكة كثيفة من الواحات والواحات الرئيسة
كانت واحة «سوا»و واحة»أوجلة « حيث
اعتبرت بوابات نحو قلب القارة األفريقية
،كما كانت متثل الشرايني الرئيسية للتبادل
التجاري بني مدن ساحل البحر املتوسط بدءاً
بيرقة وأفريقيا السوداء ...والبحر األبيض
املتوسط أيضا ً شكل طرق اتصال أساسي
سواء للرحاالت ذات املدى القصير أو واسعة
النطاق.
من وجهة نظر اقتصادية ،فإن قفزة التطور
التي حدثت يف تلك السنوات كانت مرتبطة
بدخول برقة ملنظومة عاملية ضخمة متمثلة يف
إمبراطورية روما ،حيث كانت يف تلك الفترة
عبارة عن املحافظات متفرقة ومختلفة تنتمي
إلى نظام موحد ،ويف كل واحدة منها كان يتم
اإلنتاج والتبادل بتنظيم مرتب وعقالني ،من
أجل أن توفر كل جهة أقصى مشاركة ممكنة
للوصول إلى تطور شامل وعام...كان يعني
هذا زيادة املوارد املتخصصة التي توفرها
منطقة وخلق شبكة اتصال تسهل عملية
النقل لألشخاص والبضائع.
يف عهد إمبراطورية الرومانية وصلت إلى

أقصى تطور لها ،كان يوجد بها حوالي مليون
نسمة ،مما يتطلب إمدادات مستمرة للبضائع
والتموين...القوت األساسي للشعوب كان
متمثالً يف القمح ،وإلشباع حاجتهم فقط من
العاصمة كان يتم استيراد حوالي420.000
طن يف السنة ،وكان ثلث القيمة مصدرها
مصر.
النقل كان مؤمنا عن طريق بواخر نقل كبيرة
حيث كانت الواحدة منها حوالي  350طن
وكانت منتجات أخرى ذات نسبة استيراد كبيرة
مثل النبيذ والزيت واملنتجات املستخرجة من
خدمة األسماك.
واستقر كثير من التجار مبحافظة برقة منذ
مجيء الرومان إليها،وتلك الفترة شاهدت
ازدياد يف العالقات التجارية مع املناطق
الشرقية سواء من ناحية االستيراد أو
التصدير.
من أجل هذا تبني لنا أهمية دراسة حاالت
اإلبحار يف برقة ،فالبد من اعتبار أن يف
أشهر الصيفية تهب على املنطقة رياح آتية من
الغرب والشمال الغربي ،والتي مع التيارات
البسيطة اآلتية من اجلهات الشرقية ،ودائما
تفضل أو تشجع االبحار يف مسارات نحو
املناطق الشرقية للبحر املتوسط .وحسب
ماورد يف املصادر القدمية ،فإن املدة التي
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تصلها رحلة االبحار من كريت « »Cretaإلى
سوسة» »Apoloniaهي يومان.
وعلى عكس اإلبحار شرقاً،فنحو الغرب –أي
يف اجتاه مواني ترى بوليس»»Tripolitania
أو نحو قرطاج –كان اإلبحار أكثر صعوبة
،واملتمثل يف مواجهة الصعاب عند عبور
خليج سرت .
هكذا نستطيع أدراك معنى» اقتراب « برقة
من العالم اإلغريقي والشرق بصفة عامة
،ومعنى»ابتعاد» باقي الشواطئ اإلفريقية
نحو الغرب يرجع إلى الظواهر الثقافية
،وجتد تبريرها يف العناصر اجليوفزيائية كما
يحدث يف الغالب .
يف تاريخ برقة كانت العالقات بحضارة مصر
واملدن الشرقية هي األكثر ممارسة ،خصوصا ً
من الناحية التجارية ،كما استمرت أيضا ً
هذه العالقات بعد دخول املحافظة ضمن
اإلمبراطورية الرومانية ،إن املنتجات الداخلة
واخلارجة إليها على الرغم من توقعات
وصولها روما وبعض موانئ املدن الغربية
للبحر املتوسط فهي تتبع مسارات شرقية
والتي خاللها تتعرض حمولة السفن لعدة
تغيرات يف إضافية لشراء وبيع البضائع.
نستطيع أن نؤكد الطرق التجارية القدمية التي
وطأت برقة كان لها محطات أساسية كاليونان
– وباألخص بيلوبوميزوا «»– Pelopnneso
وكريت «» ومصر ،كما كانت رودي «»Rodi
وديلوا» »Deloمراكز مهمة للتبادل التجاري.
من القنوات املفضلة هي تلك التي متر
عبر كريت»، »Cretaفالعالقات مع كريت
كانت دائما ً قوية ،سواء بصفة ودية أو
بصفة رسمية إدارية ،وخير شاهد على قوة
العالقات تلك هي العديد من التسميات
ملراكز كريت»-»Cretaوالتي جندها تسمى
بأسماء شخصيات من برقة .
يف مصر أيضا ً –مثل كريت»– »Cretaكان
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من الضروري وجود جماعة من برقة بسبب
العالقات التجارية .وفعالً كانت االتصاالت
باإلسكندرية دائما ً مفضلة ،خصوصا ً خالل
العهد الروماني ،حيث أصبحت اإلسكندرية
إحدى أهم املواني النشطة لكامل البحر
املتوسط ،وهو امليناء الذي من خالله كانت
تنطلق الكميات الضخمة من القمح الذي
كانت توفره مصر إلى روما.
مع أن حجم التهريب بقى دائما ً أقل مقارنة
بالضواحي األخرى والتي كانت تنتج حاجاتها
االستهالكية األولى ،وجدت أيضا ً بعض
منتجات برقة سوقها يف روما،وجدت أخبار
عن عمليات معتدلة لتصدير القمح والزيت
والنبيذ والسليفوم (طبعا ً إلى أن كان العثور
على النبتة ممكن).القمح والسليفوم كانت
املنتجات األكثر طلباً،يتبعها الزيت والنبيذ
واخليول .وكانت منتجات أخرى للتصدير
كاجلود والتمور اآلتية من أوجلة ...وباألخص
فان عمليات تصدير احلبوب كانت دائما ً
سبب فخر لبرقة.
أحد األعمدة احلجرية التي وجدت يف
مدينة ذكر عليها أن سنة 328-327قبل
امليالد استطاعت برقة متويل قمح يف فترة
قحط لعدد 43مدينة يونانية ،وهذه املعلومة
فعالً مدهشة حيث استطاعت تأمني أجمالي
إنتاج يقدر بحوالي  805000مدمينيوا «»
( Medimnoiأي  48مليون كجم)،من هنا
نستطيع أن نفهم أن لبرقة القدرة على إطعام
حوالي 240000نسمة يف السنة وتوزيع
مثل هذه الكمية تتطلب حوالي 480رحلة
،مبتوسط حمولة 100طن للرحلة ،ونستطيع
إذاً أن ندرك ضخامة الرحالت البحرية
وازدحام مساراتها يف تلك املناطق والتي كانت
تقصد موانيها األساسية.
باالنتقال إلى احلقبة الرومانية ،نعلم أن
بوبايوا»– »Pompeoأحد الشخصيات ذات
النفوذ يف روما يف القرن األول قبل امليالد-

كان يقدم القمح اآلتي من برقة كتموين
من أجل جيشه خالل احلروب التي كان
يتزعمها .ويف العهد االمبراطورية قمح
برقة كان يصل إلى عدة مناطق يف إيطاليا
،خصوصا ً املناطق اجلنوبية منها ،يف موانئ
بوزوالي» »Pozzuoliوكابوا»،»Capuaولكن
وصل أيضا ً إلى الشواطئ الشمالية
شرقية لشبه اجلزيرة االيطالية ،يف ميناء
اكويال»، »Aquileiaوبهذا اخلصوص
وصلتنا أخبار عن عمليات استيراد من برقة
بحوالي  6000باال ( )balleمن القمح
و 300ميزورا ( )misuraمقياس من
الزيت.
السليفوم منذ بداية تاريخ برقة ،وجد
سوق كبير يف أثينا و اليونان كما يف األزمنة
األولى للسيطرة الرومانية –قبل أن تنقرض
النبتة –حيث كان يشكل املنتج االكثر تصديراً
وانتشاراً.
،صدرت برقة
ونعلم أن سنة 93قبل امليالد
ّ
حوالي (30ليبره) لروما ،وان بعد حوالي
عدة عقود وجد محفوظا ً يف خزينة الدولة
الرومانية ،ليس فقط الذهب والفضة بل
أيضا ً كمية من السليفوم التي تقدر بحوالي
(15000ليبره).ويف العهد الذي يليه
أصبحت النبتة نادرة حيث بعثت إحداها
كهدية قيمة لإلمبراطور نيروني».»Nerone
الكثافة النباتية للضواحي تعرضت بجدية
للخطر يف السنوات  116-115ميالدي
،حيث كانت برقة يف تلك احلقبة إحدى مراكز
اإلمبراطورية التي وجدت بها كثافة (يهودية)
« »Giudaicaمقيمة ،أحدثت مترد عنيف
ضد احلكم السائد يف املدينة ،ويف األرياف
ضربت باملجازر وعمليات التخريب ...بالطبع
تأثرت احلياة االقتصادية للمنطقة بقوة كردة
فعل لهذه األحداث .
والتحليل التاريخي لبرقة يف احلقبة
الرومانية املتأخرة وجد أن اجلوداي (اليهود)

باالرتباط مع عوامل طبيعية أخرى مثل
الزالزل واجلذب أو القحط ،كانت الضربة
القاضية للتطور باملنطقة ،من بعد تلك
اللحظة استمرت عملية التدهور دون توقف.
يف القرون التي حلقت مت توضيح على وجه
اخلصوص املشاكل والصعاب ومت إعطاء
صورة متثل مجتمع مهمش ومتدهور والذي
إذا ماقورن بروائع القرون املاضية يزيد من
البؤس والظالم الذي وصلت إليه.
سلطت إيضاحات أكثر حداثة الضوء
بصورة اكبر على عناصر يوية مازالت
موجودة ،وتوصلت إلى انه بالرغم من التغير
يف الظروف التاريخية والسياسية ،فاملنطقة
استمرت يف حقبة صغر اإلمبراطورية وإيجاد
ازدهار داخلي،كما كان لها دور على الساحة
االقتصادية اخلارجية.
يوفر لنا األسقف سينازيو « »Sinesioعلى
وجه اخلصوص االنفتاح على مجتمع برقة
،فبعد التحليل االيجابي لتصوره ،نستطيع
أن نستخرج صورة حيوية ونشطة .الثقافات
التقليدية للقمح والزيتون وأشجار العنب
واألشجار املثمرة استمرت يف االزدهار
،كذلك تربية املواشي –التي على عكس –
استغنت يف هذه احلقبة بعد إدخال اجلمال
إليها .طرق االتصال كانت مستمرة النشاط
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داخل وخارج املحافظة .ومع ذلك ،حقيقة
االكتفاء الذاتي لبرقة لم حتدد االحتياجات
لدفعات كبيرة من البضائع سواء داخلة أو
خارجة منها .هذه عالمة لالختالف ،ولكن
ليس بالضرورة ان تكون ضخامة االنتقال
للكثافة السكانية من املدن إلى الضواحي
عالمة افتقار ...حتولت يف حاالت عديدة
املزارع إلى مراكز صغيرة تأوي جماعات من
األشخاص كما تستطيع إنتاج ماميكن بيعه
يف األسواق الساحل ...وتدخلت الزالزل
لتهديد هذا االتزان ،حيث دونت تاريخيا ً
أفعالها املدمرة كما جند تأكيداً لذلك من
خالل التحاليل اجليولوجية.
من املمكن أن املنطقة تأثرت بزلزال –
رغم وجود أخبار لدينا إنه دمر مدينة
كريت» »Cretaسنة  251بعد امليالد-ولكن
مت تأكيد تعرض برقة إلى زلزال سنة262
بعد امليالد ،وباألخص برنيتشى(برنيق)
وبالتحديد احلي السكني (سيدي خريبيش)
اثبت انه مت إخالئه يف منتصف القرن الثالث
بعد امليالد ،وقد ترجع أسباب إزالة املباني
إلى سقوطها قبل تلك احلادثة.
حفريات علم اآلثار يف عدة مناطق من
حوض البحر املتوسط واملتمثلة يف املركز
الشرقي منه تشهد زلزال أخر ينسب إلى
سنة 306بعد امليالد ،ونقصت األدلة التي
تؤكد تأثر برقة بهذه احلادثة األخيرة ولكن
من املمكن أن يكون قد شملها وذلك ألنه
مت تأكيدها باملناطق املوجودة بجوارها من
الشرق والغرب.
بسبب زلزال عنيف سنة 365بعد امليالد
تأكدت وجود خسائر عظيمة .مما أدى إلى
دمار العديد من املدن وأعمالها املعمارية
والفنية العظيمة ،يف الوقت الذي أصبحت
فيه املباني بعد ذلك أكثر فقراً ،واحلركة
التخطيطية أكثر تعقيداً.
ومن العوامل التي أثرت يف افتقار املنطقة هو
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التغير امللحوظ للطقس ،فان مستوى التساقط
السنوي لألمطار تأثر بانحناء بسيط بدءاً
من القرن األول امليالدي وصوالً إلى جفاف
الطقس.ومن الظاهر إنها شاهدت تقدما ً يف
القرون التالية ،حيث لوحظ أن حالة الطقس
فقدت نع الوقت امتيازاتها السابقة ،ففي
القرن الثالث ميالديا ً واألول مرة كتب املؤرخون
عن برقة وذكروها كمنطقة جافة ،خالفا ً مع
ذكر يف العهود السابقة ،والتي دائما ً تتحدث
عن بلد مزدهر ومميز من ناحية الطقس
واملردود الزراعي .وتأثير ظاهرة اجلفاف
لم تقتصر على املناطق املحلية فحسب ،بل
شملت مساحات أكبر ووصلت إلى االراضي
املصرية و(بصفة عامة) كل املساحات الواقعة
شرق حوض البحر املتوسط.
يف القرن الذي يليه ساءت أيضا ً احلالة
البيئية بصورة ملحوظة جداً باملناطق اجلنوبية
حلوض سرت ،كما خلت املنطقة من السكان
وذلك بسبب ندرة املياه.
يف هذه الظروف الصعبة دخلت اجليوش
العربية بقيادة «عمرو بن العاص» ،والتي
دخلت مصر وفتحت االسكندرية سنة 640م،
وتقدمت السنة التي تليها نحو الغرب وفتحت
برقة أيضاً.
والقوة اجلديدة لم تغير جذريا حالة وشكل
املحافظة ،يف أثناء مت الفصل احلقيقي عن
املاضي فقط يف القرن 11م مع االستعمار
بني هالل.
إن استقرار احلضارات األساسية مبنطقة
تتوسط البحر األبيض املتوسط ،ميثل حتى
يومنا هذا غنى لبرقة اليقدر بثمن .
وزيارة هذه املناطق والتعرف عليها يعتبر
تصفح لكتاب تاريخي ضخم.
بقلم -:إليونورا قسبارنى
Eleonora Gasparini
جامعة -السبيسيا -روما
Universita sapienza - Roma
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شاعر ودبلومايس اردين
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الدكتور موىس أبومحلولة :
(اوراق الغربة والحنني) ..

طفح فيض املشاعر وانفجار مخزون الكلمات
وانسكاب حبر القلم على أوراق الغربة ..

هاجر الطيار
حوار مع مؤلف كتاب أوراق الغربة واحلنني
الدكتورموسىابومحلولة
صدر مؤخرا كتاب اوراق الغربة واحلنني للكاتب
الدكتور موسى ابومحلولة وهو أول إصدار أدبي
له .الكتاب من إصدارات مؤسسة األمة العربية
للنشر والتوزيع يف جمهورية مصر العربية وقال
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شارك فور صدوره يف معرض القاهرة الدولي
للكتاب لعام 2018ثم يف معرض تونس الدولي
للكتاب يف أبريل املاضي وقد القى قبوال من
القراء ورواجا يف املكتبات املصرية إال أن وصوله
إلى السوق الليبي قد تأخر بعض الوقت ألسباب
لوجستية مت التغلب عليها مؤخرا وبدأ الكتاب

بحمد اهلل يف الوصول الى مكتبات طرابلس
على أمل أن يتم توزيعه على نطاق أوسع يف
جميع املدن الليبية أجرينا هذا اللقاء مع
الدكتور موسى من مكان إقامته يف مدينة لندن
ودار احلديث حول كتابه أوراق الغربة واحلنني
والغربة وهمومها وكان على النحو التالي
س :دكتور من انت؟
ج :انا موسى عبدالسالم ابومحلولة مواطن ليبي
أحمل عشقا ال ينتهي لبلدي ليبيا ،وطبيب جراح
أقيم واعمل حاليا يف العاصمة البريطانية لندن
ولدت يف مدينة ام اجلرسان القريبة من مدينة
يفرن يف اعالي اجلبل الغربي ودرست بكلية
الطب البشري بجامعة طرابلس وتخرجت منها
يف عام  1984م باشرت بعدها العمل يف
مستشفيات طرابلس املركزي واخلضراء ثم

مستشفى صالح الدين ويف مطلع التسعينات
حزمت امتعتي متوجها الى مدينة جالسجو
االسكتلندية إلستكمال دراستي العليا ويف صقيع
غربتي هناك نلت درجة الزمالة البريطانية يف
اجلراحة وانتقلت بعدها إلى مقاطعة يوركشاير
بوسط إجنلترا حيث عملت هناك ملدة سنتني
وحتصلت على درجة املاجستير يف اجلراحة
من جامعة لندن التي أعجبني دفئها النسبي
وتنوع وثراء ثقافات ولغات أهلها واجلاليات
املقيمة بها وثراء احلياة الثقافية فيها فانتقلت
إليها يف أواخر التسعينات واقمت بها وعملت
مبستشفياتها حتى اليوم.
س :دكتور قبل أن نتحدث عن كتابك اجلديد وهو
موضوع حديثنا هل تطلعنا ولو بشكل مختصر
عن بداياتك مع الكتابة وحكايتك معها؟
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ج :نعم سيدتي رغم عشقي للقراءة ومحاوالتي
املبكرة للكتابة منذ أيام املدرسة اإلعدادية
ال أعتبر نفسي اليوم كاتبا محترفا بل هاويا
وعاشقا للكتابة وأعتقد أنه يف داخل كل منا
كتاب أو اكثر ميكن أن يكتبه بطريقته اخلاصة
وبلغته اخلاصة اذا ما قرر أن يخوض جتربة
الكتابة وتهيأت له الظروف املواتية لذلك….
اما أنا فقد كنت ايام املدرسة أقرأ كل ما تقع
عليه عيناي وإن كان ذلك بشكل عشوائي متليه
طبيعة اإلمكانيات املتاحة يف ذلك الزمن لكن
جتربة الكتابة لم حتدث إال يف بدايات مرحلة
الدراسة اجلامعية يف شكل مقاالت وخواطر
شعرية ونثرية لكن اجلو العام يف ذلك الزمان
كان خانقا وغير مشجع على اإلبداع ففضلت
التركيز على دراستي التخصصية رغم بعض
املبادرات املحدودة واملساهمات يف مناشط
الكلية اإلعالمية والثقافية الطالبية
واآلن هل حتدثنا عن الغربة وعن كتابك أوراق
الغربةواحلنني؟
الوطن مكانه دائما يف القلب وكلما إبتعد عنه
االنسان واغترب زادت جذوة احلنني الى مرابع
الطفولة ومالعب الشباب اشتعاال فكلما وقعت
العني على خبر يف جريدة صباح أو على شريط
إخباري على شاشة تلفزية أو تناهى إلى األذن
حديث عن ليبيا أو جاء منها عبر امواج األثير
او وسائط التواصل االجتماعي قفز القلب
وجتيشت املشاعر وتأهب الفكر والعقل …
هذه هي حال املغترب يف الظروف العادية ال
يشغله عن وطنه عمل شاق وسعي متواصل
لكسب الرزق وال تلهيه عن تذكر األحبة
واالصحاب واالقارب واالتراب مظاهر احلياة
العصرية يف ديار الغربة القصية بإيقاعها
املتسارع املجنون …
أما إذا أل ّم بالوطن طاريء أو عصف به “ربيع

الليبي 58

لقاء العــــــدد

عربي” كما حدث يف عام  2011فإن األمر
يكون مختلفا وااللم مضاعفا والترقب متواصال
والهلع مشروعا واحلنني جارفا وال يعود يكفي
تلقف االخبار وحبس املشاعر … وهذا ما حدث
لي ولكل مغترب يف تلك األيام العصيبة احلبلى
باالحداث املتسارعة واملسكونة بالقلق والتوتر
واملعاناة فكان ان طفح فيض املشاعر وانفجر
مخزون الكلمات وانسكب حبر القلم على أوراق
الغربة ..
وطني يف قلبي وحقيبتي على كتفي ،أسافر
أكد وأجتهد أقرأ وأكتب
وأغترب اشقى وأتعب ّ
تتسع امامي أرض اهلل الواسعة واحيانا مبا
رحبت تضيق ،أمضي وحيدا فيكون طيفك
هو الرفيق ،تتساقط أوراق غربتي فيزهر يف
أعلماقي ربيع عشقك يا وطني فاكتب لك أوراق
حنيني
كتاب أوراق الغربة واحلنني هو جهد متواضع
ونتاج إبداعي عفوي لم اكن أخطط له لكنه جاء
يف وقته وكان معبرا عن بعض ما كنت أشعر به
يف تلك الظروف وقد ظمنّت فيه ايضا بعض
الذكريات القدمية التي قفزت إلى الذاكرة
وحشرت نفسها بشكل أو باخر بني صفحات
الكتاب التي قسمتها إلى قسمني اوارق للغربة
واوراق للحنني وها انا أضعها بني يدي اعزائي
وأصدقائي القراء بكل تواضع ومحبة راجيا أن
تروق لهم كلماتي وتنال رضاهم وال تكون ثقيلة
عليهم حزمة اوراقي.
الكتاب يقع يف 296صفحة من القطع املتوسط
ويحتوي مقاالت متنوعة وشيقة عن شئون
عديدة ورحالت بعيدة وقريبة ومشاهدات فريدة
وبعض التلميحات السياسية وإالشعار الوطنية
والقضايا املجتمعية كل ذلك يف قالب خفيف
وموجز ال يثقل على القاريء وال يبعث على
السأم وامللل.

س :كيف ولدت فكرة تأليف كتاب اوراق الغربة
واحلنني وما الذي دفعك لكتابته ؟
ج :الوالدة كانت طبيعة جدا ولم تكن قيصرية
على اإلطالق فقد كنت اكتب أفكاري وخواطري
ومالحظاتي ومشاهداتي على هاتفي النقال أو
حاسوبي املحمول وأتابع كل ما يدور يف ارض
الوطن وأرصده من خالل وسائل اإلعالم واكتب
عنه يف حينه وكنت انشر بعض ما اكتب على
صفحات التواصل االجتماعي وبعض املواقع
والصحف اإللكترونية وكانت تروق الصدقائي
ومتابعي هذه الصفحات من القراء الكرام وذات
صباح افقت من نومي وكنت أحلق ذقني حينما
ملعت فكرة الكتاب بل وعنوانه ايضا يف ذهني
فباشرت يف جتميع وتصنيف وتبويب ما توفر
عندي من مادة إبداعية مع مايلزم من إضافات
وتعديالت وكان ميالد هذا الكتاب .
س :وكيف إخترت املواضيع أو املقاالت التي
أوردتها يف
الكتاب وهل واجهتك بعض الصعوبات يف
مرحلة إعداد الكتاب للنشر؟
ج :إختيار املواضيع لم يكن مشكلة فقد كنت
اعرف بالضبط املواضيع التي قد ال تصلح
للنشر يف كتاب وقمت بحذفها وعوضتها بكتابة
املزيد حتى يحتفظ الكتاب بحجمه وقيمته لكن
الصعوبه كانت تقنية وقد تولى الناشر حلها يف
مرحلة الحقة بحمد اهلل.
س :هل هناك مقاالت أو محتوى معني ورد يف
الكتاب له أفضلية عندك او موقع خاص يف
نفسك؟
ج :قد يكون هذا صحيحا بالنسبة لي كقاريء
وكل قاريء سيميل الى موضوع معني قد يروق
له اكثر من غيره وهذا طبيعي جدا ولكن ليس
ككاتب للكتاب ففي هذه احلالة كل املواضيع
حتتاج مني إلى العناية واالهتمام ذاته مبا يخدم

مصلحة الكتاب ككل.
س :هل كانت لك كتابات أخرى منشورة؟
ج :هذا هو كتابي االول لكني نشرت كتابات
عديدة علي صفحات الصحف اإللكترونية مثل
ليبيا املستقبل وبوابة الوسط واحلوار املتمدن
العراقية وإكسير املغربية ودوت مصر املصرية
باألصالة الى مدونتي الشخصية أفاق وصفحاتي
على مواقع التواصل االجتماعي.
س :ما هي طقوسك اخلاصة للكتابة ..متى وأين
تكتب؟
ج :استعمل قطار االنفاق للذهاب إلى عملي
والعودة منه وقد كنت أقرأ يف العادة كغيري
من الركاب أثناء رحلتي اليومية فعادة القراءة
يف وسائل النقل أثناء السفر يشتهر بها الشعب
البريطاني وهي شائعة جدا ثم تطور االمر
فبدأت اكتب وأصبح األمر عادة محببة احرص
عليها وهذا الكتاب كتب يف أغلبه على شاشة
الهاتف املحمول وانا جالس على مقعدي يف
قطار االنفاق اللندني.
س :ماهي مشاريعك املستقبلية؟
ج :كنت قد كتبت مجموعة من املحاوالت
الشعرية يف السنوات األخيرة ولي محاوالت
أخرى قدمية يعود بعضها إلى أيام اجلامعة
لم يتم نشرها وقد قمت مبحاولة جتميعها يف
مخطوط لديوان قد يكون مناسبا للنشر ،ولي
مشروع طموح أخر وضعت خطوطه العريضة
وشرعت يف كتابة فصله األول وهو لرواية
ستكون هي األولى اذا سمح لي الوقت ووفقني
اهلل يف ذلك.
هل تو ّد أن تقول أي شيء اخر لقرائك ومتابعيك؟
ج :أتوجه بالشكر اجلزيل لك سيدتي الكرمية
ولكل من تفضل مبتابعة ما اكتب وأمتنى أن
ينال كتابي املتواضع هذا قبوال وأستحسانا لدى
القراء األعزاء.
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انتقاء :
سواسي الشريف

منس ّيون..
مثل سالل ِم احلريق على ظهر املباني
نت احلياة...
هكذا يا أ ّماه عالقون على م ِ
كرار سالم اجلنابي_العراق

حاول أن تنتصر لقلبك مر ًة
لعلك تنجو به من احلنني
وال تتركه وحيد ًا لثرثرة القصائد
واملحطات
يجالس الغرباء
على مقاعد القطارات الباردة
ملرايا العيون الناعسات
كي ال تبرحه وجع ًا يف ساعات امللل املتأخرة
ال تترك ُه للشوارع واملارة !
كي ال يتقاذفونه ككرات الثلج
فمن غيرهم يحبون اللهو
بكل ما قد يصادفهم
من غيرهم يقلق راحة القطط البائسة
على الرصيف
واحفظ ل ُه من الطعنات
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ما يذكر ُه بنساينهم
وامزج مبرارة الذكريات
ليلك
رؤى العابرين يف
َ
لعلك تنجو ِ
به
فال دككاين ستبيعك قلب ًا...
حمزة الفالح _ليبيا
«سر»
أفتش حقائبي امللونة
الستعادة الفرح املنسي
الفرح الذي خبأته
ٍ
رعشة
ذات
يف مرآتي الصغيرة...
سوسن العريقي _اليمن
لف ّر ِ
ت بيدي
ط ما ل ّوح ُ
ت دمعي
ومسح ُ
وهم يرحلون
جاء دوري
لم ألوح للدنيا حني َ
الوداع إكتفيت ;
يف َ

و أنا اغرق
ِبسح النهرِ « عن عيني «.
امير العراقي _العراق
إنه قلبي الوحيد
ذلك املنسي قرب قطة متوء
حتت نافذة البيت جائعة
أيها الوطن املهاجر ...

يرغمانك أن تفتح كوة
متعن من خاللها
نحو عظامك املفتتة
تبقى دوما هناك
داخل علبة مصنوعة من القش
أو تنساها مبرور الوقت
يف منعطف جانبي.
جنالء حسني عبدالعال_مصر

مها دعاس_سوريا
مبكرا
االشياء التي ترحل
ً
متأخرا
هى ذاتها كالتي تأتي
ً
كالهما يقصمان عنقك
يصنعان فجوة بينك
وبني زالجاتك البطيئة
كالرماد الذي يجثم فوقك

ونحن مفترقان ،
يفصل ليلنا عن النهار حكمة ،
عاشقان مرميان على سبيل احلياة.
منسيان يف آخر الوقت ،
ال يسأل عنا احلظ ،
ال يرحم ضحكتنا املنبهمة ،
احمد سالم الهاللي_العراق
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السرايا احلمراء....

حصن العروس الزاهي

تصوير :
هبة شالبي
اية احلضيري
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منوعــــــــــــات
المعــــــــــرض
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منوعــــــــــــات
المعــــــــــرض
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نقـــــــــــــد

روايات ليبية

تتحدى غبار املوت
خلود الفالح
البلدان التي تعيش احلروب والنزاعات ،لها وجه
خفي قد ال يدركه إال من يعيش داخل أحداثها
املتقلبة على أرضها ،حيث ال تختفي وجوه احلياة
رغم تدهورها وغياب بعض مظاهر احلياة وسط
رحى احلروب وغبار املوت والدمار .هذه احلياة التي
تبقى ملتصقة باألرض وبالناس يسردها املبدع من
خالل صورة سينمائية ،أو أدبيا من خالل الشعر أو
القصص القصيرة أو الرواية مثال .ومتتلك الرواية
قدرة كبيرة على سرد تفاصيل الواقع الذي تنشأ
فيه ،لذا ميكنها العيش يف أقسى الظروف حتى
وسط رحى احلرب نفسها .هنا نستطلع آراء كتاب
ليبيني أصدروا رواياتهم وسط النزاع الذي ميزق
البلد ،حول أعمالهم.
حكاية متوارية
يف ليبيا كل شيء يسير بشكل مألوف حلياة
طبيعية يف بلد هادئ ،ميكن أن تكون هناك أمسية
شعرية يف مكان ّما ،ويف جانب آخر من املدينة
نفسها تتعالى أصوات التفجيرات .وكأن احلياة
تخبرنا بأن لكل شيء تعيس وقبيح مقابال مبهجا.
من املفترض أن يكون املحور الرئيسي لهذه
الروايات الصراع احلالي ،ولكن نكتشف أن هناك
شخصيات وأحداثا حتدث يف عوالم روائية أخرى،
وكأن هذه الروايات ترفض تدوين اخلراب أو رمبا
الوقت لم يحن بعد للكتابة.
الناقدة فاطمة احلاجي تنشر اليوم روايتها
األولى «صراخ الطابق السفلي» ،عن دار النهضة
اللبنانية ،تتحدث فيها عن فترة مهمة من تاريخ
ليبيا احلديث ،فترة ثمانينات القرن املاضي التي
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شهدت اضطرابات وحتوالت على كافة األصعدة؛
جتربة الليبيني مع حرب تشاد ومعاناتهم من
احلصار الغربي االقتصادي واجلوي.
تقول احلاجي «الرواية نتاج جتربتي يف عصر
قد شاهدته وعايشت بعض أحداثه ،وقد بدأت
كتابتها منذ أكثر من عشر سنوات ،وضاعت مني
عندما سرقوا بيتي عام  ،2011وأعمل على
ترجمة الرواية إلى لغات أخرى ألني أرى أنها رواية
تتحدث عن زمن مهم ،وأغلب الناس ال يعرفون
عن تفاصيله الكثير .لم أشعر باخلوف من نقدي
للكاتبة داخلي عندما كتبت روايتي .كنت فقط يف
سباق مع الزمن ،فمعضلتي الوحيدة كانت خشيتي
أال مينحني املرض فرصة رؤية الرواية بني يدي
القراء .ليس غرورا أن أقول إنها رواية جديرة بأن
ُقرأ».
تُك َتب وت َ
تبدأ فاطمة احلاجي روايتها «صراخ الطابق
السفلي» ،برسالة إلى الناشر جاء فيها «أنا سعاد
صوت من أصوات الرواية ،قبل أن أرحل أردت أن
أسرد شهادتي على ما عايشته ،وأزيح الستار عن
أسرار لم تكشف ألحد من قبل ،أسرار تعود إلى
فترة مجهولة من تاريخ ليبيا املتواري يف ركن خفي
من الوجود».
ساحة معركة
رواية «أسلوب جدي» ،للروائي شكري امليدي
أجي ،محاولة لتجميع أو استعادة ذكريات صبي
مر بأحداث متداخلة خالل عامه الرابع عشر،
ت بلدته .خالل تلك
إثر عاصفة رملية اجتاح ْ
العاصفة كان قد بدأ ربط خيوط قصص مختلفة

سمعها مطوالً عن والده وجده .كان صبيا مولعا ً
بقراءة قصص احلروب العاملية املصورة .من
خالل حكايات جده عن فترة شبابه ومراهقته،
يبدأ مبقارنة كل ذلك باحلياة التي كان يعيشها
والده ،كما يشرع يف اكتشاف بهجة الرغبات
ضمن تفاصيل احلياة من حوله ،ليجد أمامه دوم ًا
أسلوبني يف العيش ،أحدهما ألبيه واآلخر جلده،
يحاول أن يكتشف أيهما هو األنسب بالنسبة إليه.
والده الصارم لديه رؤية خاصة جتاه احلياة ،فهو
يعتبر تاريخ اجلد غير موثوق فيه ،وأنه مليء
باألساطير والقصص اخليالية تناقض األحداث
الواقعية ،يف حني يعتبر اجلد أن قصص األب
تتجاهل إمكانية حدوث الصدف ،ولذلك تُعتبر
مفرطة يف اجلدية .يصبح عقل الصبي مبثابة
ساحة معركة لقصص اإلثنني تنعكس على
تصرفاته ،يتصرف مثل جده خالل أحد املواقف
أو كما تهيأ له -إذ يقدم على تصرف سيء جتاهما اعتبره فيما بعد -حبه األول ،ليشرع يف تأنيبذاته ،معتبراً نفسه شخصا ً بال أخالقيات ،وهذه
النظرة متاثل نظرة األب جتاه تاريخ اجلد.
ويضيف الروائي شكري امليدي أجي قائال «الرواية
تروي بعض تصرفات -ذكريات -أقدم عليها
الصبي خالل تلك السنة البعيدة داخل بلدته التي
شهد ْ
ت كثيراً من األحداث السياسية التي أعقبت
صراعا قبليا ،يكتشف خاللها الصبي املزيد من
األمور اجلديدة عليه التي اعتبرها أسرارا تخص
الكبار وحدهم».
طرافة وأسطورة
تقول الروائية عائشة إبراهيم صاحبة رواية
«قصيل» ،إن قراء األدب موجودون يف كل األوقات
وكل الظروف ،فاألدب هو ميكانيزم الدفاع الذي
ابتكره اإلنسان للتغلب على األزمات ،وإال ما كان
هناك شعر املالحم وأغاني املقاومة التي ابتكرتها
شعوب األرض على مر األزمنة.
وتضيف« :رواية قصيل هي نص يتخذ من موطن
نشأة الكاتبة مسرحا ً ألحداثه ،ويسلط الضوء على
بعض أمناط التفكير اجلماعي ،ويوثق يف ومضات
خاطفة بعض سيرة املكان عبر أزمنة متعاقبة،
من العصر الروماني مروراً باحلكم العثماني
واالحتالل اإليطالي ،ثم مالمح الدولة الليبية ما

بني عقدي الستينات والثمانينات من القرن املاضي
وما يتخللها من تغير اجتماعي واقتصادي ،ناسجة
حولها حكايات جتمع بني املوروث والطرافة
واألسطورة ،وضمنتها خصوصية البيئة وتقاليدها
وأمناطها االقتصادية واالجتماعية واملؤثرات
السياسية التي تفاعلت معها وفيها».
وتتابع «الرواية صدرت عن دار ميم اجلزائرية،
ولألسف بسبب الرسوم اجلمركية الباهظة على
الكتب إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدوالر،
لم يتمكن احتاد الناشرين الليبيني الذي يترأسه
األستاذ علي عوين ،من طرح الرواية للقراء يف
ليبيا».
قوة احلياة
الروائي أحمد الفيتوري يف روايته «ألف داحس
وليلة غبراء» ،يقدم ثالث سرديات روائية؛ األولى
بعنوان (غابة األشجار امليتة) ،والثانية بعنوان
(غابة القضبان احلية) ،والثالثة (غابة الرؤوس
املقطوعة) .يقول الفيتوري «لم أكتب رواية
تاريخية ،بل كتبت رواية حيوات فاعلة وطازجة
وحية ،وسردياتها تشي بذلك خاصة يف مرحلة
إنسانية مليئة بالتحوالت اجلذرية ،مرحلة احلداثة
والتحديث».
ويضيف الكاتب «لقد كنت أثناء الكتابة غاطسا
مي الذاكرة ،فالكتابة يف عمومها فن االستعادة،
يف ّ
وحني كنت الغريق كان احلال يجعلني أطفو
وتالطمني أمواج احلال ،ما بني حال الكتابة وبني
حال ما هو خارج الكتابة ،كنت بني داحس وغبراء
وبني ألف ليلة وليلة ،وما يحدث من أهوال يف يومي
ويوم بالدي وبالد داعش والعالم شبيه مبا ظننت
أني تخيلته أو أنه كابوس يقظة
حلظة الكتابة بدا أن ما تخيلت أني تخيلته كنت
عشته وما عشته كنت أراه مرأى العني حاصال،
علي ،لكن الواقع
حتى ظننت أن األمور تختلط ّ
كان أكثر مما أتخيل بشاعة ،والرعب بجناحني
وبأرواح سبع .تساءلت حينها ما الفرق بني
صرخة امليالد وصرخة املوت ،وأثناء الكتابة
تبينت أن احلياة أقوى من املوت ألنها أمه وزوجه
فكنت أكتب وأكتب ألحيا… ولهذا القارئ كتبت:
ألف داحس وليلة غبراء».
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قالت جهينه
نظارة أينشتاين :
كان أينشتاين ال يستغني أبداً عن نظارته ..
وذهب ذات مرة إلى أحد املطاعم  ،واكتشف
هناك أن نظارته ليست معه ،فلما أتاه النادل
بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد،
طلب منه أينشتني أن يقرأها له فاعتذر النادل
قائال  :إنني آسف يا سيدي  ،فأنا أمي جاهل
مثلك !

الثعلب ...فلما وصلنا إليها  ..فإذا هي ليفة على
شكل دجاجة وليست دجاجة  ...وبينما نحن
نضحك على ذلك ،كان الثعلب قد ذهب وأخذ
الدجاجة الثانية وهرب بها ...فضحك علينا
الثعلب...ونحن من كبار العلماء .

طيبة؟ لو كانت كذلك ،ملا أصبح فيلسوفاً ،إذاً
كانت نصيحته من واقع جتربة.
نعم لقد أخذت زوجته بالصراخ عليه يوما ً
عندما لم يعرها انتباهه ،فقذفته باملاء ،فقال
لها ببرود:
ِ
أمطرت .
ــــ ما زلت ترعدين و تبرقني حتى

كالم حذيفة :

دجاجتا الشافعي :

سقراط و الزواج :
سأل أحد الطالب سقراط عن الزواج فقال :
ــــ طبعا ً تزوج ،ألنك لو رزقت بامرأة طيبة
أصبحت سعيداً ،و لو رزقت بامرأة شقية
ستصبح فيلسوفاً ...ألم تكن زوجة سقراط
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يقول اإلمام الشافعي :
ــــ كنا يف سفرٍ بأرض اليمن ،فوضعنا الطعام
للعشاء ،فحضرت صالة املغرب والطعام جاهز،
فتركنا الطعام وأقمنا الصالة ،وكان الطعام
دجاجتني ،فأتى ثعلب ونحن نصلي ،وأخذ
دجاجة وهرب  .فلما انتهينا من الصالة ،أسفنا
حرمنا طعامنا  .وبينما
على الدجاجة...وقلنا ُ :
نحن كذلك إذ جاء الثعلب ويف فمه الدجاجة،
نراه من بعيد ،فوضعها بعيداً عناً ..ووقف بعيداً
عنها ،يقول اإلمام  :فهجمنا عليها ..فهرب

روي عن عمر رضي اهلل عنه  ..أنه لقي حذيفة
بن اليمان فقال له  ..كيف أصبحت يا حذيفة ؟
 ..فقال أصبحت أحب الفتنة  ..وأكره احلق ..
وأصلي بغير وضوء  ..ولي يف األرض ما ليس
هلل يف السماء ..فغضب عمر غضبا ً شديداً ..
فدخل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه ..
فقال يا أمير املؤمنني  ..على وجهك أثر الغضب
!!  ..فأخبره عمر رضي اهلل عنه مبا كان له مع
حذيفة  ..فقال له علي صدق يا عمر ..يحب
الفتنة يعني املال البنني  ..ألن اهلل تعالى قال
(( إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة )) ..ويكره احلق
يعني املوت  ..ويصلي بغير وضوء يعني أنه يصلي
على النبي صلى اهلل عليه وسلم بغير وضوء يف
كل وقت .وله يف األرض ما ليس هلل يف السماء
يعني له زوجة وولد وليس هلل زوجة وولد.

بالغة أشعب :
دخل أشعب على أمير املؤمنني أبي جعفر
املنصور فوجد أمير املؤمنني يأكل من طبق من
اللوز والفستق فألقى أبو جعفر املنصور إلى
أشعب بواحدة من اللوز فقال أشعب  :يا أمير
املؤمنني (ثاني اثنني إذ هما يف الغار) فألقى إليه
أبو جعفر اللوزة الثانية فقال أشعب ( :فعززنا
بثالث) ،فألقى إليه الثالثة فقال أشعب ( :فخذ
أربعة من الطير فصرهن إليك) ،فألقى إليه
الرابعة فقال أشعب ( :ويقولون خمسة سادسهم
كلبهم) ،فألقى إليه اخلامسة والسادسة فقال
أشعب ( :ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) ،فألقى
إليه السابعة والثامنة فقال أشعب ( :وكان يف
املدينة تسعة رهط) ،فألقى إليه التاسعة فقال
أشعب ( :فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا
رجعتم تلك عشرة كاملة) ،فألقى إليه العاشرة
فقال أشعب ( :إني وجدت أحد عشر كوكبا ً
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) ،فألقى
إليه احلادية عشر فقال أشعب  :واهلل يا أمير
املؤمنني إن لم تعطني الطبق كله ألقولن لك:
(وأرسلناه إلى مائه ألف أو يزيدون) فأعطاه
الطبق كله.

زوجتي عرجاء :
جاء رجل إلى الشعبي ،وقال :إني تزوجت امرأ ًة
فوجدتها عرجاء !!..فهل لي أن أر َّدها؟! فقال
له :إن كنت تريد أن تسابق بها فر َّدها.
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العلم واألخالق ..

ثنائية اجلدل والتوافق
إعداد  -رنا المقصبي
يعود أصل كلمة األخالق «« ethicsمن
الكلمة اليونانية «  ، « ethosوالتي تعني
العرف أو السلوك.
اقترح الفيلسوف اليوناني (أرسطو)
مفهوم األخالق يف األصل ملناقشة املسائل
الفلسفية املتعلقة باحلياة اليومية  ،تتناول
دراسة السلوك اإلنساني وتعطي معايير
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لتقييمه .منذ ذلك احلني  ،أصبحت
األخالق أحد املوضوعات الرئيسية
يف الفلسفة الغربية عند مناقشة القيم
االجتماعية والفردية وعالقتها وتسلسلها
الهرمي يف املجتمع.
يف الواقع  ،عادة ما حتدث املناقشات
حول األسس األخالقية للمجتمع وإعادة

تفسيرها عندما تتحدى التطورات
اجلديدة العادات أو السلوكيات التقليدية
.
يف مجتمع ثابت  ،القيم مقننة جداً  ،عادة
عن طريق الدين أو التقاليد.
هذا صحيح بالنسبة للعديد من
املجتمعات القدمية  ،التي ظلت دون
تغيير لعدة قرون .لكن احلروب والغزوات
أو ثقافة جديدة أو دين عادة ما يدفع إلى
إعادة النظر يف القيم التقليدية .
و على سبيل املثال  ،أثارت الثورتان
الفرنسية والروسية يف أوروبا  ،وكذلك
االستعمار يف قارات أخرى  ،اضطرابا ً
فعليا يف قيم املجتمع التقليدية وبدرجات
ال رجعة فيها.
بحلول القرنني الثامن عشر والتاسع عشر
 ،برزت أخالقيات املهنة كخطاب أكثر
وعيا ً بالذات .عندما قام املؤلف والطبيب
اإلجنليزي (توماس بيرسيفال) بوضع ،
أول مدونة حديثة ألخالقيات مهنة الطب.
قام بيرسيفال بصياغة كتيب مع الكود يف
عام 1794وكتب نسخة موسعة يف عام
 ، 1803حيث صاغ تعبيرات «أخالقيات
املهنة الطبية» و «الفقه الطبي» .ثم مت
تعديل مدونة األخالقيات يف عام 1847
 ،واعتمدت بشدة على كلمات بيرسيفال.
على مر السنني يف  1903و  1912و
 ، 1947مت إجراء مراجعات مستمرة
للوثيقة األصلية.
بعد احلرب العاملية الثانية  ،شاهد العالم
أهوال األطباء األملان الذين يعملون يف
معسكرات االعتقال وإجراء جتارب
علمية قاتلة لم يكن لهم رأي فيها .تشير
اجلهود املبذولة لتصحيح هذه األخطاء
املنصوص عليها يف قانون (نورمبرغ) إلى

بداية األخالقيات الطبية احلديثة.
يف  20أغسطس  ، 1947أدين 16
طبيبا ً أملانيا بارتكاب جرائم بشعة ضد
اإلنسانية( .لقد كانوا على استعداد
للمشاركة يف واحدة من أكبر األمثلة على
التطهير العرقي يف التاريخ احلديث).
خالل احلرب العاملية الثانية  ،أجرى هؤالء
األطباء النازيون جتارب طبية مزيفة على
سجناء معسكرات االعتقال  ،وكانت
القصص التي تكشفت أثناء محاكمتهم
 محاكمة األطباء  -مليئة بأوصافالتعذيب والتشويه املتعمد والقتل.
أجرى األطباء النازيون جتارب طبية
وحشية على املعتقلني الضعفاء ،وكانت
هذه التجارب تتسم بالبكثير من أشكال
الترويع منها إجبار األفراد على اخلضوع
لدراسات خطيرة للغاية ضد إرادتهم،
تقريبا ملعاناة
و حتمل جميع املشاركني
ً
غير معقولة وتشويه وألم يفوق الوصف،
وكان القصد من هذه التجارب يف العادة
الوصول إلى نتائج قاتلة للضحايا.
و على الرغم من أن طبيعة جرائمهم كانت
غير مقبولة بشكل ال ميكن إنكاره  ،إال أن
دفاع األطباء جادل بأن جتاربهم لم تكن
مختلفة عن التجارب األخرى التي أجريت
قبل احلرب.
وزعموا أنه ال يوجد قانون دولي يحكم
ما ميكن وما ال ميكن اعتباره جتربة
إنسانية أخالقية .ونتيجة لذلك  ،أقر
القضاة الذين يرأسون هذه املحكمة
باحلاجة إلى طريقة شاملة ومتطورة
حلماية مواضيع البحوث اإلنسانية .لقد
صاغوا مدونة (نورمبرغ) والتي كانت
عبارة عن مجموعة من عشرة مبادئ
تركز على موافقة املريض واستقالليته
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عاما على
 ،وليس الطبيب .مر 70
ً
إنشاء مدونة (نورمبرغ ) ،وال ميكن
إنكار تأثيرها على قانون حقوق اإلنسان
ومجال أخالقيات مهنة الطب.
يف وقت الحق من القرن العشرين  ،كان
إليجاد تكنولوجيات جديدة من خالل
التقدم العلمي تأثير عميق على املجتمع
والرأي العام وطريقة حياتنا  ،مما
نقاشا حول كيفية استخدام هذه
أثار
ً
املعرفة.
يف اخلمسينيات والستينيات  ،تناولت
املناقشات األخالقية بشكل أساسي
استخدام الفيزياء والهندسة لبناء
أسلحة جديدة.
يف السبعينات والثمانينات  ،كان التركيز
منصبا ً على املشكالت البيئية .اليوم
 ،تتناول معظم املناقشات األخالقية
التقدم يف علم األحياء وعواقبه على
املجتمع.
كما ان التقدم العلمي  ،هو القوة الدافعة
لغالبية التغييرات التي شهدناها يف
ً
القرن العشرين  ،يتطلب
عقل نقديا ً
ومنفتحا على طرق
وخاليا ً من التحيز
ً
تفكير جديدة.
يف بداية القرن التاسع عشر  ،كان هناك
ارتفاع ملحوظ يف البحث األكادميي يف
اجلامعات  ،والذي يطلق عليه أيضا
البحث «النقي».
البحوث الصناعية  ،من ناحية أخرى ،
كانت مختلفة جذريا ً على الرغم من أنها
تستند إلى نفس املعرفة  ،إال أنها كانت
لها أهداف وقواعد مختلفة متاما.
لم تكن النتائج مملوكة من قبل العلماء
 ،لكنها كانت ملكًا للصناعات التي متول
البحث .لم يكن الهدف هو اكتساب
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معرفة جديدة  ،ولكن اختراع منتجات
جديدة من أجل زيادة األرباح .اعتبرت
املشكالت األخالقية مسؤولية الشركة
وليست مسؤولية العلماء.
كما ان هذه األنشطة هي مصدر مهم
للدخل وكذلك اخلبرة والتكنولوجيا
امللكية للجامعات .عالوة على ذلك ،
يتم تشجيعهم من قبل السياسيني ألنهم
يقومون بتأسيس شركات ناشئة وحتفيز
االقتصاديات املحلية .على الرغم من أن
هذه الظاهرة تعتبر مفيدة للغاية  ،إال أنها
قد تسببت بالفعل يف تضارب املصالح
 ،اذ ان هناك مخاوف من أن تضارب
املصالح  ،ال سيما يف األبحاث السريرية
حيث انه من الصعب للغاية الكشف على
ان معدل املوافقة على األدوية اجلديدة
سيبدأ قريبا يف التقلص.
وكمثال على ضرورة إجراء مناقشات حول
األخالقيات  ،أود أن أشير إلى النقاش
حول اخلاليا اجلذعية اجلنينية حيث
ميكن استخدام املعرفة املتعلقة باخلاليا
اجلذعية البشرية الستنباط عالجات
جديدة قد تفيد ماليني املرضى ميكن
أن تنمو هذه اخلاليا الشديدة التميز
وتف ّرق يف املختبر إلنتاج خطوط خاليا
محددة  ،والتي ميكن استخدامها كزرع
للخاليا  ،على سبيل املثال الستبدال
اخلاليا العصبية «الدوبامينية» لعالج
مرض باركنسون  ،أو خاليا البنكرياس
لعالج مرض السكري.
هذه استراتيجية بحثية وليست تقنية
عاملة ؛ ليس من الواضح بعد ما إذا
كان هذا الهدف سيتحقق بسهولة ،
ألن زرع خاليا جديدة يف كائن حي قد
يغير آليات التفاعل اخللوي والدوائر

األيضية .ومع ذلك  ،فإن النقاش العام
يسأل عما إذا كان من األخالقي تدمير
األجنة البشرية من أجل اكتساب املعرفة
لغرض عالج األمراض.
حيث هناك جدل ضد استخدام اخلاليا
اجلنينية بشكل أساسي مع احترام
احلياة اإلنسانية وكرامة اإلنسان
يطلب العديد من النقاد وقفا ً مؤقتا ً
لتعليق البحث عن اخلاليا اجلذعية
اجلنينية ويفضلون بدالً من ذلك
استخدام اخلاليا اجلذعية البالغة أو
خاليا الدم من احلبال السرية لألطفال
حديثي الوالدة .ومع ذلك  ،ميكن حتقيق
النتائج يف إطار زمني أقصر باستخدام
اخلاليا اجلنينية  ،وعالوة على ذلك  ،لم
يتضح بعد ما إذا كانت اخلاليا البالغة
لديها نفس اإلمكانية للتمايز إلى أنسجة
مختلفة .
من وجهة نظري أرى ان هذا املوضوع
حساس للغاية ألن املجتمع ليس لديه
رأي مستنير وبالتالي ال يزال يتعني عليه
التوصل إلى توافق يف اآلراء .مرة أخرى
 ،هذه مسألة تسلسل هرمي للقيم :هل
حياة اجلنني املتجمد أكثر أهمية من
العالج ملرض ما؟ يجب أن يشمل تعليق
األبحاث باستخدام اخلاليا اجلنينية
البشرية كال املجالني العام واخلاص
ألن السماح مبواصلة هذا األخير
حقيقيا .بالطبع  ،ال
سيكون نفا ًقا
ً
ينبغي فرض أي قيود على األبحاث التي
تستخدم اخلاليا اجلذعية البالغة أو
اخلاليا اجلذعية اجلنينية املعزولة من
احليوانات .لكنني أعتقد أنه سيكون
من الصعب إنشاء مثل هذا الوقف لعدة
أسباب:

أوالً  ،يجب احترامها يف جميع أنحاء
العالم وليس فقط يف بعض الدول.
ثانيا ً  ،سيكون من الصعب التوصل إلى
توافق يف اآلراء بشأن الوقف االختياري
ألن جمعيات املرضى والقطاع الصناعي
سيضغطون بالتأكيد ملواصلة هذا
البحث.
اهتماما
ثال ًثا  ،يجب أن ندرك أن للعلماء
ً
أيضا  ،حيث ميكن
فكريا  ،ولكن عمليا
ً
ً
احلصول على النتائج بسهولة أكبر مع
اخلاليا اجلذعية اجلنينية بدالً من
اخلاليا اجلذعية البالغة.
أخيرا  ...لن يكون الوقف االختياري
خيارا محايداً من الناحية األخالقية ،
ً
ألنه قد يؤخر إمكانية عالج املرضى.
على الرغم من أن الوقف االختياري غير
واقعي على األرجح  ،فمن الضروري
إيجاد حلول تراعي املشكالت األخالقية
جلميع قطاعات املجتمع.
وهذا ال يتطلب فقط أن يصبح املجتمع
أكثر وعيا ً باجلوانب املختلفة للقضية ،
بل وأيضا أن يصبح العلماء أكثر وعيا ً
باجلوانب األخالقية لعملهم.
نحن نعيش يف عالم تتحدى فيه املعرفة
العلمية والتقنيات احلديثة قيمنا
جميعا أن نعيش حياتنا
باستمرار .علينا
ً
بناء على القيم
اليومية وأن نتخذ قرارات ً
األساسية للكرامة اإلنسانية املتضمنة
يف حضارتنا .العلماء ليسوا استثناء.
بدالً من ذلك  ،أنا مقتنع بأن عليهم
التزاما ببذل جهد خاص للمساهمة يف
ً
هذه املناقشة  ،ألن لديهم يف كثير من
مزيدا من املعلومات ومعرفة
األحيان
ً
أكثر أساسية حول املشكالت ذاتها التي
تولد هذه املعضالت األخالقية.
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نساء األيام الصعبة

قبل اندالع احلرب العاملية األولى كانت
أوضاع النساء يف أوربا متشابهة تقريباً،
ال يخرج دورهن عن كونهن ربات بيوت
أو عامالت منازل أو خادمات.
واألمر شمل جميع طبقات املجتمع،
حيث كان عمل املرأة أمراً غير مقبول
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اجتماعياً....لم يكن هذا األمر يختلف
عند بداية احلرب التي اعتقد اجلميع
أنها ستنتهي سريعاً.
غير أن احلرب طالت ،وأصبح من
الضروري تطوير اخلدمات الصحية
فيها ،هذه اخلدمات التي كان يتولى

أمرها الرجال مع وجود قلة قليلة من
النساء املرفوضات من القيادات العليا
يف اجليوش على اعتبار التفكير البدائي
السائد بأن النساء ال يصلحن للحرب .
كانت األوضاع على اجلبهة الفرنسية
جزءاً من
سيئة للغاية ،فلم تكن النساء
ً
طاقم الرعاية الصحية ،عملت بعض
الراهبات بشكل مستقل ،وقمن بفتح
مستشفى ميداني لرعاية اجلرحى
واألمر نفسه قامت به بعض نساء
الطبقة النبيلة.
يف أملانيا كانت ظروف وإمكانيات
املعاجلة أكثر تطوراً ،إال أنها تفتقد
النساء أيضاً ،حيث أن املستشفيات
امليدانية يتولى أمرها الرجال.
يف بريطانيا كانت األوضاع أكثر انفتاحا ً
مقارنة بالفرنسيني واألملان ،حيث قامت
العديد من األسر األرستقراطية بفتح
منازلها وقصورها لعالج اجلرحى
واملصابني ،وتطوعت العديد من
بعيد عن خطوط
الشابات ،وإن كان
ً

إلسا براندستروم إبنة السفير
السويدي يف روسيا التي اشتهرت
بنشاطها التطوعي
القتال ،يف البداية تطوعن للمشاركة يف
برنامج تدريب املمرضات .
مرت النساء الالئي تطوعن بعدة
مستويات من التدريب الطبي .بالنسبة
إلى خدمة التمريض العسكري
اإلمبراطوري للملكة أليكساندرا ،كان
إلزاميا بإجراءات مشددة
التدريب
ً
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ودقيقة وكانت هناك مجموعات
متريض متطوعة أخرى ،مثل VADs
 التي تدربت عليها أغاثا كريستي -تشددا ،حيث ساعدت يف مهام
أقل
ً
التمريض الثانوية.
مت منح مجموعات التمريض املنظمة
مثل (مجموعات امللكة ألكسندرا) رتبة
ضابط من أجل حمايتهم ومنحهم بعض
املكانة عند التعامل مع األطباء والرتب
األخرى يف اجليش.
اإلجراءات الصارمة بضرورة مهنية
العالقة بني املمرضات واجلرحى والتي
ُكن فيها معرضات للطرد يف حال جتاوز
حدود العالقة بني اجلريح واملمرضة أو
يف حالة ما أصبحوا مخطوبني .
مع طول أمد احلرب تغيرت النظرة
للممرضات بشكل كبير جداً ،حتملت
املمرضات أهوال احلرب لسنوات بكل
شجاعة مساهمات يف إنقاذ أرواح
املاليني ومطورات من مهنة التمريض
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بشكل كبير.
كانت املتطوعات من جميع الطبقات
االجتماعية فإلسا براندستروم أو من
تلقب ب»مالك سيبيريا» كانت ابنة
السفير السويدي لدى القيصر نيكوالس
الثاني وكانت يف روسيا أثناء اندالع
احلرب العاملية األولى ،تطوعت ووضعت
مهاراتها التمريضية الستخدامها مع
اجليش الروسي.
يف عام  ،1915كانت يف سيبيريا مع
الصليب األحمر السويدي .تعالج أسرى
احلرب األملان أصبحت األمور أكثر
تعقيدا عندما مت إلغاء تصريح عملهم،
ً
لكن هذا لم مينعها فواصلت السفر
إلى سيبيريا بشكل غير قانوني ملدة
عامني كاملني  ،حتى اعتقلتها السلطات
الروسية يف أومسك يف عام .1920
بعد إطالق سراحها ،عادت إلى السويد
وأطلقت حملة ملساعدة أسرى احلرب.
وشملت جهودها جمع التبرعات

دوورثي فيلدينغ األرستقراطية التي
حتولت لسائقة سيارة اإلسعاف
وتأسيس منزل لألطفال به أكثر من
 200يتيم.
«دوروثي فيلدينغ» سليلة إحدى العوائل
األرستقراطية يف إجنلترا .مت تقدميها
إلى ملك وملكة إجنلترا عندما كان
عاما .لكن فيلدينج تركت
عمرها 18
ً
حياة البذخ وتوجهت نحو خطوط القتال
لتصبح سائقة سيارة إسعاف مع وحدة
املتطوعني املتمركزة يف بلجيكا.
مع وصول املمرضات للصفوف األولى
يف املستشفيات امليدانية اظهرن شجاعة
ورباطة جأش يف مواجهة املعارك
تعرضن خاللها للعديد من املخاطر
منها التسمم بالغازات الكيميائية،
واالنسحابات املتكررة يف صفوف القوات

إديث كافيل املمرضة التي
اعدمتها القوات األملانية
التي تترك وراءها مئات اجلرحى ،مما
حدا بهن إلى البقاء ملعاجلة اجلرحى
.األمر الذي تسبب يف حدوث مشاكل
كثيرة لطواقم التمريض وصلت حلد
القتل.
املمرضة البريطانية «إديث كافيللم»
يقتصر األمر على بقائها يف بلجيكا بعد
مغادرة القوات البريطانية ،بل اتهمها
عندما قامت
األملان باجلاسوسية
مبساعدة 200ضابط بريطاني يف
الهروب من األسر .ومت إعدامها رميا ً
بالرصاص يف  12أكتوبر .1915
كان اجناز النساء يف احلرب العاملية
األولى ومجهودهن كبيراً ومؤثراً ،ساهم
يف إنقاذ املاليني من البشر.
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يف فكر آدم سميث

محمد عادل زكي  -مصر
 كانت مارجريت دوجالس حامالً بعد واحد ًا من أهم مفكري عصره.بالفعل عندما مات عنها زوجها ومؤلف ًا ألحد أكثر الكتب تأثير ًا يف
املحامي املشهور وضابط اجلمارك تاريخ البشر.
السابق يف يناير  .1723ويف  -ولد «سميث» يف «كيركالدي» التي
ميناء اسكتلنديا ً على لسان «فورث»
اخلامس من يونيو ،أضافت مارجريت كانت
ً
البحري يف «إدنبره» ،وكانت مركزاً جتاريا ً
يف سجالت املواليد اسم طفلها الذي
تفد إليه السفن املحملة باألسماك ،وتخرج
حمل اسم والده املتوفى :آدم سميث .منه لتصدير الفحم املستخرج من املناجم
مرت األعوام ليصبح هذا الطفل فيما املحلية ،وتعود باحلديد اخلردة لصناعة
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احلديد .وهكذا ترعرع سميث إلى جانب
البحارة وجتار السمك ومصنعي املسامير
وضباط اجلمارك واملهربني ،ولسوف يكون
لذلك الدور املركزي يف صوغ نظريات
مؤسس علم االقتصاد السياسي.
 ال نعلم إال القليل عن طفولة آدم سميث،ومن ذلك أنه يف سن الثالثة تعرض
للخطف ملدة قصيرة على أيدي الغجر،
حتى استطاع خاله أن يعيده ساملاً.
 كان سميث متفوقا ً يف دراسته اجلامعيةيف جامعة «جالسكو» ،التي انخرط فيها يف
سن الرابعة عشرة ،ففاز مبنحة للدراسة
يف كلية «باليول» يف جامعة «أوكسفورد».
ولكن منظومة التعليم يف إجنلترا ،بصفة
خاصة يف أوكسفورد ،لم تنل إعجابه .األمر
الذي جعله يترك أوكسفورد ويعود إلى
«كيركالدي» قبل نهاية املنحة الدراسية.
 بفضل الصالت العائلية ،قام اللورد«كامس» ،وهو محام ومفكر بارز ،بدعوة
سميث إللقاء سلسلة من احلاضرات
العامة يف إدنبره حول األدب اإلجنليزي
وفلسفة القانون .وقد أحرزت املحاضرات
جناحا ً عظيماً.
 عندما بلغ السابعة والعشرين يف عام ،1751قام سميث بتدريس املنطق
وفلسفة األخالق واألدب والبالغة يف
جامعة «جالسكو».
 يف  1759نشر «سميث تأمالته»يف كتاب حتت عنوان»نظرية املشاعر
األخالقية» ،وحينما أرسل صديق سميث
الفيلسوف «ديفيد هيوم» نسخا ً من هذا
الكتاب إلى عدد من األصدقاء ،ومنهم
«تشارلز تاونسند» ،قام األخير بتوظيف
سميث مبرتب قدره  300جنيه استرليني
طيلة احلياة ،وذلك كمعلم خصوصي البن
زوجته دوق بوكليه.
 -لم ميض وقت طويل حتى انطلق «سميث»

مع تلميذه يف رحلة إلى فرنسا ،حيث كان
السفر جزءاً من العملية التعليمية لكل
شاب أرستقراطي يف ذلك الوقت ،واستمتع
كالهما يف باريس بالصحبة لديفيد هيوم
الذي كان السكرتير اخلاص للسفير
هناك .لكن سميث لم يكن يتكلم الفرنسية
بطالقة ،ووجد صعوبة يف التواصل مع
اآلخرين؛ فبدأ الضجر يتملكه وأخبر
هيوم »:لقد بدأت بتأليف كتاب من أجل
متضية الوقت» .ولم يكن هذا الكتاب إال
«ثروة األمم».
 رجع سميث مع تلميذه إلى لندن يف عام ،1766وعاد سميث إلى «كيركالدي»
ليقيم فيها ،حيث استطاع توفير ما يكفي
لشراء منزل عظيم يف شارع هاي ستريت،
وعاش فيه مع والدته وابنة خاله جانيت.
 أمضى سميث أعواما ً كثيرة يف «كيركالدي»وهو يكتب وينقح ويصقل مخطوطته على
حساب صحته ،لكنه حتسن بعد مدة طويلة
أمضاها يف لندن من  1773إلى ،1776
مستمتعا ً بصحبة مفكرين عظماء آخرين
من أمثال الرسام السير جوشوا رينولدز،
واملؤرخ الكبير إدوارد جيبون ،والسياسي
الراديكالي إدموند بيرك.
 نشر «ثروة األمم» أخيراً يف مارس ،1776وحقق جناحا ً جتاريا ً هائالً ،وطبع
عدة مرات وبلغات متنوعة خالل بضعة
أعوام فقط ،كما أنه حقق جناحا ً تطبيقيا ً
أيضاً؛ فالوصفات التي قدمها ،كتحرير
التجارة ،أخذت طريقها يف السياسة
العامة.
 بعد جناح «ثروة األمم» على هذا النحو،كويفء سميث بتعيينه يف منصب مفوض
اجلمارك يف إدنبره ،براتب قدره 600
جنيه استرليني .وهكذا ،أصبح حينها أكبر
املنتقدين ملنظومة اجلمارك االعتباطية
الفاشلة يف بريطانيا ،متبوئا ً ملنصب ميكنه
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من فعل شيئا ً ما إزاء هذا الواقع .وقد
أبدى سميث قدراً كبيراً من اجلدية يف
القيام مبهام منصبه.
 اصطالح «اليد اخلفية» ليس باملصطلحالشائع يف كتابات سميث؛ كما يتوهم
البعض ،فهو يظهر ألول مرة يف كتاب
نظرية املشاعر األخالقية يف الفصل األول
من القسم الرابع .ثم يظهر مرة ثانية،
وأخيرة ،يف ثروة األمم ،يف الفصل الثاني
من الكتاب الرابع.
 كان سميث يحب اجلدل والنقاش معاألصدقاء ،ويف يوليو  ،1790وبينما
كان يقضي أحد أمسيات اجلدل الكثيرة
يف إدنبره ،أحس سميث بالتعب وذهب
ليرتاح يف فراشه مودعا ً أصدقاءه قائالً:
«ان للنقاش بقية يف مكان آخر» .والواقع
أن سميث قد ودع أصدقاءه يف تلك الليلة
الوداع األخير.
()1
«يعتبر آدم سميث املؤسس احلقيقي
للمدرسة الكالسيكية .تلك املدرسة التي
كان لكتاباتها تأثير أوسع وعلى مدى أطول
من أية مدرسة أخرى ،وميكن القول بأنه
قد جتمعت طائفة من الظروف ،بشكل
غير مألوف ،لتكوين الوسط الذي هيأ
آلدم سميث أسباب النجاح ،فهناك أوالً
املذهب احلر اجلديد ...والذي لم يكن
مبعث اإللهام للطبيعيني بفرنسا فحسب،
بل واكتسح كل ما أمامه يف الدوائر
الفكرية التقدمية بإجنلترا ،...ولقد سافر
سميث نفسه إلى فرنسا ،وحضر ندوات
الطبيعيني يف مسكن «فرنسوا كينيه».
لقد عاش سميث يف بداية الثورة الصناعية
حني عملت اآلالت ...على مضاعفة اإلنتاج
بسرعة كبيرة .لقد ثبتت دعائم الثورة
التجارية من قبل ذلك احلني بفترة طويلة،
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وال شك يف ذلك ،ولكن فرص الكسب يف
الصناعة والتجارة أصبحت اآلن أضعاف
ما كانت عليه بالنسبة إلى أولئك الذين
عرفوا كيف يستفيدون من املخترعات
الكثيرة التي أخذت تبرز وتتولد بوتيرة
متسارعة من العلوم وعناصر التقدم الفني
احلديثة .لقد بدأت الثورة الصناعية...
فتطلب النظام اجلديد أفكاراً لتبريره،
ال ضد األرستقراطية الزراعية كما
كانت احلال بالنسبة إلى التجارة ،وإمنا
ضد االحتكارات التي فرضتها السياسة
التجارية ذاتها .وكما لعب الطبيعيون دور
املتحدث بلسان الزراعة يف ثورتها ضد
االمتيازات التجارية.
كان آدم سميث وأتباعه املدافعني عن طبقة
رجال الصناعة الناشئة وعن املستعمرات
التي كانت موضع االستغالل .لقد امتاز
سميث بدقة املالحظة مع القدرة على التعلم
من عالم النشاط والعمل ،حتى ولو لم يتفق
ما يتعلمه مع املذاهب املقررة .ومتيز كذلك
بذكر األمثال التي توضح املسائل ،مما
جعل الكل يقبلون على مطالعة ما يكتب،
وأكسبها التقدير بصفة خاصة من جانب
الرجال العمليني .ويف الوقت نفسه كان
سميث ذا اجتاه فلسفي ممزوج بالدوافع
األخالقية ،مما مكنه من صياغة أفكاره
على هيئة نظام منطقي يف الوسع إثباته
وتأييده( .»...صول ،املذاهب االقتصادية
الكبرى).
والواقع ،تاريخياً ،أن آدم سميث ال يعد
أول َمن أرسى دعائم االقتصاد السياسي،
إذ توجد جذور هذا العلم يف كتابات رواد
العلم مثل اإلحصائي اإلجنليزي وليم بتي
( )1687-1623ورجل املال واألعمال
األيرلندي ريتشارد كانتيون (1680-
 )1743والطبيب الفرنسي فرنسوا كينيه.
وسبب اختياري آدم سميث كنقطة بدء-

والعرض املوسع نسبيا ً ملجمل موضوعاته
العامة يف االقتصاد السياسي ،على الرغم
من الروائع الفكرية واالجتهادات املرموقة
السابقة عليهُ -يبنى على أمرين:
 أن سميث كان لديه الوعي بأنه يرسيدعائم العلم ،علم جديد .إذ كانت األفكار
اخلاصة بالقيمة واإلنتاج والتوزيع والسوق
واألثمان واألجور واألرباح ،وغيرها من
األفكار الَّتي فرضت نفسها آنذاك على
الواقع األوروبي ،متفرقة يف الكتابات
السابقة ،وتظهر عرضا ً إلى حد كبير.
 أنه امللهم األول ،واألهمِ ،لَن سيأتي منبعده من مفكري االقتصاد السياسي ،ويف
مقدمتهم ريكاردو ،ومالتس ،ورامساي،
ِ
وملْ  ،وساي ،وماركس ،بصفة خاصة
يف مبحث القيمة .إذ ستمثل أطروحاته
املركزية ،بعد نقدها وتطويرها ،األساس
النظري الَّذي سيش َّيد عليه علم االقتصاد
السياسي كما هو بني أيدينا اآلن .ولم تزل
محاوالت الرجوع إلى سميث مستمرة حتى
أيامنا هذه.
()2
ابتداء من هدف الكشف عن القوانني الَّتي
ً
حتكم زيادة الثروة ومنوها على الصعيد
االجتماعي ،وهو هدف يرتكز على تصور
محدد ملوضوع العلم محل انشغاله ،يطرح
سميث على نفسه سؤالني :ما هي طبيعة
ثروة األمة؟ وما هي أسباب زيادتها؟ ووفقا ً
ملحاولته اإلجابة على هذين السؤالني
يتشكل لديه مجمل البناء النظري الَّذي
يقدمه لعلم االقتصاد السياسي ،والَّذي
يحدده بأنه ذلك الفرع من فروع املعرفة
ا لَّذي:
«يستخدمه رجل الدولة أو املشرع ،ألنه
ميدهما بأمرين :األول :كيف يوفرون
عوائد وفيرة للمواطنني أو كيف يوفرون

هم عوائدهم .والثاني :كيفية تزويد الدولة
أو الكومنولث باإليرادات الكافية للخدمات
العامة وإثراء الشعب والسلطة»(.ثروة
األمم ،الكتاب الرابع ،املقدمة).
وعلى الرغم من أن هذا التعريف يجيء
على نحو متأخر منهجيا ً يف ثروة األمم،
إذ يستهل به سميث الكتاب الرابع ،فهو
يف الواقع يأتي على نحو منسجم متام
االنسجام مع ابحاث سميث عبر أقسام
مؤلفه ،بوجه خاص يف الكتاب األول ،إذ
وكما سنرى تفصيالً بعد قليل أن موضوع
العلم عند سميث ،على هذا النحو ،إمنا
يرتبط بابحاثه يف حقل اإلنتاج ،اإلنتاج
املتزايد بفضل عمل العمال عبر منو
مطرد .فلسوف ينشغل سميث بدراسة
مصدر الثروة ومكوناتها وطبيعتها ،وأسباب
زيادتها ،وأنواع الدخول ومنابعها ،وتوزيع
الناجت الفائض وتداوله بني طبقات املجتمع.
وهو يف كل ابحاثه تقريباً ،حتَّى وهو يدرس
قوانني السوق وأثمان السلع وتأرجحاتها،
يبدأ من حقل اإلنتاج؛ ولذا كان االقتصاد
السياسي لديه علما ً ميد أصحاب القرار
السياسي يف الدولة باألدوات الفكرية
الّتي ترشدهم إلى القوانني املوضوعية
الَّتي تنظم اإلنتاج االجتماعي الَّذي يحفظ
لألمة حياتها ،ويضمن لها جتديد إنتاجها،
ويؤمن للحكام واملحكومني مصادر ثرائهما.
()3
وبعد أن حدد سميث موضوع بحثه ،كان
عليه بالتالي أن يحدد املنهج الَّذي سوف
يستخدمه يف هذا البحث ،وهنا جنده
يعمد إلى استخدام املنهج التجريدي
واملنهج الوصفي جنبا ً إلى جنب ،واعتمدت
طريقته على أن يعقب شرحه التجريدي
لكل فكرة من أفكاره يف جميع أجزاء
ثروة األمم باستدالل واقعي ،وبضرب
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األمثلة التاريخية ،من إجنلترا ،أو فرنسا
أو اسكتلندا أو الصني أو روما أو حتى
مصر القدمية .فلقد كان سميث يحرص
على البرهنة بأمثلة ،من الواقع ومن
التاريخ القدمي واملعاصر ،تؤكد على صحة
تصوراته وصواب أفكاره .بل ولقد حرص
سميث يف بعض املواضع الفكرية يف ثروة
األمم على تعريف قارئه صراحة بطريقته
يف التحليل ،والَّتي قد تبدو ،كما يقول،
مملة يف تفاصيلها ومرهقة يف جتريدها!
()4
وإذ يحدد سميث املوضوع محل انشغاله،
واملنهج الَّذي سيستخدمه ،يذهب راسما ً
مالمح األساس النظري للعلم اجلديد.
ومنطلقا ً من أسئلته املركزية :ما هي طبيعة
ثروة األمة؟ وما هي أسباب زيادتها؟ وألن
سميث يبدأ حتليله للنشاط االقتصادي
يف املجتمع بتحليله لعملية العمل ذاتها.
العمل الَّذي اعتبره سميث مصدر الثروة،
فقد وجد سميث نفسه مباشرة أمام أهم
ظاهرة ،يف تصوره ،تقود إلى زيادة إنتاجية
العمل ،وبالتالي زيادة الثروة االجتماعية.
هذه الظاهرة هي ظاهرة التقسيم
االجتماعي للعمل؛ وبناء عليه ،يبدأ كتابه
املركزي ،ثروة األمم ،بعبارته الَّتي توضح
مدى وعيه بأهمية العمل يف حياة األمة؛
فالسلع الَّتي يستهلكها املجتمع إما أن
تكون نتاج العمل املبذول يف املجتمع ،أو
نتيجة مبادلة السلع الَّتي أنتجها املجتمع
بسلع أخرى أنتجها العمل كذلك يف مجتمع
أخرى:
ويتخذ سميث ،للتبسيط ،من معمل
صغير إلنتاج الدبابيس مثاالً ،يوضح من
خالله مدى أهمية تقسيم العمل يف زيادة
اإلنتاجية ،ومن ثم زيادة ثروة األمة ،بحيث
ينتج يف يوم واحد ما كان ميكن إنتاجه
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رمبا يف عشرات األيام:
« لنأخذ مثاالً من صناعة بسيطة جداً...
إنها صناعة الدبابيس؛ فالعامل غير املدرب
على هذه الصناعة ،والتي جعلها تقسيم
العمل صناعة مستقلة ،وغير املعتاد على
استعمال اآلالت ،التي أدى تقسيم العمل
إلى ابتكارها يف الغالب ،قد ال يتمكن ،وإن
بذل أقصى ما يستطيع ،أن يصنع أكثر من
دبوس واحد يف اليوم .ولكننا إذا نظرنا
يف الطريقة التي تزاول بها هذه الصناعة
اليوم ،وجدنا أن العمل فيها ليس مجرد
صناعة محددة فحسب ،بل إنه مقسم إلى
عدد من الفروع التي يشكل معظمها أيضا ً
صنائع مختلفة .يشد رجل السلك ،ويقومه
رجل ثان ،ويقطعه ثالث ،ويدببه رابع،
ويشحذه ويعده لتركيب الرأس خامس.
أما صناعة الرأس نفسها فتحتاج ثالث
عمليات مختلفة ،فوضعه يف مكان عمل،
وتبييض الدبابيس عمل آخر ،كما أن وضع
الدبابيس يف الورقة صناعة قائمة بذاتها.
ولقد رأيت معمالً صغيراً يعمل فيه عشرة
رجال ،ورأيت البعض منهم يقوم بعمليتني
أو ثالثة .وبالرغم من أنهم غاية يف الفقر
وغير مزودين باآلالت الضرورية ،فقد
كان يف استطاعتهم إذ ما أجهدوا أنفسهم
أن ينتجوا تقريبا ً إثني عشر رطالً من
الدبابيس يف اليوم ،والرطل يحتوي على
أكثر من أربعة آالف دبوسا ً من احلجم
املتوسط .ولذلك كان يف استطاعة هؤالء
العشرة رجال أن ينتجوا أكثر من ثمانية
وأربعني ألف دبوسا ً يف اليوم ...فإذا ما
اعتبرنا أن كل عامل يصنع ُعشر الثمانية
واألربعني ألف دبوس ،أمكننا القول أن
العامل الواحد يصنع أربعة آالف وثمامنئة
دبوسا ً يومياً ،ولكن لو أن كل واحد منهم
عمل مبفرده ،فاملؤكد أنه لن يكون يف
إمكانه أن يصنع عشرين دبوساً ،وال حتى

دبوسا ً واحداً يف الغالب( .»...ثروة األمم،
الكتاب األول ،الفصل األول).
ويستكمل سميث؛ مبينا ً مدى حيوية
التقسيم االجتماعي للعمل:
«راقب وسائل معيشة العامل العادي...
ولسوف تدرك أن عدد األشخاص الذين
استعمل جزء من كدهم مهما كان هذا
اجلزء صغيراً يف تأمني وسائل معيشته
يفوق احلصر ،فاملعطف الصويف ،على
سبيل املثال ،الذي يرتديه العامل إمنا
هو نتيجة العمل املشترك لعدد غفير
من الصناع؛ فالراعي ،ومنقي الصوف،
وماشطه ،وصابغه ،والغزال واحلائك
والقصار ،ولفيف من الصناع اآلخرين
يتعني أن يضموا صنائعهم املختلفة جميعها
من أجل إجناز هذا املعطف العادي .ناهيك
بالتجار ،واحلملة ،وبناة السفن ،والبحارة،
وصناع األشرعة ،واحلبالني( .»...ثروة
األمم ،املصدر نفسه).
وإذ يالحظ سميث ميل األشخاص
الطبيعي نحو املبادلة مقايض ًة ومعاوض ًة،
فإنه يصل بأهمية التقسيم االجتماعي
للعمل إلى املنتهى حينما يؤكد على أهمية
تلك الظاهرة ،ليس فحسب يف زيادة
ثروة األمة ،إمنا أيضا ً يف تشكيل املواهب
اإلنسانية ذاتها ،ويضرب على ذلك مثالً
بالفيلسوف واحلمال:
«واالختالف بني الناس يف املواهب
الطبيعية أقل يف الواقع مما ندركه...
فالفرق بني ...فيلسوف وحمال من بعض
حمالي الشارع ...يبدو غير ناشيء عن
الطبيعة بقدر ما هو ناشيء عن العادة
والعرف والتربية .فطوال السنوات...
األولى من حياتيهما رمبا كانا متشابهني
جداً ...وعند تلك السن أو بعدها شغال
يف صناعتني مختلفتني .وعندئذ يبدأ
االختالف يف املواهب يتسع تدريجيا ً

ويلفت النظر ...ولوال االستعداد للمقايضة
واملعاوضة واملبادلة لتعني على كل واحد
منهما أن يؤمن لنفسه جميع ما يحتاج إليه
من ضروريات احلياة وكمالياتها؛ ولتعني
على اجلميع القيام بذات املهام وإجناز نفس
األعمال ،ولكان ما بينهم من االختالف يف
العمل ما يفضي بحد ذاته إلى أي اختالف
كبير يف املواهب( .»...ثروة األمم ،الكتاب
األول ،الفصل الثاني).
وبعدما يقوم سميث بإخضاع ظاهرة
تقسيم العمل للتحليل على هذا النحو،
ينتهي إلى التأكيد على أن التزايد الكبير
ملختلف السلع يف املجتمع ،وبالتالي تطور
قوى اإلنتاج ،ومن ثم تزايد ثروة األمة،
إمنا يرجع إلى التخصص؛ فهو الَّذي ميكن
املجتمعات من إنتاج أكبر قدر من السلع
يف أقل وقت ممكن ،وحينما ينتج هذا
القدر الكبير من السلع يحدث الفائض،
على األقل بني املنتجني املباشرين ،ومن ثم
تكون احتماالت املبادلة أكبر وأوسع نطاقاً،
وبذلك تنتشر الوفرة بني مختلف طبقات
وفئات املجتمع .ولكن ،كل ذلك إمنا يرتبط،
يف رأي سميث ،مبدى اتساع السوق ذاته؛
فكلما اتسع السوق كلما وجد الشخص
احلافز من أجل التخصص يف عمل ما
ميكنه من مبادلة الفائض من إنتاجه مقابل
ما يحتاج إليه من منتجات عمل املنتجني
اآلخرين:
«هناك أنواع من األعمال ،وحتى األدنى
منها مكانة ،ال ميكن القيام بها إال يف
مدينة كبيرة .فاحلمال ،على سبيل املثال ،ال
يستطيع أن يجد عمالً يكسب منه قوته؛ إذ
إن القرية مكان ضيق للغاية عليه ،وكذلك
يف البلدة القائمة على سوق ليست كبيرة
إلى قدر ميكنه من العمل بشكل مستمر .يف
املنازل والقرى الصغيرة جداً ،املتناثرة يف
أرجاء بلد مقفر كأعالي اسكتلندا ،يتعني

 87الليبي

قرآت لـــــــك

على كل مزارع أن يكون قصاباً ،وخبازاً،
وصانع جعة ألسرته اخلاصة( .»...ثروة
األمم ،الكتاب األول ،الفصل الثالث).
()5
وإذ يتم حتليله للتقسيم االجتماعي
عده شرطا ً إلنتاج ثروة
للعمل ،الَّذي
َّ
األمة وازديادها ،يجد سميث نفسه أمام
ضرورة التعرف إلى كيفية تداول هذه
الثروة .بعبارة أدق :التعرف إلى القوانني
املوضوعية الَّتي حتكم هذا التداول على
الصعيد االجتماعي ،األمر الَّذي جعله
يتجه صوب السوق ،حيث تطرح وتتبادل
السلع الَّتي متثل أحد أشكال ثروة األمة.
وحينما توجه إلى السوق ،من أجل حتليل
طبيعته والكشف عن قواعده ،وجد أن
عليه االنشغال باإلجابة على مجموعة من
األسئلة املرتبطة مباشرة بانشغاله املركزي
بكيفية زيادة الثروة ،إذ انشغل سميث
باإلجابة على:
 كيف ميكن ملجتمع يسعى جميع أفرادهإلى مصلحتهم الفردية أن يستمر وال
ينهار؟
 وما الَّذي يجعل تصرفات أفراد املجتمع،على الرغم من أنانيتها تلك ،تأتي متفقة
مع املصلحة اجلماعية؟
 بل كيف ينجح املجتمع يف تأدية املهامالالزمة لبقائه على الرغم من أن احلكومة،
كما يفترض سميث ،يقتصر دورها على
الدفاع ،وإقامة العدالة ،وحفظ األمن
الداخلي؟
وإذ يقدم سميث اإلجابات على ما يثيره
من أسئلة ،فإمنا يتوصل ،رمبا ،إلى أول
صياغة دقيقة لقوانني السوق الَّتي ترتكز
على فكرة «اليد اخلفية» (أُرجح أن تكون
الفكرة مستقاة من مذهب الفيزيوقراط)،
الَّتي تسير مبقتضاها مصالح الناس
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اخلاصة وأهواؤهم يف االجتاه األكثر اتفاقا ً
مع مصلحة املجتمع بأسره.
ولكن ،قوانني السوق ليست قائمة بذاتها،
إمنا تتأسس على ركيزتني أساسيتني:
املنافسة بني املنتجني من جهة ،واملصلحة
الشخصية من جهة أخرى.
فالسلعة الَّتي يزيد املجتمع استهالكه
منها ستقود املنتجني إلى العمل على
إنتاج املزيد منها بتوظيف املزيد من قوى
اإلنتاج (األرض ،والعمل ،والرأسمال) يف
فرع إنتاجها ،على حساب سلعة أخرى
كف املجتمع ،ولو مؤقتا ً عن استهالكها.
وبالتالي ،مع تدفق رساميل املنتجني ،يزيد
الفائض من السلعة الَّتي شهد فرع إنتاجها
ضخ املزيد من قوى اإلنتاج ،يف مقابل
انخفاض الفائض ،ورمبا احلد األدني،
من السلعة الَّتي توقف إنتاجها لعدم رغبة
املجتمع فيها ،لسبب أو آخر ،ومن ثم يقود
هجرها من قبل قوى اإلنتاج إلى انخفاض
املعروض منها عن حاجة املجتمع .وحينئذ،
أي حني انخفاض املعروض ،تتدخل
القوانني العامة للسوق كي تصحح الوضع
ولترجعه إلى ما كان عليه من توازن .إذ
سيأخذ ثمن السلعة الَّتي انخفض قدر
املعروض منها ،نظراً النسحاب قوى اإلنتاج
من فرع إنتاجها ،يف االرتفاع؛ األمر الَّذي
يؤدي مباشرة إلى اندفاع املنتجني صوب
حقل إنتاج هذه السلعة بغية جني املزيد
من األرباح أثر االرتفاع النسبي يف ثمنها.
وما بني تلك احلركة من املد واجلزر لقوى
اإلنتاج املوظفة يف حقل اإلنتاج ،يتم توازن
األثمان يف السوق .واعتبارات املنافسة
ال تنظم فقط حركة إقدام الرساميل
وإحجامها ،وإمنا تضطلع كذلك ،يف تصور
سميث ،مبهمة منع حتكم أحد العارضني
يف الثمن ،واملقصود هنا هو ثمن السوق،
اللهم إال إذ ما حدث االتفاق بني العارضني

لسلعة ما ،وهنا أيضا ً يتدخل نفس املبدأ،
مبدأ املنافسة ،إذ سيأتي رأسمالي آخر
من خارج سوق تلك السلعة ويدخل سوقها
بثمن أقل؛ مبا يؤدي ،يف نهاية املطاف ،إلى
توازن الثمن يف السوق مرة أخرى.
وال يقتصر دور املنافسة على تنظيم أثمان
السلع فحسب ،بل هي تقوم كذلك بدور
حاسم يف تنظيم كميات السلع املطروحة
يف السوق.
«إن الكمية التي تعرض يف السوق من كل
سلعة تتالئم على نحو طبيعي مع الطلب
الفعال عليها .فمن مصلحة جميع الذين
يستخدمون أرضهم ،وعملهم أو رأسمالهم
أال تزيد كميتها عن الطلب الفعال ،حني
الدفع بسلعتهم إلى السوق ،ومن مصلحة
جميع الناس اآلخرين أال تنقص عن هذا
الطلب .فإذا تصادف أن زادت عن الطلب
الفعال؛ فيتعني لبعض األجزاء املكونة
لثمنها من أن ينخفض عن ثمنها الطبيعي،
إذا كان هذا اجلزء ريعا ً فإن مصلحة
أصحاب األراضي سوف تدفعهم فوراً إلى
سحب جزء من أراضيهم ،وإذا كان هذا
اجلزء من األجور أو الربح ،فإن مصلحة
العمال يف احلالة األولى ،أو أرباب عملهم
يف احلالة األخرى ،سوف تدفعهم إلى
سحب جزء من عملهم أو من رأسمالهم
من هذا االستثمار .وبذلك تتناقص الكمية
املوجهة إلى السوق سريعا ً بحيث ال تزيد
عما هو كاف لتلبية الطلب الفعال .وترتفع
مختلف أجزاء الثمن إلى نسبها الطبيعية
والثمن الكلي إلى الثمن الطبيعي ،على
العكس من ذلك ،إذا نقصت الكمية
املوجهة إلى السوق عن الطلب الفعال؛ فال
بد لبعض مكونات ثمنها من أن ترتفع فوق
النسبة الطبيعية ،فإذا كان هذا اجلزء هو
الريع فإن مصلحة جميع أصحاب األراضي
اآلخرين ستدفعهم بصورة طبيعية إلى

استخدام املزيد من األراضي ،أما إذا كان
هذا اجلزء هو األجور أو الرأسمال ،فإن
مصلحة جميع العمال والرأسمال ستكون
يف إنتاج هذه السلعة ونقلها إلى السوق،
فال تلبث الكمية املوجهة إلى السوق أن
تصبح كافية لتلبية الطلب الفعال .ثم
سرعان ما تنخفض باقي أجزاء الثمن إلى
نسبتها الطبيعية ،ويتراجع الثمن الكلي
إلى الثمن الطبيعي»( .ثروة األمم ،الكتاب
األول ،الفصل السابع).
ومثلما تنظم قوانني السوق األثمان
والكميات املنتجة من السلع ،وتوجه
املنتجني إلى حقول اإلنتاج املختلفة ،فهي
تنظم كذلك دخول الَّذين يشاركون يف
إنتاج تلك السلع؛ فإذا كانت األرباح (دخل
الرأسمالي) يف أحد فروع اإلنتاج مشجعة،
فسوف يتدفق الرأسماليون إلى هذا الفرع
من أجل جني املزيد من األرباح؛ فيزداد
بالتبع اإلنتاج ،ومن ثم يزداد الطلب على
العمال ،وبالتالي يزداد الفائض ،أي الكمية
املعروضة ،حتى تنخفض األثمان ،نتيجة
زيادة الكمية املعروضة عن الكمية املطلوبة،
وهكذا ،...حتى تتم الدورة يف السوق وفقا ً
لقواعد اليد اخلفية الَّتي تنظم املنافسة يف
هذا السوق.
واألمر نفسه بشأن دخول العمال ،إذ
يتدفق العمال على القطاع الذي ترتفع
فيه الدخول ،ويظل تدفقهم مستمراً
وتزداد املزاحمة فيما بينهم ،فتبدأ دخول
العمال ،أي أجورهم الَّتي تتحدد عادة بحد
الكفاف ،يف االنخفاض؛ نظراً لزيادة الكمية
املعروضة من العمال فيأخذ هؤالء العمال
يف االنسحاب من القطاع بحثا ً عن أجور
أعلى نسبيا ً يف قطاع آخر فيقل املعروض
من السلعة الَّتي سبق أن زاد الطلب عليها
فيرتفع ثمنها ،وهكذا ،...حتى يتم التوازن
كذلك يف السوق.
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واملنافسة ليست بني الرأسماليني فقط أو
بني العمال فيما بينهم فحسب ،إمنا يف
سياق هذه املنافسة ،املستمرة واملحتدمة،
يالحظ سميث منافسةً من نوع آخر ،هي
املنافسة ،بل الصراع ،بني الرأسماليني
والعمال .وما ينشغل به سميث هو الكشف
عن أسباب إخفاق العمال يف مترداتهم ِقبل
الرأسماليني وفشل إضراباتهم عن العمل
حينما يطالبون برفع أجورهم أو حتسني
ظروف عملهم.
«سواء أكانت حتالفاتهم (يقصد العمال)
هجومية أو دفاعية ،فهي غالبا ً تنتشر
على املأل .وهم يلجأون دائما ً إلى أضخم
أشكال الصخب والصياح ،ويعتمدون
أعنف أشكال التعبير والسخط والغضب؛
بغية التوصل إلى قرار سريع .إنهم يائسون
ويتصرفون برعونة اليائسني وجنونهم ،إذ
ال خيار أمامهم إال املوت جوعا ً أو إخافة
أرباب عملهم بحيث يستجيبون ملطالبهم...
ونادراً ما يحصل العمال على مكسب من
عنف تلك التحالفات الصاخبة التي ال
تكاد غالبا ً تصل إلى أي شيء ،إال معاقبة
قادة التحرك أو خراب بيوتهم ،وذلك جراء
تدخل السلطات من جهة ،وجراء قدرة
أرباب العمل على مزيد من الصمود من
جهة ثانية ،وجراء الضرورة التي ينصاع
لها القسم األكبر من العمال لتحصيل
أقواتهم اليومية من جهة ثالثة»( .ثروة
األمم ،الكتاب األول ،الفصل الثامن).
وليست املنافسة فقط هي الَّتي تعتمد
عليها قوانني السوق ،إمنا ثمة ركيزة
أساسية أخرى تساندها ،تلك الركيزة هي
املصلحة الشخصية .واملبدأ ،لدى سميث،
ابتداء من استعداده الفطري
هو أن الفرد،
ً
للمقايضة والتبادل ،حينما يحرص على
حتقيق نفعه الشخصي ،يحقق ،بالتبع،
املصلحة االجتماعية :
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«إن اإلنسان يحتاج دائما ً إلى مساعدة
غيره من بني جنسه ،وال ميكن توقع صدور
هذه املساعدة عن طيب خاطر فحسب،
إذ يتعني دوما ً إقناعهم بأن من مصلحتهم
مساعدتنا ،فنحن ال نتوقع احلصول
على الغذاء من اجلزار واخلباز بفضل
حسن أخالقهم ،ولكننا نتوقع ذلك منهم
كنتيجة ألنانيتهم ...إننا ال نخاطب النزعة
اإلنسانية يف أنفسهم بل نخاطب حبهم
لذاتهم ،وال نتحدث إليهم عن ضرورياتنا
بل عن منافعهم ...إن االستعداد للمقايضة
هو الذي يخلق الداعي إلى تقسيم العمل».
(ثروة األمم ،الكتاب األول ،الفصل الثاني).
()6
ولكن ،تلك القوانني الَّتي كشف عنها
سميث ،وأحكم صوغها ،لم تكن مساهمته
األكثر أهمية؛ إذ أن مساهمته الفعلية،
تاريخياً ،إمنا تتركز يف نظره إلى السلعة
يف املرحلة السابقة على طرحها يف السوق
للتبادل ،أي حتليل حقل اإلنتاج .إنتاج
الثروة .فحينما أراد سميث التعرف إلى
كيفية تكون األثمان ،كان عليه أوالً أن
يحدد موقفه من مشكلة القيمة .ومن أجل
حتديد هذا املوقف كان عليه أن ينتقل من
دائرة التداول إلى دائرة اإلنتاج حيث تنتج
القيمة ،وحينئذ يرى أن القيمة:
«كلمة تشير أحيانا ً إلى منفعة شيء معني،
وأحيانا ً تدل على القدرة على شراء
سلع أخرى ...واألولى تسمى القيمة
االستعمالية ،والثانية القيمة التبادلية.
(ثروة األمم ،الكتاب األول ،الفصل الرابع)
يعي سميث املصطلحات الَّتي
وإذ
ّ
يستخدمها ،على هذا النحو ،ويحدد
انشغاله بالبحث عن منظم القيمة
ومقياسها وتقديرها ،فهو حينما يبحث
عن منظم القيمة ،يعي أن كمية العمل

الضروري الالزم إلنتاج السلعة هو أساس
التبادل .هو منظم القيمة .ويضرب مثالً
على ذلك ،يف بداية الفصل السادس الَّذي
خصصه لبحث األقسام املكونة لثمن
السلع ،الصيد ،فإذ ما كان صيد حيوان ما
يستغرق ساعتني من العمل ،وآخر يتكلف
ساعة واحدة من العمل؛ فإنه يتعني مبادلة
زوج من احليوان الَّذي تكلف صيده ساعة
عمل واحدة بحيوان واحد من الَّذي تكلف
صيده ساعتني من العمل:
«إذا كان صيد القندس يتطلب عادة ضعف
العمل الالزم لصيد الغزالة ،فيجب أن
يبادل القندس بزوج من الغزالة .ومن
الطبيعي أن ما ينتج عادة يف يومي عمل أو
ساعتني عمل يستحق ضعف ما ينتج عادة
يف يوم عمل أو ساعة عمل»( .ثروة األمم،
الكتاب األول ،الفصل السادس).
ولكن سميث هنا ،كما يف كل مكان يف
ثروة األمم ،يعقد التفرقة بني املجتمعات
القدمية (احلالة املبكرة للمجتمعات قبل
تراكم مخزون السلع وامتالك األرض)
واملجتمعات املعاصرة (حيث امتالك
األرض وتراكم مخزون السلع يف أيدي أناس
معينني) وهو ما سوف يقوده إلى تطوير
فكرته يف منظم القيمة .ففي أقدم العصور
كان نتاج العمل دائما ً ِملك َمن ينتجه.
وكمية العمل املبذول يف إنتاج السلعة هي
الَّتي تنظم مبادلتها ،فالقوس الَّذي ُبذل يف
إنتاجه ساعة عمل ميكن مبادلته مبطرقة
تكلف إنتاجها ساعة عمل .فحينئذ يكون
العمل ،والعمل وحده ،هو أساس التبادل.
يف هذه املرحلة التاريخية يستبعد سميث
أن يشارك آخر املنتج املباشر فيما أنتجه.
هنا كمية العمل مبفردها هي الَّتي تنظم
القيمة .ولكن ،مع تطور البشرية ال يكون
كامل نتاج العمل دائما ً ملكا ً للعامل؛ إذ
عليه يف الغالب أن يتقاسم نتاج عمله

مع مالك الرأسمال الَّذي يستأجره .فما
أن يستأثر البعض مبلكية وسائل اإلنتاج،
ميلكون إذاً الرأسمال ،إال ويبدأون :
«وما أن يتراكم مخزون السلع يف أيدي
أشخاص معينني ،حتى يبدأ بعضهم بشكل
طبيعي يف استعماله لتشغيل أناس مهرة
جادين ،ميدونهم مبواد العمل وأسباب
املعيشة ليجنوا مكسبا ً ببيع أعمالهم ،أو
مبا يزيد من قيمة إلى قيمة املواد بفضل
شغلهم( .»...ثروة األمم ،الكتاب األول،
الفصل السادس)( .كذا :املصدر نفسه،
الفصل الثامن).
وبتلك املثابة تبلورت األجور وكذا األرباح.
ومن ثم صار للرأسمال احلق يف املطالبة
بدور يف تنظيم القيمة إلى جانب كمية
العمل:
«وليست كمية العمل املبذول ...هي الظرف
الوحيد الذي ميكن أن ينظم الكمية التي
ينبغي لهذه السلعة أن تبادل بها فمن
اجللي أنه يتعني احتساب كمية إضافية
ألرباح الرأسمال الذي قدم األجور ووفر
املواد لهذا العمل»( .ثروة األمم ،املصدر
نفسه).
َبدا الريع؛ ومن ثم صار
ويف مرحلة تالية؛ ت ّ
بدوره أحد أجزاء منظم القيمة ،فحينما
متسي أرض بلد ما محالً للملكية اخلاصة
يحب هؤالء املالك أن :
«يحصدوا ما لم يزرعوا ،وأن يطلبوا ريعا ً
حتى من نتاجها الطبيعي ،فحطب الغابات
وأعشاب احلقول ،وجميع ثمار األرض
الطبيعية التي لم تكن ،يوم كانت األرض
مشتركة ،تكلف العامل إال جهد قطافها،
صارت كلها تصل إليه بثمن إضايف يفرض
عليها .فعليه حينئذ أن يدفع ثمن الترخيص
بجمعها ،وعليه أن يتنازل ملالك األرض عن
قسم مما جمعه أو أنتجه بعمله»( .ثروة
األمم ،املصدر نفسه).
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ولسوف يحدد سميث قيمة السلعة
التبادلية ،أو ثمنها الطبيعي كما سيقول
فيما بعد ،بهذه الدخول الثالثة ،أي األجر
والربح والريع ،مبا يعني أن ثمن السلعة
الطبيعي هو الَّذي ينظم قيمتها .وسنعود
لتلك الفكرة بعد قليل.
()7
وبعدما ينتهي سميث من حتليل منظم
القيمة وتطوره ،ينتقل إلى مقياس القيمة.
وحينئذ يرى أن العمل هو:
«املقياس احلقيقي للقيمة التبادلية للسلع
كافة»( .ثروة األمم ،الكتاب األول ،الفصل
اخلامس).
ولكن ،تواجه سميث مشكلة ،سوف يحاول
ريكاردو حلها فيما بعد ،تلك املشكلة هي
أن العمل وإن كان باستطاعته قياس قيمة
املبادلة ،فيمكننا أن نقول أن قيمة السلعة
تساوي  4ساعات عمل ،فليس بإمكانه،
يف تصور سميث ،أن يقدر هذه القيمة؛
إذ يصعب اعتبار هذه الـ  4ساعات قيمة
حقيقية للسلعة .أو متثل قدرتها الفعلية
على شراء سلع أخرى؛ وذلك لصعوبة
املقارنة (املقصود املقارنة الدقيقة مبقياس
دقيق) بني املجهود املبذول يف سبيل إنتاج
السلعة من جهتني :األولى :شدة العمل،
الثانية :البراعة يف العمل .وعليه ،سيكون
من الصعب ،وفقا ً لتصور سميث ،مقارنة
ساعة عمل حداد أو عامل منجم مع ساعة
عمل بستاني ،أو ّ
حلق .أو مقارنة ساعة
عمل فالح ،أو إسكايف ،مع ساعة عمل
صائغ ،وبالتالي لن ميكن ،يف تصوره ،أن
تقدر قيمة السلعة التبادلية بالعمل .هي
فقط تقاس بالعمل .وأمام هذه املشكلة
يضطر سميث إلى البحث عن شيء آخر
تقدر به تلك القيمة ،وحينئذ يرى أن
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القيمة:
«تقدر بكمية من سلعة أخرى»( .ثروة األمم،
املصدر نفسه).
ولكن سميث يبدو وكأنه غير مقتنع كليا ً
مبا انتهى إليه ويسعى إلى إكساب النتيجة
الَّتي وصل إليها نوعا ً من بعض اليقني
املستمد من السوق ،فمع االختالف بني
األعمال من جهتي الشدة والبراعة ،وعدم
وجود مقياس دقيق ُيحتكم إليه بشأنهما،
يعترف بأن تقدير قيمة السلعة من خالل
كمية العمل املبذول يف السلعة األخرى:
«ليس من طبائع األشياء وال يتميز بأي
وضوح»( .ثروة األمم ،املصدر نفسه).
ومن هنا يتلمس سميث بعض اليقني من
السوق .ويحيلنا إليه؛ فقوانني السوق سوف
تتكفل بإجراء املساواة ولو التقريبية بني
األعمال الَّتي تختلف شدتها أو براعتها.
فاعتبارات الشدة واملشقة عادة ما تؤخذ
يف االعتبار عند املبادلة يف السوق؛ فوفقا ً
ملثل القندس والغزالة يقرر سميث أن
املجتمع سوف يأخذ يف اعتباره أن كمية
العمل املبذول يف صيد كل من احليوانني
هي الَّتي حتدد نسبة املبادلة بينهما ،بحيث
أن ما ُينتج يف يومي عمل أو ساعتني عمل
(زمن اإلنتاج وزمن العمل عند ماركس فيما
بعد) يستحق ضعف ما ينتج يف يوم عمل أو
ساعة عمل.
ومن جهة البراعة ،فإن سميث يرى أن
التقدير الَّذي يكنه املجتمع للبراعة
واملهارة يف العمل سوف يكسب نتاج العمل
(يف املجتمعات القدمية ،واملعاصرة بالتبع
على السواء) قيمة تفوق ما يستحقه الوقت
املستغرق يف هذا اإلنتاج .أي أن ساعة
واحدة من العمل البارع سوف تفوق ،يف
نظر املجتمع ،ساعة واحدة من العمل
العادي.
وعلى الرغم من إقرار سميث بأن

االختالف ،على هذا النحو ،بني األعمال
من جهتي الشدة والبراعة ،إمنا يستصحب
بطبيعته صعوبات يف املبادلة ،ومع إقراره
أيضا ً بأن التبادل على هذا النحو ال
يتوازن وفقا ً ألي مقياس دقيق ،بل تقوم
املساومة املستمرة يف السوق بتأدية الدور
احلاسم يف هذا األمر ،فهو يرى أن تلك
املساومة كافية الستمرار احلياة اليومية
يف املجتمع ،مع استبعاده أن يكون ذلك،
وفقا ً ملذهب الفيزيوقراط يف الغالب ،أمراً
طبيعياً ،وإن أمكن جعله مقبوالً!
إن املشكلة احلقيقية الَّتي يستشعرها
ذهن سميث ،ليست ،كما ظن البعض ،هي
الكيفية الَّتي ميكن مبقتضاها املقارنة
بني العمل اليسير والعمل الشاق ،أو بني
العمل العادي والعمل البارع؛ ألن املجتمع،
قدميا ً وحديثا ً دومنا فرق لدي سميث،
سوف يتعارف فيما بني أفراده على قواعد
رضائية تتيح إجراء املبادلة بني األنواع
املختلفة من العمل .نعم ليس ذلك من قبيل
األمور الطبيعية ،ولكن سوف جتعله ظروف
احلياة اليومية مقبوالً بحال أو بآخر.
ولكن هذه املقوالت ،غير العلمية ،ال ترضي
ذهن سميث .ومن هنا تبلورت املشكلة
احلقيقية يف أن ذهن مفكرنا املوسوعي،
وهذا دأبه ،يبحث باستمرار عن القانون
املوضوعي الَّذي يحكم الظاهرة .وبالتالي
ينشغل سميث ها هنا بالبحث عن القانون
املوضوعي احلاكم لهذا التبادل بني األنواع
املختلفة من العمل .يبحث عن القانون
الَّذي تك ّون خارج إرادة أفراد املجتمع .هو
يبحث عن قانون طبيعي .القانون املنبثق
مباشرة عن اليد اخلفية .ولذلك نراه،
بعد أن أ ْع َياه األمر ،يكتفي على ما يبدو
بعبارات ،وكما ذكرنا ،تنم عن عدم يقني
وخيبة أمل:
«واحلق أنه يف مبادلة مختلف منتجات

العمل يؤخذ أمر املشقة والبراعة يف
االعتبار .غير أن التبادل ال يتوازن وفقا ً ألي
مقياس دقيق ،بل باملساومة يف السوق...
التي وإن كانت غير دقيقة فهي كافية يف
تسيير أمور احلياة املعتادة ...وهو إن كان
ميكن جعله معقوالً بقدر كاف ،فهو ليس
من طبائع األشياء وال يتميز بأي وضوح».
(ثروة األمم ،املصدر نفسه).
ويستكمل سميث حتليله ملا تقدر به القيمة؛
وينتقل من كمية من السلعة األخرى إلى
كمية من النقود .وألن السلع ،بعد انهيار
نظم املقايضة ،لم تعد تبادل بالسلع ،إمنا
صارت تبادل بالنقود ،فسوف تقدر القيمة
بكمية النقد ،ويجد النقد هنا مادته يف
الذهب والفضة:
«فالقصاب ال يحمل معه حلم البقر إلى
اخلباز ،بل هو يحمل اللحم إلى السوق
حيث يبادلها بالنقود ،ثم يستبدل بهذه
النقود اخلبز ...ومن الطبيعي واألوضح
يف تصوره أن تقدر قيمة اللحم بكمية
النقد( .»...ثروة األمم ،املصدر نفسه).
ولكن ،الذهب والفضة ،كجميع السلع
األخرى ،تتغير قيمتهما ارتفاعا ً وانخفاضاً؛
وبالتالي ال ميكن ملقياس هو نفسه محل
تغير أن يصلح مقياسا ً (يعود سميث هنا
ُّ
مرة أخرى ،وفجأة ،للمقياس) لقيمة السلع
األخرى ،وهو ما جعل سميث يستكمل
فكرته كي يرجع مرة أخرى إلى العمل ،ألنه
وحده الَّذي ال يتغير يف قيمته الذاتية .ومن
ثم ينتهي سميث إلى أن العمل هو املقياس
احلقيقي والنهائي الَّذي ميكن لقيمة السلع
كافة أن تقارن به (مقياساً ،وتقديراً) يف كل
األزمنة واألمكنة.
وأساتذة النظرية اجلامعية ،الَّذين تؤرقهم
نظرية العمل يف القيمة ،يقولون للطلبة،
ومبنتهى الثقة ،أن سميث كان يرى أن قيمة
السلعة كانت تتحدد بالعمل ،أي أنه كان
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يؤمن بنظرية العمل يف القيمة ،ثم قام
بتغيير رأيه وتبنى نظرية يف نفقة اإلنتاج!
وبالتالي أصبح ،يف رأيهم ،كلٌ من منظم
القيمة ومقياسها متعلقني بنفقة اإلنتاج.
وذلك غير صحيح؛ ألن القيمة «الَّتي
يضيفها العمال» إلى املواد ،كما يقول
سميث ،سوف تنحل إلى أجور العمال
وأرباح الرأسماليني .واألخيرة ،أي األرباح،
حتمل يف أحشائها الريع(ورمبا الفائدة ،بل
واألجر نفسه) الَّذي سيدفعه الرأسمالي
إلى مالك األرض .وستكون تلك الدخول
هي مكونات القيمة التبادلية ،أو ثمن
السلعة الطبيعي.
فالتحليل يسير على النحو التالي :يشتري
الرأسمالي مواد العمل بـ  3وحدات،
وأدوات العمل بـ  3وحدات ،والعمل بـ
 3وحدات ثم يقوم العمال باإلنتاج ،وهم
حينئذ»يضيفون قيمة» إلى مواد العمل،
ولتكن  6وحدات .يتحدد إذاً ثمن السلعة
الطبيعي بهذه الـ  6وحدات .أي بالقيمة
الَّتي أضافها العمال ،وليس بنفقات
الرأسمالي .ولكن ،بعد أن أصبح لدينا
اآلن أجر وربح وريع ،كيف سنقيس القيمة
اآلن؟ يجيب سميث ،ومبا نفهم منه عدم
عدوله إلى نظرية يف نفقة اإلنتاج :ستقاس
أيضا ً بالعمل ،ألن:
« القيمة احلقيقية جلميع األقسام املختلفة
املكونة للثمن (يقصد الثمن الطبيعي) ،إمنا
تقاس بكمية العمل الذي يتمكن كل منها
أن يبتاعها أو يستحقها ،فالعمل ال يقتصر
على قياس قيمة ذلك القسم من الثمن الذي
يرجع إلى العمل ،بل ذلك الذي يرجع إلى
الريع وذلك الذي يرجع إلى الربح»( .ثروة
األمم ،الكتاب األول ،الفصل السادس).
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فهذه القيمة أي الـ  6وحدات املذكورة
أعاله (الَّتي يضيفها العمال إلى املواد)
سوف تنحل إلى :أجر يدفع للعامل ،وربح
يستحوذ عليه الرأسمالي ،وريع يسدد
للمالك العقاري .إذ بفضل القيمة الزائدة
الَّتي خلقها العمل متكّن الرأسمالي من
دفع األجور والريع ،وجني الربح.
وعليه ،فإن الثمن الطبيعي ،والَّذي تتأرجح
حوله أثمان السوق يف املدى الطويل،
والَّذي يقول عنه األساتذة أنه نفقة اإلنتاج،
على الرغم من أن هذا املصطلح ليس له
وجود يف ثروة األمم! يتكون من األجر
والربح والريع .وهذه الدخول مصدرها
القيمة الَّتي»يضيفها العمال»إلى املواد ،أي
مصدرها العمل ،وليس نفقات الرأسمالي.
«إن ثمن أية سلعة (يقصد ثمنها الطبيعي،
أو مدى قوتها على شراء سلع أخرى ،أي
قيمتها التبادلية) يف كل مجتمع يرجع يف
النهاية إلى هذا اجلزء أو ذاك من هذه
األجزاء :األجور والربح والريع العقاري أو
ينحل إلى هذه األجزاء الثالثة جميعاً ...إن
األجور والربح والريع العقاري هي املنابع
األصلية لكل إيراد ولكل قيمة مبادلة.« ...
(ثروة األمم ،املصدر نفسه).

()9
وبشأن اصطالح الثمن ،فإن آدم سميث
يستخدم أربعة مصطلحات مختلفة،
سواء كان ثمن السلعة ،أو ثمن العمل
الَّذي يقدمه الشغيلة .تلك املصطلحات
هي :الثمن احلقيقي ،والثمن االسمي،
والثمن الطبيعي ،وثمن السوق .أما الثمن
احلقيقي ،وهو يقترب يف ذهن سميث من
الثمن الطبيعي ،فهو مقدار العناء والتعب
واجلهد الَّذي يبذله اإلنسان يف سبيله
()8
للحصول على سلعة ما.
ميكننا اآلن فهم التوزيع عند سميث ،والثمن احلقيقي على هذا النحو يتقوم
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بكمية ضروريات احلياة وكمالياتها الَّتي
تبذل بدالً عنها ،على حني أن الثمن
االسمي يتقوم بكمية النقود.
أما الثمن الطبيعي ،فهو الثمن املطابق
لريع األرض وأرباح الرأسمال وأجور
العمال .فعندما يكون ثمن أية سلعة ليس
أكثر أو أقل مما هو كاف لدفع ريع األرض،
وأجور العمل ،وأرباح الرأسمال املستثمر
يف إنشائها ،وإعدادها ،ونقلها إلى السوق،
وفقا ً للنسب الطبيعية لهذه الثالثة،
فالثمن الذي تباع به السلعة يسمى ثمنها
الطبيعي.
أما ثمن السوق ،فهو الثمن الفعلي الَّذي
تباع به أية سلعة عاد ًة ،وقد يكون أعلى من
ثمنها الطبيعي ،أو أدنى منه ،أو مساويا ً له.
ثمن السوق إذاً يتقلب ارتفاعا ً وانخفاضا ً
حول الثمن الطبيعي للسلعة .وقوانني
السوق هي الَّتي تنهض مبهام املطابقة بني
الثمني .
ّ
()10
ابتداء من حتليله
وإذ يبني سميث مذهبه،
ً
لعملية اإلنتاج ،فهو يرى أن اإلنتاج يتطلب
توافر حد أدنى من الرأسمال الَّذي يلج
حقل اإلنتاج يف أشكال مختلفة ،منها ما هو
يف صورة مبان وآالت ومعدات ،ومنها ما
هو يف صورة مواد أولية أو مواد مساعدة،
ومنها ما هو يف صورة أجور تدفع للعمال
الَّذين يقومون بتفعيل املواد من خالل
اآلالت وحتويلها إلى سلع.
والواقع أن سميث يقسم الرأسمال يف
املجتمع إلى ثالثة أقسام :القسم األول:
القسم املخصص لالستهالك املباشر مثل
املواد الغذائية واألثاث املنزلي واملالبس...
إلخ ،أما القسم الثاني :فهو الرأسمال
األساسي ،وهو الَّذي ال يتغير مالكه ال
أثناء وال عقب عملية اإلنتاج .وهو يتألف

بشكل رئيسي من أربعة أمور( :أ) اآلالت
الَّتي يستهلكها العمل( .ب) املباني مثل
املحالت التجارية واملستودعات ومخازن
الغالل( .ج) املواد التي تستخدم يف حتسني
األرض وجتويد التربة( .د) املهارات
املكتسبة بالتعلم .أما القسم الثالث :فهو
الرأسمال الدائر .وهو الَّذي ال يدر إيراداً
إال عن طريق التداول أو تغيير مالكه عقب
عملية اإلنتاج ،وهو يتألف من أربعة أجزاء:
(أ) النقود( ،ب) خزين املؤن املاثلة يف حوزة
القصاب واملزارع ( ،...ج) مواد العمل سواء
كانت يف حالة خام أو مصنعة بهذا القدر أو
ذاك من املالبس واألثاث واملباني الَّتي لم
تكتمل هيئتها يف هذه األشكال الثالثة بعد،
(د) املصنوعات الناجزة الكاملة ولكنها ال
تزال يف حوزة الرأسمالي أو التاجر.
وإذ ما استبعدنا رصيد االستهالك
املباشر ،فوجه االختالف بني الرأسمال
األساسي والرأسمال الدائر ،كما يرى
سميث ،يتجلى يف شرط بقاء امللكية،
فسميث يجعل معيار التفرقة بني قسمي
الرأسمال هو مدى احتمالية تغير مالك
ذلك اجلزء من الرأسمال ا لَّذي جتسد
يف السلعة عقب إنتاجها وطرحها يف
التداول .مبعنى أن كل سلعة من السلع
املنتجة طبقا ً لنمط اإلنتاج الرأسمالي
واملعد ة للبيع يف السوق ،إمنا حتتوي على
ّ
أدوات عمل ،ومواد عمل ،وقوة عمل،
وا لَّذي ميضي يف التداول هو مواد العمل
وقوة العمل ،وتظل املباني واآلالت على
ملك صاحبها ،هي فقط تتجسد يف الناجت
مبقدار االستهالك ،وبنسبة محددة.
يف حني أن املواد ،وكذا قوة العمل يتم
استهالكهما كليا ً أثناء عملية اإلنتاج.
وعليه ،تبقى املباني واآلالت واملعدات كي
متثل الرأسمال األساسي .يف حني تعد
مواد العمل ،وقوة العمل ،رأسما الً دائر اً.
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إصــــــــــدرات

إصــــــــــدرات

َد َّبابة حتت شجرة عيد امليالد
رواية جديدة للشاعر والروائي إبراهيم نصر اهلل،
التي بدأ التحضير لها منذ عام  ،1990لتأ ُّمل حال
فلسطني على مدى  75عام ًا ،بدء ًا من احلرب العاملية
األولى ،حتى نهاية االنتفاضة الفلسطينية األولى،
متتبعة ما عاشته فلسطني من حتوالت.

الشوارع الضالة
املجموعة القصصية األولى للكاتب اليمني وليد
الزيادي ،تتحدث عن معاناة اإلنسان يف زمن
التكنولوجيا التي جتعله غريب ًا حتى عن ذاته ،وأصبحت
معظم العالقات اإلنسانية سطحية ومجردة من املشاعر
احلقيقية الصادقة والنابعة من القلب.

صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية
ومؤسسة التعاون كتاب «حارة اليهود وحارة املغاربة
يف القدس القدمية :التاريخ واملصير ما بني التدمير
والتهويد» ،من تأليف نظمي اجلعبة ،يف  460صفحة.

أحوال أهل الغيبة
كتاب للباحث اللبناني ،وضاح شرارة ،يف
هذه السيرة ال يكتب شرارة عن من غابوا ،ال
متوجع ًا وال نادب ًا أو راثي ًا .فهذه الكتابة تشبه
شبه ًا قوي ًا املحادثة أو املحاورة ،ومحادثة أهل
الغيبة ال حتتاج إلى «كتب.

حارة اليهود

زوجة تنني أخضر
يف مجموعتها القصصية ،تختار روعة سنبل عنوان ًا رئيس ًا
ينطوي على املجازفة التي حتتملها العالقة بني الكائن
والتنني ،وهو كائن خرايف أسطوري ينفث النار من فمه،
ورد ذكره يف الكثير من القصص يف ثقافات الشعوب ،حيث
يتنوع التنني يف الثقافة الشرقية بني اخلير واحلقد.
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قسمت
رواية جديدة للروائية حوراء النداوي ،هي
رواية التفاصيل .رواية انثربولوجية ،لكنها
من جانب آخر رواية عجائبية ،حيث تعيش
األشباح مع البشر يف بيوتهم وغرفهم ،عبر
حوادث وأعاجيب.

آالم ذئب اجلنوب

تتسم هذه النصوص وفق ًا ملا ذكره الكاتب محمد املطرود
تلك التي تنتظم وفق خيط
بأنها
ُ
«حتمل ن َفس ًا واحد ًا ،أو َ
داللي واحد .كما أنها تنتمي شغالً ومكان ًا إلى تلك الدفقة
ت لغتي وقدرتي على قول
الشعورية األولى ..التي أمسك ُ
يحظ بكتابة كافية ،وهو الغني
يخص هذا املكان الذي لم
َ
ّ
بالشفاهي واملدهش.

املدينة العربية واحلداثة

ملك الهند

الساقي رواية «ملك الهند» للروائي
صدرت حديثا عن دار ّ
جبور الدويهي .تتألف الرواية من  192صفحة ،وحتكي
قصة مقتل زكريا عند تقاطع خطر اختلطت
بأسلوب مش ّوق ّ
ب النساء
فيه خرافات الذهب وحروب األشقاء مع ح ّ
الفرنسيات ووعد الثروة الزائف وعداوات طائفية تظهر
وتختفي منذ قرن ونصف القرن.

ابن عربي يف كتاب جديد

يقدم لنا خالد زيادة يف كتابه «املدينة العربية واحلداثة» بحث ًا
مستفيض ًا حول املدينة العربية واملسلمة ،مصطلح ًا وتعريف ًا
ونشأة وميزات .وهو بذلك يؤصل األسس املبنية عليها املدينة
العربية واملسلمة ليعطيها النمط املختص بها ،وما مييزها عن
املدينة الغربية التي كانت املعيار الذي اتخذه املؤرخون الغربيون
يف نظرتهم إلى املدينة العربية واملسلمة.

أصدر األديب يحيى القيسي كتابه البحثي األول بعنوان «ابن
املحمدي» ينشغل
عربي يف الفتح املكّي :االنتقاص من القدر
ّ
هذا الكتاب ،كما جاء على غالفه اخللفي ،مبراجعة جريئة لنتاج
الصويف الشهير الشيخ محيي الدين ابن عربي يف سفره الضخم
«الفتوحات املك ّية» إضافة إلى كتبه األخرى مثل :التجل ّيات،
فصوص احلكم ،الرسائل ..وغيرها.

سيرة صباح فخري

حاصر حصارك

صدر عن دار هاشيت أنطوان  /نوفل يف بيروت ،كتاب «صباح
نصار .وهو الكتاب
فخري سيرة وتراث» للكاتبة السورية شذا ّ
األول الذي يوثّق سيرة صاحب احلنجرة الذهبية صباح الدين
عد أحد أعالم
أبوقوس ،وهو اسم الفنان احلقيقي الذي ُي ّ
املوسيقى الشرقية،

صدر حديث ًا عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب
«حاصر حصارك :حوارات وشهادات» محمود درويش ،وهو من
إعداد وتقدمي محمد شاهني .يف هذه احلوارات يعثر القارئ
على إحداثيات الظاهرة الدرويشية والرؤية الدرويشية يف الشعر
والسياسة واحلياة.
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قبل أن

نفترق

هموم الكتابة

تسائلني نفسي – وكثيراً ما تسائلني – ما جدوى الكتابة
؟  ..وأي شيء ستجني من هذا اللهاث األبدي املحموم
وراء الكلمات وبني الكلمات وأحيانا ً أمام الكلمات ؟..
وما الطائل من ركضك الدائم فوق هذا املضمار الشائك؟
فها أنت اآلن وحيداً يف هزيع هذه الليلة األخير  ،متارس
تسلطك الرهيب على قلمك املسكني الذي أوشك مداده
على التمدد من حرارة سبابتك وإبهامك اللذان يعتصرانه
بقسوة ليفرز ما يف جوفه حتى آخر قطرة  ..وتصعد
روحه بني السطور وسط غبطتك الطفولية وشعورك
الساذج بالرضا عن قريحتك البدوية التي مازالت لم
تعرف طعم اخليانة .
ألم يكن أجدى لك أن تريح هذا اجلسد املنهك من جراء
ركضك املستمر إثر رزقك اليومي ؟ ..أو ترحم هذا القلم
البائس وتصطحبه يف رحلة حسابية عبر سهرة للعب
«الكارطة» أو يف نزهه خاصة بني مربعات الكلمات
املتقاطعة؟
لكن ما الفائدة ؟  ..فإنها أيضا كتابة ،وعلى ما يبدو
أنك ومبحض إرادتك أيضا قد حصرت نفسك ضمن
دائرة تضيق وتتسع  ..لكنها يف النهاية دائرة مغلقة ..
ومبحض إرادتك أيضاً ،ودون أدنى تردد ،صنعت لها
سقفا ً محدوداً يكاد ينهار فوق رأسك  ..وأنت قابع يف
مركز الدائرة  ..تتلذذ باملشاهدة  ..وتتوق ملعانقة التجربة
بتحفز خرايف وكأن األمر ال يعنيك على اإلطالق .
كثيراً ما حتمد اهلل على ما أسبغه عليك من النعم،،،
وكثيراً جداً ما تتلذذ بنظرات الناس املتباينة وترجع إلى
نفسك محاوالً استكناه تلك النظرات وما وراءها من
مشاعر .
فهذا يجلك  ..وهذا يحترم أفكارك رغم اختالفه معها
 ..وذلك يشفق عليك ويدعو لك  ..وآخر يتوجس منك
رهبةً ويخشى عباراتك أن تصيبه ذات مقال  ..وآخر
يرى فيك أكثر مما أنت عليه ويطلب منك أكثر من
املستحيل  ..وآخرون ال يعنيهم أمرك وأمر هذا العبث

الذي ترهق نفسك بتسطيره آناء الليل وأطراف النهار ..
وآخرون  ..وآخرون وأنت سادر يف عنادك تفلسف األمور
حسب هواك  .وأنت تدري ما جناه اآلخرون من الكتابة
 ..ه ّم بالليل وقلق بالنهار ،،وفرص ضائعة  ..واعتالل
بدني وتوتر سرمدي  ..وتغريد خارج السرب  ..وشعور
وهمي بالتمايز يسوق اخلطي نحو تخوم العزلة .
فها أنت على سبيل املثال  :تخفق يف فتح أبواب قلبك
أمام وشوشات زهرة برية اغتسلت ذات فجر رائع مباء
جنعك ،وضمخت مفرقها بعطر جدتك الرءوم  ..ونبذت
عن كلكلها أدران املدينة  ..وأصاخت السمع لكلماتك
التي ابتلعت نصفها كطفل يبحث عن ثدي أمه وسط
مقبرة عتيقة  ..وتضيع يف دوامة أحالمك املجهضة
وأمنياتك املستحيلة .وها أنت ذا اآلن – اآلن بالذات –
تغلف الكلمات بالكلمات وتلوذ مبفرداتك املحايدة درءاً
واتقاء للشبهات رغم حزنك .
للتقول
ً
ها أنت ذا تتوارى خلف ستائر «احلكي» ،تشاكس العبارات
التي تتمنع ،ثم تلني ويسلس لك قيادها لتعود من جديد
لعصيانها ومتردها  ..ثم وقبل أن ينفد صبرك ،تسحرك
بغوايتها وتغريك بتكرار اللعبة نفسها ،وبنفس اخلطوات
لهذا الهم الذي تسميه جميالً .
أمام كل هذا حتاول أن تنفض يدك من األمر كله ..
وتطوح بها – يدك – يف الهواء لتمزق خيوط اللعبة
فترتد خاوية من غير سوء ،،وحتاول أن تقصف قلمك
عند كل منعطف عمالً مببدأ « أنا أولى من الغريب «
وميتلكك شعور آني باإلحباط فيدعوك صديقك الذي
مهد لك قدميا ً التورط يف هذا الهم إلى التريث وضبط
النفس ،وهو يثني على جتربتك ،،وميتدح إسهاماتك
فتسكن سورتك وتغشاك طمأنينة وقتية ،لكنك يف
النهاية ال تفتأ تداهمك أعراض البحث من جديد عن
إجابات مقنعة لتساؤالت نفسك التي كثيراً ما تساءلك،،،
فتتشابك أمامك الرؤى  ..وتتشعب الدروب وأنت تنشد
سواء السبيل .
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