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ذكرى النيهوم
أين »سوق الحشيش« اليوم؟ كيف حال بنغازي؟ أعتقد أن الصادق النيهوم في قبره يطرح مثل هذه 
األسئلة بشكل ملح وحارق. لم يعد سوق الحشيش سوقًا وال الحشيش حشيشًا وال بنغازي مازالت على 
حالها كما تركها – كاتبها المدلل-على حين غرة خريفا العام 1994. في غمرة هذه الحرب القذرة التي 

فرضت على ليبيا وأهلها، ال أحد مازال يتذكر النيهوم وفكره وتراثه النقدي. 
لكأن شاهد في مستقبل مدينته هذا الخراب حين قال:« أقوال الصادق النيهوم ُيشاع عن بنغازي -أم 
اليتامى -إنها مدينة الكساد ... وإن الموتى يمشون في شوارعها في وضح النهار ... ويشاع عنها أيضا 

أنها )غولة مدينة( ألن بنغازي الحقيقية ماتت مقتولة في الحرب.«
وفاًء، للذكرى ووفاًء للنيهوم كاتبًا ومفكراً حراً، قررنا في هذا العدد أن نفارق السياسة ووجع الرأس 
إلى تلك  الوراء قلياًل،  إلى  السلطة والثروة، وأن نعود  المتكالبة على  الميليشيات  الحرب وهراش  وأخبار 
النيهوم عن عالمنا دون عودة، وننتشل ذكراه وفكره وما خطت  المريرة، عندما رحل الصادق  اللحظة 

يمنيه.
إلى شباب ليبيا الحالم بدولة ديمقراطية مدنية، ال سلطان فيها على الشعب إال من الشعب نفسه. ال 
تحكمها القوى العظمى من وراء البحار، وعلى الشيوخ وال الفقهاء وال أمراء الحرب وال تجار الدين، نهدي 
هذا العدد. إلى روح الصادق النيهوم وبنغازي الجريحة، المدينة التي حملت أحالمه صبيًا ورجاًل نهدي 

هذا الجهد.
هذا كاتب لن يموت. ترك ما يكفي من الوصايا واألوراق. وما يكفي من األفكار الفذة، التي كلما أرادوا 
أن يقتلوه، بثت فيه روحًا جديدًة، فينتفض من تحب الرماد كطائر الفينيق. وقد أشار في مكان ما:«سأظل 
هنا بطريقٍة ما ... على نحٍو ما ...  هذه كلماتي التي ال أعرُف غيرها وال أمتلك غيرها ... أتركها لكم ولكّل 

من يريد أن يمتلكها.« 
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شريف الزيتوني

»إنني ال أستطيع أن أجعل تجربتي تأخذني بعيدا عن ليبيا، إنني 
أرصفها  لكي  ركبتّي  على  وأجثو  العالم  أرصفة  من  كلمات  أجمع 
في الخيوط ثم أعرضها للبيع بالتجربة. أنا يربطني بوطني قلبي 
وساعي البريد«. بهذه الكلمات افتتح المؤرخ سالم الكتبي رسائل 
خاللها  من  ليقّدم  والغربة«،  الشوق  »نوارس  النيهوم  الصادق 
صورة الرجل في عالقة بوطن غادره جسدا نحو الغربة والموت، 
لكن لم يغادره قلبا وروحا، فكانت سطوره دائما إحالة إلى الوطن 
التي كانت قصيرة،  الذي تعّلق به وبقي منحوتا في ثنايا حياته 

حتى وهو يتجّول بين دول العالم التي عاش فيها إلى أن رحل.

الصادق النيهوم
متغرب ساكن في الوطن

رسائل الشوق والغربة

الصادق النيهوم حالة 
خاصة في المشهد 
الثقافي الليبي أو 

»موهبة مسكونة بالنار، 
هو مفّكر بالدرجة األولى، 
نهل من األدب والفلسفة 

واللغات واإلسالميات، 
لكن قبل ذلك هو كاتب 
ومثقف وصحفي كانت 

الصحف الليبية في 
موطنه األول بنغازي 

مجاال خطى فيه خطوته 
األولى في الكتابة.
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مسكونة  »موهبة  هو  أو  الليبي  الثقافي  المشهد  في  خاصة  حالة  النيهوم  الصادق 
الكتبي، هو مفّكر بالدرجة األولى، نهل من األدب والفلسفة واللغات  بالنار« كما يقول 
واإلسالميات، لكن قبل ذلك هو كاتب ومثقف وصحفي حيث كانت الصحف الليبية في 
موطنه األول بنغازي مجاال خطى فيه خطوته األولى في الكتابة أواخر الخمسينات من 
القرن الماضي، ومنها عرف الدربة على القلم الذي جعله نجما في سماء الفكر في ليبيا.

المجهود الذي بذله الكتبي في تجميع رسائل الصادق النيهوم بالتأكيد هو إنجاز في 
حد ذاته ألن لواله ما عرف المثقفون القيمة األدبية والمتعة التي حملتها. هي مجموعة 
من الورقات التي احتوت كثيرا من األدب والعاطفة، كتبت، عبر صحف ليبية قبل نصف 
خاصة  رسائل  ثم  الهوني،  رشاد  والصحفي  الشاعر  لصديقه  موجهة  أسطر  في  قرن 
يعرف  أن  في  الفضل  لها  وكان  الوطن  عن  بعيد  وهو  وأصدقائه  رفاقه  من  عدد  إلى 
الليبيون والمثقفون شخصية النيهوم وقدرته الكبيرة على الكتابة. ويقول الكتبي أن 
عددا مماثال أو يفوق كان يرسله إلى أهله وعائلته لكنها ضاعت مع الزمن وإال لعرفنا 

أيضا أشياء أخرى فيها.
كانت  واألحبة.  بالوطن  االرتباط  وسيلة  كانت  الماضي  القرن  منتصف  الرسائل 
تنشر عبر البريد وعبر الصحف التي كانت موضة المثقفين في زمن مازالت الوسائط 
الحديثة لم تأخذ حضها إال في جزء من العالم. والصادق النيهوم كان من ذلك الجيل 
الذي ضاقت به الغربة ولم تمأل له فراغاتها إال الرسائل، فهو الشاب المتجّول بين أكثر 
من بلد وثقافة، والباحث عن روح تحمل أماله الكثيرة في عالم مثالي لم يجده رغم تطّور 
المدن التي زارها وجعلته يفقد قلبه في القرى الثلجية مثلما قال في رسالة إلى صديقه 

خليفة الفاخري..
رسائل  والغربة«،  الشوق  »نوارس  في 
لشخص  واحدة  صورة  لكنها  كثيرة، 
يعبر  النيهوم، فمن خاللها كان  الصادق 
كانت  التي  الغربة  مواطن  في  نفسه  عن 
في األخير موطنا مات فيه. وفي الرسائل 
القلق  فيها  حياته  عن  صغيرة  دقائق 
أحيانا  والرأي.  النصيحة  وطلب  واالنبهار 
ُتنقل  التي  الذاتية  السيرة  من  تقترب 
الصادق  بعيدة.  أماكن  من  لألصدقاء 
الذين  العرب  المثقفين  ككل  النيهوم 

ضاقت  الذي  الجيل  من  كان  النيهوم  الصادق 
الرسائل،  إال  فراغاتها  له  تمأل  ولم  الغربة  به 
فهو الشاب المتجّول بين أكثر من بلد وثقافة، 
والباحث عن روح تحمل أماله الكثيرة في عالم 

مثالي لم يجده.
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نحو  المحافظة  حياتهم  غادروا 
أنفسهم  فوجدوا  أخرى  عوالم 
البقاء على  قادرون على  يتأرجحون ال هم 
متقبلون  هم  وال  األصلية  الحياة  نسق 
على  أعينهم  فتح  الذي  الجديد  للواقع 
صادمة،  أشياء  هي  بل  جديدة  أشياء 
خاصة في مدن أوروبا والواليات المتحدة. 
البدايات،  رحلة  في  كان  األمر  هذا  طبعا 
استقطبته  ذلك  بعد  الباردة  المدن  ألن 
وأصبحت جزءا من حياته الخاصة باعتباره 

أسس فيها عائلة وأنجب فيها أبناء.
الفاخري كم من  إلى خليفة  في رسالته 
تعيش  تكاد  الكثيرة،  والعضات  العواطف 
معه ما يريد قلبه أن يقوله، تحّدث له عن 
فيها  قال  والتي  قلبه،  أعمت  التي  الغربة 
يحّبه  الذي  اآلخر  صديقه  عن  متحّدثا 
محمد الفيتوري، »إن الغربة شءي قاس ... 
وأوروبا مربكة«، مضيفا في نفس الرسالة 
أوروبا  وإن  وحيد  إنني  ألرضنا  »قوال 
 .. صغيرا  حجرا  منها  تساوي  ال  العاهرة 
وجهي«.  على  ترابها  أحمل  أزل  لم  وإنني 
واألصدقاء  بالوطن  كبير  تعلق  الكلمات 
إلى  اإلحساس  أخرجها من  النيهوم  لكن 
معه  حامال  قارئها  يجعل  بشكل  الكتابة 

لعواطف كثيرة.
مركبات،  بال  حديثه  كان  الفاخري  مع 
فهو  جدا،  قوية  عالقتهما  أن  المؤّكد 
يعاييره  وحتى  شءي  كل  عن  يحّدثه 
بألقاب يبدو أنها كانت بينهما في فترات 
لم  التي  ألمانيا  له  يصف  كان  الطفولة. 
فتياتها  بعالقات  ويكتفي  كثيرا  يحّبها 

العابرة. فنلندا نجحت في اختطافه من عالم الغربة اآلخر، كان منبهرا بها وبتفاصيلها 
ونسائها الالتي نجحن في اختطافه كان يقول في إحدى رسائله »إن هلسنكي )عاصمة 
هذا  أخرى.  ومدن  هي  ليسبها  أخرى  حاالت  في  يستأنف  ثم  ودودة  مدينة  فنلندا( 
االنبهار جعله يقول إنه أصبح في وقت من األوقات مغرورا، مغرورا بنفسه ومغرورا على 
الناس ومغرورا حتى على بلده، لكنه دائما ما يصحو في لحظة شوق نحو بلد وأصدقاء 

يتمنى أن »يخلع مالبسه ويتجه نحوهم سابحا«.
التواصلي  طابعها  من  تخرج  أنها  الفاخري  لخليفة  النيهوم  رسائل  في  الطريف 

الشروط،  مكتملة  قصة  إلى  اإلخباري 
وتراتب  وحوارها  ووصفها  بسردها 
الرسالة  في  نفسه  ينسى  كان  أحداثها. 
فتنفتح شاهيته على الكتابة. بالنسبة إلى 
صدفة.  يكون  شءي  ال  والكتاب  المثقفين 
في  متعمدا  النيهوم  الصادق  يكون  قد 
يعرف  فهو  كبيرة،  رواية  الرسالة  جعل 
األول  الصف  من  مثقف  إليه  المرسلة  أن 
فالمحتوى يجب أن يكون على قدر المقام، 

ربما فيه حتى االستعراض الذاتي.
رسائل  كانت  أيضا  الهوني  رشاد  مع 

العرب  المثقفين  ككل  النيهوم  الصادق 
عوالم  نحو  المحافظة  حياتهم  غادروا  الذين 
أخرى فوجدوا أنفسهم يتأرجحون ال هم قادرون 
هم  وال  األصلية  الحياة  نسق  على  البقاء  على 
متقبلون للواقع الجديد الذي فتح أعينهم على 

أشياء جديدة وصادمة.
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واالرتباط  الشوق  من  كثيرة 
هو  الهوني  البعيد.  بالوطن 
بالنيهوم  التعريف  فضل  له  كان  الذي 
رسالة  أول  منذ  الليبية.  الصحافة  في 
من  له  »يكتب  إنه  له  قال  ألمانيا  من  له 
كياني  يهّز  شوقا  أحس   ... فرانكفورت 
لمدخل  خاطفة  لمحة  إلى  جارفا  وحنينا 
رسائل  في  الوطن  الصغيرة«.  مدينتنا 
لم  التي  الذاكرة  من  جزء  هو  النيهوم 

تمحها المدن الصاخبة ونساؤها.
رسالة  في  النيهوم  تعبيرات  أروع  من 
»أنا  قوله  هو  الهوني  رشاد  لصديقه 
عنكم  باحثا  بقدمي  العالم  أحرث  مازلت 
 ... أجدكم  أنا  أريد  أنا  بالغ.  إعياء  في 
من  للخروج  الوحيدة  فرصتي  فتلك 
العالم.  بأرض  المقامة  الفخاخ  منطقة 
عندما  جميعا  أبعاده  ليفقد  المرء  وإن 
ال  الكلمات  هذه  البداية«.  نقطة  يضيع 
يمكن أبدا تكتفي بمجرد رسالة مرسلة 
انسياب  هي  صديقه.  إلى  صديق  من 
أرقى  يختار  الذي  الثري  الكلمة  عالم  في 
بالمكان.  التعلق  عن  للتعبير  التعبيرات 
قلبه  يبقى  لكن  أحيانا  مزاجي  تعّلق  هو 
البيضاء  الشوارع  زخم  في  نحوه  معلقا 

الجامدة عاطفة وماّدة.
في  لكن  األوروبية،  التفاصيل  من  كثير  عن  حديث  الهوني  رشاد  إلى  رسائله  في 
ليبيا  أبدا من  النيهوم  البعيد. لم يتخّلص  الوطن  إلى  التفاصيل قفز مباشر  كل تلك 
وأصدقائه. هناك تعّلق خاص لم تفصله الجامعات الكثيرة التي دَرس ودّرس فيها، وال 
الفتيات الالتي لم يكن يرهن في بالده وال ليالي الشتاء الثلجية التي أعجبته ألنها بقيت 
دائما جديدة عنه. فبقي دائما ابن بنغازي وحارة الحشاشين التي يذكرها في كل غفلة 

منه في الكتابة.
الطريف في رسائل الصادق النيهوم إلى أصدقائه أنها مليئة بالعاطفة نعم، لكن 
الشاعر  إلى  إحدى رسائله  اإلهانة، مثل  ربما  بل  الالذع،  النقد  يحتوي  بعضها كان 
وفي  انتقاد  كله  عليه  رده  فكان  رأيه  إلبداء  قصيدة  إليه  أرسل  الذي  الفزاني  علي 
كل بيت كان يجد له نقيصة إلى درجة يحس القارئ أن بينهما حساب. لكن رسائله 
األخرى تظهر أن عالقة صداقة قوية بين الرجلين، وأن الفزاني كان يقبل انتقاده 

مسائل  في  والتوجيه  النصح  سبيل  على 
تخص شعره.

رصيد  جمع  في  الكتبي  سالم  نجح 
الليبي  المفّكر  ذاكرة  يحفظ  محترم 
وغيرها  الرسائل  تلك  النيهوم.  الصادق 
السير  من  نوع  هي  بالتأكيد  المفقود 
في  مثقف  حكاية  يسرد  الذي  الذاتي 
مجموعة  هي  بالوطن.  متعّلق  الغربة 
على  المثقفين  عّرفت  صغيرة  روايات 
عمر  ذا  يكن  لم  رجل  حياة  من  تفاصيل 
به  ذا مخزون كبير بقي  طويل لكن كان 
الليبيين  المفكرين  بقية  بين  استثناء 

والعرب.

لصديقه  رسالة  في  النيهوم  تعبيرات  أروع  من 
رشاد الهوني هو قوله »أنا مازلت أحرث العالم 
أنا  أريد  أنا  بالغ.  إعياء  في  عنكم  باحثا  بقدمي 
من  للخروج  الوحيدة  فرصتي  فتلك   ... أجدكم 
وإن  العالم.  بأرض  المقامة  الفخاخ  منطقة 
المرء ليفقد أبعاده جميعا عندما يضيع نقطة 

البداية«.
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رامي التلغ

 1937( النيهوم  الصادق  رحيل  على  مّرت  سنة  وعشرون  أربعة 
هو  الليبي.  سياقه  في  خصوصًا  راهنًا،  اسمه  يزال  وما   )1994  -
صحافي وكاتب وأديب وفيلسوف من ليبيا، ولد في مدينة بنغازي 
في  الدكتوراه  أطروحة  أعد  أن  إلى  التعليم  واصل  1937م،  عام 
»األديان المقارنة« بإشراف الدكتورة بنت الشاطئ جامعة القاهرة إال 
أن الجامعة رفضت األطروحة بحجة أنها معادية لإلسالم األمر الذي 

جامعة جعله ينتقل إلى ألمانيا،  في  أطروحته  ويتم 
نيخ  بإشراف مجموعة من ميو

قين  لمستشر ا
ونال  األلمان، 
ه  ا ر كتو لد ا

بامتياز.

قلم سّيال وعطاء ثقافي 
يـأبـى النــضوب

الصادق النيهوم ...

ترجم »بابا هيمنجواي« 
سنة 1966 و »موت رئيس 

جمهورية« سنة 1967 
إضافة إلى »تعليق على 
مذكرات خرتشوف« سنة 

.1971
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جامعة  في  دراسته  تابع 
المتحدة  الواليات  في  أريزونا 
مادة  درس  عامين،  لمدة  األميركية 
األديان المقارنة كأستاذ مساعد بقسم 
هلنسكي  بجامعة  الشرقية  الدراسات 
1972م،  إلى   1968 عام  من  بفنلندا 
ويجيد عدة لغات بجانب اللغة العربية، 
واإلنكليزية  والفنلندية  األلمانية 
واآلرامية  والعبرية  والفرنسية 
المنقرضة، األثر الذي عاد على كتاباته 
لما  المغاير  والمعنى  للغة  وتفسيراته 

هو مألوف وسائد.
»شعب  عنوان  تحت  كتبها  مقالة  أول 
بأغنية« عندما كان طالبا  تاريخه  يكتب 
معلمي  إعجاب  أثار  وقد  الثانوية،  في 
من  المقالة  في  جاء  لما  العربية  اللغة 
واصل  وبعدها  أدبية،  وفصاحة  بالغة 
مقاالته  كتب  إذ  الكتابة  في  مشواره 
لصحيفة  اليومي  الصدور  بداية  مع 
نفس  في  ونشر  الليبية  الحقيقة 
الحديث  والصورة،  الكلمة  الصحيفة: 
دراسة  أفريقيا،  من  عاشق  المرأة،  عن 
لديوان شعر محمد الفيتوري وبعد ذلك 
منها:  دراسات  مجموعة  نشر  إلى  اتجه 
و«الرمز في  يأتي«  يأتي والذي ال  »الذي 
القرآن«، وشكل في هذه الفترة ظاهرة 
يثير  وأخذ  وأدبية غير مسبوقة،  فكرية 
اهتمام وجدل القراء، وكانت أطروحاته 
وأفكاره تتضمن أسلوبًا مميزاً في النقد 
االجتماعي والسياسي وإعادة النظر إلى 

الخطاب الديني، وفي عام 1969 كتب دراسة »العودة المحزنة للبحر«، ونشر عددا 
أقام سنة كاملة في بيروت  من قصص األطفال، والكتب والموسوعات بعد ذلك، 
عام 1974م، وكتب أسبوعيا بمجلة األسبوع العربي، وأشرف على إصدار موسوعة 
»عالمنا -صحراؤنا -أطفالنا - وطننا - عالمنا«. كما تمّيز النيهوم في عالم الرواية 

حيث أصدر »من مكة إلى هنا« دار الحقيقة بنغازي، 197 »القرود« سنة 1975.
عام  جنيف  في  لإلقامة  االنتقال  بعد 
1976 وأسس دار التراث، ثم دار المختار، 
وأصدر سلسلة من الموسوعات أهمها 
بهجة  موسوعة   - تاريخنا  موسوعة 
أستاذاً  جينيف  بجامعة  وعمل  المعرفة، 
محاضراً في األديان المقارن حتى وفاته.
رواية  له  صدرت  1986م  في 
له  صدر  1987م  وفي  »الحيوانات«، 
بدأ   1988 وعام  الناس«،  »صوت  كتاب 
المجالت  أهم  »الناقد«  الكتابة في مجلة 
في  األول  العدد  صدور  منذ  الثقافية 
السوري  الكاتب  يترأسها  والتي  لندن، 
نجيب رياض الريس صاحب دار رياض 
أصدر  والذي  والنشر،  للكتب  الريس 

يكتب  »شعب  عنوان  تحت  كتبها  مقالة  أول 
الثانوية،  في  طالبا  كان  عندما  بأغنية«  تاريخه 
جاء  لما  العربية  اللغة  معلمي  إعجاب  أثار  وقد 
وبعدها  أدبية،  وفصاحة  بالغة  من  المقالة  في 
واصل مشواره في الكتابة إذ كتب مقاالته مع 
بداية الصدور اليومي لصحيفة الحقيقة الليبية 
والصورة،  الكلمة  الصحيفة:  نفس  في  ونشر 

الحديث عن المرأة وعاشق من أفريقيا.
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والتي  واألعمال  الكتب  أهم  له 
النيهوم  لصادق  الثالثية  تعتبر 
مزورة«  ثقافة  »محنة  الكتب  هذه  ومن 
ضد  و«إسالم  األسر«  في  و«اإلسالم 
كذلك  النيهوم  اهتم  كما  اإلسالم«، 
ذلك  على  ساعده  قد  و  الترجمة  بحقل 

إتقانه منذ سن مبكرة للغات مختلفة.
سنة  هيمنجواي«  »بابا  ترجم  حيث 
سنة  جمهورية«  رئيس  »موت  و   1966
1967 إضافة إلى »تعليق على مذكرات 

خرتشوف« سنة 1971.
بقية أعمال الصادق النيهوم:

دار  وبعد  طيبة  تحية   --  
الحقيقة بنغازي، 1973

-- موسوعة تاريخنا )ستة أجزاء(، دار 
التراث جنيف، 1977

أجزاء(،   8( الرحالت  أطلس   --  
1979

 8( المصورة  الشباب  موسوعة   --
أجزاء(

-- موسوعة السالح المصورة
-- الرمز في القرآن )دراسة(، 1967

)دراسة(،  للبحر  المحزنة  العودة   --
1969

والنشر،  للطباعة  تالة  نقاش   --
2001

وإعداد  جمع  بالثلج  مغطاة  طرق   --
تالة  دار  الكبتي،  سالم  وتقديم 

طرابلس، 2001
والديانات  المرأة  عن  الحديث   --
للطباعة  تالة   ،)1 الدراسات  )سلسلة 

والنشر، 2002
)سلسلة  القوية  الحق  كلمات   --
والنشر،  للطباعة  تالة   ،)1 المقاالت 

2002
-- “أسئلة” )سلسلة المقاالت 2(، تالة للطباعة والنشر، 2002

-- “الكلمة والصورة” )إعداد وتقديم سالم الكبتي(، تالة للطباعة والنشر، 2002
وإعداد  )جمع  الداخل  في  العدو   --

وتقديم سالم الكبتي(، 2010
وإعداد  )جمع  القارئ؟  يريد  ماذا   --

وتقديم سالم الكبتي(، 2010.

وأديب وفيلسوف  هو صحافي وكاتب 
عام  بنغازي  مدينة  في  ولد  ليبيا،  من 
أعد  أن  إلى  التعليم  واصل  1937م، 
أطروحة الدكتوراه في »األديان المقارنة« 
الشاطئ جامعة  بنت  الدكتورة  بإشراف 
القاهرة إال أن الجامعة رفضت األطروحة 

بحجة أنها معادية لإلسالم.

 1976 عام  جنيف  في  لإلقامة  االنتقال  بعد 
وأسس دار التراث، ثم دار المختار، وأصدر سلسلة 
 - تاريخنا  موسوعة  أهمها  الموسوعات  من 
موسوعة بهجة المعرفة، وعمل بجامعة جينيف 

أستاذًا محاضرًا في األديان المقارن حتى وفاته.
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أحمد نظيف

المعاصر.  ليبيا  تاريخ  في  كثيراً  أثر  لكنه  طوياًل،  يعش  لم 
ليبيا  عظماء  قائمة  في  مرتاحًا  اليوم  النيهوم،  الصادق  يستقر 
النخب واألحداث،  اهتمام  المعاصرة. في بالد كانت دائما خارج 
وخارج حسابات التاريخ، ارتبطت ليبيا بالصادق النيهوم أكثر مما 
ارتبط بها. كان مع القذافي يحيالن إلى ليبيا رمزاً وإيحاًء، اتفقنا 
فيما  أخذت  قد  الرجليين  بين  العالقة  ولعل  اختلفنا.  أم  معهما 
بعد مسارات غير متوقعة بين حاكم ومثقف متمرد، وتلك قصة 

أخرى، تصلح أن تكون موضوع مقالة مستقلة.

الصادق النيهوم... 
اشتــراكيــًا

الصادق النيهوم ...

يستقر الصادق 
النيهوم، اليوم 

مرتاحًا في قائمة عظماء 
ليبيا المعاصرة.
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والعراك  الرواية  إلى  وصواًل  األدبي  النقد  ساحات  من  بدأت  التي  النيهوم  مسيرة 
على أعمدة صحيفة »الحقيقة« البنغازية، مع المجتمع والتقاليد والسلطة الملكية ورفاق 
ولج  منعرجًا خطيراً، مذ  أخذت  والصبي،  الطفولة  الحشيش، مرتع  األمس في سوق 
الرجل مجال الفكر، وتخصص في الدراسات الدينية من زاوية نقدية، متسلحًا بمناهج 

علمية صارمة تعلمها في مهد الفلسفة الحديثة ألمانيا، المغترب البارد والقاسي.
الغزيرة  عمراً،  القصيرة  مسيرته  من  الناضجة  الفترة  هذه  خالل  النيهوم  ونشر 
والسلطة  الديني  وبالنص  بالدين  تتعلق  إشكاليات  عالجت  وكتب  دراسات  انتاجًا، 
ضد  »إسالم  و  الفقهاء«  صوت  أم  الّناس  صوت  مزّورة:  ثقافة  »محنة  منها  الدينية، 
اإلسالم« و«الرمز في القران«. وألقى من خاللها أحجاراً ضخمة في برك الفكر الخرافي 
تكوينه  من  النيهوم  استفاد  وقد  المقدس.  الجهل  دائرة  في  والمستريح  الساكن 
مجال  بسهولة  يلج  كي  المحافظة،  شديدة  االجتماعية  وبئته  األساسي  الديني 
عليها  ضربت  التي  المعرفية  االحتكارات  ويكسر  رمزها  ويفك  الالهوتية  الدراسات 
المعرفة  فاحتكار  لمصلحتها،  أوقاف  إلى  وحولتها  طوقًا  والفقهاء  الفقه  مؤسسة 
الدينية مكن هذه المؤسسة منذ قرون من السيطرة على المجتمع وكسب نصيب 
من السلطة وحظوة لدى السلطة السياسية واغتنام شبكة مصالح اقتصادية هائلة.

تفطن النيهوم إلى هذه السلطة الوهمية وميكانزيمات تشكلها عبر التاريخ، عبر 
ما يسميه »تزييف الوعي«. بالموازاة، كان نزعة مقاومة الوعي الزائف لدى النيهوم، قد 

تحولت إلى منهج، يتجاوز نقد المؤسسة 
ما  أو  أي فكر تسليمي،  نقد  إلى  الدينية 
كان سميه بــ«الفكر الجاهز« الذي يقدم 
للناس كمسلمات ال تقبل التجاوز أو إعادة 

التفكر فيها أو التفكير. 
سائدة  وعقيدة  كدين  والرأسمالية 
في عصر النيهوم وعصرنا اليوم، ليست 
شن  الذي  الرأسمالي  فالفكر  استثناًء. 
مناهج  كل  ضد  وإعالمية  فكرية  حربًا 
التاسع  القرن  منذ  االجتماعية  العدالة 

بها.  ارتبط  مما  أكثر  النيهوم  بالصادق  ليبيا  ارتبطت 
كان مع القذافي يحيالن إلى ليبيا رمزًا وإيحاًء، اتفقنا 

معهما أم اختلفنا.
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ضراوة  تقل  ال  اليوم،  وإلى  عشر 
والصواريخ،  الدبابات  حروب  عن 
الفكر  ذلك  يكن  لم  قائمة،  مازالت  التي 
المحبب إلى عقلية وروح كاتب وفيلسوف 
متمرد ضد السائد، كالصادق النيهوم. 
رجل ولد اشتد عوده في حي شعبي في 
بنغازي في ذرة صعود االشتراكية والمد 
العربي  العالم  وفي  العالم  في  اليساري 
ذروة  في  متعلمًا  رجاًل  استوى  خصوصًا، 
صعود حركات التحرر الوطني وما أفرزته 

من فكر وأدب ما بعد استعماري.
إلى  ونزوعه  النيهوم  يسارية  تتجلى 
أعاد  مقالة  في  واضح  بشكل  االشتراكية 
مزّورة:  ثقافة  »محنة  كتابه  في  نشرها 
دافع  الفقهاء«  صوت  أم  الّناس  صوت 
ونفى  وفكره  ماركس،  كارل  على  فيها 
يتلقفونها  الناس  كانت  ساذجة  تهمًا 
ومن  والدينية  اليمينة  النخب  أفواه  من 
الموالية  والمجالت  الجرائد  صفحات 
ليبيا  بينها  ومن  السائدة  للملكيات 
سيطرت  عصر  اإلدريسي،  العهد  في 
البريطانية  والقواعد  األجنبية  الشركات 

على المملكة الطرابلسية.
العربية  ثقافتنا  النيهوم:  يقول 
المعاصرة ال تعرف كارل ماركس، تعرف 
الرأسمالين  اعدائه  من  عنه  سمعته  ما 

وحدهم   . وهم طرف منحاز في أصل القضية، كان ماركس يحرض على الثورة ضدهم، 
وكانوا أصحاب  مصلحة ملحة في تشويه أقوله، وقد تولوا تقديمه الى ثقافتنا العربية 
العرب  امام  تهم،  كل تهمة منها مختلفة عمداً، إلدانته  بثالث  المعاصرة، موصوما 

بالذات.     
التهمة االولى: ان ماركس ينادي بإلغاء المؤسسة الدنية، ويعتبر الدين مجرد افيون، 
المؤسسات  ماركس، هي  يعنيها  التي  الدينية  المؤسسات  ان  تتجاهل   ،  تهمة  وهي 
اسالمية، سجلها  بل  ليست  ماركسية اصال،  الفكرة  وأن هذه  واليهودية،  المسيحية 
القرآن منذ أربعة عشر قرنًا، في آيات منها، قوله تعالى في اآلية 5  من سورة الجمعة 
التوراة، ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل اسفاراً( وهي صورة  )مثل الذين حملوا 

 أكثر وضوحًا – من أقوال ماركس أن الدين أفيون الشعوب.     
السوفيتي  االتحاد  أن  الثانية:  التهمة 
على  أقيمت  التي  الماركسية  الدولة  هو 
فكرة  الماركسي،  وهي  الحزب  نظرية 
تتجاهل ان لينين – وليس ماركس –هو 
صاحب هذه النظام الحزبي. أما ماركس 
تعنى  التي  فقد  استعمل  شخصيا، 
دستورية  مبادئ  يشترط  ألنه  الجماعة، 
 .COMMUNE  كلمة منها:  نظامه  في 
انهاء  ومنها  األغلبية  يد  في  السلطة  إن 
المستديم،  الجيش  بتسريح  اإلقطاع، 
بتأميم  وسائل  الربا،  تحريم  ومنها 
االتحاد  يتبناها  ال  مبادئ  وهي  اإلنتاج، 
في  اخرى  إدارة  تعرفها  ولم  السوفيتي، 

النقد  ساحات  من  بدأت  التي  النيهوم  مسيرة 
األدبي وصواًل إلى الرواية والعراك على أعمدة 
المجتمع  مع  البنغازية،  »الحقيقة«  صحيفة 
في  األمس  ورفاق  الملكية  والسلطة  والتقاليد 
سوق الحشيش، مرتع الطفولة والصبي، أخذت 
الفكر،  مجال  الرجل  ولج  مذ  خطيرًا،  منعرجًا 
وتخصص في الدراسات الدينية من زاوية نقدية.
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ينقل عنه، من دون  الذي ماركس  الجماعي في االسالم،  الشرع  التاريخ، سوى  نظام 
أن يدري.    

التهمة الثالثة: أن كارل ماركس، ينادي بإلغاء دور الفرد، ويعتبره مجرد مسمار في 
آلة  كبيرة، هي فكرة مقلوبة رأسًا على عقب، فالذي يعتبر المواطن مجرد مسمار في 
آلة كبيرة، هو رأس  المال وصاحب االحتكارات الموجهة لتكديس الربح. اما ماركس، 
كان ينادي بتحرير االدارة من  سيطرة رأس المال، ألنه كان يهدف الى تحرير المواطن 
من وظيفة المسمار بالذات. وقد عرض المنهج  في اعماله، قبل أن يكتب )رأس المال( 
هذه  يعرضوا  يختاروا  أن  لم  الرأسمالين،  خصومه  لكن  األقل،  على  سنة  بثالثين 
منذ  إال  األلمانية،  أصولها  عن  بترجمتها  أحد  يهتم  ولم  للتداول،  المبكرة  األعمال 
أريخ  الكاتب  مثل  افراد  بمجهودات  اإلنكليزية  اللغة  الى  نقلت  عندما  قليلة،   سنوات 

فروم، فيما تأخر  الروس في ترجمة هذه اإلعمال األساسية حتى اآلن.  
أخرى ذات مصطلحات  لغة  يتكلم  بل  المال،  رأس  لغة  يتكلم  إن كارل ماركس، ال    
إلغاء  االنتاج  وسائل  )تأميم  مثل  رأسمالية،  ادارة  كل  قلب  الرعب  في  تبث  خاصة، 
الطبقية، والثورة المسلحة، وحقوق  العمال، وهي مصطلحات ال تعادي الله والناس إال 
في تفسيرات الرأسمالين وحدهم. أما في ارض  الواقع، فإنها مصطلحات مترجمة عن 
كتاب الله نفسه، فالثورة العالمية المسلحة هي فريضة الجهاد،  والغاء نظام الدولة، 
هي قيام الشرع الجماعي. وتأميم وسائل اإلنتاج، هو تحريم الربا. وتحرير المجتمع 
الناس  بجمع  مكة،  في  سنة  كل  االسالم  اليه  يدعو  الذي  المجتمع  هو  الطبقية،   من 
على اختالف طبقاتهم  والوانهم في بيت عالمي واحد، وتحت سماء واحدة. ولعل كارل 
ماركس، لم يكن يعرف انه ينقل عن  االسالم، لكن مجمل نظريته القائمة على حتمية 
سقوط الرأسمالية، مجرد ترجمة حرفية، لما سمعه  المسلمون منذ القرن الرابع، في 
قوله تعالى )والذين يكنزون الذهبة والفضة، وال ينفقونها في سبيل الله،  فبشرهم 

بعذاب أليم( »سورة التوبة، اآلية 34«.  
  ان ثقافتنا المعاصرة، ال تجهل كارل ماركس فحسب، بل تعاديه أيضا، ألنها ثقافة 
مترجمة من وجهة  نظر معلمها الرأسمالي المنحاز، وهو موقف، ال مكسب من ورائه، 
سوى ان يخسر االسالم شاهدا  جديدا على أن شرع الجماعية الذي دعا اليه القرآن 
في القرن السابع، ليس نظرية بل قانون، يمكن  اكتشافه بوسائل االستقراء العالمي، 

مثل قانون الجاذبية نفسه.
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رمزي زائري

بعد أربعة وعشرين عامًا على رحيل الصادق النيهوم، وأكثر 
من خمسة عقود على رسائله إلى صديقه خليفة الفاخري، لم 
َتمت كلماته، بل ربما حملت توصيفًا دقيقًا لواقع البالد التي 
قال عنها إنها مبنية بالقش على بحيرة من البترول وما أسهل 

أن تندلع فيها النار.
سوق  شوارع  من  طويلة  رحلة  الملهمة،  النيهوم  سيرة  في 
الشمال  أقصى  في  هلسنكي  إلى  بنغازي،  في  الحشيش 
كتبه،  في  دّونها  وأوروبية،  عربية  بعواصم  مروراً  األوروبي، 
مع  نقاشاته  األدب  وأْثَرت  الحياة،  عن  رؤيته  في  ولخصها 

أصدقائه في رسائله المحملة بفكره.

النيهـــوم..
لــو كــان حـيــا

الشعوب التي تفشل 
في تشخيص أمراضها 

تموت نتيجة تناول
 الدواء الخطأ.
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 51 النيهوم عن عمر يناهز  15 نوفمبر ذكرى وفاة  النيهوميصادف يوم  في ذكرى رحيل 
عاما في جنيف – سويسرا في عام 1994، ودفن في بنغازي يوم 20 نوفمبر من ذلك العام، 
ولم يحضر جنازته سوى القليل من األصدقاء واألقارب، لكنه يضل واحدا من األعالم الليبية 

والعربية في األدب والفكر.
حول هذه الذكرى يقول الكاتب الليبي محمد مفتاح الطائع األصفر ،«لو كان النيهوم حيًا، 
كان يمكنه أن يفعل أي شءي، يمكنه أن يقود الشعب، خاصة جيل الشباب إلى واحة السالم. يملك 
حضورا ) كاريزما ( ربما تكون قد ساعدته بشكل أو بآخر في نجاحه ككاتب تنويري سجالي 
يشعل الحرائق ويفجر القضايا والمسائل المخلخلة للثوابت، يمكنه أن يلقي خطابا حتى وهو 
ليس رئيسًا. ال شك أنه سيوقف مثل هذا الدمار، سينصت إليه المتحاربون، وسيتوقفون عن 
قتل ليبيا فيهم بكل هذه الضراوة، سيحدثهم عن تاريخ ليبيا القديم، وسيتحدث إلى الجامع 

في يوم الجمعة، سيلتف الجميع حوله، خاصة جيل الشباب وقود المعارك الحالية.
 لو كان النيهوم حاليا حيا لتمكن من حل المشكلة، ولقفز إلى السلطة التي يسعى إليها كما 
ذكر الروائي إبراهيم الكوني في سيرته الذاتية »عدوس الُسرى«، بطريقة ديمقراطية سهلة 
أريحية ، يقول  الكوني في سيرته: »قال لي يومها إن غايته دوما  كانت  السلطة، كل ما هنالك 

أن العسكر ذهبوا إليها من أقصر طريق، وخسرها هو ألنه سعى إليها من أبعد طريق!«.
قبل ثالثة شهور حاولت أن أعد ملفا كامال عن النيهوم، ينشر في ذكرى رحيله، ويطبع في 
ليبيين  2015. تكلمت مع عدة كتاب  للكتاب مستهل عام  القاهرة  كتاب، يوزع في معرض 
الهنداوي.  سالم  للكاتب  واحدة  مقالة  سوى  تصلني  لم  لألسف  كبار.  وفالسفة  ومفكرين 
وتهربوا  تملصوا  يريدون  ال  كلهم  الباقون 

ألسباب بالطبع أعلمها!
تقلق  »ال  العوكلي:  سالم  الشاعر  لي   قال 
يا األصفر، هذا أمر طبيعي، مجايلو النيهوم 
ألهم  الذي  والمفكر  الكاتب  أنه  يعتقدون 
القذافي كل أفكاره التي أوصلتنا إلى ما نحن 
يؤله هتلر بهذه  أن  نيتشه  ليس ذنب  فيه. 
الطريقة، وال ذنب جوستاف لوبون في تأويله 
أن  النيهوم  ذنب  وال  موسليني،  طريق  عن 
بين  العالقة  الشكل.  بهذا  القذافي  يقرأه 

»العالم ليس مخلوقًا على هواك«، هكذا خاطب الصادق 
بسيطة  بكلمات  والعربي،  الليبي  اإلنسان  النيهوم 
فصلت  واقعية،  مباَشرة  لكنها  اللغة،  تعقيد  عن  مبتعدًا 

الواقع بهدوء، وحذرت الليبيين من الخطر الذي يهددهم.
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ويفرقهم  الثوري  والحلم  اليوتوبيا  تجمعهم  ومربكة،  قديمة  والمفكرين  الطغاة 
معاندة الواقع البشري لألفكار حين تتحول إلى شعارات أيديولوجية. النيهوم كاتب 

سجالي وليس منظرا«
اليوم تحديداً، تكون قد مرت عشرون سنة على رحيل الكاتب التنويري الصادق النيهوم 
)1994-1937(، الكاتب األبرز في تاريخ ليبيا، والذي ال يخلو أي نقاش أو سجال أدبي أو فكري 

دون التطرق إليه بشكل أو بآخر.
بل  النيهوم،  فيها  وتشكل  وعاش  ولد  التي  المدينة  تحترق،  وبنغازي  الذكرى  هذه  تمر 
البيوت  إال  فيه  ترى  ال  حرب،  مسرح  صار  النيهوم  بيت  به  الذي  الحشيش   سوق  ميدان  إن 
التي  القذائف والرصاص  انتشالها، وفوارغ  الهالل األحمر على  التي عجز  المهدمة، والجثث 

مألت أرجاء الشوارع واألزقة.
الصادق النيهوم  كاتب مؤثر  جدا في الوجدان الليبي، ولو كان حيًا، كان يمكنه أن يفعل 
أي شءي، يمكنه أن يقود الشعب، خاصة جيل الشباب إلى واحة السالم. يملك حضورا ) كاريزما 
الحرائق  تنويري سجالي يشعل  بآخر في نجاحه ككاتب  أو  ربما تكون قد ساعدته بشكل   )
للثوابت، يمكنه أن يلقي خطابا حتى وهو ليس رئيسًا.  المخلخلة  القضايا والمسائل  ويفجر 
ليبيا  قتل  عن  وسيتوقفون  المتحاربون،  إليه  سينصت  الدمار،  هذا  مثل  سيوقف  أنه  شك  ال 
فيهم بكل هذه الضراوة، سيحدثهم عن تاريخ ليبيا القديم، وسيتحدث إلى الجامع في يوم 

جيل  خاصة  حوله،  الجميع  سيلتف  الجمعة، 
الشباب وقود المعارك الحالية.

النيهوم حاليا حيا لتمكن من حل   لو كان 
يسعى  التي  السلطة  إلى  ولقفز  المشكلة، 
في  الكوني  إبراهيم  الروائي  ذكر  كما  إليها 
بطريقة  الُسرى«،  »عدوس  الذاتية  سيرته 
ديمقراطية سهلة أريحية ، يقول  الكوني في 
سيرته: »قال لي يومها إن غايته دوما  كانت  
ذهبوا  العسكر  أن  هنالك  ما  كل  السلطة، 
ألنه  هو  وخسرها  طريق،  أقصر  من  إليها 

سعى إليها من أبعد طريق!«.
من جانه اعتبر الشاعر سالم العوكلي ،النيهوم بكونه »مشروع فكري عميق بكل المالحظات 
أنا يتجنبون التعب بسبب كسل  التي حوله، ويحتاج إلى تعب للكتابة عنه، وكتابنا بما فيهم 
الجلوس  تتطلب  النيهوم  عن  الكتابة  المجاالت.  كل  وفي  المجتمع  هذا  به  اتسم  تاريخي 

والمكوث عنده وقراءته بتمعن، وهذا ليس ديدن كبابنا إال ما رحم ربي«.
القاص  الشاب حسام الثني علل تعلق الشباب بالنيهوم بالقول: »جيل الكتاب الشباب لم 
يخلط بين إبداع النيهوم وبين النيهوم نفسه ألنه لم يعرف النيهوم بوصفه كائنا اجتماعيا 
منافسا. لقد قرأ تجربته بموضوعية أكثر بعيدا عن المآخذ الشخصية واالتهام. قرأه بوصفه 
منهجا يعيد النظر إلى أنماط التفكير وثوابته. ومن الطبيعي أن تتغير زاوية الرؤية الحقا لكن 
يبقى الثابت أن قيم النيهوم الفكرية والجمالية. كانت قيًما ثورية سبقت جيله. ومن الطبيعي 

أن تتعاطف معها األجيال الالحقة التي كتب لها«.
أما عن تطلع النيهوم للسلطة  وهو أمر مستهجن لدى كثير من المثاليين يقول العوكلي: 
الكاتب  التشيك  وترأس  المتنبي،  فعل  السلطة.  إلى  كاتب  أو  مثقف  يسعى  أن  عيبا  »ليس 

المسرحي هافيل ودخل يوسا انتخابات الرئاسة وخسرها«.
قلت للعوكلي: »نعم  صدقت، لو حكمنا النيهوم ما كنا ندردش اآلن عبر الفيس بوك، ولكنا 

نتسكع من حانة إلى حانة قرب منزلك في الجبل األخضر«.

ظاهرة   النيهوم  أو الفيلسوف   هيبي
لم   يُكن   النيهوم   ظاهرة   وحدها   حين   خرج   على   الناس   بتمرده   وأفكاره   الجريئة،   فجيلُ  
 الستينات -    جيله    - جيلُ   التمرد   والعبث   والالمعقول   والثورات   والهيبز   والبتلز،   والذي   يأتي   وال  
 يأتي   والهزيمة   العربية   في   حرب   5   يونيو،   وكان   آنذاك   اليسار   الفرويدي   ُمتسّيدا   جبهة   الفكر  
 اإلعالمية  : هربرت   ماركوز   وإريك   فروم    … الخ،   وكان   الالمنتمي   صرعة   اللحظة   على   يد   صحفي  

 نابه   تحول   إلى   أيقونةٍ   للشباب   الناقم   يدعى   كولن   ولسون . 

النيهوم،  الصادق  الليبي  الفيلسوف  و  المفكر  جسد 
الماضي  القرن  ستينات  في  مسبوقة  غير  أدبية  ظاهرة 
حيث تميز بأسلوب كتابة اتسم بالحيوية واالنطالق، أجاد 
سفيرا  وكان  الموضوعات  عديد  في  وكتب  اللغات  عديد 

مشرفا للفكر الليبي في الخارج.
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في   هذه   اللحظة   بدا   وكأن   العالم   قد   سلم   زمامهُ   لألفكار   وحاملها   األيديولوجيات   وتحولت  
 الُصحف   إلى   أسفار   أنبياء   العصر  : ماركس   وفرويد   ودارون    … لقد   قفز   إنسانُ   تلك   اللحظة   ما  

   الكون،   بعد   أن   طال   غاغارين   الفضاء . 

ِ

 بعد   الحرب   العالمية   الثانية   من   قرد   إلى   سيد
لكن   في   اإلقليم   العربي   من   األرض   بدأ   ما   سّمي »    بنكسة   حزيران    « يقظة   الهزيمة   لهذا  
   اليوم   الصحفية،   لعلنا   نذكر  

ِ

 تزامنتْ   وتراصت   الشيوعية   والوجودية   واألفكار   الدينية   في   سلة
 ما   أثاره   كتاب   جالل   العظم   عن   الفكر   الديني   من   ضجة،   وكذلك   الكتابة   الصحفية   في   جريدة  
 »  صباح   الخير    « التي   ُتفسر   القرآن   تفسيراً   علمياً   علي   يد   كاتب   طبيب   ُعرف   بكتابته   القصة   حتى  
 ظهوره   ُمفسرا   قرآنيا   فجاءةً   وهو   الدكتور   مصطفي   محمود  . لقد   تأبط   النيهوم   كتابه   بقوة  
 المرقون   بروح   العصر،   وبدأ   من   هناك   ينظر   إلى   هنا   بسخطٍ   وبسخرية،   وبحكم   تواجده   في  
 هلسنكي   اتخذ   من   هنا   هدفا   لنقمته   التي   بدورها   شتت   ذهنه   وفاعليته،   لقد   صار   كاتباً   صحفيا  
   مقالةٍ   أسبوعية،   هكذا   وقع   النيهوم   في   أسر   الطريقة   الناجحة  

ِ

 لجريدة   محلية   ُملزما   بكتابة
 والمجربة   إلى   الجمهور؛   بهذا   صار    »    النيهوم   في   األسر .  « 

يكتبُ   وُيترجم -    دون   ذكر   مصادره    - ويرُسم،   يكتبُ   التقارير   الصحفية   والمقالة   النثرية  
 الساخرة   الُمطعمة   باللهجة   المحلية   التي   تحكي   عن   الحاجة   أمدلله   التي   تتعاطى   الشعوذة،  

 ونتاشا   التي   تتعاطى   الفودكا،   فيما   الحاج   الزروق   الُمتكئ   على   التكية   يغمزها . 
   البسيطة   وكرجلِ  

ِ

   المحلية

ِ

هكذا   سّوقَ   النيهوم   نفسهُ   ككاتبٍ   صحفي،   مشغولٍ   بالشخصيات
 فكرٍ   يهتمُ   بقضايا   ُتشكل   ذهنية   هذه   الشخصية،   لقد   كان   الدينُ   أبرز   المحطات   التي   أثارتها  
 فترة   الستينيات   خاصة   عقب   الهزيمة   العربية   أمام   دولة   اليهود  ! كتب   النيهوم   في   القضايا  
 الدينية   الشائكة،   وقضايا   المرأة   بجرأةٍ   وقليلٍ   من   التمحيص   والدقة   ودون   مرجعية   ما   أو  
 منهج،   ولهذه   االعتبارات   الُمثيرة   التي   جعلت   منه   الكاتب   والصحفي   النجم   تساوق   النيهوم  
 وُسلطة   الدولة،   لقد   حّول   الُمشكل   إلى   قضايا   ثقافية   اجتماعية   فيما   كانت   النخبة   جملة  
 بعقائدها   المختلفة   تركزُ   الُمشكل   في   الدولة   التي   ُوصمت   بالرجعية   من   جهة   ومن   جهة   أخري  
 بالالإسالمية،   ومن   ثالثة   بالُمرتهنة   للدوائرِ   االمبريالية  . لقد   تسلطت   ُكل   األضواءِ   على   هذا  

 الُمختلف   الذي   ُعد   كظاهرة . 
لقد   أشارت -    حينها    - صحيفة   الصن   البريطانية   إلى   الصادق   النيهوم -    في   مقالة   صحفية  
 عن   ليبيا    - بأنه   يبدو   كما   فيلسوف   هيبي  : الفيلسوف   الهيبي   الذي   وراء   كولونيل   ليبيا،   وكان  

 الكاتب   علي   فهمي   خشيم   قد   كتب   مقالة   بعنوان »    الظاهرة   النيهومية .  « 
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النيهوم   في   سيرته   غير   الموثقة   وغير   الموثوق   فيها -    ألنها   مليئة   بالثغرات   وألن  
 صاحبها   نجم   تحول   إلى   رمز   لهذا   حشاها   محبوه   بما   يحبون   أن   يكون   عليه   نجمهم  
 الساطع    - أنه   حين   تخّرج   في   الجامعة   الليبية   قد   ذهب   إلى   القاهرة   كي   يعد   رسالة   الماجستير  
 ومن   ثم   الدكتوراه   في   مقارنة   األديان   وأنه   اصطدم   هناك   بالدكتورة   عائشة   بنت   الشاطئ،  
 الشخصية   المعروفة   حينها   بكتاباتها   في   الفكر   اإلسالمي   وأستاذة   الجامعة   المبرزة،   التي   كما  
 يشيعون   كانت   أقل   مقدرة   من   أن   تستوعب   األفكار   الطازجة   والمميزة   للصادق   النيهوم   الذي  
 قفل   راجعا،   متخطيا   البحر   المتوسط   إلى   أصقاع   أوروبا   متوجها   إلى   فنلندا   حيث   أعد   رسالته  
 المفترضة   في   مقارنة   األديان،   التي   ال   توجد   أي   معلومات   عنها   حتى   معلومات   صحفية   وال   أي  

 إشارة   من   الكاتب   إلى   حصوله   على   هذه   الشهادة   العلمية . 
هذه   الشخصية   ستترادف   مع   الكاتب   وتمتزج   عند   المتلقي   مع   كتاباته   التي   ستصير  
 أكثر   إثارة،   والتي   جعلت   من   النيهوم   ظاهرة   يتزاحم   الناس   للحصول   على   عدد   الصحيفة  
 األسبوعي   الذي   ينشر   مقالته،   وحتى   األميّ   سيتأبط   نسخة   من   هذا   العدد،   عند   هذا   الحد  
 سيقفز   الصادق   النيهوم   قفزة   مميزة   في   كتاباته؛   حيث   سينحو   للكتابة   في   الفكر   الديني،  
 وقدم   أطروحات   صادمة   في   حينها   بأسلوبه   ككاتب   صحفي   من   طراز   رفيع   يعرف   أصول   كتابة  
 كهذه،   من   سماتها   التكثيف   المبسط   االختزالي   ما   يتخذ   من   الجملة   كحامل   للفكرة،   فيبدو  
 كما   لو   كان   يكتب   حكمة   في   ثوب »    مانشيت    « صحفي   يدير   الرؤوس   ويبث   التأويل   ونقيضه   في  
 ذات   الجملة،   ويزيغ   النظر   بتحريكه   لسطح   الظاهرة   التي   يتناولها،   كمن   يرمي   حجارة   في   بركة  

 راكدة،   التي   هي   في   الحقيقة   سبخة   ماؤها   تبخر   ولكن   سطحها   الالمع   يوهم   بوجود   الماء . 
إن   النيهوم   العب   في   بركة   الوحل   التي   أراد   أن   يرسم   على   سطحها   عالمته   المميزة   كنجم  

 يعطي   بظهره   للكرة   ويعطي   وجهه   وعينيه  
 للجمهور  . لكن   ما   يميز   هذا   النجم   أنه   ال  
 يستهين   بجمهوره   وال   بوسائل   جذب   هذا  
 الجمهور   التي   هي   القضايا   المثيرة   التي   في  
 الظل   وما   يسلطه   عليها   من   ضوئه   الخاص  

 الجذاب   بتعدد   ألوانه . 
النيهوم   من   القلة   الذين   أثاروا   قضايا  
 دينية   واجتماعية   تبدو   كما   لو   كانت   قضايا  
 ميتة   مثل   قضية   المرأة،   ولعل   أهمها   محاولته  
 -  في   سبق   صحفي   ومثال   قبل   أن   يفطن  
 مصطفى   محمود   لذلك    - تفسير   القرآن  

 تفسيرا   عصريا   في   دراسته   المطولة »    الرمز   في   القرآن .  « 
صحيفة  فى  ونشرها  البحر  الى  العودة  مقالته  النيهوم  الصادق  كتب   1968 سبتمبر  في 
الحقيقة فى بنغازى. صدرها بقوله: )النعش مجرد وسيلة اخرى من وسائل المواصالت. لكنه 
اكثرها راحة واقلها تْاثرا بحوادث المرور(. كان هاجسه الموت. ثم قال فيها.. )فْاين الطريق 
الى افريقيا؟ اْين سوق الظالم وتجار القماش واالكفان وعربات الكارو والنخل واكواخ الليبيين 
الالجئين.. فها نحن قد وصلنا يامدينة الملح وخنقنا التراب بين جدران الصفيح المهترئه 
القلوب..  المحطمات  العجائز  اْفواه  فى  هدرا  وضعنا  اقدامنا  بين  الموتى  االطفال  وتساقط 
فافتحى لنا ذراعيك المالحتين( بعد اْن اشار الى اْن )الموت يمشى فى عرق العالم مثل بغل 

برى. الموت اْخونا فى الرضاع(.
فى 15 نوفمبر 1994 رحل الصادق النيهوم فى غربته التى طالت. كانت االجواء الى وطنه 
مغلقه. عاد فى نعش عبر البحر من مالطا الى طرابلس. العودة الى البحر.. ومنه الى بنغازى.. 
الى مقبرة الهوارى.. الى القبر 144 جنوب المقبره. كان المطر يتساقط. طارت بضعة طيور 
وصفقت بْاجنحتها  ثم المست بريشها بعض القبور. والسماء  تمتلْى بالغيوم. رحمة الله تعم 

كل شْى. النيهوم اْسطورة بنغازى وبنغازى اْسطورة الحزن القديم!!
الشامتين والحاقدين والناكرين  انف  الملح مواطنا مثقفا ورائعا وفنانا رغم  الى  الملح  من 
لدوره الثقافى والفكرى وهم من اْبناء وطنه واتهاماتهم له بالمجان. هل كانوا وهم االقزام 
هل  اْظن!!  ال  حيا؟  كان  لو  يقولون  ما  بمثل  والفكر  بالكلمة  لمواجهته  مقدرة  على  اْبدا 
ثم  الليبية..  والثقافية  الفكرية  الحياة  فى  مؤثرا  سيظل  واْنه  الدور  هذا  نكران  يستطيعون 

العربية؟

1967 مجموعة دراسات منها )الذي يأتي والذي  نشر سنة 
ال يأتي( و )الزمن في القرآن(، وأصبح يثير اهتمام القراء ، 
وكانت أطروحاته وأفكاره تتضمن أسلوبًا مميزًا يشهد له 

الجميع بالحيوية واالنطالق.
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الحبيب األسود 

هي جملة من  آراء ومواقف ورؤى الكاتب الليبي الكبير الراحل الصادق النهيوم ، مقتبسة من كتبه 
ومقاالته وحواراته الصحفية منذ ستينيات القرن الماضي ، جمعتها في هذه المادة التي أردت لها 
أن تكون في شكل حوار صحفي لتيسير قراءتها ، وتبسيط التعامل مع مضامينها التي ال تخلو  في 

حاالت عدة من عناصر الصدمة.

حوار غير مباشر
مع الصادق النيهوم
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أول كيف تعرّف نفسك للقراء ؟
أحّس  يجعلني  بالله  إيماني  ولكّن  سلطان..  صاحب  وال  مهّمًا  رجاًل  لست  أنا 
زال يحدث كل  الطيبين.. وقد حدث ذلك وما  الرجال  بأّنني سأظفر بصداقة كثير من 
يوم.. وعندما تطويني غربتي وأحّس باأللم يؤذيني من كل جانب.. أرفع رأسي إلى الله 
وأقول له إّنني وحيد.. أبداً لم يتخّلى الله عني.. كان يمّدني دائمًا بعون ما.. بأصدقاء 
طيبين مثلكم.. وسوف يفعل ذلك دائمًا أيضًا.. ألّنه يعلم أّنني ال أملك سواه.. وال أريد أن 
أملك سواه.. أنا قوّي بإيماني.. أقوى من وحدتي وظروفي المحزنة.. وإذا التقينا في يوم 

ما.. فسوف أقص عليكم ما الذي يستطيع رجل وحيد مثلي أن يفعله باإليمان وحده.

لماذا تكتب ؟
لمن أكتب أنا؟ سأقول لك: لبدلة النحاس 
بالشوق  معبأ  ميل  آالف  ألربعة  المتينة.. 
وسائقي  العظام  وباعة  للجزار  واألمنيات.. 
والطلبة.  وللخفراء  والنقل..  األجرة  عربات 
ما  ثمة  وليس  أعرفهم،  من  لكل  أكتب  أنا 
يشعرني  ال  فالنقد  اتجاه،  أي  من  يخيفني 
باالرتباك.. وإذا كان أحد ال يفهمني اآلن، 
أحد  كل  ويفهمه  آخر  رجل  يأتي  فسوف 
على الفور . أنا ال أريد أن أحقق شيئا سوى 
في  القادم  الرجل  لذلك  مكانا  أهيئ  أن 
فرصة  وأعطيه  ألفة  أكثر  أجعله  الطريق.. 
أنا  بالقوة:  يمّدني  ما  خطوتين.  ليقترب 

أعرف أنه قادم.. و أنت تعرف ذلك أيضًا.

كيف تنظـر الى ليبيا ؟
ويطفو  القش  من  مبني  بلد  ليبيا  إن   
أن  أسها  فما  البترول  من  بحيرات  فوق 
، أن تحرق من أساسه فال  النار فيه  تندلع 
 ، والخنازير  النساء  عظام  سوى  فيه  يبقى 
ولكن ذلك لن يحدث األن ألننا لم نكتشف  
في  الموغلين  المساكين  نحن   ، بعد  النار 

النار والعناد 

أال  ترى أن كالمك هذا يحمل الكثير من روح التشاؤم ؟
مخلوق  مش  الكون  ألن  بإنقاذك،  ستهتم  آلخره  أوله  من  الكون  في  قوة  مافيش 
لليبيين، الكون مش مخلوق للعرب، الكون مخلوق للحياة! وعلى اإلنسان العاقل الموجود 
تريده  ما  ويكتشف  الحقيقة  هذه  يكتشف  أن  العربية  المنطقة  في  والموجود  ليبيا  في 

الحياة ويعطي للحياة ما تريده إذا أراد ان يعيش« )تسجيل صوتي ( 

عفوا ولكن هناك  روح وطنية متدفقة في ليبيا ؟
الدولة  إهمال  من  صراخا  باعتبارها  الوطنية  يفهمون  مازالوا  ليبيا  في  الرجال 
خالل  العطلة،والجري  أيام  في  المقاهي  أرصفة  فوق  المخجلة  األكاذيب  وحدها،وتجميع 
مستعرضين  الفقراء  ساحل  طول  على  البنات  وباعة  الشقق  مؤجري  وراء  أشهرالصيف 

حصيلتهم من مدخرات ليبيا،كأن تلك النقود قد جاءت بطريق العرق الشريف

ولكن هل تنكر  ما جاءت به الثورة من ديمقراطية 
وأحزاب ؟ 

إن الديمقراطية الحزبية ليست فكرة طرأت على عقل مفكر، بل بيئة فرضتها ظروف 
الثورة الصناعية، لم يكن لألوروبيين يد في اختيارها،إال بقدر ما كانت لهم يد في اختيار 
جلودهم أو لون عيونهم. ورغم أن شعوبا كثيرة أخرى،قد عمدت إلى تقليدهم،فإن ذلك 



21 الخميس  22  نوفمبر 2018             العدد: 55 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

كان مجرد نوع من خداع البصر بوسائل المكياج المؤقت.

وماذا عن الحرية التي يقال أن الشعب الليبي بات 
ينعم بها ؟

الشعوب ال يقتلها االستعمار وال تحييها الحرية، ولكّن فرص البناء المتاحة هي التي تقرر 
ذلك وحدها.. وليس ثمة شك أن الزمن أهّم العوامل بالنسبة للبناء والهدم على الّسواء.

أليست الثورة هي التي تؤدي الى بناء المجتمع 
الحر ؟ 

بناء المجتمع الحر يبدأ بكسر عزلة الفرد وكسب ثقته للخروج من مخبئة النفسي.

ولكن الثورة 
جاءت لتفتح آفاقا 

جديدة للمجتمع؟
بل  السياسي  الشكل  يحددها  ال  الثورة 
أنواع  جميع  وراء  الكامنة  الخُلقية  القيم 
النشاط اإلنساني. إّنها تحدث لكي تحقق 
سياسية  أهدافًا  وليس  خُلقية«  »قيمًا 
مجردة من هذه القيم، لكن تاريخ الثورات 
احتواها  الثورات  أن  إلى  بوضوح  يشير 
لخدمته  وسخرها  ما  سياسي  هدف  دائمًا 
محتواها  من  نفسها  الثورة  أُفرغت  حتى 

الخُلقي في خدمة أغراضها السياسية.

يعني أنت ال ترى 
توجها نحو األفضل ؟

صحف  في  أقرأ  الباكر  الصباح  في 
القمر  فوق  هبط  ما  أحداً  أّن  هلسنكي 
الخارج كما  وانطلق يتفرج على أرضنا من 
في  مسنة  قردة  على  العلوم  أستاذ  يتفرج 
العاشرة  الساعة  وعند  الحيوان!  حديقة 
تصلني جريدة ليبية في البريد وأجد فيها 
الصفحة  في  األحمر  بالحبر  لي  يقول  من 

األولى: أيها األخ رد بالك من الغولة!

كيف ينظر الغرب
 الى ليبيا؟

ليبيا الفتية، كلمة تعني في معظم لغات 
العالم: ليبيا التي تعيش على بيع براميل الزيت.

والمرء ال يستطيع أن يعتبر ذلك إهانة من أي نوع، فالواقع أن أحداً ال يقصد إهانتنا 
بطريقة متعمدة..

يبدو أنك تتنكر إلنتمائك الليبي ؟
مصير  قررت  قد  المعّقدة  ظروفي  كانت  وإذا  وحدها،  األرض  قطعة  ليس  الوطن   
ارتباطي باألرض، فأنا ال أعتقد أن ذلك يعني اقتالعي من تراب ليبيا، فأنا جزء منكم وال 

أستطيع أن أنسى ذلك حتمًا إذا أردت أن أنساه. 

ما مشكلة الليبيين وفق رأيك ؟
الطيبة. النوايا  كل  رغم  متأخرا  يزال  ما  مستوياتنا  بقية  مثل  الخلقي  مستوانا  إن 
يصاب  حتى  الحقيقة  هذه  لتأكيد  ليبيا  من  نموذج  مليون  يلتقط  أن  يستطيع  والمرء 
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بالقءي،فقد ساعدت ظروف الرخاء على إبراز مالمح النماذج إبرازا هائال ال تتخطاه 
العين،والرخاء اختبار قاس فشل شعب ليبيا في اجتيازه حتى اآلن

ولكن هناك تغير واضح في األفكار ؟
الزعم بأن تغيير المجتمع رهن بتغيير أفكاره، نظرية فقهية ثبت بطالنها منذ عصر 
ماركس على األقل لم يكن بوسعها أن تقدم للعرب حًلا آخر، سوى أن تربطهم إلى عالم 
ما قبل الثورة الصناعية، وتورطهم في دعوات عقائدية متطرفة، على يد جيل بعد جيل 
لكن  سارة،  غير  مفاجأة  من  أكثر  للعرب  يخبئ  زال  ما  التاريخ  ولعل  الجدد.  األنبياء  من 
خطب  من  سنة  مائتي  أن  على  كافًيا  شتهًدا  تظل  سوف  الخليج،  حرب  خالل  محنتهم 
الوعظ واإلرشاد، لم تنجح في وقايتهم من شر شيطان واحد. إن تجاهل التاريخ، خطيئة 

عقابها أن يتجاهلك الواقع.
الدعاة  إليهم  يتوجه  الذين  فالعرب 
لهم  يسمح  وضع  في  ليسوا  بالخطاب، 
باإلنصات أصًلا. إنهم - مثل ركاب طائرة 
االختيار،  حق  تملك  ال  أمة   - مخطوفة 
وليس  مصيرها،  تقرر  أن  تستطيع  وال 
أخرى،  دعوة  أية  من  تستفيد  أن  بوسعها 
الحيلة،  استعمال  على  تحريضها  سوى 
وفي  ثمن،  بأي  خاطفيها  من  للخالص 
تقوم  ال  دعوة  وهي  ممكنة.  فرصة  أقرب 
الخاليا  تأسيس  أو  االنقالبات  تدبير  على 
االجتماع  تسييس  على  تقوم  بل  السرية، 

األسبوعي في صالة الجمعة.
في البداية سوف تنقطع شعرة معاوية، 
ويجرب  شخصًيا،  معاوية  يغضب  وسوف 
أن يستخدم أسلحته القديمة - والجديدة 
لمنع اللقاء في يوم الجمعة. لكن كل خطوة 
تغرقه  سوق  االتجاه،  هذا  في  يخطوها 
الرعونة  من  مستنقع  في  إضافًيا  شبًرا 
ورعًبا،  عزلة  تزيده  وسوف  والطيش، 
أمام  وتعريه  الدين،  قناع  من  وتحرمه 
ووعاظه،  فقهائه  تواطؤ  وتكشف  األمة، 
المبادئ  جميع  العرب  واقع  إلى  وتعيد 
منذ  ذاكرتهم  من  سقطت  التي  المجيدة 

كربالء وعصر الحسين.

أال يذهلك صبر الليبيين على وضعهم الحالي ؟
لم يعد الصابرون هم الناس الذين يصبرون علي الشدائد في سبيل تغيير واقعهم.. 

بل أصبحوا  الناس الساكتين الذين ينتظرون تغيير واقعهم بطول السكوت.

ولكنك ال تنكر أن الليبي يمتاز بالكرم ؟
)ضريبة(  بل  نوع،  أي  من  فكرة  ليس  المذعور  المواطن  هذا  مفهوم  في  الكرم  إّن 
مؤلمة ال بد من أدائها تجاه كل معارفه مهما كلفه الثمن. إذا وجدته في المقهى ال بد 
المرء حساب  أن يدفع  العادة  أن يدفع بل ألن  الحساب، ليس ألنه يريد  أن يدفع عنك 
معارفه إذا وجدوه في المقهى. وإذا تجاهل أداء هذه )الضريبة( فإن معارفه بالطبع سوف 

يسلخون جلده بألسنتهم الكريمة ويعتبرونه هاربًا أبديًا من الضرائب.
إن هذه العقوبة كفيلة بأن تجعل كل أحد يدفع قهوة كل أحد بعد أن يذبح له حصانًا. 
تجد  لن  أنك  مشكلتك  لكن  الطائي،  حاتم  مثل  كريمًا  مجتمعًا  تعطيك  بأن  كفيلة  إنها 
أحداً بين مواطنيك الكرماء يقرر ذات مرة تحت وطأة هذا الكرم أن يعمل شيئًا لله ويكف 
عن سرقة عداد الكهرباء، ألن سرقة العداد بالنسبة لحاتم الطائي ليست جريمة مدنية، 
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بل غزوة مظفرة ضد قبيلة )بني مؤسسة الكهرباء(. إنه قاطع الطريق الذي خدع كتب 
األدب وجعلها تعتقد أن المرء يقطع الطريق فقط لكي يذبح حصانه لعابري الطريق.

عفوا ، تبدو قاسيا جدا على المجتمع الليبي ؟
مع  يتناقض  الليبي  فالفرد  الجاهل.،  المجتمع  سمات  كل  يحمل  مجتمعا  نملك  إننا 
مجتمعه - إذا كنا معترفين بوجود التناقض - ألنه ينطلق من فكرة مؤداها أنه بالذات 
بدوره  ألنه  أيضا  معه  يتناقض  مجتمعه  لكن  حوله..  تدور  الدنيا  وأن  العالم(،  )مركز 
يعتبر نفسه مركز األرض.. إن أعراض الجهل واحدة بالنسبة للفرد وبالنسبة لمجتمعه.. 
كالهما عالم بذاته.. كالهما على صواب دائما.. كالهما أناني وجاهز الخطط وعارف بكل 

شئ.. كالهما يعتقد أنه يسير في طريق الخير والسعادة.
معا  تجمعهما  النقيضين  هذين  مصلحة  دامت  ما  يرام  ما  على  دائما  تمضي  واللعبة 
لنقاش  فإنهما ال يجلسان معا  ما  اختلفت مصلحتهما بطريقة  إذا  لكنه  في نقطة واحدة، 
طبيعة االختالف وتقرير شكل الخطأ والصواب، بل يدخالن فورا في الصدام، فيحقق الفرد 
باب  على  وتشنقه  المجتمع(  )أعين  تكتشفه  أو  المجتمع(  )أعين  عن  الخفاء  في  مصلحته 
المدينة. وأسوأ ما في األمر أن )تحقيق المصالح في الخفاء( ال بد أن يدعو بالطبع إلى نوع 
من النفاق االجتماعي الذي ينتهي عادة بأن يرتكب كل فرد في المجتمع نفس الرذائل في 

الخفاء ويطالب بشنق من يرتكبها علنا. وإذ ذاك تصبح أمراض مجتمعنا أصدقاء سريين.

وماذا عن الجانب اإلقتصادي؟
الحقيقة ببساطة أننا لسنا بلداً صناعيًا، 
وال نستطيع أن نكون كذلك خالل ثالثين 
باهظة  حرفة  فالصناعة  اآلن..  من  عامًا 
من  خاصة  مستويات  إلى  تحتاج  الثمن 
الخبرة والمهارات والنظم المالية المعقدة، 
ليبيا ال نملك ما يكفي لصناعة  ونحن في 

علبة سردين عادية.

هل ليبيا بلد زراعي 

على األقل؟
ال  نحن  للسخرية:  تعمد  بغير  اإلجابة 
المحرقة وتغسل قدميها في مياه  إفريقيا  إننا مجرد أمة عجوز تجلس في شمال  شءي.. 
البحر والمطر وتبيع براميل الزيت. وإذا كنا قد حققنا خالل مجموعة السنوات الماضية 
أكثر من قفزة في ميدان التعليم والتشريع والنهوض بمستوى الحياة المادي، فإن األمر 
ما يزال مجرد عمل فوق السطح. أعني مجرد محاولة لترميم جدارنا المتهدم ولكن ليس 

إلعادة بنائه.
فالبناء يبدأ من إقامة األساس..

كل  رغم   - ونحن  الخطط،  وإعداد  المطلوبة  الطاقة  وتوفير  الشامل  بالمسح  ويبدأ 
نوايانا الطيبة - لم نتجه قط لمواجهة هذه الحقائق المتسمة باألصالة، لقد فعلنا كل 
ما في وسعنا لمنح المواطن الليبي فرصة »االستمتاع بخيرات بالده«، كأن الله قد ألزمنا 
الصغيرة  الفرد  رغبات  إلشباع  وسعنا  في  مما  أكثر  وفعلنا  ليبيا،  صحراء  في  الجنة  ببناء 
من زيادة الرواتب مرتين في الشهر إلى توزيع عالوات السكن فوق الرصيف، ورغم كل 
تزال  وما  المزيد،  يطلب   - جهنم  مثل   - يزال  ما  الليبي  المواطن  فإن  اليائسة  جهودنا 
الحقيقة القديمة أكثر ثباتًا: إن اإلنسان ال يشبع. ولو كان يريد أن يفعل ذلك لما خرج 

من الجنة أصاًل.
فلماذا ندق رؤوسنا في الحائط؟ولماذا نواصل لعبتنا المرهقة لشراء سعادة اإلنسان 
الليبي بنقود براميل الزيت؟ فالواقع أننا عبر هذا الخطأ نصيب أنفسنا بالدوار مرتين، 
ونمأل بطن مواطننا بالطعام ونضعه في الشمس لكي يحلم برمضان المعظم وفضيلة 

الجوع.
ثم تعتريه أعراض التخمة، ويتورم بطنه مثل برميل الزيت ويقتله الملل على الرصيف، 

لماذا ندق رؤوسنا في الحائط؟ولماذا نواصل لعبتنا 
المرهقة لشراء سعادة اإلنسان الليبي بنقود براميل 
أنفسنا  نصيب  الخطأ  هذا  عبر  أننا  فالواقع  الزيت؟ 

بالدوار مرتين.
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ويقتله أيضًا في الطريق إلى أثينا.. وتصبح ليبيا مقبرة المواطنين السعداء.

كيف ترى واقع المرأة الليبية ؟
لكننا  الرجل،  الليبية حرة كريمة تحت وصاية  المرأة  الحالية تعيش  من وجهة نظرنا 
ننسى أن أول شرط في حكاية الحرية والكرامة أن ال يعيش المرء تحت وصاية أحد غير 
ضميره. إن الرجل يتذكر هذه الحقيقة البسيطة فوراً إذا دعاه أحد ما إلى أن يعيش ذات 

مرة حراً كريمًا تحت وصاية المرأة.

ولكنك ال تستطيع أن تنكر أن األسرة الليبية 
متماسكة ؟

بيت  سقف  تحت  تعيش  ألنها  متماسكة  خلية  الليبية  األسرة  تبدو  نظرنا  وجهة  من 
واحد وتأكل من قصعة واحدة تحت رقابة الرجل، لكننا ننسى أن هذا النوع من التماسك 

- إذا لم يخل من الرقابة كلية - فإنه في الواقع مجرد نوع من معسكرات االعتقال.

يقول اإلسالمويون أنك ضد الحجاب ؟
 إن الحجاب فكرة فظيعة إلى هذا الحد. فالمرأة المحجبة، ال تخفي نفسها كالطفل داخل 
عباءة، ألنها امرأة ورعة، بل ألنها امرأة مسحورة، تعرضت لحرب نفسية رهيبة، شنها السحرة 

ضدها طوال ثالثة آالف سنة، ضمن خطة تربوية مكتوبة بلسان أكبر ساحر في العالم.

هل الى هذه الدرجة 
يسيء الحجاب الى 

إنسانية المرأة ؟
في هذا المجتمع الغائب، تقضي المرأة 
المسلمة عقوبة السجن المؤبد، في زنزانة 
متنقلة اسمها الحجاب. وتداهمها أمراض 
المبكر،إلى  العمى  علنا،من  السجناء 
ال  الشفوية  الشريعة  لكن  العقلي،  التخلف 
امرأة سجينة، بل تسميها سيدة  تسميها 
النون،زيادة  رأس  من  التاء  مصون،بحذف 

في طلب الفصاحة.

هل من تفسير أكثر ؟
تلبس  الواقع، ال  فإنها في  الوعاظ،  تفوز برضاء  أن  آملة  المسلمة،  المرأة  عندما تحتجب 
عباءة فقط، بل »تتقمص« شخصية مستحيلة، أول مفاجأة فيها، أنها شخصية لم يخلقها الله.
سكان  سوى  أحد  يعرفها  لم  جداً،  محلية  فكرة  الذكر-  ختان  -مثل  المرأة  فحجاب 
فريضة  ليست  ألنها  سواهم،  أحد  إليها  يحتاج  يكن  ولم  القديم،  العالم  في  الصحراء 
إليه شعوب الصحراء، بسبب  العدوى، لجأت  دينية حقًا، بل مجرد إجراء وقائي لمكافحة 
وعزل  الغرلة،  تلوث  لمنع  الذكر،  ختان  في  اإلجراء  هذا  تحدد  وقد  بالذات.  الماء  ندرة 
المرأة في الحجر الصحي، خالل فترات الطمث والوالدة. وهو إجراء طبي حكيم، نجح في 
الحياة في الصحراء.  حصر أمراض تناسلية فتاكة، كان من شأنها أن تزيد من أخطار 
لكنه ليس إجراء دينيًا، ولم يصبح فريضة لها عالقة بالدين، إال على يد اليهود، خالل 

األلف الثانية قبل الميالد.
إذ ذاك، كان الكاهن العبراني الذي خرج وراء قطعانه من صحراء شبه الجزيرة، 
إلى  بالتعاويذ،  الجن  ملوك  يقاتل  بدوي،  ساحر  من  مصر،  معابد  في  تطور  قد 
»كاهن« في بدلة رسمية، يتكلم باسم الله نفسه. وقد عاد، فسجل تراث العبرانيين 
من أوله في ضوء هذا الموقع الجديد، حتى أصبح تاريخ اليهود، هو تاريخ الحياة 
المرأة  بأسرها، وأصبحت عاداتهم الصحراوية فرائض دينية كونية، وتحول عزل 
خالل فترات الطمث والوالدة، من فكرة بدوية نافعة إلى وصية سماوية في كتاب 

مقدس.

من  قطعانه  وراء  خرج  الذي  العبراني  الكاهن  كان 
مصر،  معابد  في  تطور  قد  الجزيرة،  شبه  صحراء 
بالتعاويذ،  الجن  ملوك  يقاتل  بــدوي،  ساحر  من 
اهلل  باسم  يتكلم  رسمية،  بدلة  في  »كاهن«  إلى 

نفسه.



25 الخميس  22  نوفمبر 2018             العدد: 55 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الفقهاء وقوى اإلسالم السياسي والدعاة 
سيكفرونك ،يقولون أن تناقض أوامر الدين ؟

دعوة المرأة المسلمة إلى تغطية شعرها، باعتباره عورة ال يجوز كشفها للرجال، فكرة 
ال تستند إلى نص إسالمي، بل تستند إلى نص اإلصحاح الحادي عشر من رسالة بولس 
األولى إلى أهل كورنتوس التي يقول فيها: »كل امرأة تصلي أو تتنبأ، ورأسها غير مغطى، 
تشان. إذ المرأة، إن كانت ال تتغطى، فليقص شعرها. وإن كان قبيحًا بالمرأة أن تقَص 

أو تحلق، فلتتغط«
أما لماذا تقتصر هذه الوصية على المرأة دون الرجل؟ فذلك أمر مرده إلى أن »الرجل 

ال ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. وأما المرأة فهي مجد الرجل«.
تولي  عن  وإقصاؤها  والفتوى،  التشريع  قضايا  من  المرأة  صوت  استبعاد  ومثاًل: 
المناصب الدينية بالذات، وترويج أحاديث رجالية مريبة من طراز: »خاب قوم ولوا أمرهم 
امرأة«، هي تقاليد فقهية ليس لها مصدر قرآني واحد، وال يمكن تفسيرها إال في ضوؤ 

رسائل بولس الذي يقول:
»لست آذن للمرأة أن تعّلم، وال تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. ألن آدم جبل 
ثيموثاوس،  إلى  األولى  بولس  رسالة  أغويت«..  المرأة  لكن  ُيغَو،  لم  وآدم  حواء.  ثم  أواًل 

.12/2
وفي مكان آخر:«لتصمت نساؤكم في الكنائس، ألنه ليس مأذونًا لهن أن يتكلمن، بل 
يخضعن كما يقوم الناموس أيضًا. ولكن إن أردن أن يتعلمن شيئُا، فليسألن رجالهن في 
البيت، ألنه قبيح بالنساء أن يتكلمن في كنيسة«.. رسالة بولس األولى إلى أهل كورنثوس، 

.34/14
استمدها  التي  الوصايا  هذه  وبموجب 
المرأة  حرمت  التوراة،  ناموس  من  بولس 
المسلمة - شرعُا - من حق المشاركة في 
مسائل »الدين«، وتم إقصاؤها عن ميدان 
التشريع الذي سخره الفقهاء لخدمة أمراء 
الكنيسة  في  حدث  ما  غرار  على  اإلقطاع 
القرن  ينتهي  أن  وقبل  الكاثوليكية. 
قد  المسلمة  المرأة  كانت  األول،  الهجري 
للخدمة  المعدة  الجارية  خانة  إلى  عادت 
في بيت سيدها. وكان الفقه اإلسالمي قد 
طور نفسه - وشرائعه - لكي يطابق هذا الواقع المقاس. إن الكارثة تحيق بالمرأة تحت 

راية اإلسالم، بموجب قاعدة يهودية ال عالقة لها باإلسالم أصاُل.
فقد توجه الفقه لفرض الحجاب على كل )أنثى مسلمة، ما دامت تحيض وتلد(. وهي 
قاعدة مستمدة في الظاهر من نصوص قرآنية صريحة، لكنها في الواقع مجرد مغالطة 
وظيفة  وبين  والمناخ،  البيئة  ظروف  تحدده  الذي  الزي  وظيفة  بين  الخلط  على  قائمة 

الحجاب الذي اختلفته نظرية التوراة حول خطيئة المرأة.
المؤمنين يدنين عليهن من  النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء  أيها  »يا  القرآن:  فقول 
جالبيبهن«، ليس أمرأً لجميع النساء في جميع العصور بأن يلبسن الجالبيب، وال يستقيم 
تفسير النص على هذا النحو إال في منهج فقيه بدوي من أهل القرن السابع الميالدي، 
يريد أن يفرض جلباب والدته على مسيرة الحضارة باسم الله واإلسالم. أما في ما عدا 
التبرج. وهي  ثيابها في خدمة  المرأة عن تسخير  لنهي  تتوجه بوضوح  اآلية  فإن  ذلك، 
فكرة ال عالقة لها بالحجاب، وال تلزم المرأة بزي معين، بل تلزمها بأن تتحرر من عقدة 

الجارية، وتكف عن اعتبار نفسها سلعة جنسية.

كيف ترى الطريق نحو المستقبل في ليبيا ؟
الطريق المتشعب أمام بالدنا يدعونا جميعًا إلى المشاركة في عملية البحث المضنية 
عن االتجاه المطلوب الذي يجب أن نجده اآلن ونضع فوقه عالماتنا قبل أن تبدأ سنوات 
الخطأ ندفع  االتجاه  آخر سواه، فكل خطوة في  أن نفعل ذلك قبل أي شءي  التيه. وعلينا 

ثمنها مرتين.

»لست آذن للمرأة أن تعلّم، وال تتسلط على الرجل، 
حواء.  ثم  أواًل  جبل  آدم  ألن  سكوت.  في  تكون  بل 
بولس  رسالة  أغويت«..  المرأة  لكن  يُغَو،  لم  وآدم 

األولى إلى ثيموثاوس، 
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الى ماذا تحتاج ليبيا حاليا ؟
يتناول  الى حوار طويل ومتزن  أكثر  الى مدارس ولكنها تحتاج  ليبيا تحتاج  إن 

معظم بديهياتنا بالنقاش ، يتناول سلطة الرجل وسلطة الفقيه وسلطة كبار السن 

ماذا تعني بسلطة الفقيه ؟
ما دام مجتمعَنـا يْسمح لفقيه أّمي أْن يحشَر نفَسه بين »العلماء« ويقول ما يشاء لمْن 
يشاء باْسم الله شخصّيـًا، وما دام الّطفل ال يستطيع أْن يفعل شيئًا تجاه ما يسمعه من 
أساطير الفقيه سوى أن يطوع نفسه للتعايش معها في الظالم، فال مفر من وقوع كارثة..

إال ترى أن هذا الكالم خطير ؟
سيفقد أحد ما أعصابه ويتهمني باإلساءة إلى مقدساتنا. سيزعم أنني أنكر كل شءي، 
وأنكر أن بلدنا غابة صغيرة مليئة باألسود، وأن المواطن الليبي يولد حاماًل هراوته معه 
ويشق بها طريقه إلى الجنة. سيقول لي أحدهم: »علّي الطالق نقتلك!«.. لذلك الرجل أنا 

أقول مقّدمًا: »يستر الله«.

هل تطالب بضرورة إصالح الفكر الديني ؟
إن أحداً ال يرفع صوته مطالبًا بإصالح الفكر الديني في الوقت الذي يزعم فيه خطيب 
الجامع أن اإلنسان صنم من الطين، بل إن معظم الصارخين في بلدنا مستعدون لقتلك 
نفس  في  أيضًا  -أعني  ذلك  وبعد  الجامع،  خطيب  تصدق  ال  أنك  سمعوا  إذا  بمخالبهم 

الوقت- يطالبون بمزيد من المدارس لنشر العلم!

عموما كيف ترى حال 
المسلم حاليا ؟

صنعه  الذي  الجديد  المسلم  هذا  إن 
فقهاء بني أمّية على هواهم قد صار عمره 
يبلغ  أن  دون  من  قرًنا  عشر  أربعة  اآلن 
معفًيا  مواطًنا  يزال  ال  فهو  الرشد.  سن 
من  ومعفًيا  حياته،  عن  مسؤوليته  من 
تقرر  التي  الدولة  شؤون  عن  مسؤوليته 

مصيره، ومصير عياله.

تحدثت كثيرا عن 
إستغالل الدين 

القوة  مصادر  عن  البحث  في  الدين  استغالل  مشكلة  أحصر  أن  هنا  أريد  ال  أنا 
المادية المعدة لتأدية الحروب وحدها. فالواقع أن األمر أكثر شموال من ذلك، وأكثر 

قبحا وإيغاال في السذاجة المقامة على سوء الفهم واألنانية معا.
فالعجوز المضحكة التي تتسكع إليفاء النذور بين أضرحة األولياء، ال تفعل ذلك 
الرغبة في تحقيق حيلها الصغيرة بقوة سماوية شبه سحرية،  الواقع من باب  في 
الحصول  أن تساعد زوجها في  المجاور، وتريد  للبقال  ابنتها  أن تزوج  فهي تريد 
على سكن بالمجان، وتريد أيضًا مجموعة أخرى من األشياء المعقدة التي ال تعرف 
البخور،  الميت بشمعة وقليل من  المرابط  أن ترشو  لتحقيقها سوى  وسيلة فعالة 
والمرء يستطيع بالطبع أن يكسر قلبه الحزين من أجل تلك السيدة الرقيقة الحال، 
باعتبارها  بأسرها  المشكلة  إلى  النظر  من  بدا  يجد  ال  المطاف  نهاية  في  ولكنه 

مجرد مأساة جانبية لظاهرة االفتقار إلى )قوة الله(.
الله أن يمد في  المنبر لكي يطلب من  والفقي نصف المقدس الذي يتشنج فوق 
عمر سيده ويرعاه ويحفظه محنطا إلى األبد، ال يفعل ذلك في الواقع من باب الرغبة 
في تأدية حق الصالة، بل من باب الرغبة في تأدية حق وزارة األوقاف. فهو يريد أن 
يحتفظ بوظيفته، ويريد أن ينال عالوة الغالء أيضًا ما دام ذلك ممكنًا. ويريد مجموعة 
أخرى من األشياء المعقدة التي ال يعرف وسيلة فعالة لتحقيقها سوى أن يرفع يديه 

المنبر  فوق  يتشنج  الذي  المقدس  نصف  الفقي 
ويرعاه  سيده  عمر  في  يمد  أن  اهلل  من  يطلب  لكي 
ويحفظه محنطا إلى األبد، ال يفعل ذلك في الواقع 
باب  من  بل  الصالة،  حق  تأدية  في  الرغبة  باب  من 

الرغبة في تأدية حق وزارة األوقاف.
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إلى السماء ويترك قوة الله تقنع وزارة األوقاف بأنه أحسن بضاعة في السوق.
وفرقة العيساوية المتجولة التي تذرع أزفة مدننا الستجداء رحمة الله على 
أرواح الموتى، ال تفعل ذلك من باب الرغبة في إنقاذ الموتى، بل من باب الرغبة في 
الحصول على أجرة الحضرة، فالشيخ يحتاج إلى أن يعول أسرته مثل أي مواطن آخر، 
إلى مجموعة أخرى من األشياء  النقود في المصرف، ويحتاج  إلى قليل من  ويحتاج 
المعقدة التي ال يعرف وسيلة فعالة لتحقيقها سوى أن يحترف الوساطة بين قوة 
المرء  ولكن  البسيط،  االحتيال  حد  إلى  هنا  يصل  واألمر  األزقة.  سكان  وبين  الله 
يعرف بالطبع أن االحتيال نفسه مجرد مظهر معترف به في معركة الحصول على 

لقمة العيش.
تفعل  لم  بأسرها.  أيضًا جامعة  وبنت  ليبيا،  في  زاوية  ألف  بنت  التي  والسنوسية 
ذلك من باب الرغبة في نقل الليبيين إلى الجنة فقط، بل من باب الرغبة في تأكيد 

حق السنوسيين في الحكم، وإضفاء صبغة القداسة على العرش الوراثي.
اللتقاء  بل  فقط،  المسلمين  اللتقاء  مركز  بمثابة  اآلن  تعمل  ال  المكرمة  ومكة 
مناصري الحلف اإلسالمي أيضًا، واللعبة المشينة تمتد على طول العالم بأسره في 
في  ما  كل  فعل  الذي  التركيب  البسيط  فاإلنسان  الثقافات،  وجميع  العصور  جميع 
وسعه لكي يزيد كفاءته المادية باستئناس الثيران والبغال واآلالت، لم يتوقف قط 

عن ارتكاب تلك الحماقة فيما يخص )استئناس( السماء أيضًا.

سيقال أن الشيطان 
يزورك ليال  ليوحي 
إليك بهذه األفكار 

يقف المثيرة؟
سري  مخلوق  الشيطان  بأن  القول 
يغري  لكي  الليل  جنح  تحت  يتسلل 
المواطنين بارتكاب المعاصي، قول مريب 
يهدف إلى مساعدة المجرم الحقيقي على 
الهرب، ألن الشيطان في الواقع ال يتسلل 
سرية  بطريقة  يعمل  وال  الليل  جنح  تحت 
أيضًا، إنه ينبت في بلدنا مثل نبات الحلفا 
وضح  في  مواطنينا  مع  ويتحدث  نفسه 

النهار

وكيف ترى العرب ؟
لهم  يسمح  وضع  في  ليسوا  بالخطاب،  الدعاة  إليهم  يتوجه  الذين  العرب 
أمة ال تملك حق االختيار،  إنهم - مثل ركاب طائرة مخطوفة -  باإلنصات أصًلا. 
أية دعوة أخرى،  وال تستطيع أن تقرر مصيرها، وليس بوسعها أن تستفيد من 
سوى تحريضها على استعمال الحيلة للخالص من خاطفيها بأي ثمن، وفي أقرب 

فرصة ممكنة.

ألم تكن متحمسا للمشروع القومي العربي ؟
الثابت أن رواد العرب الذين اعتقدوا أن رفع شعار القومية العربية، كفيل بتوحيد 
األمة، كانوا يقرأون تاريخ غرب أوروبا قراءة مقلوبة رأًسا على عقب. وكانوا قد أغفلوا 
نتائج الثورة الصناعية وحركة االستيطان مًعا. وأغفلوا اآلثار العميقة التي ترتبت 
على ظهور طبقتي العمال وأصحاب العمل. وذهبوا وراء فكرة مؤداها، أن كل ما 
تحتاجه األمم لكي تحقق وحدتها، هو أن »تتذكر« لغتها الواحدة، وتراثها الواحد. 
»القومية  بقوله:  صراحة  عفلق  ميشيل  صاغها  التي  المستحيلة  النظرية  تلك 
بيست علًما، بل هي تذكر حي«. أو كما قال األفغاني قبل ذلك، مفترًحا حل جميع 
المشاكل القائمة بين العرب واألتراك، بحيلة لغوية بحتة: »لقد أهمل األتراك أمًر 
عظيًما، وهو اتخاذ اللسان العربي لساًنا للدولة. ولو أن الدولة العثمانية اتخذت 

مدننا  أزفة  تذرع  التي  المتجولة  العيساوية  فرقة 
الستجداء رحمة اهلل على أرواح الموتى، ال تفعل ذلك 
من باب الرغبة في إنقاذ الموتى، بل من باب الرغبة 
في الحصول على أجرة الحضرة، فالشيخ يحتاج إلى 
أن يعول أسرته مثل أي مواطن آخر، ويحتاج إلى قليل 
من النقود في المصرف، ويحتاج إلى مجموعة أخرى 
فعالة  وسيلة  يعرف  ال  التي  المعقدة  األشياء  من 
اهلل  قوة  بين  الوساطة  يحترف  أن  سوى  لتحقيقها 

وبين سكان األزقة.
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اللسان العربي لساًنا رسمًيا، وسعت لتعريب األتراك، النتفت بين األمتين 
النعرة القومية، وزال داعي النفور واالنقسام، وصاروا أمة عربية بكل ما في 

اللسان من معنى...«.

هل تعتقد أن هناك مشكلة ثقافية ؟
الثقافة من دون حرية الفكر ال تستطيع أن تكون ثقافة إنسانية حقًا، وليس بوسعها 
أن تلتزم بالدفاع عن عالم الناس، لكنها من جهة أخرى ال تعرف كيف تسد هذا العيب 
الظاهر، وليس لديها خيار آخر سوى أن تدير لنفسها قناعًا إنسانيًا مزوراً وتندس وراءه، 

في محاولة طفولية الفتعال عاصفة داخل فنجان.

هل تعتقد أن هناك مرضا عضاال تعاني منه األمة ؟
مرض ال تستطيع أن تحدثه قنبلة ترومان البدائية وال أساطيل الطائرات قاذفة اللهب!
شءي اسمه الجهل المطبق.. الذي يستطيع أن يخلق من ذهن إنسان بسيط وكراً أسود 

مظلمًا ال أمل في إصالحه حتى في الجحيم.

وماذا ينتج عن ذلك وفق رأيك ؟
الحاكم  يغدو  الجماعي،  الوعي  غياب  في 
وقوانين  شعبيًا«..  »قائداً  المتسّلط 
شريفة«..  »مراسم  تصبح  الماجن  الملك 
وطنّية«..  »قوات  تصبح  القتلة  وعصابات 
الله«..  »حزب  يصبح  الطائفي  والحزب 
مصون«..  »سيدة  تصبح  الّسجينة  والمرأة 
والفقيه الجاهل »عالمًا في الّدين«.. واإلدارة 

الُبوليسّية »حكومة رشيدة«

مادام الوضع هكذا ، 
فلمن تكتب إذن ؟

أنا أكتب لكل من أعرفهم، وليس ثمة ما 
يشعرني  ال  فالنقد  اتجاه،  أي  من  يخيفني 
يفهمني  ال  أحد  كwان  وإذا  باالرتباك.. 
كل  ويفهمه  آخر  رجل  يأتي  فسوف  اآلن، 
أريد أن أحقق شيئًا  أنا ال   . الفور  أحد على 
القادم  الرجل  لذلك  مكانًا  أهيئ  أن  سوى 

في الطريق.. أجعله أكثر ألفة وأعطيه فرصة ليقترب خطوتين

كيف تعرف  بنغازي ؟
يشاع عن بنغازي -أم اليتامي- أنها مدينة الكساد.. وأن الموتى يمشون في شوارعها 
في وضح النهار.. ويشاع عنها أيضا أنها )غولة مدينة( ألن بنغازي الحقيقية ماتت مقتولة 

في الحرب.

إال تظلم مدينتك بهذه الكلمات ؟
والمباني  الشوارع  أعرف  أعني  بنغازي.  الواقع كل شءي عن  أعرف في  أني  أعتقد   كنت 
»امحظية«.  والسيدة  السياسيين  والزعماء  األلبان  وباعة  والمرابطين  الخلفية  واألزقة 
وكنت أعرف بالذات أن بنغازي تخص هؤالء المواطنين فقط، ألنهم ولدوا فيها من جهة، 

وألنهم من جهة أخرى السكان المعترف بهم رسميًا..

ماذا تقول في آخر هذه المقابلة ؟
أنا أريد أْن أقول لكم: كّل عام وأنتم بخير! ولكّن هذا تحصيل حاصل، فأنتم على أّي 
الّسردين والّتبغ وعالوة الّسكن واإلذاعة  حال دائمًا بخير.. ولديكم وجبة عشاء ومصنع 

الليبية.. ولديكم أيضًا مغنٍّ يقول: »نارك ولّاعة يا بالدي«...

تلك النظرية المستحيلة التي صاغها ميشيل عفلق 
صراحة بقوله: »القومية ليست علًما، بل هي تذكر 
حل  مفترًحا  ذلك،  قبل  األفغاني  قال  كما  أو  حي«. 
جميع المشاكل القائمة بين العرب واألتراك، بحيلة 
وهو  عظيًما،  أمًر  األتراك  أهمل  »لقد  بحتة:  لغوية 
الدولة  أن  ولو  للدولة.  لساًنا  العربي  اللسان  اتخاذ 
رسمًيا،  لساًنا  العربي  اللسان  اتخذت  العثمانية 
النعرة  األمتين  بين  النتفت  األتراك،  لتعريب  وسعت 

القومية،
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 الصادق النهيوم

المعركة  لكسب  السياسي  الحزب  يسلكه  طريق  أقصر   
الدولة  ويطالب  الدين،  جبة  يلبس  أن  هي  السلطة،  على 
بتطبيق قوانين الشريعة. لكن مشكلة هذا الطريق القصير، 
يطبقها  بل  الدولة  تطبقها  ال  بالذات،  الشريعة  قوانين  أن 
في  الدينية  األحزاب  ونجحت  المغالطة،  مّرت  فإذا  المواطن. 
مسعاها، وتّم تطبيق قوانين الشريعة في دول الوطن العربي، 
حتى صار لكل حكومة بوابة رسمية على الجنة، فإن المواطن 
العربي شخصيًا، سوف لن يشارك في هذا العرس، ولن يؤدي 
فيه دوراً نافعًا، سوى أن يحمل الطبل والحطب. إنه ال يستطيع 

أن يطبق الشريعة حتى بمعونة من فقهاء الحزب.

شـــريـــعــة الــراعــي
بلغــة الـخــــروف

المجتمع العربي، مجتمع 
غير شرعي، خلقته 

مؤسسات إقطاعية 
معادية لمعظم مبادئ 

اإلسالم، من مبدأ 
المساواة والشورى، 

إلى مبدأ تحريم الحكم 
الفردي، وضمان حرية 

الحوار والقضاء.
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المجتمع  ان  أساسها،  من  فالمشكلة 
العربي نفسه، مجتمع غير شرعي، خلقته 
مؤسسات إقطاعية معادية لمعظم مبادئ 
والشورى،  المساواة  مبدأ  من  اإلسالم، 
إلى مبدأ تحريم الحكم الفردي، وضمان 
على  تأسس  وقد  والقضاء.  الحوار  حرية 
نظرية تحكيم القوة، والتعصب الطائفي، 
عصر  منذ  وتحول  الخرافة،  وتقديس 
قائم  الصيادين،  من  مجتمع  إلى  الحجاج 
الفرص(.  )اصطياد  شريعة  على  برمته 
تطبق  أن  الدينية  األحزاب  شاءت  وإذا 
المجتمع  هذا  مثل  في  الشريعة  قوانين 
نفسه،  العربي  المواطن  فإن  المعقد، 
سوف يكون آخر من يسمع. فهذا مواطن 
يمارس  بل  الفقه،  كتب  في  يعيش  ال 
الحياة في مجتمعه عمليًا، ويعرف  تجربة 
القوة، وليس  أنه مجتمع شريعته تحكيم 
الدين  رجال  يقوله  ما  وأن  الله،  تحكيم 
الكالم.  غياب  في  كالم  مجرد  بالذات، 
لكنها  دينية-  -وغير  يائسة  رؤية  وهي 
أيضًا رؤية مشروعة، ألنها مستمدة من 
معه  التعامل  على  وقادرة  الواقع،  قراءة 

بنجاح.
يقول  أن  يستطيع  الشرعي  النص  إن 
المواطن الذي  الورق، لكن  ما يشاء على 
تحت  يملك  اقطاعي،  مجتمع  في  يعيش 
فالدين  أخرى.  عملية  شريعة  تصرفه 
الذي  المواطن  لكن  الرشوة،  يحرم 
من  البد  اقطاعي،  مجتمع  في  يعيش 
عملة  بكل  يقابله،  موظف  كل  يرشو  أن 
ليست حقًا دستوريًا  المجتمع،  العامة في مثل هذا  الخدمات  السوق. ألن  مقبولة في 

للمواطن، بل “فرصة” عليه أن يصطادها بصنارة.
 فإذا كان الصيد حوتًا كبيراً مثل استخراج رخصة للمقاوالت األهلية، يكون الطعم 
الصيد مجرد سمكة صغيرة  إذا كان  أما  زواج وخدمات خاصة.  نقوداً وهدايا وعقود 
مثل استخراج شهادة ميالد، فإن الوصفة الشعبية تحتم أن يرقص المواطن حاجبيه، 
ويقول للموظف محييًا: )صباح الخير يا عسل(. والدين يحرم ارتزاق المرأة بجسدها، 
ال  المهني،  التأهيل  فرصة  من  االقطاع  شريعة  تمنعها  التي  المحجبة  المرأة  لكن 
تستطيع ان تكسب عيشها دائمًا بالحالل. إنها “تتزوج” على سنة الله ورسوله، لكن 
العجز  عن  الناجم  الزواج  هذا  شريعة 
شرعيًا.   اثباته  يصعب  أمر  والبطالة، 
المواطن  لكن  السرقة،  يحرم  والدين 
ال  اقطاعية،  سلطة  تحت  يعيش  الذي 
يستطيع أن يذهب وراء الَدين إلى حتفه. 
حقًا  ليست  السلطة  هذه  تحت  فالملكية 
أن  عليه  غنيمة،  بل  للمواطن،  شرعيًا 
شرط  وهو  عسكرية.  غارة  في  يكسبها 
تعلم  إذا  إال  األعزل  المواطن  به  يوفي  ال 
من  التسلل  وأتقن  الليلي،  القتال  فن 
أن  يستطيع  ال  إنه  القانون.  ظهر  وراء 

أن يقول ما يشاء على  النص الشرعي يستطيع  إن 
مجتمع  في  يعيش  الــذي  المواطن  لكن  ــورق،  ال
عملية  شريعة  تصرفه  تحت  يملك  اقطاعي، 

أخرى.



31 الخميس  22  نوفمبر 2018             العدد: 55 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

مجتمع  في  بالحالل،  شيئًا  يملك 
يحرم  والدين  برمته.  مسروق 
النار،  في  بالخلود  القاتل  ويتوعد  القتل، 
رجل  لحراسة  المجند  المواطن  لكن 
اقطاعي، ال يعرف كيف يطيع هذا الدين، 
من دون أن يخالف دينًا آخر. إنه ال بد من 
يدافع  لكي  يوم،  ذات  سالحه  يحمل  أن 
والمظلومين  الجياع  ضد  سيده  عن 
االقطاع  افتتحها  مسيرة  وهي  بالذات. 
النبي  أسرة  بإبادة  المسلمين،  تاريخ  في 
بالمنجنيق.  الله  بيت  وقصف  شخصيًا، 
الكذابين  ويهدد  الكذب،  يحرم  والدين 
االعالم”  “رجل  لكن  ألسنتهم.  بقطع 
ال  اقطاعي،  نظام  خدمة  في  يعمل  الذي 
األكاذيب،  نــشر  عن  يكّف  أن  يستطيع 
بتسويق  ملزم  إنه  أخرس.  كان  إذا  حتى 
بمخاطبة  وملزم  فاسدة،  بدائية  بضاعة 
وفي  الشراء.  يريدون  ال  غاضبين  زبائن 
رجل  يبيح  النوع،  هذا  من  تجارية  ظروف 
الحواة،  لغة  يتكلم  أن  لنفسه  االعالم 
ويسمي  شطارة،  الزبون  خداع  ويعتبر 
الكذب سياسة اعالمية، بغض النظر عما 
الطاغية،  والدين يحرم حكم  الله.  سماه 
)فرعون(.  باسم  نفسه  الطاغية  ويسمي 
سلطة  تحت  يعيش  الذي  المواطن  لكن 
فرعون شخصيًا، ال يستطيع أن يردد هذا 
يعرف  إنه  سري.  منشور  في  حتى  اللقب، 
اسمه  الطاغية  أن  ويعرف  الواقع،  لغة 
ميالده  بعيد  ويهنئه  السعادة(،  )صاحب 
سنويًا، في إعالنات ملونة على صفحتين. 
والدين يحرم أكل السحت، ويعتبر تبذير 

أموال الناس، جريمة عقابها الحرق بالنار. لكن الحاكم االقطاعي ال يستطيع أن يتوقف 
عن أكل السحت، إال إذا كان الدين يريده أن يموت من الجوع. فهذا رجل شبه معوق، 
طائلة،  ثروات  إلى  يوميًا  يحتاج  العمل،  مشقة  على  يصبر  وال  مفيدة،  حرفة  يجيد  ال 
لدفع نفقات حراسه، وتغطية طلبات مساعديه، وشراء مديح الشعراء الذين تزايدت 

أسعارهم عصراً بعد عصر.
العربي  مجتمعنا  مثل  شرعي،  غير  مجتمع  في  الشريعة  تطبيق  إلى  الدعوة  إن 
على  مفّصل  حزبي،  شعار  مجرد  ألنها  معًا.  والورع  العلم  روح  تعوزها  فكرة  الحالي، 

يكسب  أن  يريد  سياسي،  حزب  مقاس 
فالواقع  الدين.  بسالح  السياسة  معركة 
تطويعه  يمكن  ال  اإلسالمي،  الشرع  أن 
يعيش  ال  ألنه  االقــطاع،  أغراض  لخدمة 
معزواًل في صوامع رجال الدين، بل يعيش 
العربية،  بلغتهم  كتاب  في  الناس،  بين 
مترجمين،  دون  من  مباشرة  يخاطبهم 
ويقول لهم كل يوم إن أول شرط لتطبيق 
إنهاء مجتمع االقطاع. وفي  الشريعة، هو 
يملك  ال  السماوي،  المنشور  هذا  وجه 
أن  سوى  حاًل،  وحلفاؤهم  االقطاعيون 

غير  مجتمع  في  الشريعة  تطبيق  إلى  الدعوة  إن 
شرعي، مثل مجتمعنا العربي الحالي، فكرة تعوزها 
حزبي،  شعار  مجرد  ألنها  معًا.  والــورع  العلم  روح 
يكسب  أن  يريد  سياسي،  حزب  مقاس  على  مفّصل 

معركة السياسة بسالح الدين.
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يجلسوا في انتظار القارعة. 
تطبيق  أن  ويعرف  األصلي،  القاموس  من  نسخة  يملك  العربي  المواطن 
سلطة  تحت  يعيشون  الذين  الناس  وأن  شرعي،  مجتمع  إلى  أواًل  يحتاج  الشريعة، 
فرعونية، ال يملكون مثل هذا المجتمع، وليس بوسعهم أن يطبقوا فيه شريعة أخرى 
سوى شريعة فرعون. فالقانون الذي يحكم بقطع يد السارق في مجتمع اقطاعي، ال 
يستطيع أن يسري على جميع األيدي السارقة، وليس بوسعه أن يحمي الناس ممن 
ال  اقطاعي،  نظام  في  المصرفية  الفوائد  دفع  يحرم  الذي  والقانون  علنًا.  يسرقهم 
مثل  الحقيقية،  الربا  عمليات  يمنع  أن  يستطيع  ال  إنه  االدخار،  يحارب  بل  الربا،  يحرم 
التالعب باالسعار، واحتكار السلع، وزيادة الرسوم الجمركية، ورفع نسبة العمولة، ألن 
هذه العمليات تتم فوق رأس القانون، داخل غرف مغلقة، تحت حراسة رسمية من رجال 
دينيًا  تشريعًا  ليس  الجنسين،  بين  االختالط  يحرم  الذي  والقانون  بالذات.  القانون 
ضد الرذيلة، بل حاًل اقطاعيًا لتمرير الرذيلة بضمان من الشرع. فمنع االختالط يغلق 
المهني، ويجعل  التأهيل  المرأة، ويحرمها من حقها في  الشريف في وجه  العمل  باب 

القابلة  الوحيدة  سلعتها  هو  جسدها 
“شرعي”  بقــرار  يحيلها  مما  للتسويق، 
إلى مخلوق معاق، يتوقف بقاؤه على بقاء 
البيت  جدران  ووراء  بالذات.  االقطاع 
جارية،  إلى  المرأة  تتحول  االقطاعي، 
وتسري عليها شريعة الجواري، من إنكار 
في  حقها  إنكار  إلى  الطالق  في  حقها 
الهرب، وإلزامها بالعودة إلى بيت الطاعة 
الذي  والقانون  الشرطة.  حراسة  تحت 
يمنع القمار والخمر في مجتمع اقطاعي، ال 
يمنعهما فعاًل، بل يجعلهما لعنة ضرورية. 
فالمواطن ال ينفق حياته في شرب الخمر 
ولعب الورق، ألنه رجل فاسد، بل ألن حياته 
نفسها فاسدة، وجوفاء وكئيبة، وال تحوي 
شيئًا مفيداً أصاًل. وهي كارثة تحيق بحياة 
وتنشر  بالذات،  االقطاع  ظل  في  الناس 
روح الضياع بينهم، وتحيل جلسات الخمر 

والقمار إلى منافذ سهلة للهرب. 
هذا  تدين  أن  الشريعة  شاءت  وإذا 
فإنها  أسبابه،  تدين  أن  دون  من  الواقع 
بل  والقمار،  الخمر  انتشار  من  تحد  ال 

تجعلهما وباًء سريًا. فاإلسالم الذي يبشر به القرآن، ليس شريعة تطبقها دولة، بل 
دولة أخرى في حد ذاته: إنه نظام محدد في الحكم، يقوم على مبدأ الشرع الجماعي، 
ويعتمد ادارة جماعية، تنعقد للعمل في يوم اسمه يوم الجمعة، تحت قبة برلمان رسمي 
اسمه الجامع. وإذا شاءت األحزاب الدينية أن تطوع هذا الشرع الجماعي لخدمة رجل 
واحد، أو حزب واحد، فإن النتيجة الوحيدة المتوقعة من وراء هذا السحر السياسي، هي 
أن تقوم الدولة اإلسالمية، وتسقط دولة اإلسالم. تسقط حكومة الناس.ويغلق الجامع 
أبوابه، ويغيب الحوار السياسي، ويخسر المواطن صوته، حتى يصبح مواطنًا أخرس، 
وغير مسؤول شرعًا عما يقال على لسانه بجميع األصوات. وبعد ذلك يسود الصمت. 
ويفقد الناس حقهم في االشراف على جهاز الدولة، فتتحول الميزانية العامة إلى ثروة 
خاصة، ويتحول الجيش إلى شرطة، وتصير األمة مجرد “رعية” ويتبنى القضاء شريعة 
وبعد ذلك  أشغااًل حكومية.  الصوف،  والحلب وجز  والسلخ  الذبح  الراعي، حتى يصبح 
ويكتبون ألنفسهم شريعة،  العقل،  الناس قدرتهم على تحكيم  ويفقد  الهلع.  يسود 
تقطع يد لص، وتأمر بتقبيل يد لص آخر، متعمدة أن تقول صراحة إن الله الواحد، 
الرحمة، ويرحم هذا  الواسع  الله  الخروف. وبعد ذلك يغضب  له لسانان، في شريعة 

الخروف بالتخلف العقلي.

تطبقها  شريعة  ليس  القرآن،  به  يبشر  الذي  اإلسالم 
دولة، بل دولة أخرى في حد ذاته: إنه نظام محدد في 
ويعتمد  الجماعي،  الشرع  مبدأ  على  يقوم  الحكم، 
يوم  اسمه  يوم  في  للعمل  تنعقد  جماعية،  ادارة 

الجمعة، تحت قبة برلمان رسمي اسمه الجامع.

الذبح  يصبح  حتى  الراعي،  شريعة  القضاء  يتبنى 
والسلخ والحلب وجز الصوف، أشغااًل حكومية.
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محمد بالطيب 

بشعٍر ُمجّعٍد، وسحنة من القلق الّدائم غائمة فوق وجٍه مترّهل 
ونحيف، يكتُب الصادق النيهوم ويتكّلم بشغف األسئلة الحارقة، 
يعبر سائًرا بجسده الهزيل في رحلٍة طويلة بين الّدروب الوعرة، 
فصوله  عربّي  زمٍن  في  األوراق  لتتساقَط  اليابس  الّشجر  يهّز 
األربعة خريٌف أصفر. يمشي النيهوم نافًثا دّخان سجائره الّثقيلة، 
في  حرائقُه  موقًدا  الراكدة،  اليقينيات  في  الّشك  سهام  راشًقا 

مضارب الّسلطة والفقهاء والموروث الذي تلّبس بالمقّدس .

ُمشعل الحرائق
فـي مضــــارب الفقهاء

الصادق النيهوم ...

من حي الحشيش في 
بنغازي الرابضة على 

السواحل البيضاء للبحر 
المتوّسط، شرقيَّ ليبيا، 

حيث ولد في العام 1937، 
مرورا بالقاهرة وميونيخ 

وأريزونا وهلنسكي وصوال 
الى جينيف التي هزمه 

فيها المرض بأحد مّصحتها 
الباردة عام 1994، كانت 

مسيرة النيهوم العلمية 
والتعليمية والمعرفية 

شاقة ومرهقة وطويلة.
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واألعمال  والدراسات  الكتب  عشرات  فيها  ترك  عاما،   57 النيهوم  الّصادق  عاش 
بنغازي  في  الحشيش  حي  فمن  العلمية،  والموسوعات  والترجمات  واألدبية  النقدية 
العام  ولد في  ليبيا، حيث  المتوّسط، شرقيَّ  للبحر  البيضاء  السواحل  الرابضة على 
هزمه  التي  جينيف  الى  وصوال  وهلنسكي  وأريزونا  وميونيخ  بالقاهرة  مرورا   ،1937
العلمية  النيهوم  مسيرة  كانت   ،1994 عام  الباردة  مّصحتها  بأحد  المرض  فيها 

والتعليمية والمعرفية شاقة ومرهقة وطويلة.
معارك  وخاض  والندوات،  والجامعات  العواصم  بين  حقائبه  حاماًل  النيهوم  سافر 
البرك اآلسنة، نصف قرن من النضال  القلقة وألقى أحجاره في  كثيرة، طرح أسئلته 
المعرفي، جعلت من الّصادق الّنيهوم وهو يعود مسّجى من جينيف إلى حي الحشيش 

في بنغازي، عالمًة فارقة ومتفّردة في الثقافة العربية المعاصرة.

النيهوم ..مشروع الزعزعة العنيفة للمسلمات

رائعة  روايًة  وترك  أيًضا  األدب  وكتب  األدبي  النقد  في  النيهوم  الصادق  كتب 
)من مّكة إلى هنا( كّثف فيها مشروعه الفكري كّله بأسلوب أدبي غارٍق في الّرمزّية 
والتأويل، ولكّن النيهوم ُعرف أكثر في مجال الفكر والحقل الحضاري وفي نقد التراث 
المقارنة،  األديان  ومباحث  الّديني 
بمناهج  اغتنوا  الذين  األوائل  من  وكان 
ليطبقوها  الغرب  في  الحديثة  التحليل 
مسنوًدا  اإلسالمي،  العربي  التراث  على 
بإطاّلع كبير على اللغات الحية وعدد من 
اللغات الميتة، التي تعتبر أدوات ضرورّية 
حقل  في  وتفكيكها  الّنصوص  لفهم 

األديان المقارنة.
مشروع  عن  الحديث  يستحيل،  رّبما 
مقالٍة  في  كّليته  في  الّنيهوم  الّصادق 
ُيمكن  شديد  باختصار  لكن  واحدة، 
معركته  أبًدا  يخفي  يكن  لم  أّنه  القول 
..وما  »الفقهاء«  ضّد  والقاسية  القوّية 

يتلّخص  النّيهوم  الّصادق  مشروع  أن  القول  يُمكن 
سلطة  من  اإلسالم  »تحرير«  إلى  يسعى  كونه  في 
عبر  الفقيه  اكتسبها  التي  الّسلطة  هذه  الفقهاء، 
قرون طويلة ومتراكمة، حّولت نصوصهم وأفكارهم 
نفسه  الّدين  مع  متماٍه  بعينه  مقّدس  إلى  )ُهم( 

ونصوصه المقّدسة.
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يسّميه تحديدا »إسالم الفقهاء«.
يتّلخص  الّنيهوم  الّصادق  مشروع  أن  القول  ُيمكن  بعجالٌة، 
هذه  الفقهاء،  سلطة  من  اإلسالم  »تحرير«  إلى  يسعى  كونه  في 
الّسلطة التي اكتسبها الفقيه عبر قرون طويلة ومتراكمة، حّولت 

نصوصهم وأفكارهم )ُهم( إلى مقّدس بعينه متماٍه مع الّدين 
نفسه ونصوصه المقّدسة.

المواقف  أكثر  إعالن  في  أبًدا  يترّدد  النيهوم  يكن  ولم 
دامّية ضّد الفكر الّسائد، وال خلخلة أركان هذا »الُمقّدس 

ِ

ص
األساسّية.  بقواعده  فتًكا  الخالصات  بأشّد  الفقهي« 
ويحتاج  وتوضيح،  تفسير  إلى  هذا  كّل  يحتاج  بالتأكيد 

أفكار  من  بعًضا  هنا  سنوّضح  لكننا  براهين،  إلى  أيًضا 
المشروع  إلى هذا  إحالة  التي قد تبدو األكثر  الّنيهوم 

الفكري.. مشروع الزعزعة العنيفة للمسلمات.

** »إسالم« النيهوم ...و«إسالم« 

الفقهاء

األديان  عن  الموسوعية  بالمعرفة  طافًحا 
في  النيهوم  الصادق  يشّرح  القديمة 
»الصالة  )فصل  األسر«  في  »اإلسالم  كاتبه 

الّصالة  في  الخشوع  معنى  المسروقة«(، 
»وإنها  القرآنية  اآلية  من  انطالًقا  اإلسالمية، 

لكبيرة إال على الخاشعين«، ليؤّكد بأّن الخشوع 
إال  تقديره  وفق  يتأتى  ال  والذي  الُمخ«  »انتباه  سوى  ليَس 

الصالة في عالقة  األنفاس، ومن هنا يدخل في تشريح حركات  بانتظام 
العارف  )وهو  قوله  حسب  هي  التي  اليوغا،  برياضة  ذلك  كل  رابًطا  التّنّفس،  بحركة 

باللغات القديمة الحية والميتة( ال تعني بالعربية غير كلمة »الصالة«.
بعملّية  عالقتها  في  اإلسالمية  الصالة  حركات  كّل  الليبي  الباحث  يفّصل  وهنا 
التنّفس ووضعية البطن والّصدر، واتجاه الهواء، مؤّكدا مع كل حركة بأن لها مرادفا 
في رياضة اليوغا )رفع اليدين لتكبيرة اإلحرام يسمى في اليوغا ]تادازانا[، والوقوف 

في الصالة ]سامس هيتي[، انحناء الركوع يسمى في اليوغا ]يوتانازانا[ ...إلخ(.
هي  ما  بقدر  رموزا  ليست  اإلسالمية  الصالة  حركات  بأن  النهيوم  يؤّكد  لذلك 
أوضاع يتخذها الُمصّلي في عالقة بتمرير الهواء واتجاهه وحركة التنّفس والشهيق 
بأن  مضيًفا  والتكبير،  القرآن  قراءة  وفق  يتم  اإليقاع  ضبط  أن  إلى  مشيرا  والّزفير، 
اإلنسان  فيها  يشغل  التي  المملة  اليوغا  من  أنًسا  أكثر  الصالة  تجعل  القرآن  قراءة 

نفسه بحساب توقيت التنفس.
فهل كان الصادق النيهوم يريد أن يقول بأّن حركات الصالة اإلسالمية، مسروقة 
من تعاليم قديمة سابقة، أم أّنه يريد القول بأن الفقهاء سرقوا الصالة وحولوها إلى 

»طقس كهنوتي« في حين أنها )والتعبير 
العقل  به  يقوم  ديني  »نشاط  دوما(  له 

والجسم معا« ؟
فيه  وغاص  ومتشّعب  غزير،  المبحث 
واسًعا  تفصياًل  وفّصله  كثيًرا،  الّنيهوم 
وواضًحا، غير أّن اإلجابة عن هذا السؤال 
ال تبدو سهلة في عالقة بفهم مقصده 
أّن  غير  الشرح،  أو  العنوان  خالل  من 
ألّنه  ترجيًحا،  األكثر  هو  الثاني  الجواب 
الفكري  المشروع  داخل  تماما  متناسق 

وعن  وتخلّفها،  األّمة  هذه  عن  كثيرا  كتب  النيهوم 
مقرًبا  كان  أنّه  رغم  السياسيّة،  الّسلطة  وعن  المرأة 
منها، وكتب عن الّديمقراطية وسلطة العقل وعن 

الجامع وعن الناس وهمومهم، 
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تفسيرات  ومواجهة  اإلسالم،  »تحرير«  مشروع  أسميناه  الذي  للّنيهوم  الرئيس 
وسلطة الفقهاء.

** الرّدة والختان ..أو كيف 

»خدم« الفقهاء التوراة ؟ 

الليبي  المفكر  نشر   1993 جوان  في  كذلك 
الصادق النيهوم مقاال في مجلة »الناقد« بعنوان 
ثالثة  على  فيه  ارتكز  التوراة«،  خدمة  في  »الفقه 
من  يرى  فكرة  لتوضيح  كأمثلة  فقهية  قضايا 
باسم  المسلمين،  فقهاء  يدعوه  ما  »أّن  خاللها 
ومحتواه،  شكله  في  هو  النبوية[،  السنة  ]أحكام 
التي  الثالثة  واألمثلة  التوراة«،  ألحكام  حرفي  تطبيق 
والختان  الرقاب  قطع  هي:  فكرته  لشرح  اعتمدها 
إعدام  حادثة  من  منطلقا  والنحت،  الرسم  وتحريم 
عن  »االرتداد  بتهمة  إسالمي  بلد  في  األشخاص  أحد 

اإلسالم«.
صدر  الحكم  بأّن  الحادثة  تفصيل  في  النيهوم  وقال 
»بموجب فتوى شرعية من علماء المسلمين«، واصفا عملية 
»جو إسالمي ال تشوبه  نّفذت في  بأّنها  بالسيف  العنق  قطع 

سوى أن الفتوى نفسها، ال عالقة لها باإلسالم«.
بقتل  »الحكم  أن  وأوضح  يهودية«،  هي  »بل  بالقول  مضيفا   
يقول  الذي  القرآن  إلى نص  فكرة مشبوهة ال تستند  المرتد 
صراحة )ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«(، مضيًفا 
بأن هذه الفكرة »تستند إلى نص اإلصحاح السابع عشر من سفر 
ي 

ِ

َك َرُجٌل أَِو اْمَرأٌَة َيْفَعُل َشرًّا ف

ِ

ي َوَسط

ِ

التثنية الذي يقول: »ِإَذا ُوِجَد ف
َهًة أُْخَرى َوَيْسُجُد َلَها ..َفَأْخِرْج َعْيَنِي الرَّبِّ 

ِ

، َوَيْذَهُب َوَيْعُبُد آل

ِ

ه

ِ

َك ِبَتَجاُوِز َعْهد

ِ

ِإله
َك اأَلْمَر الشِّرِّيَر ِإَلى أَْبَواِبَك، الرَُّجَل أَِو اْلَمْرأََة، 

ِ

ي َفَعَل ذل

ِ

ْلَك اْلَمْرأََة، الَّذ

ِ

َك الرَُّجَل أَْو ت

ِ

ذل
 َحتَّى َيُموَت«.

ِ

َجاَرة

ِ

َواْرُجْمُه ِباْلح
»إحالة  البلد  اختارت حكومة هذا  لماذا  النيهوم في شرح فكرته متسائال  يواصل 
تقديره-  -وفق  يعترف  ال  اإلسالم  أّن  رغم  بالذات؟«،  الفقهاء  إلى  المرتد  قضية 

»بسلطة رجال الّدين أصاًل«.
»ِإَذا  مجيًبا بأن »ذلك األمر مرده إلى نص شرعي قاطع في اإلصحاح نفسه يقول: 
ي 

ِ

ي َيُكوُن ف

ِ

ي الَّذ

ِ

 الالَِّويِّيَن َوِإَلى اْلَقاض

ِ

ي اْلَقَضاِء، اْذَهْب ِإَلى اْلَكَهَنة

ِ

َر َعَلْيَك أَْمٌر ف

ِ

َعس
ي ُيْخِبُروَنَك، َحَسَب 

ِ

ْلَك اأَليَّاِم، َواْسَأْل َفُيْخِبُروَك ِبَأْمِر اْلَقَضاِء َفَتْعَمُل َحَسَب اأَلْمِر الَّذ

ِ

ت
ي 

ِ

الَّذ اأَلْمِر  َعِن  ْد 

ِ

َتح اَل  َتْعَمُل.  َلَك  َيُقوُلوَنُه  ي 

ِ

الَّذ َواْلَقَضاِء  ُيَعلُِّموَنَك  ي 

ِ

الَّت  

ِ

الشَِّريَعة
َمااًل«.

ِ

يًنا أَْو ش

ِ

 َيم

ِ

ُيْخِبُروَنَك ِبه
ثّم يؤّكد الصادق النيهوم بأّنه »لو قرر الحاكم أن يحيد عن األمر يمينا أو شمااًل 
عرضة  لكان  الفقهاء،  دعوة  ويرفض 
للقتل شرعا، بموجب بقية اإلصحاح الذي 
ي َيْعَمُل ِبُطْغَياٍن، َفاَل 

ِ

يقول: »َوالرَُّجُل الَّذ
َم الرَّبَّ 

ِ

َيْخد

ِ

 ُهَناَك ل

ِ

ف

ِ

ِن اْلَواق

ِ

ْلَكاه

ِ

َيْسَمُع ل
َك الرَُّجُل«.

ِ

ي، ُيْقَتُل ذل

ِ

ْلَقاض

ِ

ِإلَهَك، أَْو ل
بشكل  فكرته  النيهوم  يلّخص  ثّم 
يدعوه  ما  أّن  »فالواقع  قائال  تقريري 
السنة  أحكام  باسم  المسلمين،  فقهاء 
تطبيق  ومحتواه،  شكله  في  هو  النبوية، 
بالقول  مضيًفا  التوراة«.  ألحكام  حرفي 

وعن  وتخلّفها،  األّمة  هذه  عن  كثيرا  كتب  النيهوم 
مقرًبا  كان  أنّه  رغم  السياسيّة،  الّسلطة  وعن  المرأة 
منها، وكتب عن الّديمقراطية وسلطة العقل وعن 

الجامع وعن الناس وهمومهم.
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لكتاب  العميقة  التأثيرات  عن  وينقب  التفاصيل،  وراء  يذهب  أن  الباحث  شاء  »لو 
التوراة في ما يسمى حاليا بعلم الحديث والسنة، ألدهشه مدى ضآلة التغيير الذي 

أحدثه اإلسالم في حياة المسلمين وموتهم معا«. 
ثّم يضرب النيهوم مثاًل، يتخّلُص به إلى القضّية الثانية، أي قضية الختان، قائال: 
»فمثاًل، كل طفل مسلم يتعرض لقطع غرلته، قبل أن يصبح مسلًما حقا«، مؤكدا 
بأّن هذه الممارسة »ليست ذات عالقة باإلسالم، ولم يوص بها القرآن، وال تخص 
الدين أصاًل«، موضًحا أّنها »مجّرد وصفة بدائية للوقاية من األمراض التناسلية، 

أخذها اليهود عن المصريين القدامى« بحسب تعبيره.
مؤكدا أّنه »لو سئل الفقيه المسلم عن المصدر الشرعي للختان، لما وجد أمامه 
سفر  من  عشر  السابع  اإلصحاح  سوى  الفعلة  هذه  مثل  يبيح  واحًدا  دينيا  نصا 
ي 

ِ

َبْين َتْحَفُظوَنُه  ي 

ِ

الَّذ ي 

ِ

َعْهد ُهَو  هَذا  يم: 

ِ

إِلْبَراه اللُه  َوَقاَل  يقول:  الذي  التكوين 
ُكْم، 

ِ

ي َلْحِم ُغْرَلت

ِ

ْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر، َفُتْخَتُنوَن ف

ِ

َك: ُيْخَتُن م

ِ

ْن َبْعد

ِ

َك م

ِ

َوَبْيَنُكْم، َوَبْيَن َنْسل
ي َوَبْيَنُكْم«.

ِ

َفَيُكوُن َعاَلَمَة َعْهٍد َبْين
باكًرا،  الممارسة  هذه  من  المسيحية  الكنيسة  تخلصت  كيف  يشرح  أن  وبعد 
الختان  إعتماد  إلى  الفقهاء  عمد  فقد  اإلسالم،  في  »أّما  بالقول:  النيهوم  يضيف 
تحت شعار الحفاظ على السنة النبوية، وذهبوا إلى تبريره بحجة أنه »تواصل مع 
شريعة إبراهيم«، من دون أن يالحظوا أن »الشاهد الوحيد على أن إبراهيم كان 
مختتنا، هو نص اإلصحاح السابع عشر من سفر التكوين الذي يعلن صراحًة أن 

الختان عالقة خاصة بين الرب وشعبه المختار فقط«.
بلة، والعذرّية 

ِ

ثّم يعرض النيهوم بعد ذلك كالًما مشابًها عن قضية النحر، والق
ونجاسة المرأة وتحريم التصوير والنحت )القضية الثالثة(، مستنتجا أّن »المرء ال 
يستطيع أن يتصور مدى التخريب الذي أحدثه الفقه لمحو الحدود بين اليهودية 
واإلسالم، بحيث تشابكت الخطوط نهائًيا، واكتمل التشابه في كل التفاصيل، من 
طولي اللحي والمسبحة، إلى شكل الزي الذي اعتمدته التوراة لتمييز رجال الدين 
]واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وهذه هي الثياب: صدرة ورداء 
وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة[ وهو زي يرتديه الفقهاء الذين أفتوا بقطع 

عنق المواطن السعودي بحجة أّنه مرتد على اإلسالم« بحسب تعبيره.

** النيهوم.. مشروع عصيٌّ عن اإلختزال

من  جزًءا  توّضح  قد  رّبما  التي  النيهوم  أفكار  لبعض  بسيط  عرٌض  هذا  إذن، 
وسلطة  والتراث  الموروث  ضد  والّصدامي،  الّشجاع  والنقدي،  الفكري  مشروعه 
كل  حّطمت  التي  المتهالكة  والسلطوية  االجتماعية  المؤسسات  وضد  الفقهاء 
العرب  التي جعلت  الّركود  للعرب، وأّبدت حالة  مشروع نهضوي/حضاريِّ ممكن 

يتذّيلون بقّية األمم والحضارات.
األّمة  هذه  عن  كثيرا  كتب  النيهوم 
الّسلطة  وعن  المرأة  وعن  وتخّلفها، 
منها،  مقرًبا  كان  أّنه  رغم  السياسّية، 
العقل  وسلطة  الّديمقراطية  عن  وكتب 
وهمومهم،  الناس  وعن  الجامع  وعن 
وكتب  إليهم،  وكتب  الّشعراء،  عن  كتب 
الفكر  وفي  النقدّية  والدراسات  المقاالت 
السياسي واالجتماعي وحتى اإلقتصادي، 
النيهوم  الصادق  ريادة  أّن  أعتقُد  ولكّن 
كانت تتحّقق في شيئين، األدُب )كروائي 
رهيب!( ونقد التراث الّديني، وفي الثاني 
كان له السبق عن كل الذين جاؤوا بعده، 
وكلهم كانوا عيااًل عليه.. فقط إّن مشروع 

الصادق النيهوم عصيٌّ عن االختزال.

المقاالت  وكتب  إليهم،  وكتب  الّشعراء،  عن  كتب 
السياسي  الفكر  ــي  وف النقديّة  ــات  ــدراس وال
واالجتماعي وحتى اإلقتصادي، ولكّن أعتقُد أّن ريادة 
األدُب  شيئين،  في  تتحّقق  كانت  النيهوم  الصادق 
الثاني  وفي  الّديني،  التراث  ونقد  رهيب!(  )كروائي 
وكلهم  بعده،  جاؤوا  الذين  كل  عن  السبق  له  كان 
النيهوم  إّن مشروع الصادق  كانوا عيااًل عليه.. فقط 

عصيٌّ عن االختزال.
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