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في لحظات احتضار نظامه، وسط الجنون والخراب، ال يبقى من العقيد الليبي سوى 
مهرج مغطى بالدم والريش والدوالرات، يعيش الوحدة محاطاً ببعض . صورة المهرج

 .ابنائه، عاجزاً عن التصديق بأن الزمن انقلب به، والهاوية في انتظاره
، يأتي في سياق ثورة شعبية تجتاح 'الكتاب األخضر'االحتضار الدموي الطويل لنظام 

العالم العربي، وتؤسس لشرعية سياسية جديدة، تقطع مع االنقالب العسكري، ومع نظام 
 .الجمهوريات الوراثية، القائم على القمع والنهب والخوف

يستدعي هذا التحول نقداً جذرياً للخيانات الثقافية، التي اتخذت اشكاال مختلفة، في 
 .الزمن االنقالبي

الصدمة بدأت بقبول جابر عصفور منصب وزير الثقافة في الحكومة األخيرة التي شكلها 
، بعد 'ألسباب صحية'وانتهت الى اعالن عصفور استقالته . الديكتاتور المصري المخلوع

كان عصفور عاجزاً عن صد النقد الذي وجه اليه، ليس ألن . الحملة التي شُنت ضده
يناير لم  25فرغت، بل ألن الدم كان في الشوارع، وألن ثوار ' التنويرية'جعبته 

 .ينخدعوا بوعود الديكتاتور وتمسكنه في لحظاته األخيرة
عانت الثقافة المصرية من فكرة عمياء تقول بأن التحالف المتواطىء مع الديكتاتور، 
يحميها من األصولـــــية، وبذا بررت لعــــصافير النظام، التواطؤ مع آلة 

غير ان ما تكشفه النهاية . القمع في بالط سوزان مبارك، الذي كان يقوده فاروق حسني
الجنونية للعقيد الليبي، اكثر مدعاة للخجل من كل اشكال الخيانات الثقافية في الحقبة 

 .الماضية
ال بد وان القارىء الكريم يذكر حكاية جائزة القذافي العالمية لألدب، التي رفضها 

في ذلك النقاش السقيم والذي يتميز . الروائي االسباني الكبير خوان غويتيسولو
بالوقاحة، طالعنا الناقد المصري صالح فضل بقصة ان غويتيسولو لم يرفض الجائزة 

مدعياً ان الروائي االسباني استُمزج فقط في امر نيلها؟ وفوجئنا بأن ! ألنه لم ينلها
ابرهيم الكوني عضو في لجنة الجائزة، التي انتهى بها المطاف بأن منحت لجابر 

وافق عصفور بالطبع على نيل الجائزة، وذهب الى طرابلس محاطا بمجموعة . عصفور
من المثقفات والمثقفين، نال مئتي الف دوالر، كي ينقذ جائزة رفضها غويتيسولو، ألن 

الروائي االسباني وصديق العرب، رفض ان يتلوث شرفه بجائزة يمنحها ديكتاتور 
 !دموي

ذكرتني حكاية جائزة القذافي بالحملة التي شُنت على الروائي المصري صنع اهللا ابراهيم 
حين رفض جائزة الرواية العربية، التي يمنحها مؤتمر الرواية الذي تنظمه وزارة 

صنع اهللا انقذ يومها شرف الرواية العربية، لكن عصافير الثقافة . الثقافة المصرية
السلطوية، اصيبوا بالجنون، وقاموا بمنحها في دورتها التالية للطيب الصالح، بهدف 

 !، انقاذاً لسمعة من ال سمعة له'موسم الهجرة الى الشمال'التمسيح بمؤلف 
غير ان حكاية القذافي مع عصافير الثقافة والصحافة طويلة، وال تثير سوى األسى 

لم يكتف العقيد المعتوه بأن اعلن نفسه وريثا لعبد الناصر في قيادة العرب، . والغضب
األرض ... القرية القرية': الف مجموعة قصصية بعنوان. بل قرر انه فيلسوف ومثقف

، لكنها لم تنجح سوى في لفت انظار مرتزقة النقد 'وانتحار رائد الفضاء... األرض
األدبي، الذين دبجوا حولها مقاالت ال تحصى، فقرر التخلي عن األدب واقتحام ميدان 

مول اصدار الصحف في . 'تحيا دولة الحقراء': الفلسفة والفكر، ونشر كتاباً بعنوان
بيروت وقبرص، اسس معهد االنماء العربي في بيروت، حيث تدفق المال المنهوب من 

الّف كتاباً صغيراً يتميز بالسذاجة والهبل، اطلق . الشعب الليبي على المثقفات والمثقفين
مع هذا الكتاب، بدأ . ، تيمنا بكتاب ماو تسي تونغ األحمر'الكتاب األخضر'عليه اسم 

والحق يقال، فإن الزاحفات والزاحفين لم يكونوا فقط من . الزحف الثقافي الى ليبيا
العرب، بل انضمت اليهم مجموعة من المثقفين الغربيين، وعلى رأسهم روجيه 

 !غارودي، الذي اعتنق االسالم، وقيل واهللا اعلم، انه قبض ماال كثيراً
، المخصصة لمناقشة فكر العقيد وفلسفته، استدعت طائرات 'الكتاب األخضر'مؤتمرات 

وكانت نموذجاً لالبتذال . ، امتألت باألساتذة الجامعيين وحملة الشهادات العليا'تشارتر'
 .الفكري

، اعتبروا األمر حفالت تهريج، 'الكتاب األخضر'العديد من مثقفات ومثقفي مرحلة 
شاركوا فيها كي يسرقوا من العقيد بعض فتات المال، مستندين الى الحكمة الشعبية 

تعاملوا مع العقيد الذي يقيم في . 'السارق من السارق كالوارث من ابيه': التي تقول
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شاركوا فيها كي يسرقوا من العقيد بعض فتات المال، مستندين الى الحكمة الشعبية 
تعاملوا مع العقيد الذي يقيم في . 'السارق من السارق كالوارث من ابيه': التي تقول

لذا اعتبر معظمهم األمر . خيمة، وتحرسه مجموعة من العذراوات، في وصفه مهرجاً
بعضهم نال تفرغاً، وبعضهم اآلخر نال اعطيات مالية كبرى، . مزاحاً، واندفعوا في اللعبة

 .وعاشوا في نعيم السفاح الليبي
وهنا صار المزاح جدياً، ! لكن هؤالء المثقفين حولوا انفسهم الى مهرجين للمهرج

كلنا يذكر كيف اكتشف الشاعر السوداني . ونجح العقيد في اهانة كل القيم والمبادىء
محمد الفيتوري انه ينتمي الى قبيلة من اصول ليبية، ما سمح له بأن يصير سفيراً 

 !للجماهيرية العظمى في بيروت
ترافق هذا التهريج الثقافي مع تهريج دموي، بدأ باختفاء موسى الصدر في ليبيا، 

حيث استطاع العقيد اقناع بعض قادة اليسار اللبناني . ووصل الى ذروته في اوزو
وبعض زعماء المنظمات الفلسطينية بارسال مرتزقة لبنانيين وفلسطينيين للقتال في 

مرت حكاية اوزو بال محاسبة، لكنها . التشادية -النزاع المسلّح على الحدود الليبية 
كانت المؤشر على االنهيار األخير لقوى يسارية صارت اسيرة الحرب والمال، تقودها 

 .مجموعة من المقامرين والمغامرين
هذا من دون ان ننسى اغتيــــــاالت ال عدد لها لمعـــــارضين 
 .ليبيـــــين، وجرائم كان فيها القذافي شريكاًً مضارباً، ومموال، وحامياً

، بعد االجتياح االسرائيلي، 1982النموذج الثقافي الليبي الذي انتهى في بيروت عام 
ومنافسه النموذج الثقافي البعثي العراقي، الذي لم يكن اقل منه امتهاناً للثقافة، فتحا 
الباب امام االمتهان الجديد للثقافة والصحافة بعد سقوط بيروت، فنمت صحف البترو 

دوالر وثقافتها، وتحولت المشيخات النفطية الى مراكز ثقافية واعالمية تنمو بال 
 .حريات، وتجتاح حياتنا بأصوليات ليست سوى الوجه اآلخر للديكتاتورية

مع السقوط الحتمي للديكتاتوريات العربية، تبدأ مرحلة ثقافية جديدة، ال مكان فيها 
ثقافة تتابع ما بدأه ادوارد سعيد ومات من . لعصافير الديكتاتور، وال لثقافة اآللة القمعية

ثقافة ال تهادن او تساوم، وتتشكل . اجله نصر حامد ابو زيد وكتبه عبد الرحمن منيف
 . في وصفها ثقافة حرية

 
 

  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . ا?ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا?سم ا?ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا?سماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث ? تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق
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