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المغرب ّ
يودع أحد رموز «اإلستقالل»
عبد الكريم غالب ...المثقف الشاهد
الرباط ــ عبد الرحيم الخصار

صورة
وخبر

فـي سـياق عمليـات الترميـم التي أجريـت في حي بويـل هايتس الفقيـر في والية
كاليفورنيـا األميركيـة ،ازدانـت مبـان ّ
عـدة برسـوم غرافيتـي تحمـل توقيـع فنانيـن
ٍ
ّ
مختلفيـن .غيـر أن ّالمقاهـي العصريـة والمعـارض الفنيـة فـي هـذه المنطقـة
تواجـه احتجاجـات ألن السـكان مـن ذوي األصـول اإلسـبانية ومنخفضـي الدخـل
يعارضـون إعـادة التأهيـل التـي سـترفع اإليجـارات وكلفـة العيـش ،كما سـ«تغسـل
الهويـة األصليـة للمـكان»( .فيرونيـك دوبونـت ـــ أ ف ب)

قــارب عبد الكريم غالب املئة عــام ،ثم رحــل .ليكون
بــذلــك شــاه ـدًا عـلــى ق ــرن مــن الـثـقــافــة املـغــربـيــة ،هو
ّ
الذي عايش اللحظات األولى لتشكل األدب املغربي
ّ
املعاصر ،حني كان كتاب السرد أقل من أصابع اليد
الــواحــدة فــي املـغــرب ،فطفق ّ
يتلمس طــريــق القصة
والرواية مع الثلث ّ
األول من القرن املاضي.
يحظى غالب الذي فارق الحياة ،أمس االثنني بتقدير
كبير في األوساط الثقافية والسياسية في املغرب.
وعـلــى م ــدار سـنــوات طــويـلــة ،لــم يـكــن اسـمــا عــاديــا.
ً
فـفـضــا عــن كــونــه أح ــد ّرواد األدب والـثـقــافــة في
ّ
البالد ،يعد في الوقت نفسه أحد أبــرز السياسيني
يمارسوا السياسة داخل املجالس املنتخبة
الذين لم
فحسب ،بــل نـ ّـظــروا ّ
وأرخ ــوا لها ،وواكـبــوهــا بالنقد
املستمر .بالتالي ،فهو من القالئل الذين يستحقون
أن يحملوا ،إضافة إلى لقب «األديــب» ،لقب «املفكر
الـسـيــاســي» .كــانــت الـسـنــوات العشر الـتــي قضاها
غالب طالبًا في القاهرة خالل الثالثينيات ،وأستاذًا
فــي مــدارسـهــا خ ــال األربـعـيـنـيــات بمثابة املرحلة
األساسية في تشكل وعيه الثقافي ،وتقاطعه مع ما
ً
كان متداوال في الساحة األدبية آنذاك .وسيظل لتلك
املرحلة أثرها وصداها على مدار عقود من الكتابة
في حياة الراحل.
كــان الــراحــل مسكونًا بـهــاجــس الـتــأسـيــس ملرحلة
جــديــدة فــي امل ـغــرب الـثـقــافــي والـسـيــاســي .فــأفـكــار
النهضة الزمته طوال حياته ،إذ بدا له ّأن الضرورة
التاريخية يجب أن تذهب باملغرب في اتجاه مواكبة
الحركات النهضوية في الشرق والغرب .فمنذ أيام
الجامعة ،عمل على تشكيل جمعية الطلبة العرب
«جامعة القاهرة» ،في تناغم مع
في كلية األدب في ّ
املوجة القومية التي غطت بفكرها تلك املرحلة .ومع
مطلع األربعينيات ،سيعمل على تأسيس «رابطة
الــدفــاع عــن مــراكــش» ،للتعريف بــاملـغــرب وقضيته
األساسية آنذاك ،وهي املشكل الكولونيالي .فاملغرب
كان في تلك املرحلة تحت نير االستعمار الفرنسي.
ومع ّ
تقدم السنوات ،سيصير غالب اسمًا مهمًا في
الحركة الوطنية في املغرب ،وأحد املنشغلني الكبار
بمسألة تحرير البالد.
والحقيقة ّأن مالمح الزعامة في تاريخ غالب بدأت
تتشكل منذ منتصف األربعينيات ،حني تم اختياره
أمينًا عامًا لـ «مؤتمر املغرب العربي» ،الذي نتج عنه
ً
تأسيس «مكتب املغرب العربي» الــذي قــاد نضاال
معروفًا من أجل تحرير املغرب والجزائر وتونس من

االستعمار الفرنسي .وسيرتبط اسم غالب باسم
«حزب االستقالل» منذ منتصف األربعينيات ،فهو
من أبرز مؤسسيه ،واملشتغلني فيه منذ تلك الفترة
ّ
إلى آخر حياته .تقلد فيه مناصب قيادية ،وشارك
من خالله في الحكومات الوطنية ،وزيرًا وبرملانيًا.
ّ
لم يكن غالب من كتاب األبراج العاجية ،وإن كانت
ه ــذه الـصـفــة قــاسـيــة فــي حــق األدبـ ــاء الــذيــن كــانــوا
يـحـبــون االن ـف ـصــال عــن ال ـظــواهــر االجـتـمــاعـيــة ،بل
ً
رجال قريبًا من الجميع .ويذكر ّ
قراء الصحافة
كان
في املغرب عموده الشهير «مع الشعب» الــذي كان
يتطرق عبره النشغاالت وهموم املــواطــن املغربي.
فـكــان هــذا العمود الــذي صــدر لسنوات طويلة في
جــريــدة «العلم» بمثابة فضاء عــام يتقاطع فيه ما
هو سياسي بما هو اجتماعي واقتصادي وفكري
وديني أيضًا.
كان يتأسف لحال الثقافة في بلده ،فهي ّ
«كم زائد»
ّ
املخصصة لها
كما تراها الدولة ،وبالتالي فامليزانية
تكاد تكون معدومة ،ثم إن وزارة الثقافة في نظره
ّ
هي آخر وزارة يمكن أن تفكر فيها الدولة.
أدبيًا ،يقترن اسم عبد الكريم غالب بعنوان روايته
املعروفة «املعلم علي» التي اختارتها منظمة الثقافة
من ضمن أفضل مئة رواية في تاريخ األدب
العربية ّ
العربي .ترأس «اتحاد كتاب املغرب» لثماني سنوات،
من أواخــر الستينيات إلــى منتصف السبعينيات،
وفاز بـ «جائزة املغرب للكتاب» (أرقى جائزة ثقافية
في البالد) في ثالث دورات ،وله أكثر من  75كتابًا
في الرواية ،والقصة ،وأدب الرحالت ،والفكر الديني،
والتنظير السياسي.

 Totoلن تأتي إلى بعلبك ...واألسباب صحية!

العرب في :Pop-Kultur
نحن أو «إسرائيل»!

حملة إلكترونية:
أنقذوا «سينما ستارز»

أعلنت «حملة مقاطعة داعمي
«إسرائيل» ـ لبنان» ،أخيرًا
انسحاب فرقة «مزاج راب»
السورية ،وفرقة «إسالم
شيبسي» (الصورة) من
ّ
الفني
مهرجان Pop-Kultur
في برلني ،الذي ترعاه سفارة
اإلسرائيلي .ولفتت
العدو
ّ
الحملة إلى أنها ال تزال تنتظر
انسحاب الفنانة التونسية آمال
مثلوثي ،و ،Acid ArabوHello
 Psychaleppoمن الحدث الذي
سيجري في العاصمة األملانية
بني  23و 25آب (أغسطس)
الحالي .وكانت Islam Chipsy
قد أصدرت بيانًا أعلنت ّفيه
انسحابها ،مشددة على أنها
بالرعاية
لم تكن على علم
ً ّ
اإلسرائيلية ،موضحة أنها من
خالل أعمالها املوسيقية «نسعى
إلى مقاومة العنف واالضطهاد
والتمييز من أي نوع تجاة اآلخر
على أي مكان في األرض».

أطلقت جمعية «تيرو» للفنون
وفريق «مسرح إسطنبولي»
حملة تمويل جماعي على
موقع  IndieGoGoلشراء
«سينما ستارز» ،وهي السينما
التاريخية الوحيدة املتبقية
في مدينة النبطية (جنوب
لبنان) .ولفتّ القائمون على
الحملة إلى أنه بعد افتتاح هذا
الفضاء إثر إعادة تأهيله في
عام  ،2016صار املكان ّ
معرضًا
لإلقفال ،بينما يمكن إنقاذه
ّ
التبرع عبر املوقع
من خالل
املذكور ،ومشاركة هاشتاغ
#حافظوا_على_سينما_ستارز
ّ
عبر السوشال ميديا .حث النص
املواطنني على دعم هذه املبادرة
في سبيل الحفاظ على هذه
ًّ
السينما «مكانًا ّ
حرًا ومستقل
يستفيد ّمنه الجميع في لبنان»،
ال ّ
سيما أنها شهدت أنشطة
ثقافية وفنية مختلفة( .رابط
ّ
التبرع متوافر على موقعنا)

أعلنت «مهرجانات بعلبك الدولية» ،في
بيان إلغاء حفلة فرقة «توتو» (الصورة)
األميركية األسطورية ،الذي كان ّ
مقررًا
اليوم الثالثاء .في ّ
نص االعتذار الذي
أرسلته إلى املهرجان ،أوضحت الفرقة
تأسست في لوس أنجليس في
التي
ّ
عام  1977أنه «بأمر الطبيب ،سنضطر
إلى إلغاء حفلتنا في لبنان في  15آب
ّ
(أغسطس) الحالي ،ألن عددًا من أعضاء
الفرقة ،بينهم ستيف لوكاثر وجوزف
أصيبوا بوعكة صحية» .ولفتت
وليامزّ ،
الفرقة إلى أنها كانت تتوق لـ «الغناء ً في
ّلبنان ،وخصوصًا في بعلبك» ،مؤكدة
ّ
ّ
سيتفهم.
أنها على ثقة بأن «جمهورنا
نأمل أن تتم دعوتنا مجددًا إلى هذا

البلد في املستقبل .كل الحب والسالم!».
وفي التفاصيل ،قال مصدر لـ «األخبار»
ّ
إن اإلصابة حدثت خالل وجود الفرقة
في جزر الفارو ،حيث كانت تحيي حفلة
ضمن جولتها العاملية.
بدورها ،اعتذرت لجنة املهرجان
الذي
اللبناني العريق من «جمهورنا
ً
كان ينتظر هذا الحفل ّ
املميز» ،طالبة من
ّ
التوجه إلى أقرب فرع لـ «فيرجني
الناس
تيكيتينغ» للحصول على تعويض عن
ثمن البطاقات املشتراة.
ّ
يذكر أن هذا املوعد كان ُيفترض أن
يكون األخير ضمن الدورة الواحدة
والستني من «مهرجانات بعلبك
الدولية» لصيف .2017

وائل كفوري
رومنسي في «البترون»
يوم السبت املاضي ،افتتحت
كارول سماحة ليالي «مهرجانات
البترون الدولية» .ليلة من العمر
ّ
غنت فيها الفنانة اللبنانية
أجمل أعمالها القديمة والجديدة،
منها «خليك بحالك» و«بصباح
األلف التالت» و«سمعني» و«يا
علي» .في هذا السياق ،يتابع
الحدث السنوي أنشطته الفنية،
ّ
إذ تطل املغنية الويلزية بوني
تايلر ،مساء الجمعة املقبل ضمن
سهرة ينتظرها كثيرون بفارغ
الصبر .أما مساء السبت املقبل،
فاملوعد سيكون مع وائل كفوري
(الصورة) الذي جال على عدد
كبير من املهرجانات املحلية
هذا العام ،آخرها «مهرجانات
ّ
القبيات» .هكذا ،يحط وائل في
البترون ،ليحيي حفلة رومنسية
بامتياز ،تتخللها بالتأكيد
أغنيات ألبومه الجديد الذي
حمل عنوان  ،Wويحقق نجاحًا
ملحوظًا.

