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تسارع وتيرة تطور فنون اجملتمعات العربية

أعادت السـلطات األمـريكيـة تابوتـا مسـروقا إلى مصـر بعد عـام من اقتـناء متـحف متروبـوليـتان للـفنون في نـيويورك له. وكـان التابـوت وهو لكـاهن مصري
ية سـروقة بيعت لـلمتـحف من قبل شبكـة عا يدعى "جنم عنخ" وعمره  2100عام قد ظهـر في معرض يـضم قطعا أثـرية من مصر.وقـال مسؤولـون إن القطع ا
طلـي بالذهب سُرق وخـرج من مصر في عام 2011. ونقلت وكـالة رويترز لـألنباء عن سايـروس فانس مدعي ـوجب وثائق مزورة.والتـابوت ا لتهريب الـفنون 
صر"خلصت حتـقيقاتنـا إلى أن هذا التابوت هـو مجرد واحد من مئـات القطع األثرية الـتي نهبتهـا نفس شبكة ناسبـة إعادة التابـوت  مانهاتن خالل مراسم أقـيمت 

اثلة. مكن أن تكون ثمة مضبوطات  التهريب الدولية" وأضاف أنه من ا
يالد مقابل  4 مالي دوالر (3. 2مليون جنيه إسترليني) من تاجر فنون من باريس. تحف قد اشترى التابوت الذي يعود إلى القرن األول قبل ا وكان ا

ـتحف حـصل علـى مسـتنـد يفـيد انـيا إلجـراء عـملـيات تـرميم قـبل نـقله إلى فـرنـسا.وقـال االدعاء لـوسائل إعالم مـحـليـة أمريـكيـة إن ا وشُحن الـتـابوت أول مـرة إلى أ
بتصديره من مصر عام  1971 من ب وثائق مزورة أخرى.

ـنيا في صعيـد مصر منذ ألـفي عام قبل سرقته في عام 2011.وقال سامح شكـري وزير اخلارجية زخرف كان مدفـونا في محافظة ا وقال مسؤولون إن التـابوت الكبيـر وا
ـشتـرك".وسوف يـعرض التـابوت في مـصر في عام  2020 بحسب مـسؤول صري لـوكالـة رويتـرز لألنباء: "هـذا (التـابوت) لـيس للمـصريـ فقط بل هـو لتراثـنا الـبشري ا ا
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تــســارعت  وتــيــرة الــتــطــور الـفــني
لـلمجتـمعات العـربية والغـربية نحو
ـفهـوم الفن الـتـشكـيلي عـبر الـرقي 
تـخصـصة ـيات والـكلـيـات ا األكـاد
بــذلك وقــد اسـهم هــذا االهـتــمـام في
ـسـتـوى الـفن الــنـهـوض والـرفـعــة 
ـــــــواهب والـــــــطـالب أصـــــــحـــــــاب ا
ـجال الـفنـون اخملـتلـفة ـهـتمـ  وا

ولكن السؤال هنا .
{ ماذا أضافت أقـسام الفنون التشكيلية
ــيـات الــلــيـبــيــة لــلـفن ــعــاهـد واألكــاد بــا
واهب التـشكيـلي وهل استطـاعت صقل ا
يا وفنيا على وتخريج دفعات قادرة أكاد

العطاء ?
- بــ هـذا وذاك نـطـرح مـوضـوعـنـا
عـبـر هـذا االستـطالع الـزاخـر باآلراء
ــــمـــارســــات الـــذاتـــيــــة من خالل وا
ـهـتـمـ والـدارس جتـارب بـعض ا

في مجال الفن التشكيلي .  
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الــفــنــان الــتــشــكــيــلي الــذي عــرفــته
وامـتـهـنه في اعـتـقادي هـو مـكـتسب
عـــــبــــر الـــــزمن والـــــوقت  واإلطالع
درسة أو ـستمر للفـنان ذاته عبر ا ا
ــعـهــد أو الـكـلــيـة في نــظـري لـيس ا
االلـتـقـاء بـفـنانـ  آخـرين اكـتـسـبوا
ــعـارف  خــبــرات أيــضــا فـي هــذه ا
ـهم ـوهــبـة ا وأود أن أشــيـر لــدور ا
تدرج فـي تفـوق الفنـان التـشكـيلـي ا
وهبته العلمية والفنية  وكأستاذ
بـاجلامـعة أيـضا هي فـرصة من نوع
ـواهب اجلـديدة آخـر لالطالع عـلي ا
الــيــافــعــة  والــتــعــرف عــلـي أجــيـال
جـديـدة واالقـتراب مـنـهم ومن هـموم

مشاغلهم الفنية
ـــاذا تــنـــصح وتـــشــيــــــر ?! ســيــد

معتوق انصح 
الــطـالب دائـمــا بـان يـكــون مـتـجـدداً
قــادراً عــلى الـتــفـوق واإلبــداع حـتى
ـــثــابــرة والــعــمل عـــلى أســتــاذة بــا
ـستـمـر  ال يـعتـمـد علي والـتـدريب ا
ـؤسـسـة الـتعـلـيـميـة كـلـياً فـيـتـأطر ا
داخـلها البـد من خلق فرصـة فنيه له
ُـنــظــر الـشــهــيـر وتــعــزيـزا  لــقــول ا

اني " جوزيفبويس "  األ
ـــؤســـســات ســـوف تـــخـــتـــفي كـل  ا
الـتـعلـيمـية الـفنـيـة بازدهـار التـقنـية
وســـهـــولـــة االتـــصـــال بـــ جـــمـــيع
الـثـقـافـات . وأنـا فـي احلـقـيـقـة أُؤيد
هـــذا الــــرأي تـــمـــامـــا . ســـوف تـــعم
ـعرفة البصرية علي مستوى العام ا
ويـسـتطـيع الفـنـانون اجلـدد التـفوق
دون الـرجوع لـلمـدارس التـعلـيمـية .
هـذا وقد تأكد لي في الـفترة األخيرة
كــأسـتـاذ لـعـدد من الـفـنـانـ  اجلـدد
ــشــاركــة عــبــر حــيـث يــقــومــون بــا
االنــتـرنـيت بــعـرض لـوحــاتـهم الـتي
أجنــزوهــا وبـيــعـهــا في الـفــضـاءات
االفـتـراضيـة لعـدد من الشـركات  أو
احلــصـول عـلي جـوائـز بـاشـتـراكـهم
فـي مسـابقـات دعـائيـة . هـذا يقـودنا
لـفصل سـنوات الـتدريس في الـعقود
ــعـلم لــصـقل ــنــصـرمــة وأهـمــيه ا ا
مــواهب الـطـلــبـة بـيـنــهـا وبـ جـيل
ــة واإلمــكــانـــيــات احلــديــثــة الـــعــو

دهشة في التعلم ا
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 لــهــا وجــهــة نــظـر مــغــايــرة بــشـأن
يات واجلامعات فتقول  نعم األكاد
هـي اســتـــطـــاعت تـــخـــريج دفـــعــات
يـا بتعـليمهم تـقنيات مـتمكـنة أكاد

الـفـن  ولكـن مـا ينـقـص االحـترافـيـة في
ــتـعــلم ــيــات هــو اســتــخــراج ا األكــاد
بـرؤيـته الـفـنـيـة اخلاصـة والـتي تـعـتـمد
عـــلـى الـــدمج الـــفـــنـي والـــثـــقـــافي بـــ
يات والكليـات الدولية والتؤامة األكـاد
الــفــنـيــة الــتي من شــأنـهــا الــعـمـل عـلى
تـطــويـر امـكـانـيـات الـطالب لـيـصـبـحـوا
فـنـان نـستـطيع الـقـول عنـهم متـمكـن
مـن أدواتـهم وأفــكـارهم الــتي قـد تــخـلق
ي جـديـد لـلـفـنـان الـتـشـكـيـلي فـضـاء عـا

الليبي. 
{ ولكن كيف السبيل إلى ذلك  ? 

- عـن طريق تـوفيـر رحالت فنـية تالمس
ـعـاصـر احلـديث لـيدرك مـعـارض الـفن ا
الــطـالب عن مــاذا كــان يــتــحــدث عــضـو
هــيـئـة الـتـدريس فـالـزيـارات والـرحالت
عارض والنـدوات الفنية هي وحـضور ا
الـــتي من شـــانـــهــا أن تـــضــيـف لــطالب
ات الـفـنـون الـكـثـيـر  ولـكن دور االكـاد
والــكــلــيــات يــعـتــمــد أيــضــا عـلـى قـدرة
وهبة فاتيح ا لتـقط  ومـوهبة الطالب ا
والـذي بإمكانـنا أن نطلق عـليه مصطلح
فـنـان حتى وهـو يدرس  وبـإمـكانه عـبر
ـشـهد الـفني وضم لـوحـته التـأثـير في ا
اســـمه إلــيـه  وأيــضــاً من خـالل بــحــثه
واهـــتــمـــامه بـــعــد تـــخـــرجه بــحـــضــور
ـعـارض والـنـدوات الـفـنـيـة والـثـقـافـية ا
والـتاريخيـة أيضا ليـدعم مشواره الفني
الـذي تـلـقاه في الـبـدايـة بالـتـعـليم خالل
وهبة الـكليـة التي درس بهـا  وسبقـته ا

رتبة األولى .  إليها با
{ ما الضامن برأيك لكل هذا ?

- حـقـاً ال بد من ضـامن وبـعيـره الـطالب
يـضـيع حال تـخرجه في الـكلـية . النه لم
يـجـد الضـامن والذي قـد يكـون موسـسة
أهـلية أو جمـعية ثقافـية أو منظـمة فنية
ـمـارسـة وخـوض عـمـله الـفني تـهـتم به 
ــعـتـمـد كــلـيـا عــلى االنـدمـاج واحلـوار ا
ــســتــمــرة . ســواء كــانت ــشــاهــدة ا وا
مـعـارض ومـتـاحف ولـو كـانـت مـشـاهدة
مـتـقـطـعـة عـبـر الـسـنـة لـكـونـهـا تـضـيف
ـبدعيـنا في احلـركة التـشكيـلية اجلـديد 
الـليـبيـة الكـثيـر   ونسـتطيـع أن نضمن
مـسـتـقبال لـلـحـركة الـتـشـكيـلـيـة اللـيـبـية
عـرفـة الشـاملـة لـلفـنون ـعـتمـدة عـلى ا ا
يـة بتطـوير الفن التـشكيـلي الليبي الـعا
وحـتما ستكون لـنا طريق موحدة جتمع
أفــكــار الـفــنـانــ عــلى إظـهــار أســالـيب
ومـدارس فـنـيـة جـديـدة يـكـون مـصـدرها

ليبيا كما أشار هيرودوت 
wKOJAð ÊUM  ”«—uÐ√ ÊUC —

ــوضــوع إشــكــالــيــة كـمــيه  يــرى بــأن ا
لـدراسـة هـذا الـفـن بـدون مـوهـبـة دراسة
عـلمية غيـر منعكسـة على مستوى األداء
ـا جـعل الـفنـون مـادة يـدرسـها الـفـني 
اجلــمــيع دون الــوصـول إلى مــخــرجـات
جـيدة وعزز رأيه بـأن اجليل السابق من
فــتـرة افــتــتـاح قــسم الـفــنـون بــجـامــعـة
طـرابلس الـفاحت سـابقـاً كان األفضل من
عرفة اللونية .    حيث الرؤية الفنية وا
إذا مـا أردنا الـتحـدث عن أقـسام الـفنون
ـعاهـد  فـهي تتـعـدد في صفـتـها وفي بـا
وظيفتها وتختلف في نوعية مخرجاتها
لـكنها تتـحد في كلمة الـفنية التي حتمل
مــفــهــوم كــبــيـر وواسـع وشـامـل لـشــتى
الــفـنـون والــعـلـوم الــفـنـيـة وهــنـا وعـلى
سـبيل الذكـر ال احلصر تـوجد في بالدنا
تـوسطـة والعـالية ـعاهـد ا الـعديـد من ا
والـفنية حتوي العديد من أقسام الفنون
عاهد قد اخملـتلفة   وهذه النوعية من ا
خــرجت عــديــد الـدفــعــات والـتـي دخـلت
لـسوق العمل سواء فـي القطاع العام أو
اخلـاص وبرز مـنهم العـديد من الفـنان

ـتـمـيـزين في الـفنـون الـتـشكـيـلـيـة بكل ا
تــصــنـيــفـاته وهــذا يــنـطــبق كــذلك عـلى
دن أقـسام الـفنون بـاجلامـعات  في كل ا
الـليـبيـة  لكن السـبق دائمـا  يبـقى لقسم
الــفـنــون بــجـامــعـة طــرابـلس في بــدايـة
تـكـوينه ثم إنـشاء كـليـة الفـنون واإلعالم
بــطــرابـلـس في بـدايــة افــتـتــاحــهـا وفي
دفــعـاتــهـا األولـى كـان الــدفق احلـقــيـقي
والــنـوعي وال أريـد أن اعـدد لك االسـمـاء
خـوفا من أن يسـقط بعض منـهم  فكانت
الـــدفــعـــات األولى  مــنـــهم تــضـم عــديــد
ـــــتـــــمـــــيـــــزين فـي كل اخلـــــريـــــجــــــ ا
ـتـلـكون الـتـخـصـصـات والـذيـن كـانـوا 
ـوهبة الفنية فتتكون بذلك  جيل جديد ا
بـدعـ الـذيـن يـتـصدر مـن اخلـرجـ وا
ـشــهــد الـتــشــكـيــلي الــلــيـبي اغــلــبـهـم ا
ــعــارض ويــشـــاركــوا في الــعــديــد من ا
بـالداخل واخلـارج وأتيح ألغلـبهم  سبل
الـــدراســة بـــاخلـــارج  وعــادوا  لـــلــوطن
ـ تـخرج ولـلـجـامـعـة كأسـاتـذة واكـاد
عــلى أيـديـهم الـعـديــد من الـطـلـبـة وهـذا
جنــده يـنــطـبـق عـلى  اغــلب اجلـامــعـات
عاهد العليا وأقسام الفنون  بليبيا . وا
ثـم تأتي فترة الحقة قد توصلنا أو تمتد
ـيل إلى كـثـرة إلـى هـنـا  سـنـجـد فـيــهـا ا
اعــداد اخلــريــجــ ومــحــدوديــة الــنـوع
والـتـنـوع فـيـهـا  الن اغـلب من تـمـكن من
ـاجـســتـيـر الــدراسـة واحلــصـول عـلـى ا
كــانـت دراسـاتــهم فـي  حــقل الــدراسـات
األدبـــيــة واإلحـــصــائـــيــة وتـــاريخ الــفن
ـــنــاهـج الــتــربـــويــة وكـــان اغــلـــبــهم وا
ـسـتـوى الـعـادي الـبـعـيد خـريـجـ من ا

مارسة الفنية . عن ا
{ أليس هذا الرأي مجحف في حق مبدعينا?
ـوهـبـة الـفـنـيـة ـتـلـكـوا ا - ال ألنـهـم لم 
عـنـد دخـولـهم لـكـلـيـات وأقـسـام الـفـنون
وكـان اغـلـبـهم  من الـعـناصـر الـنـسـائـية
الـتي تـرى إن دراسة الـفنـون وااللتـحاق
بــهـا  قـد تــكـون اقل تـكــالـيف من دراسـة
الـطب أو الـهـنـدسة ويـتـهـيأ لـهن  بـأنـها
أســهل وبـالـتـالي كـان يـجـيـدون الـقـراءة
ـــذاكــرة أكـــثــر مـــقــارنــة والـــكــتـــابــة وا
بـزمالئـهم الطـالب الذي زاد عـزوفهم عن
دخـول أقـسـام وكلـيـات الـفنـون في فـترة
مـن الفـتـرات نـتـيـجـة  لـغـيـاب احلـصول
عـلى الوظـيفـة وافتقـار سوق الـعمل لهم
وبـالتالي اجتـهت هذه الشريـحة لدراسة
ــاجــســتــيــر في اجلــوانـب الــكــتــابــيـة ا
واإلحــــصـــائـــيــــة ودراســـة الـــعــــيـــنـــات
الـعـشـوائيـة في مـنـاهج التـربـيـة الفـنـية
ـــدارس الــتــعــلــيـم األســاسي ومــنــاهج
الــثـانـويـات  الــتـخـصـصـيــة كـثـانـويـات
الـفـنـون اإلعالم ثـم  أصـبـحن فـيـمـا بـعد
يـدرسـن بـالـكـلـيـات في مـواد عـمـلـيـة في
الــرسم  والـتــصـويــر  والـرؤيــة الـفــنـيـة
ـتـلـكـون والــطـبـيـعـة الـسـاكــنـة وهم ال 
أبــجــديـة تــفــكــيك الـلــون وحتــلـيــله إلى
ـبـاد ـام  درجــاته األولى وال حـتى اإل
أو  أسـاسـيـات كـيـمـيـاء الـلـون ومن هـنا
كــان الـعـدد والـكم الــهـائل من اخلـرجـ
مـن  مختلف اجلـامعات الـليبـية وأقسام

فنونها  على حساب النوع والتميز.
 زد عـلى ذلك افتقار اغـلب أقسام الفنون
بـاجلــامـعـات الـلـيـبـيـة إلى الـتـجـهـيـزات
الـسمعية والبصرية وغياب فعل الورش
الــتـخـصـصـيـة وقــلـة أو نـدرة  الـقـاعـات
ـراسـم الـفـنـية ـعـارض أو ا اخلـاصـة بـا
مارسة ـعامل أو احملـترفات  الـفنيـة  وا
اخلــزف والـنـحت والـتــصـمـيم الـداخـلي
والــديــكــور  وإعــادة تــدويــر مــخــلــفــات
وخــامـات الــبـيـئــة ومـعــاجلـتـهــا بـرؤيـة
مــعـاصـرة في تــشـكـيل لــوحـات وإعـمـال
فــنـيـة وهـنــا أريـد إن اضـرب عن جتـربـة
طـريفة وفريدة من نوعها تمثلت  بإقامة
ــشـاركــة طـلــبـة جــامـعـة ورشــة فـنــيـة 
لـيفـربول بـبريـطانيـا مع طلـبة وطـالبات
قـسم الـفـنون بـصـبـراته وورشة لـيـوم
حـول تـطور تـعـليـم الفـنـون بلـيـبيـا  عام

   .2010 
{ ألــيـست هــذه اخلــطـوة أو الــبـادرة إضــافـة

للفن التشكيلي الليبي ?
-  كـل هذا ال يـعـني جتاهـلي أو تـغـافلي
عـلى ما كان ايجابيـا ونتاج جهد مبذول
مـن عـدد مـحدود مـن األسـاتـذة الـفـنـان
بــطـرابــلس وبــنـغــازي الـذين كــانت لـهم
بــصـمــتـهـم في تـخــريج  دفـعــات مـهــمـة
ن يــطـــلق عــلــيــهم وعـــدد ال بــاس به  
الـــفـــنــانـــ الــشـــبـــاب الــذيـن نــشـــاهــد
مـشاركـتهم وغـزارة إنتـاج البـعض منهم
وظـهـورهم عـلى الـسـاحـة الفـنـيـة بـشكل

الفـت وأين يـكـمن احلـل بـرأيك أمـام هـذا
التناقض ? 

واهب في أقسام يـجب إن  يأتي صقل ا
الـفنون من أول االهـتمامـات ومن صميم
الـــتــخـــصص الن الــطـــالب يــأتـي لــهــذه
ــرحـلــة األخـيــرة من الـدراســة بـعـد إن ا
يـــكن قــد اســـتــوفى مــرحـــلــة الــتـــعــلــيم
توسط  بـهدف تطوير ذاته األسـاسي وا
ونــيــله شــهــادة جــامــعــيــة أو عــلــيـا أو
ــعــارف لـــيــتــحــصـل عــلى جــمـــلــة من ا
والعلوم والتقنيات الفنية ودراسة النقد
الــفـني والــتـعــرف عـلى عـلـم اجلـمـال ثم
دراسـة مـنـاهج الـبـحث الـعـلـمي والـفني
والــذي يــضـعه عــلى أعــتـاب الــدراسـات
الــعــلـيــا ومن هـنــا أشــيـر إلى نــقـطــتـ
مــهــمــتــ تــشــكـالن حــجــرة عــثــر إمـام

مخرجات أقسام الفنون وهما  
 األولـى بان هذه األقـسام تسـتقبل طـلبة
األغــلب طــالــبـات عــاديــات ودون إجـراء
امـتــحـان أو اخـتـبـار مـفـاضـلـة لـتـحـديـد
ـوهبـة ثم تأتي رغبـة الطالب وبـالتالي ا
ـهم ســنـبـقى فـي غـيـاب هــذا الـفــحص ا
نــراوح لألبــد بــتــخـريـج كم ولــيس نـوع
وهـذا ما سـيحـصل هذا الـعام أيـضا من
حــيث الــتـســجـيـل اآللي أو االلـكــتـروني
وحتـديد الـطالب خلـيارين سـوف ينسب
ألحـدهــمـا ألـيـا عـنـدهـا  سـيـجـد ألـطـلـبه
أنـهم منسبون لكليات الفنون وأقسامها
وهـبة وحتـديد ـرور باخـتبـار ا  ودون ا

سار .  ا
 والـنقطة األخـرى هي  ضعف أدائية من
يــدرسـون اجلـانب الـعـمـلي في تـقـنـيـات
الـــرسـم والـــتـــصـــويـــر  في اغـــلب هـــذه
األقـسـام أو الـكـلـيـات  وهـم ومـنـذ بـداية
ـتـلـكـون احلــديث اشـرنـا بـأنـهم قـد  ال 
ـعـرفـية ثـم التـقـنـية ـهـارة الـفـنيـة أو ا ا
فـي تـدريـسـهـا وبـالــتـالي يـعـطـون مـواد
شـــبه نــضـــريه أو اقــرب إلى الـــتــوجــيه
واإلرشـاد  منها على التكنيك أو األدائية
الــتـقــنـيــة وهـذا مــا سـيــجـعل الــقـصـور
واضـحـا في خـبـرات اخلـريـجـ الـفـنـية
وقـــد يــكـــون األســـتــاذ اجلـــامــعي هـــنــا
قـاصـرا عـلى إيجـاد احلل وهـو إن يضع
الــطـالب قـريـبـا من احلـامل  وقـريـبـا من
ـا يــدور بـ داخـل الـلــوحـة ومـالمـســا 
ايـطارهـا دون أن يكون قـادرا على األخذ
بــيـده في مــرحـلـة اكــتـشـاف او تــخـلـيط
ـتـعـددة الــلـون  لـلـوصـول إلى درجـاته ا
وتـعـلـيـمـه ضـربـات الـفـرشـة أو الـسـك
وقــبــلــهـا عــمل عــديــد من الــدراسـات أو
الـتخطـيط لكل عمل يـراد رسمه أو نحته

أو تركيبه.
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ـا يــعـرضه  تــقـول شي مــغـايــر تـمــامـا 
الــفـنـان أبـوراس وتـفـضي بـأمل يـتـمـيـز
عـبـر اإلبـداع الـلـيـبي وأهـمـيـة مـبـدعـيـنا
وتـــفـــوقــهـم في الـــســاحـــات الـــعــربـــيــة
والـدولـيـة الـلـغـة  الـبصـريـة لـهـا أهـمـية
وقـيمة تعبيرية وجمالية والفنون يجب
ان تـرتـقي دوما إلى األعـلى وذلك بإعالء
قـيـمـة اإلحـسـاس باجلـمـال وكـافـة الـقيم
ــثل قــيـم الــفـضــيــلــة واألخالق األخــر 
واطنة  والـعمل اجلاد والعـلم .. وقيم ا
كـلها قـيم تمثل عـصب جناح وتطور ألي
مـجتمع وهذا ال يـتأتى إال من خالل بناء
ــؤثـر االيـجــابي وهـو الـوعي بــأهـمـيـة ا
الــفن الـتـشـكـيـلـي . لـذا فـأن الـفـنـان يـقع
عـلى كـاهله مـسـؤوليـة كبـيـرة في تزكـية
روح الــوعي بـاجلـوانب الــفـنـيـة والـرفع

من مستوى الذائقة اجلمالية. 
{ هذا مـفهوم فـلسـفي نحن نـتحدث عن واقع

فكيف تنظرين  ? 
- أنــا أعــتـبــر الـفن أحــد أكـثــر اجملـاالت
قــدرة عــلى الــتــغــيــيــر وحتــقــيق الــرقي
االجـتماعي  وليبيا شهدت انفتاح كبير
عــلى تــخــصص الـفــنــون الـتــشــكـيــلــيـة
عظم ـتخـصصـة  وتـواجدت الـكلـيات ا
اجلــامـــعــات كــكــلــيــة الــفــنــون واإلعالم
طـرابــلس وكـلـيـة الـفـنـون بـدرنـة وكـلـيـة
ـصــراته وصــبـراته الــفــنـون واإلعـالم 
واخلـمس والزاوية وهـذه نقاط ايـجابية
تـدل عـلى وعـى اجملـتمـع بـأهـميـة الـفن 
وفـى اعتقادي إن هذا الوعي جاء نتيجة
خملــرجـات كـلـيــات الـفـنـون وانــدمـاجـهـا
بــــســـوق الـــعــــمل وإقــــامـــتـــهــــا عـــديـــد
عـارض التشكـيلية الـفعالـيات الفنـية وا
ـر مـوسم ثــقـافي بـدون حــيث ال يـكــاد 
ــهم هـو مــعــرض تـشــكـيــلي  لــكن من ا
جـعل هذه اللغة البـصرية جزء من حياة

وعـدم اقـتـصـار الـفن في لـيـبـيـا الــنـاس 
عـلى فئـة نخـبوية وأتـاحت الفـرصة لكل
ـــواهب واخلـــريـــجــ من الـــشـــبــاب وا
ـكــنـهم ــتـخــصـصـة حــتى  الــكـلــيـات ا
ـــســاهــمــة في إدارة عـــجــلــة الــفــنــون ا

التشكيلية والسعي إلى عدم توقفها 
ـــشـــاركــات بـــســـيـــطــة ألـــيـــست هـــذه ا

ومتواضعة ?
ساهمات خجولة حـتى وان كانت هذه ا
فـي الـبــدايــة إال أنــهــا مع الــوقت سـوف
زيد من الدعم واالهتمام وثمة تـكتسب ا
حــاالت إبــداعــيـة كــبــيـرة أفــرزتــهــا تـلك
عـاهـد ال يجب اجلـامـعـات والكـلـيـات وا
اجلـــحـــود بــنـــكــرانـــهـــا حتت أي ظــرف
ومـستوى وما نحتاجه هو تغير ثقافات
الــنــاس وتــقـبـل الـفــنــون الــتــشـكــيــلــيـة
كــتـخـصص مـعـتـرف به وتـوجـد دفـعـات
وضـــعت بــصــمـــة لــهــا في طـــريق الــفن
ـيا ـا أكـاد الـتـشـكـيـلي الـلـيـبي لـكـن ر
الزال هــذا اجملــال يـحــتـاج إلـى اهـتــمـام
ـيـا الـكـثـيـر يـبـتـعـد عن اكـبــر ألنه أكـاد
الـفرشاة ويصبح غـارق في متون الكتب
والـدراسـات الـبـحـثـيـة وحـالـيـا ال تـوجد
يـة جديـدة وأعضـاء هيـئة دفـعات أكـاد
هتم تـدريس جدد وتقريبـاً إال بعض ا
الـذين اخـتـاروا دراسـة الـفن الـتـشـكـيلي
وبـعض األساتـذة الرواد األوائل وبعض

غترب العرب .  ا
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واهب نـعم بـالتـأكيـد استـطاعت صـقل ا
لــــكن لألسـف لم تـــخــــرج الـــكـــثــــيـــر من
الــدفـعــات الـقـادرة عــلى الـعــطـاء ألنه لم
يـــكن هــنــالك تــشــجـــيع كــافي كــإنــشــاء
مـعـرض خـاص لـلـطـالب إال مـعـرض عام
يـعـود لـلـجـامـعـة ومـعـظم االسـاتـذة غـير
قــادرين عـلى الـتـواصـل بـشـكل جـيـد مع
الــطـالب وال يـوجــد سـبل راحــة تـسـاعـد
الـــطــالـب عــلى االبـــداع كــعـــدم تــوفـــيــر

ستلزمات اخلاصة بالعمل الفني . ا
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ـيـة فـي كـلـية ـنـظـوري كـطـالـبـة اكـاد
الـفـنـون واإلعالم  ومع حملـة من مـسـيرة
تـاريخ الـفن التـشكـيلي الى االن ,أرى ان
عـاهـد لـلـفن التـشـكـيلي ـيـات وا االكـاد
ـنـظـور ابـعـد انهـا سـاعـدت في ارتـقاء
ــعـــرفــة الــفــنــيــة اجملـــتــمع وان كــانت ا
العميقة محصورة في فيئة معينه إال ان
ـعـرفة بـوجـود ثقـافة ـكن نـنـكر ان ا ال 
الـفن لم تعـد محـصورة بـ فيئـة معـينة
ــيــات لــلــفن ـعــاهــد واألكــاد بــســبـب ا
الــتــشـكــيـلي فــقــد سـاعــدت عـلى اثــبـات
وجـــود وأهــمــيــة الــفن وانـه عــالم قــائم
بــذاته وهـذه تـعـتـبـر إضــافـة لـلـمـجـتـمع
يات بأسره  ,وكـانت إضافة هذه االكاد
ـعاهد للـفن التشكيـلي إضافة حتصد وا
فـــيـــهـــا لــيـــبـــيــا الـــتـــراتـــيب األولى في
ـعــارض عــلى مـســتـوى ــســابـقــات وا ا
شاركة الفنـان الليبي الذين الـعالم 
يـعــدون من اكـبـر الـفـنـانـ الـتـشـكـيـلـ
الــذي نـعـتـز بـأسـمـائـهـم وتـتـعـلق فـيـهم
طـمـوحـاتـنـا وأهـدافـنـا كـطـلـبـة في كـلـية
الـفـنون الـتشـكيـلـية وكـقدوة نـسيـر على
خـطـاهم  ,وشـخـصـيـا كـطـالـبـة حـالـفني
احلـظ والـــشـــرف في ان يـــتم تـــدريـــسي
حتـت يد عدد من الـفنـان الكـبار والذي
لـهم دور كبير في إضافة الفن التشكيلي

عبر األجيال اجلديدة للفن .
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ـت مــوهــبــتي في هــذا قــسم الــفــنــون
بـجــامـعـة صـبـراته ضـمن مـجـمـوعـة من
ـواهب والـقـدرات اإلبداعـيـة وأحـتضن ا
واهب قـسمنا التعلـيمي البسيط عديد ا
ـشهد الـشابـة الذين شـكلوا الـكثـير في ا
الــفـني الـلـيـبي  وكـانــوا الـهـالـة الـفـنـيـة
لـتـكـوين مـجـمـوعة مـن الطـاقـات الـفـنـية

غرب البالد .
{ ماذا تقصدين بالضبط ? 

أقــصـد أنـنـا ومن خالل الـقــسم تـعـلـمـنـا
الــكــثــيـر رفــقــة زمالئي إلى اســتــيــعـاب
دارسة فـهوم الفن التشـكيلي  حـقيقي 
ومـخـتـلف صـنـوفه وتفـريـعـاته وقـد عزز
داخـلنا بأن الفن أداة تعبير للمجتمعات
ـتقدمة ورسخ ذلك عقـيدة أساتذتنا في ا
فـهوم عـلى مسـتوى الـقيـمة طـرح هـذا ا
اجلـمالية والـقيمة احلـضارية ألي شعب
. وكـــذلك وبــشــكـل مــبــسط كـــيف يــنــقل
ه اخلـيـالـي إلي لـوحـة فـنـية الـرسـام عـا
ــتــفــرج لـــيــغــوص في يـــقف أمــامــهـــا ا
أعـمـاقهـا ومـساراتـهـا ودقتـهـا  وأحتدث
هـنـا عن جتـربـتي اخلاصـة عـنـد دخولي
أول مــرة إلـي قـسـم الــفـنــون كــنت امــلك
خـــبــرة بـــســيــطـــة ويــوم بــعـــد يــوم من
احملـاضـرات بـدأت أتـعـرف عـلـى مدارس
مـختـلفـة من الفـن التشـكيـلي وهـكذا بدء
الـــــتــــطــــور فـي عــــالـم ال يــــنــــتـــــهي من
االكـتـشافـات أسالـيب ومـعدات وخـطوط
ونـــقــاط وحــروف وخــامــات من األلــوان
وتصاميم متنوعة ال ينقطع البحث فيها
وكـلـما ابـحث كـلـما يـزداد تـعمـقي بـالفن
الـتـشـكيـلي أجـمل أوقـاتي هي تـلك التي
اقـضـيـهـا مع لـوحـاتي والن الـفن له دور
فـي حيـاتي ومـجـتـمعي ابـلـغـتـني إحدى
أســــتـــاذاتي بـــضــــرورة خـــوض غـــمـــار
الـتـجـربـة عـمـلـيـا  وإقـامـة مـعرض فـني
خـــاص بي وقــد جنــحت وهــذا يــحــسب
ـثابـرتي ولهذا ال ن علـمني و لـقسـمي و
ـؤسسـات بالـقصور ! يـجوز لـنا اتـهام ا
فـثـمـة مـبـدعـ بـ يـحـبـون الظـل وعدم
الـــظـــهـــور وجـب عـــلى اإلعالم مـــثـــلـــكم

مشكورين إبرازهم وإخراجهم للعلن .
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هـي أساس الفن التـشكيلي في لـيبيا كل
طـالب دخل لـلـكلـيـة بإمـكـانيـات بـسيـطة
أصـبح يقارن بأشـهر الفنـان وكل فنان
تـشـكيل يـجب أن يـتعـلم اسـاسيـات الفن
عـن طريق الـتعـليم  ,,فـالـلوحـة لفـنان لم
يـــدرس الـــفن ( لن تـــكــون) مـــثل لـــوحــة
خلـريـج كـليـة الـفـنـون وحـسـب رأيـها ان
أقــســام تــعــلـيـم الـفــنــون الــتــشـكــيــلــيـة
ـواهب من الـدارس اسـتـطـاعت صقل ا
وإضافة الكثير لهم علمياً وثقافياً  . 
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 تـؤكـد بأن الـفن الـتشـكيـلي في الـكلـيات
واألقــسـام هــو تـدريس لــتـعــلـيـم قـواعـد
ـسـتقـبـلي ح ـيـة تنـفع لـلعـمل ا اكـاد
يــقـدم اخلــريج نـفــسه لــلـمـشــهـد الــفـني
كـفـنـان واعد هـنـاك طـلبـة مـواهب قـاموا
بــتـطـويـر أنـفـسـهم خالل فـتـرة الـدراسـة
مـــدعـــومــ بـــتــوجـــيــهـــات و نـــصــائح
األسـاتذة لنكون مشروع حـقيقي لفنان
ـسـتـقـبل الـقـريب وتـوفـر اإلمـكـانـيات بـا
ـوهـبة احلـديـثـة تـسـاعـد عـلى تـطـويـر ا
بـسـرعـة و قـلـتـهـا لألسف تـطمس
وهـوب الـتنـميـة واإلبداع لـدى ا
و نـــحن مــحــتــاجــ لــدعم مــادي
إلقـامة ورش عـمل ومـعارض فـنية
. وقـسم الـفنـون الـذي أدرس مثالً
بـه مجـمـوعه من الشـعب و جـميع
ـواد داخـلـة في مـنـهـجـنـا فـمثالً ا
الـــطب درســـنــا وتـــعــلـــمــنـــا مــنه
الـتشـريح واحلاسوب درسـنا منه
تـقـنـيات احلـاسـوب  و الـدراسات
اإلسـالمـيــة درسـنــا مـنه الــثـقــافـة
اإلسـالمـيـة و عــلـوم اإلحــيـاء عـلم
الـنبات درسنـا منه أنواع اخلشب
و الـــتـــاريخ درســـنـــا مــنـه تــاريخ
لــيـبـيـا وفـنـهـا ..ولـهـذا كـان تـعـلم
الـفن بشكل علمي رافداً كبيرا لكل

فنان موهوب ومبدع  .
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هـنـالك مشـكلـة عامـة تعـاني منـها
ــنــظــومــة الــتــعــلـيــمــيــة في كل ا
األقــسـام واجلـامــعـات الـلــيـبـيـة 
وهـي اســتــمــرارنــا في الــتــعــلــيم

بــطــريــقـة الــتــلـقــ مع جتــاهل رغــبـات
الـطالب احلقيقية و اهتـماماته الفعلية 
و بـالـتـالي لن يـتطـور إثـر هـذه الطـريـقة
ســـوى من كـــانت له رغـــبــة صـــادقــة في
الـتعلم  أما البقية الغالبة  فهم ضحية
مـنـظومـات ضعـيفـة في الـدولة  تـساهم
جــمـيــعـهـا فـي إحـبـاط الــفـرد ;من بــيـئـة
تـعـليـمـية غـيـر منـاسـبة  إلـى عدم تـوفر
ـــنــاســبــة  وغـالء أســعــارهــا األدوات ا
بـالرغم من أنهـا أقل من مستـوى الصفر
ـنـحـة مـن نـاحـيـة اجلـودة  مـع تـوقف ا
الـدراسـية  و وجـود مـشاكل اجـتـماعـية
لدى كل فرد  وقلة وعي مجتمع بالكامل
ـــــا يــــنـــــتج عن كـل مــــاســـــبق عــــدة  ;
اضــطــرابــات نــفــســيــة   و تــراكــمـات 
والـتي بـدورهـا تؤثـر عـلى عـملـيـة كسب
الـطالب أو الفنـان للعلـم و زيادة التطور
لـــــديه . هــــذا فـــــضال عـن أن الــــنــــظــــام
ـتـقــدمـة أصـبح الــتـعـلــيـمي في الــدول ا
يـعتبر سبب من أسباب قتل اإلبداع لدى
أفــراد اجملـتــمع . أمــا عن الـكــلـيــة ; فـإن
تـخريج دفعات فنية  الـطلبة الناجحون
فـيــهـا فـعـلـيـا وعـمـلـيـا اليـتـعـدى عـددهم
أحــيــانــا طـالب أو طــالــبـان  مـع بـعض
اإلســتــفــادات الـتـي خـرجـت بـهــا بــقــيـة
الــدفـعــة  شـخـصــيـا ال أعـتــبـره إجنـازا
يــذكــر . في واقـع األمــر : نــحن نــحــتـاج
حلــمالت تـوعـويــة مـكـثــفـة داخل احلـرم
اجلـامـعي  أكـثـر من أي منـهج تـعـلـيمي
نـدرسـه ليـلـة االمـتـحـان لـكي يـرمـى بـعد
اذا إنـتهاء اإلمتحان  نحتاج أن نعرف 
نــتـعـلم قــبل أن نـتـعــلم  نـحـتـاج دورات
مـجـانـيـة لـصقل مـهـارات احلـيـاة وطرق
ـشـاكـل الـيــومـيـة الــتـعــامل لـديــنـا مـع ا
ن يـــوقظ الــرغــبــة عـــمــلــيــا  نـــحــتــاج 
والــــشـــغف في قــــلـــوبـــنـــا  وألســـاتـــذة
يطورون من أنفسهم بدال من إلقاء اللوم
عــلى الــطــالب وحــده  فــوجــود وثــبـات
ــنـــهـج الــتـــعـــلـــيـــمي  ونـــفس نـــفـس ا
ــعــلــومــات دون أي تــطــويـر  و نــفس ا
طـريقـة التعـامل مع الطـلبة لـدى األستاذ
عـلى مر سـن وأجيـال  لهـو أمر مرعب
فـي زمن أصـــبح فـــيه كل شيء مـــتـــوفــر
بـكـبـسـة زر  بدال مـن البـحث والـتـنـقيب
عـن أخــبــار ســيــاســيــة ال دور له فــيــهــا
سـتمر .يـنقـصنـا التـطويـر والتـحسـ ا
ــعـادلـة سـواء أكـان فـي جـمـيع أطـراف ا
رئـــيــســا مـــرؤوســا أســتـــاذا أم طــالــبــا
.يـنقـصنـا توفيـر قاعـات مهيـأة ومحـمية
مـن الــســـرقــة  ودعم دورات لـــتــطـــويــر
األســاتـذة  وتـوعــيـة الـطـلــبـة  بـدال من
الـــتـــركـــيـــز عـــلى الـــقـــشــور واحلـــفالت
ـهرجانات التي ال تضيف شيئا مهما وا
لـلـعمـليـة التـعلـيـميـة  ال أنكـر ضرورتـها
كـعـامل مـحـفـز ولـكـنـنـا ال نـحـتـاجهـا في
الــوقت احلــالي كــاحــتــيـاجــنــا الــفــعـلي
لـتـصـحيـح مسـار الـتـعلـيم . هـذا إن كـنا
صـادقـ في رغـبـتـنـا لبـنـاء بـلـدنـا بحب

وغيرة .
 كــمـا أنـني لن أنـسى أن أشـكـر الـبـعض
ـن الزال يـحــمل أمال  وقــلــبـا نــقــيـا 
ويــبـذل مــجـهـود حــقـيـقـي من أسـاتـذة 
ورؤسـاء  ومدراء  وطلـبة  في حتس
ـنــظـومـة الـتـعـلـيـمـيـة حـتى وإن كـانت ا
أصــواتـهم ضــعـيــفـة في هــذا الـزخم من
الــفـوضى الـتـي نـعـيـشــهـا .والزلت عـلى
أمـل بــــأنــــني ســــأرى يــــومــــا مــــا هــــذه
كان بنورها األصـوات مرتفعة  وتـمأل ا
ـن حـولـهـا  وتــنـقل عــدوى حب اخلـيـر 
.سـالم الـتـمـيمي  فـنـان تـشكـيـلي أقـسام
ــيـات الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة واألكــاد
ــعـاهـد الــفـنــيـة.... احلـقــيـقـة ال زالت وا
ـنـهج او من تـقـلـيـديـة سـواء من حـيث ا

حيث هيئة التدريس . 
هـناك ليس له عالقة بـالفنون التـشكيلية
وال مــا يـقـام مـن مـعـارض وال بــالـلـوحـة
مـجــرد مـنـاهج نـظـريه .بـدلـيل كـثـيـر من
اخلـريـج أكـثر تـقلـيديـة  وليس هـناك
جتــديـد يـذكــر في أعـمـالــهم الـتـقــلـيـديـة
وبـــعــيــد كل الــبــعــد عـن الــعــمل الــفــني
ــتــجــدد لـــيس شــرط كل من ـــتــطــور ا ا
يـتـخرج من قـسم الفـنـون التـشكـيلـية أو
ـعـاهـد فـنان كـمـا لـيس كل من يـتـخرج ا
مـن الفلـسفـة فيلـسوف  ولـكن هنـاك قلة
سه ـتـلـكـون  وعـدد ال يـذكـر من الـذين 
إبـــداعــيــة  مــا هــو الــــحل من وجــــــهــة

نظرك ? 
ـنظومة تـلك مشكـلة عامـة تعاني مـنها ا
الـتـعلـيـميـة في كل األقـسـام واجلامـعات
الـلـيبـيـة  وهي اسـتمـرارنـا في التـعـليم
بــطــريــقـة الــتــلـقــ مع جتــاهل رغــبـات

الــطــالب احلـقــيــقـيــة و اهـتــمــامـاته
الـفـعـليـة  و بـالـتالي لـن يتـطـور إثر
هــذه الـــطــريــقــة ســوى من كــانت له
رغـبة صادقة في الـتعلم  أمـا البقية
الــغـالـبـة  فــهم ضـحـيــة مـنـظـومـات
ضـعيفة في الدولة  تساهم جميعها
فـي إحباط الـفرد ;من بـيئـة تعـليـمية
غـــيـــر مــنـــاســـبــة  إلـى عــدم تـــوفــر
ـنـاسـبة  وغالء أسـعـارها األدوات ا
بــالــرغم مـن أنــهـا أقـل من مــســتـوى
الـــصــفـــر من نــاحـــيــة اجلــودة  مع
ــنــحــة الــدراســيــة  وجـود تــوقف ا
مــشــاكل اجـتــمــاعـيــة لــدى كل فـرد 
ـا وقــلـة وعي مـجــتـمع بـالــكـامل ; 
يــــــنــــــتج عـن كـل مـــــا ســــــبـق عـــــدة
اضـطرابات نـفسيـة  و تراكمات  و
الـتي بدورها تؤثر عـلى عملية كسب
الــطـالـب أو الـفــنـان لــلـعــلم و زيـادة

التطور لديه . 
 فـي واقع األمــــر : نــــحـن نــــحــــتـــاج
حلـمالت توعوية مكثفة داخل احلرم
اجلــــامـــعي  أكــــثـــر من أي مــــنـــهج
تـعـليـمي ندرسه لـيـلة االمـتحـان لكي
يـرمى بعد انتهـاء االمتحان  نحتاج
اذا نتعـلم قبل أن نتعلم  أن نـعرف 
نـــحــتــاج دورات مـــجــانــيـــة لــصــقل
مهارات احلياة وطرق التعامل لدينا
شاكل اليـومية عـمليـا  نحتاج مـع ا
ـن يـــوقظ الـــرغـــبــــة والـــشـــغف في
قـــلــوبـــنــا  يـــنــقـــصــنـــا الــتـــطــويــر
ــســتــمــر في جــمــيع والــتــحــســ ا
ـعـادلـة سـواء أكـان رئـيـسا أطـراف ا

مرؤوسا أستاذا أم طالبا.
يــنــقــصـنــا تــوفــيـر قــاعــات مــهــيـئه
ومـحـمـية من الـسـرقة  ودعم دورات
لـتطوير األساتذة  وتـوعية الطلبة 
بـــدال من الـــتــركـــيــز عـــلى الــقـــشــور
ـــهــرجــانـــات الــتي ال واحلـــفالت وا
تــضــيف شــيــئــا مــهــمــا لــلــعــمــلــيـة
الـتعـليمـية ال أنكـر ضرورتهـا كعامل
مـحفز ولكننـا ال نحتاجها في الوقت
احلـــالي كـــإحـــتـــيـــاجـــنـــا الــفـــعـــلي

لتصحيح مسار التعليم.
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 فـي رأيي الــشــخــصي أنــهــا لم تــقم
نوط بها بـالدور احلقيقي والفعلي ا
ــواهب الــنــاشــئــة وذلك فـي صــقل ا
لــعــدة أســبــاب مـنــهــا  عــدم كــفـاءة
بـــعض األســـتـــاذة أو الـــدكـــاتــرة أو
احملـاضرين وعـدم مواكـبتـهم إلى ما
توصل إليه الفن التشكيلي و تطوره
طـلوب  ولـسبـب آخر هو بـالشـكل ا
الـــقــصـــور أحــيـــانــا فـي (بــعض من
أعـــضــاء هــيــئــات الــتــدريس ) لــدى
ـعـهـد أو الكـلـية  ,فـقد جنـد فنـان ا
ذات خـبرة و قدرات وإمكانـيات فنية
رفـيـعـة لـكـنهـم يفـتـقـرون إلى طـريـقة
ـعـلــومـة إلى الـطـالب لـذا تــوصـيل ا
وجـب إقـامــة دورات تـأهــيــلـيــة عـلى
سـبل  وطرق التدريس قبل البدء في
ـعـلـومـة تــدريس الـطـلـبـة إليــصـال ا
بــشــكل مــتـكــامل و ســلس لــلـطــلــبـة
ــعــلــومـة .وال الســتــفــادة مـن هــذه ا
ـــعــتـــمــدة ــنـــاهج ا نـــنــسـى هــنـــا ا
لـلـتـدريس والتي يـوجـد بهـا قـصور
ة نـسبي فهي في أغلبها مناهج قد
وكـالسيـكـيـة غـيـر مواكـبـة لـلـمـناهج
احلـــديــثـــة الــتـي تــدرس في بـــلــدان
الــعـالم ..فــنـجــد الـطــالب يـلــجـأ إلى
االجـــتـــهـــاد الـــذاتي أو الـــبـــحث في
ـواكـبـة كل مـا هـو جـديـد االنــتـرنت 
في مجال الفن التشكيلي من تقنيات
ـواد األولية فـي الرسم و األدوات وا
..وأنــــواع اخلـــــــــامــــات اجلــــديــــدة
وطــريــقــة اسـتــخــدامــهــا في الــعـمل

التشكيلي .
أتـــنــفي وجــود مـــبــدعــ وأســاتــذة
ؤسسات ? صقلوا طالبهم في هذه ا
هـذا ال ينفي وجود نخبة من أساتذة
ودكــاتـرة مـتـخــصـصـ و أكـفـاء في
مـجال الفنـون التشكيـلية و أقدم لهم
كـل االحـتـرام والـتـقـديـر . ألنـهم ومع
كـل الـظـروف الــتي تــمـر بـهــا بالدنـا
ونــــقص في اإلمـــكــــانـــيـــات فـــأنـــهم
يـعملون بـكل صدق وإخالص لصقل
لـكون من الـطـالب وإعطـاءه كل مـا 

خبرة نظرية و عملية.
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