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سم ( إذا ذكر بعد اسم كتاب )
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أَ ْع َشــابُ ُه فَنَ َم ْت بِ َز ْه ِر ِو َدا ِد
َط َرتَنَا بِق ْ
َض َّخ ْم َت ق ْ
َـط ِر ِم َدا ِد

يا نَامـيًا َج َّد ْد َت َع ْه ًدا َص َّو َح ْت
يا نامِـيًا ُح ْز َت املَ َكـا ِر َم والنَّ َما

أبو اليقظان إبراهيم ( اجلزائر )

ِس األُبَا ُة ُسلال ُة أولئك العباقرة
وما ليبيا احلاضر غريَ أَنْتُ ْم أيُّها األش�او ُ
الشراة.
ُّ
َخار ( اجلزائر )
َح ُّمو بن عمر ف َ

نتحدث عن َخيْ ِر الرجال يف ليبيا اليوم .
يَ ِج ُب أن نعرف أنَّنا َّ

مصطفى بَعِيُّو ( ليبيا )

ِجا ٌل
�م يُ ْع ِط َها مع ً
َّإن الدني�ا ب َ
ىن ر َ
ِحذَافِريِ َها ال تَ ْس َ
�وى بَ ْع َر َة َكبْ ٍش إ ِْن لَ ْ
أمثالُك.
عبداهلل بن فهد النفيسي ( الكويت )

ني  ،الذين
ِي  ..من ُّ
الدعاة الصابرين املُ ْحتَ ِسبِ َ
األس�تا ُذ النامي داعي ٌة إسالم ٌّ
فوسهم
تَ َح َّر َر ْت قلوبُهم من كل َخ ْو ٍف ،
ُّ
َار َع ِة الباطل  ،و َو َّطنُوا نُ َ
واستعدوا ل ُِمق َ
َ
على الصرب واملصابرة  ،والبذل والتضحية  ،وثبَتُوا على طريق احلق.

قم

قبل امليالد

ق هـ

قبل الهجرة
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اجمللد
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مخطوط
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مرقون
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مطبوع

عمرو التومي الشيباين (ليبيا )

هـ

للهجرة

و
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ُولِ َد
ما بينهما زيادة لم توجد في األصل املقتبس بنصه

طور وفا ٍء
عمل ومن
ٍ
ما ق ُْم ُت بِ ِه من ٍ
استعراض لسريته ومواقفه ليس إال ُس َ
يستحق كلم َة وفا ٍء يف َز َم ٍن ق َّ
الش ْج َعان.
ل َِر ُج ٍل
الصدق ُّ
ُّ
َل في ِه الرجال ُّ

( ) .....

إشارة إلى كالم محذوف من األصل املقتبس بنصه

~

على التقريب ( إذا ذكرت قبل تاريخ )

-

من كذا إلى كذا ( إذا توسطت بني تاريخني )

[



قالوا عن النامي ...

ُح ْسنِي أدهم َج َّرار ( فلسطني )

ْت لهْ :أر ِخ
ْب ،لَ ْم يَ ْخ َض ْع يو ًما ولَ ْم يَنْ َح ِن ،ولَ َّما قُل ُ
عمرو النامي َر ُج ٌل َصل ٌ
ُ
قليالً .قال :هذه مبادئي!! .وقد َذ َه َب يف سبيلها.

حممود حممد الناكوع ( ليبيا )

أعظم املواقف؛
الدكتور عمرو خليفة النامي أَُّم ٌة يف َر ُجل َ ،ش ِه َد ْت لَُه ليبيا َ
شاعرا  ،وأديبًا  ،ومناض ً
شامخ العطاء.
ال َ
ُم َربِّيًا  ،أستاذًا ً ،
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أمحــد املاقين ( ليبيا )

اس�م الدكتور عمرو النامي يف جبل نفوسة  ،ثُ َّم َس َط َع يف َس َماء ليبيا
لَ َم َع
ُ
وهيهات أن
ش�رقًا وغربًا  ،ثُ َّم أخذ يتر ّدد يف احملافل العربية واإلسلامية ...
َ
ِن صاحبُها حتت التراب .
تنطفئ جذو ُة العلم واإليـمان حىت ْ
وإن ُدف َ
أبو ُم َهــــند ( ليبيا )

جمالس األدب والش�عر
الرجال القالئل يف ليبيا ٌ ،
أديب َع َرفَتْ ُه ُ
َر ُج ٌل من ِّ
كاتب
صحفي َع َرفَت
والنقد ،
ُ
الصحف مقاالتِه منذ أن كان طالبًا باجلامعة ٌ ،
ٌّ
ومفكر يَ ْحم ُ
رقيق الشعر
شاعر
ٌ
مطبوع ُ
ِي وأمته اإلسالمية ٌ ،
ِل ُه ُمو َم وطنه الليب ّ
أثرها يف جلس�ائها بسرعة
ُ
فصيح العبارة  ،وش�خصي ٌة اجتماعية حمبَّبة تترك َ
كنت من ُم َخالِفِيه فال تَ ْمل ُ
ُ
ِ
ِك إال أن
وإذا
،
�ه
ب
ح
ت
أن
إال
ِك
ل
م
ت
ال
..
عجيب�ة
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َد َر ما يَ ْح ِملُ ُه من مواهب .
تَ ْحتَ ِر َمه وتُق ِّ

اإلسالم ،وعن الدعاة العاملني يف هذا العصر.

عبداهلل العقيل (السعودية)

َر َج ٌل رائ ٌد من ُر َّوا ِد احلركة اإلسلامية يف العصر احلديث َ ..ر َج ٌل القى
ِح ِن ما يَ ْع َج ُز أَ ِش َّد ُاء الرجال عن تَ َح ُّملِ ِه واصطبا ِر ِه  ..هو َر ُج ُل
من االبتالء وامل َ
املصاعب ألنَّه َر ُج ُل عقيد ٍة وف ْ
ور َج ٌل َس َما يف تَ َص ُّو ِر ِه  ،فعاش كا ُ
حل ِّر بني
ِك ٍر َ ،
العبِيد  ،وكالغريب يف َز َم ٍن َكثُ َر فيه ال ُغ َرباء .
َ
حممد بن سعيد املعمري ( ُع َمان )

حيىي سعــــيد ( ليبيا )

وفق�دت بَ ْع َده ُصور َة املس�لم
عرفت اإلسلا َم يف ش�خص النامي..
ُ
ُ
احلقيقي.
تروبر يل جاسيك ( الواليات املتحدة األمريكية )

تفتخر به ليبيا فإنه الدكتور عمرو النامي.
إ ِْن كا َن ثَ َّم َة َر ُج ٌل
ُ

راجي راموين ( الواليات املتحدة األمريكية )

�ر َك عمرو النامي يف ِ
اإلعجاب برصانته وذكائه
ذاك َرتِي انطبا ًعا ِملْ� ُؤ ُه
ُ
تَ َ
الد ْر ِس والبحث يف َم َج ِ
العلُوم
واجتهاده  ،وتَ َطلُّ ِع ِه إىل املش�اركة بقلمه يف َّ
ال ُ
عظيما لتاريخ السلف
اسا ،
ْت فيه ً
اإلسالمية  ،و َع َرف ُ
شاعرا َح َّس ً
وتقديرا ً
ً
أيضا ً
فكرا ورجاالً .
 ،وشغ ًفا
ً
واضحا بالتراث ً
حممد صاحل ناصر ( اجلزائر )

وا َ
حل ُّق يُق�ال :إ ّن األخ عمرو النامي صورةٌ صادق ٌة عن املس�لم العامل،
والداعية اجملاهد الذي ال يَ ّ
كل وال يَ َم ّل من العمل الدؤوب يف الدعوة الفردية
واملُ َحاضرات والن�دوات واحلوارات ،وتقدمي الصورة املش�رقة املضيئة عن
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تَقْدمي
الس ْف َر الغايل املوسوم « َع ْمرو
عظيما وأنا ْ
كم كان ُسروري ً
أس�تَل ُِم هذا ِّ
َ
ير ُة َع َطا ٍء فِي َد ْر ِب اخليْرِ» بواسطة الربيد ،وال أدري حقًّا أكا َن
الناميَ ..م ِس َ
ِن َع َم ِل أحد أبنائي الذين أعتَ ُّز بِبُنُ َّوتِهِم ال ِع ْلمِيَّة بسلطنة ُع َمان،
سروري ألنه م ْ
َ
بأح ِد أولئ َ
ني النُّ َشطاء النُّ َز َهاء الذين
ِك ُّ
أم ألنه بَ ْح ٌث إنَّ َما يتعل ُ
الد َعاة اإلسالمِيِّ َ
َّق َ
تَ ْرب ُ
ِم ُ
الر َؤى الفكريّة
روابط الصداقة
َّ
واألخوة ،وألتقي بِه ْ
ِطين بِه ْ
ِم يف كثريٍ من ُّ
الع َق ِديَّة.
واالنشغاالت َ
فإن
وكان ُسروري أ ْع َظ َم وأنا آيت على آخ ِر صفح ٍة يف عمله الرائع ذاكَّ ،
بعض األعمال ال ِع ْلمِيَّة تَ ُش ُّد انتبا َهنا ،وتَ ْستَ ْح ِو ُذ على فكرنا ،فال نستطي ُع منها
َ
ً
فكاكا أو نتركها جانبًا إىل غريها حىت نأيت إىل آخ ِر صفح ٍة فيها.
ِي يَ ْد ُخ ُل يف
َّإن هذا العمل الذي أنْ َج َز ُه الش�يخ ُسلطان بن مبارك َّ
الشيْبَان ّ
هذا التصنيف دون ُمبالغ ٍة أو ُمجاملةٍ.

عرفت سلطان الشيباين شابًّا يف ُم ْقتَبل ُع ُمره  -وما ُ
يزال واحلم ُد هلل
ولقد ُ
فعرفت فيه منذ األيام
الشرعي بسلطنة ُعمان،
 عند التحاقي ب َِم ْع َه ِد القضاءُ
ّ
جادا ،رصينًا ُمجته ًدا ،ال يُرى َ
طول وقته
األوىل من تدريس�ي باملعهد طالبًا ًّ
تطو ِ
بطن ٍ
رات الفكر اإلسالمي يف
متابعا ٍ
إال ُمنَقِّبًا يف ِ
كتاب ،أو ً
حبرص شدي ٍد ُّ
مستفس�را عن مسألةٍ،
مظانّه املقروءة واإللكترونيّة ،وال يُرى بني ُزمالئه إال
ً
أو متح ّققًا عن معلومة.
�د على مالحق�ة أ ْم َجا ِد التاريخ اإلسلاميُ :علماء،
حرصه َ
أش َّ
وكان ُ
ٍ
ومواقف ،وشخصيّاتُ .م ْغ َر ٌم شديد الغرام باملَ ْج ُه ِ
ول يُ َع ِّر ُف به ،أو
وأحداث،
َ
راب عنه ،ويُجليه للناس أوراقًا مليئ ًة باملعلومات دقيق َة ال ِعلْم،
املغمو ِر ُ
ينفض التُّ َ
كاتب رصني.
ب َِم ْو ُضوعي ٍة أكادمييّةٍ ،واتزا ِن ٍ
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�م ُت فيه منذ الوهلة األوىل َم َخاي َ
ِ�ل النجابة والذكاء ،واختَ ْرتُه
وقد تَ َو َّس ْ
عجم أعالم
ضمن طاليب األوائل يف فرقة البحث اليت َك َّونَّاها ملشروع « ُم َ
بَ ْع ُد َ
وازددت بعد احتكاكي بعمله وتوثيقه ومواظبته
اإلباضيّة (قسم املش�رق)»
ُ
إعجابًا ب ُِم َميِّزاته ال ِع ْلمِيَّة واألخالقيّة ،ل�ذا ألْ َح ْح ُت على ُمدير معهد القضاء
ِي على إحلاق ُس�لطان ب ِ
ِسل ِ
ْك
الش�رعي أخي الش�يخ ِزيَاد بن طالب ْ
املع َول ّ
التدريس باملعهد بعد تَ َخ ُّر ِجه ،غري َّأن ظروفًا حالت دون حتقيق هذه الرغبة.
ونس�يت ُم َميِّ ِ
�زات هذا البحث
انس�قت مع ُم َميِّزات الباحث،
ترانِي
ُ
ُ
وموضو َعه ،فما من ٍّ
شك يف أن اختيار س�لطان الكتاب َة عن الشيخ الدكتور
قبل ِّ
إعجاب بش�خصية النامي العلمية َ
ٍ
كل اعتبا ٍر
عمرو النامي إنَّما هو ولي ُد
�ب ،وسيوافقه  -وال َش َّ
�ك  -على هذا اإلعجاب كثريٌ من
َ
أحس ُ
آخ َر فيما َ
عاريف النامي من املش�ايخ واألساتذة ش�رقًا وغربًا ،يف العالَ ِم اإلسالمي أو
األقطار األوربيّة.
وح َّر ْضتُ ُهم على االقتدا ِء
ولَطالَما نَ َّو ْه ُ
�ت بعبقريّة النامي أما َم ُطلايبَ ،
ِسلطان ا َ
بسريته العلميّة نَثْ ًرا ِ
حل ُّق ْأن يتولّد عن ذلك
أوش ْع ًرا ،تألي ًفا وتَ ْحقِيقًا ،ول ُ
ِ
فر القَيِّم؛ الذي يتَّ ِس ُم باحلرص الدقيق على تَتَبُّ ِع آثار النامي،
اإلعجاب هذا ِّ
الس ُ
واستقصا ِء البحث عنها يف َم َظانِّها القريب ِة والبعيدة املطبوع ِة واإللكترونيّة ،فال
�د هذا ُ
االستقصاء
ُراء بِ َهذه الصفة ،اليت أعين بِ َها
َر َو أن يَ ُش َّ
َ
العمل انتبا َه الق َّ
غْ
َ
الوصول إىل املعلومة
املتنو َع َة اليت تُ َس ِّه ُل
والتدقيق
َ
العلمي والتوثيق ،والفهرس َة ِّ
َّ
ٍ
عمل إلكتروين حقًّا.
بطرق سهل ٍة يسري ٍة سريعةٍ ،وكأنّنا أما َم ٍ
وإذا كان يل َ
�و َف
حول هذا العمل
ٌ
مالحظات  -وهي ضئيل ٌة  -فإنِّي َس ْ
ني ُّ -
وكل ٍ
�د ،ألنّي على يق ٍ
متمر ٍس
ِ�س بِ َها يف أُ ُذ ِن تلميذي املُ ِج ّ
أ ْهم ُ
باحث ِّ
ُ
�م ِ
اجلاد ُة
تشترك فيها
ات اليت
يوافقين على هذا اليقني َّ -
ُ
األحباث َّ
بأن م َ
الس َ
ِن ِّ
�د ُه لَ َها صاحبُها ،مهما يتما َدى يف
غالبًا :أنَّها ال تَتَّ ِص ُف بالكمال الذي يَنْ ُش ُ
البحث والتمحي�ص ،ومهما يُ َك ِّر ُر من املراجعة بالزيادة والتنقيص ،ألن هذه
وأو ُل ال َغيْ ِث ق ْ
خطوةٌ أوىل تليها ِ -
ِر.
حبول اهلل -
ٌ
خطواتَّ ،
َط ٌر ثُ َّم يَنْ َهم ُ
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ُ
ِس َ
الص َّح َة
�لْطان
َ
التوفيق والس�داد ،وأدعوه تعاىل أن يَ ْمنَ َح ُه ِّ
أسأل اهلل ل ُ
فإن
الوافرة ،والطمأنينة النفس�يَّة الكاملة؛ ليُنْ ِج َز أعمالَه العلميَّة اآلنيّة واآلتيةَّ ،
وح
األُ َّمة اإلسالمية يف حاج ٍة ش�ديدة إىل إبداع أبنائها َّ
الشباب املتميِّزين ب ُِر ِ
اص َرة.
األصالة واملَُع َ
حممد صاحل ناصر
اجلزائر يف 19 :ربيع الثاين 1426هـ
 29مايو 2005م

َـــد َمة
ُمق
َّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
اَ
ْق أَ ْج َمعِني؛
أش َر ِف اخلَل ِ
والسلام على ْ
حل ْم ُد هلل َر ِّب العالَ ِم َ
ني ،والصال ُة َّ
بإح َسا ٍن إىل يوم ال ّدين.
سيِّدنا ُم َح َّم ٍد وعلى آله وصحبه و َم ْن تبعهم ْ
موضوع َلر ْص ِد َمسرية حياة الباحث األديب َع ْمرو
أ ّما بَ ْع ُد؛ فَ َهذا الكتاب
ٌ
ِي (1358هـ1939 /م  )....... -والتعريف
ِي الليب ّ
بن خليفة النامي النالوت ّ
ب ُِمؤلَّفاته وآثاره العلمِيَّة ،وهو جدي ُد الطرح فيما أعلم ،إذ لَ ْم أَ ْظ َف ْر بدراس�ةٍ
ٍ
احلديث عنها الحقًا.
وجزة سيأيت
سابق ٍة يف املوضوع ،سوى
ُ
كتابات ُم َ
ِع ُت عن (عمرو النامي) َّأول مرة س�نة 1414هـ1994 /م،
وقد َس�م ْ
باع طوي ٌل يف خدمة التراث اإلسلامي
وكان َمبْلَ� ُغ ِع ْلمِ�ي به أنه َر ُج ٌل لَُه ٌ

َس ًرا ولَ ْم يُ ْعل َْم مصريُه ،وها أنا ذا أكتُ ُب
ونَ ْش�رِه ،غري أنه ما لَب َ
ِي ق ْ
ِث ْأن أُ ْخف َ
َض ْت عشرون سن ًة من تاريخ اختفائه!!
عنه اليو َم وقد انق َ
َصي املعلومات
ِن يَ ْو ِم َس َماعي عنه
ُ
اجتهدت يف َج ْم ِع أخباره وآثاره ،وتَق ِّ
وم ْ
املتداولَة والنُّ َ
ِ
والعبارات املُ ْقتَبَ َس�ة
املقتضبَة
قول َ
عنه ،وإميانًا مين بأ ّن احلكايات َ
ِ�م حيا ٍة َح َر ْص ُت على التأنِّي
من هنا وهناك ال تَ ْصنَ ُع تارخيًا وال
ترس�م َم َعال َ
ُ
�ت ُم َّد ًة بني ُكتُ ِب النامي ومؤلَّفاته وأفكاره،
يف كتابة هذا األس�طر ،وع ْ
ِش ُ
َ
َت
وحاولت أن أنتقل من َج ِّوي إىل َج ِّوه ،ومن َع ْصرِي إىل َع ْصرِه ،حىت تَكا َمل ْ
ُ
ِي بالصورة اليت تراها يف هذه الدراس�ة،
عندي
ُ
مالمح مسيرة عطائه ال ِع ْلم ّ
تراخيْ ُت أكثر من
وأحس�ب أن َّ
كتبت ،ولو َ
مد َة عشر سنني كافي ًة إلبراز ما ُ
ذلك لَ َما كان للكتاب َح ٌّظ يف الظهور ،فإنِّي إىل يو ِم تسليم ِه إىل املطبعة ِز ْدتُ ُه
حديث َع َّرفَتْ ُه ّ
رغما
مصطلح
ِي):
ٌ
َسر ّ
ٌ
منظم ُة العفو الدولية بأنه :احتجا ُز شخص ُم َح َّد ِد اهلُ ِويَّة ً
( -االختفاء الق ْ
ٍ
ْض الكشف عن مصريه أو االعتراف باحتجازه .انظر
عنه ،من جانب
جمموعات منظمة أو أفراد عاديني ،ث َُّم َرف ُ
الوثيقة رقم IOR 2007-/001/51 :الصادرة عن املنظمة بتاريخ 5:فرباير/شباط 2007م.
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وصح ْح ُت منه ما بان يل عد ُم صوابه!
أشياء لَ ْم تكن فيهَّ ،
***

َت تَ َج َّم َع لَ َد َّي من املصادر حول سرية «عمرو النامي» ما
و َعبْ َر سنني َخل ْ
ِما يلي:
يَ ْد ُخ ُل تصني ُفه ضمن شي ٍء م َّ
املرء أدرى
 )1آثار النامي نفس�ه ،وهي ْأوثَ ُق َم ْص َد ٍر يُ ْعتَ َم� ُد عليه ،إذ ُ
واملؤسف أن ال تَ ِج َد َم ْن يُ ْعنَى بِ َها مع أَ َه ِّميتها،
ِحالِهِ،
ُ
وآثاره ناطق ٌة ب َ
بنفس�هُ ،
َد ُم ُه الباحث إذا
ِن جدي ٍد يُق ِّ
نفس�ه يف أكثر تراجم األعالم ،فليس م ْ
والش�أ ُن ُ
َ
ِم ل َخ َر َج
تَ َع َّر َ
ض لَ َها س�وى تَ ْر َدا ِد ما قاله سابِقُو ُه ،مع أنه لو نظر يف مصنَّفاتِه ْ
َ
َ
مالمح
َّت ل ُه
منها بصور ٍة أ ْوفَى عن كاتبيها ،وعايَ َش حال ُهم عن ق ُْر ٍب ،وتَ َجل ْ
ُ
ِم.
شخصيَّاتِه ْ
الوقوف على أكثرها ،وبقي ُ
ُ
القليل
�ر يل
ومؤلَّ ُ
فات النامي وكتاباتُه تَيَ َّس َ
ِما أش�ار هو بنفسه إليه ،أو ذ َ
َك َر ُه غريُه ولَ ْم أَ َّطلِ ْع عليه ،وسيتّضح ذلك من
م َّ
خالل الدراسة.
ِ
وتطو ِر
ِت النَّ َظ َر إىل أ َه ّمية مراسلاته يف
وألْف ُ
استكش�اف َم َراحل حياته ُّ
قدر ال ب�أس به ،وأرجو أن يُتْ ِح َفنِي
ور َؤاه ،وقد تواف ََر عندي منها ٌ
أف�كارِه ُ
خاص ًة
أس�اتذتِي وإ ْ
شيء كثريٌَّ ،
ِخ َوانِي ب َِما لَ ْم ْأظ َف ْر به ،وهو َح ْس َب تَ َص ُّورِي ٌ
التواصل مع أصحابه
إذا َعل ِْمنَا َّأن النامي كان َش� ُغوفًا باملراسلة ،دؤوبًا على ُ
ِ
وخالنه ومشاخيه.
ِ
الكتابات مقاالن
 )2م�ا َكتَبَ ُه معاصروه أو َم ْن أتى بَ ْع َد ُه ،ويَتَ َص َّد ُر هذه
لزميله َم ْح ُمود ُم َح َّمد النَّ ُ
«الدكتور َع ْم ُرو النَّامي
اكوع (ليبيا)؛ األول ُبعنوانُّ :
�ر بصحيفة العالَم الصادرة بلندن ( عدد  :468السبت
سريته و َم َواقِ ُفه» نُ ِش َ
ات يف األَ ْع َمال
 7ش�عبان 1413هـ 30 /يناير 1993م)؛ والثانِي« :نَ َظ َر ٌ
الف ْ
�ر ب َِم ْوقِ ِع الكاتب على اإلنترنت
ِك ِريَّ�ة واألدبيّة ل َِع ْمرو َخلِي َفة النَّامِي» نُ ِش َ
عام 1324هـ2002 /م ،ويف كتابه« :مالمح الصراع السياس�ي والثقايف
يف ليبيا احلديثة».
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بص ُدور ٍ
كتاب
وبعد تَ َمام دراستي وقُبَيل خروجها من املطبعة
ُ
فوجئت ُ
لألس�تاذ العزيز حممود حممد الناكوع ،حيمل عنوان «الدكتور عمرو خليفة
النامي ..سريته ،مواقفه ،أعماله الفكرية واألدبية» َج َمع فيه ما كتبه سابقًا عن
فاضطرنِي إىل التريُّث قلي ً
ال لتعديل بعض
النام�ي ،وأضاف إليه جدي ًدا كثريًا،
ّ
املعلومات اليت تقتضي التعديل.
َص� َد َرت الطبع ُة األوىل من كتاب الناكوع س�نة 1426هـ2005 /م
وص َد َر ْت طبعتُه الثانية يف هذه
عن دار احلكمة بلن�دن ،يف  208صفحاتَ ،
املؤلف فص ً
ال
ِصر ،أضاف إليه ُ
السنة 1428هـ2007 /م عن مكتبة َو ْهبة بِم ْ
جدي ًدا عنوانه « َه َكذا تَ َح َّدث هؤالء عن َع ْمرو النامي».

�ت من
ِس ْ
ثُ َّم تأتِ�ي تَ ْر َج َم ُة «معجم أعالم اإلباضية» املَُر َّك َزة ،واليت ا ْقتُب َ
الدكتور ُم َح َّمد صالِح ناصر (اجلزائر) ،و ُطب َِع ْت
ش�يخنا
ترج َم ٍة ُم َط َّولٍَة كتبها
ُ
َ
ُ
املترج َمة من طرف دار
اإلباضية»
عن
«دراس�ات
النامي
أطروحة
مقدمة
يف
َ
الغرب اإلسالمي.

وللدكتور مصطفى صالِح باجو (اجلزائر) مقا ٌل ُبعنوان« :الدكتور عمرو
خليفة النامي ..معال ُِم آثاره وأفكاره» نُشر بالعدد السابع من دوريَّة «احلياة»
ِيلي
الصادرة باجلزائر يف رمضان 1424هـ /نوفمرب 2003م ،وهو مقا ٌل تَ ْحل ّ
اعتىن بقراءة أفكار النامي ودراس�تها ،واعتمد يف مادته التارخيية على ما سبق
ذكره من كتابات املعاصرين ،دون إضافة جديدٍ.
ُ
وكتب األس�تا ُذ فتحي الفاضلي (ليبيا) مق�االً بعنوان «العمالق احلاضر
َ
دو ًم�ا :الدكتور عمرو خليفة النامي» نش�ره على موقعه باالنترنت .وأخريًا
كتب أس�تاذُنا الفاضل املستش�ار عبداهلل العقيل (الس�عودية) مقاالً ب َِم َجلّة
املُ ْجتَ َمع الكويتية ،نُ ِش َر يف العدد  1712الصادر بتاريخ  4رجب 1427هـ/
 29يوليو 2006مَ ،س َّماه «الداعية عمرو خليفة النامي :أستاذ اجلامعة وراعي
الغنم» وهو احللقة ( )97ضمن سلسلة (من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية
املعاصرة).
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�وى ذلك فال يَ ْع ُدو ْأن يَ ُكو َن تعليقًا يف هامش دراسةٍ ،أو لَ ْم َح ًة
َّأما َما ِس َ
ٍ
عابرا.
سريع ًة يف جملة تَ َض َّمنَ ْت بض َع
إشارات ،أو ً
ثناء أدبيًّا ً
صاحبَه أو لَقِيَه أو
اس ٌ
ُ )3مقَابَالت و ُم َر َ
لات؛ مع َم ْن َع َر َف النام�ي أو َ
ُ
�وا َن إذا أ ْخب ِْر ُت عن واح ٍد من أولئك يف
َربَ َطتْ� ُه به عالق ٌة أيًّا كانت ،ولَ ْم أتَ َ
مقابَلَتِ ِه وإجراء لقا ٍء معه أو مراس�لته ْإن بَ ُع َد َمحلُّه ،وإن كانت هذه األخري ُة
َ�د ُت منها فائد ًة ُجلَّى،
غريَ ُم ْج ِديَ�ةٍ يف كثري من األحيانَّ ،أما املقابالت فأف ْ
وأعتذر للقارئ من اآلن عن عدم ذ ْ
ِمن قابَْلتُ ُه ْم نزوالً عند
ِك ِر ْ
�ما ِء كثريٍ م َّ
أس َ
رغبتهم.
أظفر
حاضرات
ُ )4م
ٌ
ٌ
�معِيَّة ،أما املُ َح َ
وتسجيالت َس ْ
اضرات فواحد ٌة لَ ْم ْ
بغريها؛ «قصة ش�هيدٍ» لألستاذ حممد بن س�عيد املعمري ،ومع أنه لَ ْم يأت
ٍ
مهمة حول املنهجية
فيه�ا جبدي ٍد من الناحية التارخيية إال أنه َص َّدرها
بتنبيهات ّ
أحاديث ُم َس َّجل ًة
الصحيحة لكتابة تراجم األعالم .ونَ َش َر موق ُع (املنارة لإلعالم)
َ
ِ
ذكريات
تتناول ذكريات أصحابِ َها عن الناميَ ،شملت ثالث حلقات تناولت
بوسن ،وحممود الناكوع ،وسالِم سالِم قنان.
احلاج عبداهلل ّ
ُك ٍّل منّ :

ورفَ َدتْين
 )5أ ّما شبكة االنترنت فقد كانت ساح ًة خصب ًة يف هذا املَ َجالَ ،
موادها بني ُص َو ٍر
يسير،
ٍ
خصوصا الليبية منها ،وتَنَ َّو َعت ُّ
ً
مواق ُِعها ش�يئًا غريَ
الق�ارئ قائم ًة بِ َها يف مصادر
ومقاالت وقصائ�د ومعلومات متناثرة ،يرى
ُ
اج ِعهِ .وال يَ ُفوتُنِي ُهنا أَ ْن أَ ِش�ي َد با ُ
البحث و َم َر ِ
جل ُهو ِد البَنَّ َاء ِة اليت يَتَ َضاف َُر على
باس ِم النامي؛
اح ْ
ِزةٌ يَ ْس َع ْو َن إىل إنشا ِء موق ٍع إلكترو ٍّ
تكليلها بالنَّ َج ِ
إخ َوةٌ لنا أَع َّ
ين ْ
وص َو ِر ِه وما قيل فيه ،مع
يُ ْعنَى َبر ْص ِد ِس ِج ٍّل كامل عن سريته وأعماله ورحالته ُ

فتح باب املشاركة ملن أراد إبداء املالحظة أو إضافة مادة جديدة.
***
املصادر ،وفيما يتعلق ب َِمنهجية البحث أَلْ َز ْم ُت نفسي بقاعد ٍة
ص
هذا ما يَ ُخ ُّ
َ
ِن تَ َر ِ
احلديث عن اإلنتاج
اج َم ،هي أن يَ ْش َغ َل
ُ
َج َريْ ُت عليها يف كل ما أَ ْكتُ ُب م ْ
الظهور إىل تاريخ املراجعة األخرية ملادة الكتاب يف حمرم 1428هـ.
 -ل َْم يُ ْكتب لِ َهذا املوقع
ُ
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للمتَ ْر َج ِم لَُه ن ْ
ِص َف املا ّدة على األقل ،لِيَقِينِي َّأن ال ِعل َْم هو املؤثِّ ُر األكربُ
العلم�ي ُ
ِم ،وبه امتازوا عن غريهم،
يف حياة ُ
العظماء ،واملُ َو ِّج ُه األقوى ل َِمسيرة حياتِه ْ
وترفّعوا عن َم ْن َع َدا ُهم.
ِج من كتابات
ويدخل يف ذا الباب
ُ
ملحقات البح�ث اليت ْأو َد ْعتُ َها نَ َماذ َ
النام�ي املتمثّلة يف مقاالته و ُمحاضراته وقصائده ومراسلاته ،فإنَّها جوهرةٌ
ثَمِين ٌة ،لَيْ َت ُك َّل الباحثني يف تاريخ األعالم يش�اركونين يف إخراج مثيالتِ َها،
وألخرجنَا
ولو فعلوا لكان اليوم بني أيدينا َكنْ ٌز نفيس من تراث األسلاف،
ْ

ِن َمآث َِر ُط ِويَ ْت فَل َْم يَ َك ْد يُ ْس َم ُع عنها.
قدرا وفريًا م ْ
للعالَم ً
وأ ُع�و ُد هنا ألُنَبِّ�هَ على أم ٍر نَبَّ ْه ُت عليه س�ابقًا يف غري هذا املوضع؛ هو
َوام ِ
ِض ِه
ضرور ُة تَ ْم ِ
حيص قضايا التاريخ ودراس� ِة جوانبه وأبع�اده ،وتَتَبُّ ِع غ َ
وسنا
وخفاياه ،حىت نصل إىل نتيج ٍة نَ ْحس�بها هي الصواب ،فإذا اطمأنَّ ْت نُ ُف ُ
واستخالص العِبَ ِر منها ،أما ْأن نُق ِ
ْح َم أن ُف َسنا من
إليها صار يف ُو ْس ِعنَا تَ ْحليلُها
ُ
تسليم ب ُ
ض َعبَ ٍث ،و َم ِض َيع ُة ٍ
ِك ِّل
البداية يف نطاق التحليل فذلك َم ْح ُ
وقت ،ألنه ٌ
م�ا يُنْق ُ
�س على َو ْه ٍم ،وذلك َدأْ ُب
َل َص َّح أو لَ ْم يَ ِص َّح ،وقد يكون بُنيانًا أُ ِّس َ
ِم.
َّ
العام ِة و َم ْن َر ِض َي ب َِمنْ ِزلَتِه ْ
***
مواد الكتاب كما يلي:
رأيت أن يكون
وبناء على ما تَق َّ
َدم ُ
تقسيم ِّ
ُ
 -مقدمة؛ وهي هذه اليت بني يدينا.

 عم�رو النامي يف ُس ُوج� َزة يف صفحة واحدة؛
�طور؛ وهي ترمج ٌة ُم َ
َص ٌة من ما ّدة الكتاب م�ع أ َه ِّم َم َر ِ
الق�ارئ فيها ُزبْ َد َة
اج ِع َها ،يَْلقَى
ُ
ُم ْس�تَ ْخل َ
عناء انتقاء
ال�كالم ،ويَ ِج َد
ُ
الباحث فيها ما يبتغيه عند التوثيق العلمي ،لتكفيه َ
املطولة.
ِمة والْ َم َراجع األساسية من َ
الترج َمة َّ
الْ َم ْعلومات الْ ُمه َّ
ش�يء
ْت َّإن هذه الس�طور املوجزة
ولس�ت ُم ْع ِطيَها َ
فوق حقِّها ْإن قُل ُ
ُ
ٌ
نصف مادته أو تزيد ،وغرضي من ذلك أن أعرض مادة نفيسة مغمور ًة من تراث
 -تشغل
ملحقات الكتاب َ
ُ
ناطق عن مسريته العلمية والفكرية.
النامي ،هي َخيْ ُر ٍ
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صدرك إذا َو َج ْد َت
أكثر الدراس�ات املعاصرة ،فبينما يَنْ َشر ُ
ِح ُ
ُمه ٌّ
ِم تفتقر إليه ُ
كتابً�ا ب ُِر َّمتِ ِه يتح ّدث عن َعلَ ٍم تبحث عنه؛ إذا بالكتاب ِ
نفس�ه يُ َع ِّك ُر َص ْف َوك
أس ُط ٍر ب ِ
ِش ِّق
حني يَ ْس�تَنْ ِف ُد وقتَك لتس�تخلص منه خالصة الترمجة يف َخ ْم َس ِة ْ
األَنْ ُفس.
جعلت باقي مادة الكتاب يف قسمني:
ثُ َّم
ُ

 قس ٍم َّأول بعنوان «مسرية حياة النامي»؛ يَ ْش َم ُل احلديث ُم َف َّص ًال عن
نس�به ومولده وموطنه ،وعائلته وأسرته ،ومسريته العلمية ب ُِم ْختَل ِ
ِف مراحلها
وش�يُ ِ
وخه ،ورحالته وتنقالته ،وعص�ره ومعاصروه وعالقاته،
و َم َح ّطاتِ َهاُ ،
ونش�اطاته االجتماعية والتعليمي�ة والصحافية وخدمته للت�راث ،وصفاته
ِحنته ومصريه.
َ
وش َمائله ،وم ْ
وتتضم ُن
ِمة يف حياة النَّامِي؛
لت هذا القسم جبدول يتناول
َ
وذيّ ُ
َّ
تواريخ ُمه َّ
�ر ًدا أل َه ِّم األحداث اليت َوق ََع ْت له مع تاريخ وقوعها ُم َرتَّبَ ًة حسب أقدميّتها
َس ْ
من يوم والدته إىل آخر األخبار عنه قبيل اختفائه .وهذا من ش�أنه ْأن يُ ْع ِط َي
وض َّراء.
تَ َص ُّو ًرا
واضحا عن مسرية عطائه وما اكتنفها من َس َّراء َ
ً
ِس ٍم ٍ
ِي؛
 وق ْثان عن «آثاره ال ِع ْلمِيَّة»؛ يَ ْحوِي دراس ًة وافية إلنتاجه ال ِع ْلم ِّ
ٍ
معلومات َح ْولَه.
ُم َرتَّبًا حس�ب تاريخ إِنْ َجا ِزهِ ،مع إِلْ َما ٍم بكل م�ا يتواف َُر من
أساس مادة الكتاب ،ألنه يُ َجلِّي مسري َة عطاء النامي املتمثِّلَ ِة يف
وهذا القسم هو ُ
َ
جداول
وحرصت على إرفاق
مؤلفاته وتَ ْحقِيقَاتِ ِه ومقاالته ورسائله وأشعاره،
ُ
ٍ
اعتبارات متع� ّددة ،كزمان التأليف ومكانه
آثار النامي حس�ب
به ،تُ َصنِّ ُف َ
ومنهج الكتاب وموضوعه.
األو ِل ريثما أس�تكمل جوانب
ُ
ِس� ِم َّ
وكنت بداي ًة عاز ًما على تأجيل الق ْ
النَّق ِ
لتضار ِب اآلراء حول كثري م�ن القضايا املتعلقة بهِ ،لكين
ْ�ص فيه ،نظرا ُ
َي أكوا ُم
 بعدما َو ّز ْع ُت نُ ًس�خا ّأولية من مادة هذا البح�ث  -انْ َهالَ ْت َعل َّ
ُ
ِعوا أنّي أكتب
املالحظات ،بل وصلتين
ِن ٍ
وسم ُ
رس�ائل م ْ
أناس عرفوا النامي َ
ِط ِ
ابتداء من ليبيا َم ْس�ق ِ
ومرورا باجلزائر وتونس واملغرب ومصر
رأسه،
عنهً ،
ً
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والسعودية ُ
وانتهاء ب َِماليزيا
والك َويْت واإلمارات،
ً
وس�وريّة واألردن و ُع َمان ُّ
وأملانيا وبلجيكا وبريطانيا والواليات املتح�دة األمريكية ،وحني َعل ِْم ُت َّأن
ذْ
ٌ
رج�ل لَ ْم تُ َكبِّل القُيو ُد
ِس�ا ِن ُك ِّل هؤالء تَيَ َّقنْ ُت أنه
�ر النامي َو َر َد على ل َ
ِك َ
حلدو ُد أدبَه وف ْ
َص ْوتَه ،ولَ ْم تُ َط ِّوق ا ُ
املضي قُ ُد ًما يف
ِك َره.
ّ
وش�جعين ذلك على ّ
استكمال البحث.
***
وقبل اخلتام يعنيين هنا أن أنـبّه إىل ُجملة أمور:

أعلم يقينًا أنه أمانة عظيمة ،ال بُ ّد من حس�ن
�ب
َ
 )1حني أكتُ ُ
التاريخ ُ
مهما أن نترفّع عن َس َفاس�ف األمور ،وال
أدائه�ا ،وإتقان تبليغها ،لذا كان ًّ
ُ
والعاقل اللبيب يُدرك أن
نَ ُخوض يف كل ما تلتقط�ه األُ ُذ ُن من أنباء وأخبار،
عج بالش�ائعات على أفواه الناس ال يُ ْع ِج ُزه أن يَ ْمأل من تلك
عصرا َك َع ْص ِرنَا يَ ُّ
ً
ٍ
وأدب
عاع،
الر
ج
َم
هل
ا
ش�يمة
من
ذلك
لكن
ش�اء،
إن
ّدات
ل
ج
م
(األحاكي)
ُ
ُ
َ ّ
اإلسالم الرفيع يُخربنا ْأن ال فرق بني الكاذب و َم ْن يُح ّدث بكل ما يسمعه.
أصنَ َع من النامي (بطال أس�طوريّا) وأصطنع دور
ِن غاييت ْأن ْ
 )2ليس م ْ
(الروائي) الذي يُتقن (تفصيل) ِ
ِن هديف
مالحمِه (وحياكة) بُ ُطوالته ،وليس م ْ
(املتحري) الذي يكشف (أسراره)
أن أجعل النامي (لغ ًزا خفيّا) وأصطنع دور
ّ
وينبش (خبايا) حياته .النامي أوال وأخريًا إنس�انٌ ،وأنا أكتب عنه كما عاش
ُ
الرسول
وأدب اإلسالم علّمنا أن أُ ْس َوتَنَا احلسنة
إنس�انًا ،وكما عرفتُه إنسانًاُ .
األعظم  ،و َم ْن عداه من اخلالئق يُخطئ ويصيب ،وإنّما تَ ْع ُظم َمنْزِلتُه كلما
َج ّسد سلوك الرسول  يف حياته.
املؤهل
ْ�م هو املؤثّر األكرب يف حياة األعالم ،وال ِعل ُْم ً -
أيضا  -هو ِّ
 )3ال ِعل ُ
ِحقّهم أن نتح ّدث
األكرب لَ ُهم للتأثري يف س�ائر البشر ،لذا بات من اإلنصاف ل َ
نصيب .العاطف ُة ال تلبث أن
عنهم ب َِم ٍ
علمي ليس لالنفعاالت العاطفية فيه ٌ
نهج ّ
العلم هو ا َ
حل َكم الفيصل يف القضية.
تثور ثُ ّم تغور ،ويبقى ُ
***
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ٍ
ِ
بكلمات رائعة للنامي فإنَّها
مقدمات أبْ َحاثي
أخت َِم
ولَئ ِْن كا َن يل عاد ًة ْأن ْ
بِ َهذا املَ ِح ِّل أَ ْولَى وأَ َح ُّق ،فه�ا أنا أَ ُض ُّم صوتِي إىل صوته وآ ُم ُل كما يَْأ ُمل ْأن
بعض جهودِهم إىل
يُ َو ِّج َه الباحثون من الش�باب  -عل�ى وجه اخلصوص َ -
الكش�ف عن كنوز األمة اإلسالمية وإحيائها ونَ ْش ِر َم َحاسنها؛ «لِيَ ْعل ََم العالَ ُم
كلُّه أ ّن َّ
كل َح ْفنَ ٍة من ٍ
تراب يف أرض اإلسالم قد تَ َشبَّ َع ْت منذ ارت َف َع يف األفق
جنب مع مداد
نداء ال إله إال اهلل حممد رس�ول اهلل بدما ِء الش�هداء َجنْبًا إىل ٍ
ُ
َ
تستعد
املاضي
يف
اإلنسانية
أمام
املش�عل
أضاءت
اليت
ة
م
األ
هذه
ن
وأ
العلماء،
ّ
ُّ
ّ
للقيام بذلك الدور من جديد».
وحف َ
وضيْر.
ِن ُك ِّل بُ ٍ
ؤس َ
السا ِع َ
ني إىل ُك ِّل خريٍَ ،
ِظ ُه ْم م ْ
َش َك َر اهللُ َّ
أنت َح ْس�بُنَا
َر ِّب ثَبِّتْنَ�ا على القول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرةَ ،
الوكيل.
ون ِْع َم َ
ِي
ُس ْل َط ُ
بن ُمبــَـا َرك بن َحــ َمد َّ
ان ُ
الش ْيبَان ّ

حمرم 1426هـ
ّ

 -من كلم ٍة للنامي ألقاها سنة 1397هـ 1977 /م يف ملتقى الفكر اإلسالمي بوارجالن  -اجلزائر.
مرات َ
ِد َة ٍ
كنت قد َح َّر ْرتُ َها يف التاريخ املذكور
النظر يف هذه املقدمة ع َّ
قبل طباعة الكتاب ،بعد أن ُ
 -أع� ْد ُت َ
أعاله.
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األول
ِس ُم َّ
الق ْ
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عمرو خليفة النامي
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عمرو خليفة النامي

يف سطور

*

إباضي،
وأديب
باحث
َع ْمرو خليفة النَّامِي (و1358:ه�ـ1939 /م) ٌ
ٌ
ّ
ِّ
ِن نَالُوت يف ليبيا ،تَ َخ َّرج يف كلية اآلداب والتربية باجلامعة
ومفك ٌر
إسالمي ،م ْ
ّ
الليبية ،و َد َر َس يف مصر ،مث نال الدكتوراه من جامعة كمربدج باململكة املتحدة؛
والد ِ
واإلسالمِيَّة .س�ا َه َم يف احلركة التعليمية يف
ْس� َف ِة ِّ
راسات العربيَّة ْ
يف ال َفل َ
ِ�ن آثا ِر ِه العلميةSTUDIES IN« :
بالده و َد َّر َس يف أمريكا واليابان .م ْ
مؤخ ًرا
 »IBADHISMأطروح�ة دكتوراه باإلجنليزية (م�ط) تُ ْر ِج َم ْت َّ
ات عن ِ
اإلباضيَّة» .و«ظاهرة النِّ َفاق يف إطار املوازين اإلسالمية»
اس ٌ
ِر َ
بعنوان «د َ
َّق أكثَ َر من عشرة ُكتُ ٍب؛ أ َه ُّمها:
ومقاالت
(مط)
متفرقة .كما َحق َ
ٌ
ٌ
وأش�عار ِّ
وش َار َك
«أجوبة ابن خلفون» (مط) و«العدل واإلنصاف» للوارجالين (مر) َ
مر ٍ
آخرها
املوس�وعات ال ِع ْلمِيَّة يف ليبياُ .س ِج َن َّ
يف إعداد بعض ُ
ات كان ُ
عد َة َّ
أخباره.
سنة 1402هـ 1981 /م ،مث ْاختَ َف ْت ُ

َمسرية َحيَاة
عمرو خليفة النامي
• نَ َسبُ ُه ومولده وموطنه:

ِيِ :
باح ٌث
�رو ُ
َع ْم ُ
بن َخلِي َف َة بن َس�عيد النَّامِي (بتخفيف الي�اء) ال َع َّزاب ّ
وس�ةَ األَ َش ِّم بالق ْ
ُط ِر
ِج ِ
وأديب ،و ُم َف ِّك ٌر إسلاميُ ،ولِ َد يف بلدة نَالُوت ب َ
ٌ
بل نَ ُف َ

ُ
وت إحدى معاقل اإلباضية يف املغرب
ل
ا
ن
و
.
م
1939
هـ/
1358
سنة
ِي
َ ُ
اللِّيب ِّ
اإلسلامي منذ الزمن القدمي ،وتقع يف املنطقة الغربية من ليبيا على احلدود مع
اعتبارها نِ َهايَ َة جبل نفوس�ة من تلك اجلهة ،وهي على بُعد
تونس ،ويُ ْم ِك ُن ُ
270كم من العاصمة طرابلس.
وش�يخ
ويف نال�وت يقول الش�يخ علي حيىي معمر  -وهو أحد أبنائها
ُ
النامي:-
وت أَْفقَــ َدنِي َص َوابِي
َه َوى نَالُ َ
ـو ِ
نارا
َوأَ ْوقَــ َد لِي م َ
اق ً
ِن األَ ْش َ

ــيل َع ْونًا
ِ
فَل َْو َجاؤوا ب َِوادِي النِّ
ـيل َو ْجدِي
ألَتْل َ
َف َم َاء َوادي النِّ ِ

َوأَ ْعـيا َخافِقِي َو َر َمى َشــبابِي

ِض َرا ُم لَهِيـبِ َها يُذ ِ
ْكي َعــذابِي
ِئ لَ ْو َعــيت َويُز َ
ِيـل ما بِي
لِيُ ْطف َ

الس َح ِ
اب
َوأَ ْر َه َ
ــق بَ ْع َد ُه ُم ْز َن َّ



ونالوت هي اليت كانت تُ ْع َر ُف سابقًا بـ «اللوت» بالالم ،ومنها َخ َر َج
الترج َمة
* هذه النبذة تكفي
َ
ِمة والْ َم َراجع األساسية من َ
القارئ – إن شاء اهلل – عنا َء انتقاء الْ َم ْعلومات الْ ُمه َّ
املط ّولة ،وتُغنيه يف التوثيق العلمي ل َِما ّدة البحث
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 -هذا التاريخ هو الذي ذكره ُحسني أدهم جرار يف «قصائد إىل األم واألس�رة» (ص )57والدكتور حممد
ناصر يف مقدمته على «دراس�ات يف اإلباضي�ة» (ص )9و«معجم أعالم اإلباضية» (الترمجة رقم  .)688أما
الش�يخ فرحات اجلعبريي يف «البعد احلضاري» (ص 87تعليق) فاعتمد س�نة 1361هـ1942 /م تارخيًا
ُ
ِعتُُه من غريِ واح ٍد من معارف النامي أنَّ ُهم تَل ََّقفُوا هذا التاريخ شفا ًها
ِما يؤيد َ
الرأي األول ما َسم ْ
لوالدته .ولعل م َّ
الر ْسمِيَّة.
من النامي نفسه ،أو أخذوه من أوراقه ّ
 -انظر موقع املنارة لإلعالم . www.almanaralink.com
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«واللوت بَلَ ُد ال ِعلْم
العلماء املنسوبني إليها .يقول عمرو النامي:
ُ
َج ٌّم غفريٌ من ُ
وسة وما حولَُه
واألشياخ كما َو َص َفها
ُ
السيَر .وهي أكربُ قُرى َجبَل نَ ُف َ
صاحب ِّ
يف هذا الوقت ،عامرةٌ باإلباضية ،ويليها غربًا على مسافة مرحل ٍة قري ُة (وازن)
احل�د الفاصل بني ليبيا وتونس .وتَ ِج ُدها عل�ى خريطة ليبيا (نالوت)
وهي
ُّ
بالن�ون ،وال يزال أهلها ينطقونَ َها بالالم .وق�د ضربَ ْت مث ً
رائعا يف اجلهاد
ال ً
اإلسلامي يف حرب اإليطاليني ويف َص ّد الفرنسيني ،بقيادة الشهيد املرحوم
خليفة بن عسكر؛ الذي َح َمل أعباء اجلهاد يف الناحية الغربية من طرابلس ،مع
البارونِي ،وقد أ ْع َد َمتْ ُه إيطاليا شنقًا يف مدينة الزاوية.
املرحوم الش�يخ سليمان ُ

وال يزال يف أهلها فض ٌل وخريٌ كثري ،وتَ َم ُّس ٌك بالفضائل اإلسالمية».

• عائلته وأسرته:
تربَّ�ى عمرو يف أحضا ِن عائل ٍة كرمية ُم َحاف َ
ِظ ٍة على قِلَّ ِة ذات يَدِها ،وكان

تسمى عائشة .ونسبة
أكربَ إخوته :س�ليمان وموس�ى ،ولَُه أُ ْخ ٌت واحدة ّ
«الع َّزابة» فيه َمل َْم ٌح إىل تَ َديُّنها ،وه�ي مأخوذةٌ من نظام العزابة
العائل�ة إىل َ
10
املعم�ول به عند اإلباضية املغاربة إىل يومنا ه�ذا .أ ّما (النامي) فيترجح أن
تعميمه بعد ذلك وإطالقُه على س�ائر
يك�ون لفبًا ألحد األجداد ،ثُ َّم جرى ُ
11
أفراد العائلة.
الع ّزابة
ووالد عمرو هو
ّ
«احلاج خليف�ة» وكان عال ًِما َو ِر ًعا من َج َماعة َ
والر ْع ِي ،وهو الذي َربّى أحفا َده بعد اعتقال
يف نالوت ،ويش�تغل بالفالحة َّ
والدهم «عمرو» وأسكنه َمنْ ِزلَه إىل وفاته سنة 1404هـ1984 /م ،بعد أن
 -م�ن تَحقيقه لكتاب قناطر اخليرات؛ ص 90هامش .وانظر حول نالوت ومكانتها التارخيية– علي يَحىي
معمر :اإلباضية يف موكب التاري�خ ح /2ق /2ص 171فما بَ ْع َد َها ،وعبداحلميد اهلرامة :احلياة العلمية باجلبل
الغريب يف النصف األخري من القرن التاس�ع عش�ر وأوائل القرن العشرين (فص ٌل من كتاب «فصول من تاريخ
ليبيا الثقايف») ص.80 – 23
 -من مصادر شفهية متعددة( .وهي مصدري إذا ل َْم ُ
أي إحال ٍة فيما يَ ِر ُد أعاله).
أذكر ّ
 -10ح�ول نظام العزابة انظر -أطروحة (نظ�ام العزابة عند اإلباضية الوهبي�ة يف جربة) للدكتور فرحات
اجلعبريي ،وكتيّب (حلقة العزابة) للدكتور حممد صاحل ناصر.
 -11سامل قنان :ذكريات عن النامي (أحاديث مسجلة ب َِموقع املنارة لإلعالم www.almanaralink.
.)com
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الع َمى.
ّ
ابيض ْت عينا ُه من احلزن على ولده ،وأصابه َ

ِحة ،تَ ُعود يف نسبها إىل عائلة زكري
أما «أ ّم عمرو» فهي امرأةٌ فاضلة صال َ
نفس�ها اليت ينتسب إليها الشيخ علي حيىي معمر
أو بين زكريا ،وهي العائلة ُ
12
أيضا ،وتُ َع ّد أحد فروع قبيلة املقادمة اليت تُعترب أكرب القبائل النالوتية عد ًدا.
ً
وا ْقتَ َر َن عمرو بامرأ ٍة فاضلة من أهل بَلَدِه؛ وهي بنت شيخه مسعود قنان،
وذلك  -حس�ب ما تشير إليه القرائن التارخيية َ -صيْ َف عام 1387هـ/
بنات وثالث� َة ذ ُ
�ت لَُه أَ ْربَ َع ٍ
ُكورٍُ ،ه ْم على الترتيبَ :زيْنَب،
1967م ،فأَنْ َجبَ ْ
زمن اقترانه يف
وحنَان ،و ُم َح َّمد ،و َم ْس ُعود ،و َه َ
َ
اجرُ ،
وس َميَّة ،وأَ ْح َمد .وكان ُ
الفت�رة اليت قضاها بليبيا بعد عودته من مصر ،وقَبْ َل رحيله إىل بريطانيا ،وبَ ْع َد
أخ َذ زوجته معه إىل لندن ،وكانت تُرافقه يف أغلب أسفاره ورحالته.
اقترانه َ

• مسريته العلميّة:
أ) يف بلدته نالوت:
احلاج خليفة (ت1404هـ1984 /م) الذي
عمرو على يد والده ّ
َد َر َس ٌ
ُ
كان أحد أعضاء َجماعة الع ّزابة كما س�بق ،ثُ ّم التحق بكتَّاب قريته يَحفظ
الق�رآن الكرمي ،وتعل ََّم مبادئ اللغة العربية والعلوم الش�رعية على يَ ِد ُم َعلِّمي
الش�يخ مس�عود قنان (ت1387هـ1967 /م) إمام
القرية ،ويف مق ّدمتهم
ُ
مسجد القرية ،13إىل أن ُس ِّجل يف مدرسة نالوت فقضى املرحل َة االبتدائيَّ َة بِ َها
ٍ
سنوات من 1365هـ1946 /م إىل 1371هـ1952 /م.
ُم َّد َة ِس ِّت
وتأثر منذ نعومة أظفاره بفكر الشيخ علي يَحىي ُم َع ّمر ،فكان يتردد على
َمجالسه مع حداثة سنه .يقول الدكتور ُم َح ّمد ناصر« :يف هذه األثناء كانت
ٍ
سنوات يَنْ َه ُل من
عودة الش�يخ علي من اجلزائر14؛ حيث قضى حوالَ ْي عشر
 -12انظر -قاسم باحلاج :الشيخ علي حيىي معمر أضواء على شخصيته وفكره ص.16
ش�يخه ووالد زوجته :مس�عود قنان س�نة 1387هـ1967 /م وكان النامي حينها قد غادر إىل
 -13تويف
ُ
بريطانيا للدراسة ،فرجع إىل نالوت لتأدية واجب العزاء.
 -14كانت عودة الشيخ علي حيىي معمر إىل ليبيا بعد مسرية علمية طويلة يف حدود سنة 1365هـ1945 /م.
انظر -قاسم باحلاج :مرجع سابق ص.55

27

عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

الشباب على يد ش�يخ احلركة اإلصالحية اإلمام الشيخ إبراهيم
َمعِني معهد ّ
بَيُّوض.

متحم ًس�ا للنهضة واإلصالح وبَ ْع ِث ما أ ْذبَلَتْ ُه األيام من
عاد ُ
الشيخ علي ِّ
الشاب الذكي عمرو النامي بكل
نضارة األ ْم َجاد السالفة ،وكان ال بُ َّد أن يتأثر ُّ
ما يَ ْجرِي حوله ويدور من مناقشات ودروس ووعظ وإرشاد ،ويتطلّع إىل أن
يتبوأ َمنْ ِزلًَة مرموقة يف هذه الصفوف العلمية ،تستشرف غ ًدا أفضل للمسلمني،
15
وال سيما تلك الربوع اليت َرا َن عليها ُ
اجلهل والتخلف والفقر».

ب) يف مدينة غريان:
َ
َريَان حيث أنْ َهى املرحلتني اإلعدادية من
انتقل النامي بعد ذلك إىل مدينة غ ْ
1371ه�ـ1952 /م إىل 1374هـ1955 /م ،والثانوية من 1375هـ/
َريَا ُن تَبْ ُع ُد عن
1955م إىل 1377هـ1958 /م ب َِم ْد َر َسة غريان الثانوية .وغ ْ
نالوت حوايل 180كم إىل جهة الشرق ،وقد كانت مدرستها الوحيدة َ
آنذاك
يف منطق�ة اجلبل الغريب ،قضى الفىت اليافع فيها بضع س�نني بعي ًدا عن أهله،
ليفتح عينيه قلي ً
ال على بيئته من حوله ،ويُخالط لِ َداتِه وأترابَه ،وكان يسكن يف
16
القسم الداخلي التابع للمدرسة.
ج) يف مدينة بنغازي:
بعد مرحلة املدرسة  -وتَحدي ًدا سنة 1377هـ1958 /م  -كان موع ُد
النامي مع مرحل ٍة جديدة من حياته العلمية ،فَتَ َح ْت أما َمه آفاقًا رحبة ،وقضى
يف رحابِ َها حوايل َخ ْم َس َع ْش َر َة سنة يأخذ ويتلقّى ويستفيد ويستزيد .وأولَى
حلقات مسريته اجلامعية كانت يف اجلامعة الليبية ب َِمدينة بين غَازِي ،17حيث
ليتخرج فيها بعد مخس سنوات حاصال على
ّ
انضم إىل كليّة اآلداب والتربيةّ ،
بتفوق سنة 1382هـ1962 /م.
اآلداب)
(ليسانس
ُّ
 -15حممد ناصر :مقدمة لكتاب «دراسات عن اإلباضية» ص.10
ٌ
منشور على صفحات االنترنت /موقع
ل
مقا
 -16انظر  -الناكوع :اجلامعة إطاللة أوسع على عالَم األفكار (
ٌ
جيل ليبيا) .www.jeel-libya.com
 -17بين غازي ،أو بنغازي تبعد عن نالوت أكثر من 1000كم .
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رفيق دربه وصديق�ه يف هذه املرحلة َم ْح ُمود الناكوع متحدثًا عن
يقول ُ
«كنت أعرف عمرو
ذكرياته و ُمبَـيِّنًا ما طرأ من تغيُّر يف ش�خصية النامي:
ُ
وجدت عمرو الطالب
النامي ألنه كان طالبًا يف مدرس�ة غريان الثانوي�ة.
ُ
اجلامع�ي غري ذلك الذي عرفتُه يف غريان .كان عمرو النامي يف غريان صغري
اجلس�م ،يتغنّى بالش�عر ،ويَ ْح َف ُل به ،ولَ ْم أعرفه ميّاال إىل التديُّن .أو هكذا
كان يبدو لِي فِ�ي مرحلة غريان ،ثُ ّم وجدتُه يف اجلامعة ش�خصي ًة أخرى.
وجدتُه ش�ابًّا طويل القامة ،ش�ديد التديّن ،كثري احلركة ،واسع االتصاالت
18
والعالقات».
َ
دخل النامي اجلامع َة يف الوقت الذي تَ َخ َّر َج ْت فيه ّأو ُل دفع ٍة منها ،وأنْ َهى
أثرها
دراسته فيها سنة 1382هـ1962 /م بامتياز .ولَئ ِْن كان لِ َهذه املرحلة ُ
اجلو
ِي صورة عامة عن ّ
الكبري يف عمرو فال بد أن نقف معها قليال ،لنَ ْس�تَ ْجل َ
اجلامعي الذي تَبَل َْو َر ْت فيه شخصي ُة الشاب الطموح.
كانت
أسفرت جهو ُد
الو َرق،
ُ
ْ
بدايات (اجلامعة الليبية) مش�رو ًعا على َ
النخبة الليبية املثقّفة آنذاك ع�ن تَحويله إىل أرض الواقع ،بعد ترحيب امللك
19
ألول
َرا ّ
إدريس السنوس�ي ومبادرته بالتنازل عن (قص�ر املنار) ليكون َمق ًّ
جامعة ليبية؛ وتَ َّم يف يوم  1مجادى األوىل 1375هـ 15 /ديسمرب 1955م
رسمِيًّا أوىل ُكلّياتِ َها -
َكي بإنشائها ،وافتُت َ
ِح ْت ْ
تأسيس�ها بصدور املرسوم املل ّ
ٍ
باحتفال أكادميي مهيب يوم  9مجادى اآلخرة
وه�ي كلية اآلداب والتربية -
20
1375هـ 23 /يناير 1956م.
توس َع ْت يف إنشاء
اس�تمرت (اجلامعة الليبية) بِ َهذا االسم منذ والدتِ َها ،و َّ
ّ
 -18الناكوع :اجلامعة إطاللة أوسع على عالَم األفكار (مرجع سابق).
َس َكنَ ُه
ف
تقريبًا،
م
1928
هـ/
1346
 -19قصر املنار بناه اإليطاليون ليصبح مقرًا لوالِي برقة اإليطالِي يف سنة
َ
ِن بعده غراس�يانِي الذي قابل فيه الش�يخ ُع َمر املختار قُبَيْ َل إعدامه ،وبعدما تَ َم ّكن اإلنْجليز من
تروتس�ي ،وم ْ
وس ّمي قصر املنار ،ومنه أعلن استقالل إمارة
احتالل بنغازي عام 1362هـ1943 /م س�لّموه لألمري إدريسُ ،
برقة س�نة 1368هـ1949 /م ،مث اس�تقالل مملكة ليبيا عام 1371هـ1951 /م وألقى من ُش ْرفَته خطاب
االستقالل.
ِصر) -العدد الرابع /يناير
 -20انظر -فرج جنم :اجلامعة الليبية وجالل الليبيني (احللقة الثانية) جملة عراجني (م ْ
2006م؛ اخلاص بإحياء الذكرى اخلمسني لتأسيس اجلامعة الليبية.
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َس�م إىل جامعتني
ِي أن تُق َّ
الكلّيات يف بنغ�ازي وطرابلس والبيضاء ،ثُم ُرئ َ
باس�م جامعة طرابلس وجامعة بنغازي ،وكان ذلك يف س�نة 1393هـ/
1973م .ويف عام 1396هـ1976 /م غُيّر اسم جامعة طرابلس إىل جامعة
واستقر ْت على هذا االسم إىل
الفاتح ،وجامعة بنغازي إىل جامعة قاريونس،
َّ
21
اليوم.
وأيـ�ا ما كان األمر فإن اجلامعة الليبي�ة اليت أصبحت جامعة قاريونس
ًّ
 ُم َمثَّلَ ًة يف نواتِ َها األوىل كلية اآلداب  -قد َم َّر على إنشائها َخمسون عا ًما،التوجهات،
أسهم ْت يف تكوين ٍ
جيل مثقّف من الشباب الليبيني يف ُمختلف ُّ
و َ
22
أثرهم املشهود على الساحة الليبية.
كان لَ ُهم ُ
يف رحاب هذه اجلامعة (وتَحدي ًدا يف كلية اآلداب والتربية) َد َر َس النامي
على يد ثلة من األساتذة ،منهمُ :م َح ّمد ُم َح ّمد حسني (يف مادة األدب العريب)
و ُمحمد عبد اهلادي أبو ريدة (يف الفلس�فة) ومجيل سعيد (يف األدب العريب)
و ُم َح ّمد طه احلاجري (يف النقد األديب) وعلي أمحد عيس�ى (يف االجتماع)
وعبداهلادي شعرية (يف التاريخ) وإبراهيم اللبّان (يف التربية) وعبد العزيز طريح
ِن ليبيا
ش�رف (يف اجلغرافيا)ُ ،
وج ُّل هؤالء من مصر والعراق والش�امَّ .أما م ْ
فكان األساتذة :مصطفى بعيّو (يف التاريخ) وعمر التُّومي الشيباين (يف التربية
وعل�م النفس) وعبد املولَى دغم�ان (يف االجتماع) وآخرون ،لكن عددهم
كان قليال ألن البالد عانت من التخلف التعليمي يف عهد االستعمار اإليطايل،
23
ودخلت حديثًا يف حقبة االستقالل.
ْ
وكان عمي� ُد كلية اآلداب يف بداية تأسيس�ها د .ويليام كليالند (وهو
 -21انظر -فرج جنم :اجلامعة الليبية وجالل الليبيني (مرجع سابق -احللقة الثالثة).
 -22انظر -حممد فرج دغيم :اجلامعة الليبية يف عيدها اخلمسني ..صفحة مشرقة يف تاريخ ليبيا .جملة عراجني
ِصر) -العدد الرابع /يناير 2006م؛ اخلاص بإحياء الذكرى اخلمسني لتأسيس اجلامعة الليبية.
(م ْ
 -23املعلومات الواردة هنا عن اهليئة التدريسية واإلدارية للجامعة أخذتُها من املراجع التالية:
 حممد فرج دغيم :اجلامعة الليبية يف عيدها اخلمسني (مرجع سابق). فرج جنم :اجلامعة الليبية وجالل الليبيني (مرجع سابق -احللقات .)5 ،4 ،2منشور على صفحات االنترنت َ -موقع أخبار ليبيا
�ماء يف النفس ويف الذاكرة (مقال
 حممود الناكوعْ :أس َ
ٌ
.)www.akhbar-libya.com

30

أمريكي اجلنس�ية) وعمل مش�رفًا على اجلامعة بصفة رئيس ،حيث كانت
توس�عها ُعيّن د.ناصر الدين
اجلامعة تتكون م�ن كلية اآلداب فقط ،وبعد ُّ
األس�د (من األردن) عمي ًدا لكلية اآلداب .وترأس اجلامعة دَ .مجيد خ ّدوري
(عراق�ي) ثُ ّم تعاقب على إدارتِ َها ليبيّون ،مثل :حممود البشتي ،وعبد اجلواد
الفريطي�س ،وبكري قدورة ،ومصطفى بعيو ،وعب�د املوىل دغمان ،وعمر
التومي الشيباين.
ارتبط عمرو النامي بعالقات واسعة يف هذه الفترة كما سبقت اإلشارة،
وكانت ساح ُة اجلامعة مكانًا حافال بنقاشاته و ُمحاوراته مع زمالئه الطلبة بشىت
ِم .واختار أن يُدير شؤون حياته بنفسه ،وأن يعيش مع َمجموعة من
ّ
توجهاتِه ْ
َ
الطلبة فِي ٍ
فس�ك َن مع رفيقيْه :حممود الناكوع وحممد
بيت من بيوت اإلجيارَ ،
24
السايح يف شقة واحدة ،وكان يتقاضى راتبًا شهريا من اجلامعة.

د) يف مصر:
ُّلات النامي يف بداية تَ ْح ِصيلِ ِه العلم�ي مقصور ًة على بالده،
َّت تَنَق ُ
ظل ْ
بني نالوت وغريان وبنغازي ،وأنْ َهى دراس�ته اجلامعية  -كما َم َّر  -س�نة
1382هـ1962 /م يف كلية اآلداب والتربية باجلامعة الليبيةُ ،متَ َح ِّص ً
ال على
ِث
ِج ليبيا ،فابتُع َ
(الليسانس) يف اآلداب ،ثُ َّم ْاختِريَ ل ُِم َ
واصلَ ِة دراساته ُ
العلْيَا َخار َ
ِص َر سنة 1383هـ1963 /م.
إلَى جامعة اإلسكندرية بِم ْ

وكان�ت له فرص�ة طيّب�ة أن يلتقي بالش�يخ أبِي إس�حاق اطفيّش
ِي ُع ُم ِر ِه األخرية ،كما ْاحتَ َّك
(ت1385هـ1965 /م) ويس�تفيد منه يف ِسن ِّ
معمر اللييب (ت1400هـ) و ُم َح ّمد علي دبّوز اجلزائري
باملشايخ :علي حيىي ّ
(ت1402هـ) وس�الِم بن يعقوب اجلريب (ت1411هـ) أثناء زياراتِهم
 -24يقول رفيقه الناكوع :كانت اجلامعة تترك حرية االختيار للطالب بني القسم الداخلي والسكن اخلارجي.
يف القس�م الداخلي تتوىل إدارة اجلامعة تنظيم معيشته واإلشراف عليه ،بينما يف السكن اخلارجي يتوىل الطالب
ش�ؤون حياته بنفس�ه ،ويف كلتا احلالتني يتم اإلنفاق من خزينة الدولة ويتقاضى كل طالب من طالل السكن
اخلارجي س�بعة عشر جنيها ش�هريا ،وهو مبلغ كان يغطي إجيار السكن وحاجات األكل ومصروف اجليب.
مسجلة ب َِموقع املنارة لإلعالم www.almanaralink.
انتهى بتصرف من ذكرياته عن النامي (أحاديث ّ
.)com
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ِصر ،وكلُّهم من أعالم اإلباضية البارزين حينها.
لِم ْ

موضوع لَُه اتصا ٌل به.
«األدب اجلاهلي» أو يف
ٍ

ِص َر كانت لغرض احلصول على شهادة املاجستري،
ويبدو َّأن دراس�ته بِم ْ
َمتْ ُه على مغادرتِ َها س�نة 1385هـ/
غير َّأن الظروف السياس�ية فيها ْأرغ َ
ِح ف ُْر َص ًة أخرى للدراسة يف بريطانيا سنة 1387هـ1967 /م،
فمن َ
1965مُ ،
وكانت حصيلتُها درج َة الدكتوراه س�نة 1391هـ1971 /م .ولعلَّه ق َ
َط َع
قدمها
َّق لَُه َم ْسعاه َّ
ش�و ًطا كبريًا يف إعداد أطروحة املاجستر ،وعندما لَ ْم يَتَ َحق ْ
25
يف كمربدج ،وواصل حىت نال شهادة الدكتوراه.

الس�ياق التارخيي آن�ذاك لوج ْدنَا َّأن طه حسين
وإذا ُع ْدنَ�ا نتأم�ل
َ
لقب «عميد األدب العريب»
(ت1393هـ1973 /م)  -ال�ذي ُخلِ َع عليه ُ
أخ َر َج للناس كتابه «يف الش�عر اجلاهلي» س�نة
 َجنَى على نفس�ه حني ْ1345هـ1927 /م وح�ا َو َل َّ
وقرر أن كثريًا من حقائقه
الط ْع َن يف القرآنَّ ،
موضوع ٌة.

�ر ٍ
ِص َر
خاف َّأن تَ َو ُّج َه النامي يف َّأو ِل طلبه كان أ َدبِيًّا ،ودراس�تُه بِم ْ
وغيْ ُ
لكن تلك احلقب َة من حياة النامي  -حسب معلوماتِي
ُخطوةٌ يف هذا االتّجاهَّ ،
ِما يف مسيرته
�م تَتَّ ِض ْح َم َعال ُِم َها ومالم ُ
ِحها ،مع أنَّها كانت ُمنْ َع َط ًفا ُمه ًّ
 لَ ْو َم َح َّط ًة بارز ًة يف تَ َو ُّج ِه ِه الف ْ
ِي.
ِكر ِّ
وأفاد احلاج عبداهلل ِ
بترتيب
ٍ
ِجامعة اإلسكندريّة
التح َق ب َ
�ن أن النامي َ
بوس ّ
حمد حسني  -أستاذه باجلامعة الليبية كما تق ّدم – وكان
من الدكتور ُم َح ّمد ُم ّ
26
بعضها للحصول على درجة املاجستري .ولَئ ِْن
َد َم َ
مش�رفًا على أبْ َحاثِ ِه اليت ق َّ
َخفِيَ ْت علينا بعض تفاصيل دراس�ته فإنَّا نُ ْدر ُ
ِك يقينًا َّأن ال َق َد َر ألقى بالنامي يف
ٍ
مصر يف ٍ
صراعات عسكريَّ ًة وسياسي ًة وفكري ًة كان لَ َها ما بَ ْع َد َها.
وقت َش ِه َد
ِي املتعل�ق ب َِم ْو ُضوعنا ،فقد أَ َّك َد يل غريُ
ونبق�ى يف اجلانب الفكري األدب ّ
«الش� ْع ِر ا َ
ِي» أو
واح ٍد من َم َعا ِرفِه َّأن أطروحة املاجس�تري كانت عن ِّ
جلا ِهل ِّ
ِص َر (انظر :البعد احلضاري
 -25يذكر الش�يخ فرحات اجلعبريي أن النامي حصل على املاجستري يف األدب بِم ْ
ص 87هامش  )151وتابعه على ذلك الباحث محو بن عيس�ى الش�يهاين (انظر :حتقيقه حلاشية املصعيب على
أصول الدين؛ ص  50هامش .) 9
وقد أفادين أح ُد األس�اتذة اجلامعيني أن النظام املتّبع يف بعض جامعات أوروبا ال يُ َع ِّول على الشهادات العلمية
بقدر ما يعول على ثقافة الطالب امللتحق بِ َها ومس�توى حتصيله ،فيمكن لطالب املاجس�تري أن يُ ْرفَ َع إىل درجة
الدكتوراه مباشر ًة إذا رأت اجلامعة أن أطروحته ترقى إىل ما فوق مستوى املاجستري .وهذا احتما ٌل وار ٌد حدوثُه
للنامي .
مسجلة ب َِموقع املنارة لإلعالم .) www.almanaralink.com
(أحاديث
النامي
عن
ذكرياته
من
-26
ُ
ّ
وانض َّم فيما
بوسن من زمالئه يف الدراسة هناك ،وكان ملتحقا بكلية اهلندسة يف اجلامعة نفسهاَ ،
والشيخ عبداهلل ّ
بع ُد إىل ُعضويّة َجماعة اإلخوان املسلمني.
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َت
وكانت مصيب ُة هذا «العميد» فوائ َد أبْ َد َعتْها أقال ُم أُ َدبَاء اإلسالم ،تَ َمثَّل ْ
يف معرك ٍة أدبي ٍة َح َم َل لواءها أس�تا ُذ العربي�ة الكبري مصطفى صادق الرافعي
(ت1356ه�ـ1937 /م) يف كتابه «تَ ْح َت راية الق�رآن» وكتابه اآلخر
«املعركة».
وس�ار على منواله من األدب�اء والعلماء  :الش�يخ حممد اخلضري بك
والشيخ
الش ْعر اجلاهلي،
اضراته يف نقد كتاب ِّ
(ت1345هـ1927 /م) يف ُم َح َ
ُ
حممد اخلضر حسين (ت1377هـ1958 /م) يف كتابه «نقض كتاب :يف
الشعر اجلاهلي» والدكتور حممد حسنني الغمراوي (ت1363هـ1944 /م)
يف كتابه «النقد التحليلي لكتاب الشعر اجلاهلي» الذي َو َص َف ُه علي طنطاوي
ِع َولِهِ ،ورجع باحلق
بأنَّه «خاطب فيه طه حسني بلسانه ،ونَق َ
َض عليه بُنْيَانَ ُه بِم ْ
27
إىل الينابيع اليت استقى منها بالباطل».
و ُم َح ّمد لطف�ي مجعة (ت1372هـ1953 /م) يف كتابه «الش�هاب
الراصد» و ُم َح َّمد فريد َو ْج ِ
�دي (ت1373هـ1954 /م) يف كتابه «نقد
كتاب الشعر اجلاهلي» والكاتبان :حممد سليمان (ت1355هـ) وعبداملتعال
ِجرِي َدتَي «املُق َّ
َطم» و«األخبار».
َّ
ِما ب َ
الصعِيدي (ت بعد1377هـ) يف مقاالتِه َ
�ب الدين اخلطـيب (ت1389ه�ـ1969 /م) الذي كانت َمجلّته
و ُم ِح ُّ
«الس�لَفِيَّ ُة» مرك َز احلملة على
«ال َفتْ ُح» مرك َز القيادة لِ َهذِه املعركة ،ومطبعتُه َّ
طه حسني.
 -27انظر -ذكريات علي الطنطاوي .259 /1
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و ُمحمد ُمحمد حسين (ت1403هـ1983 /م) يف ع�دة ُكتُ ٍب لَُه،
�د العربية ناصر الدين األس�د
«ح ُصونُنا ُم َه َّد َدةٌ من الداخل» ،وأَ َس ُ
أبر ُزها ُ
(معاصر) يف أطروحته للدكتوراه «مصادر الشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية»
الردو ِد ال ِع ْلمِيَّ ِة البعيدة عن
سنة 1955م ،واليت يراها كثري من النُّقَّاد من أقوى ُّ
االنفعال .وغريُها كثريٌ.
الدكتور إبراهيم عوض (معاصر)
ور ٍّد:
�ص وقائ َع ما جرى من ْ
ولَ َّخ َ
ُ
أخ ٍذ َ
يف كتابه «معركة الش�عر اجلاهلي بني الرافعي وطه حسني» ،و ُمحمد رجب
البَيُّومي (معاصر) يف دراسته «النقد األديب يف الشعر اجلاهلي».
أثر يف هذه املعركة ،ومقالُه « َم ْه ُر ا َ
حل َضا َر ِة ال َغ ْربِيَّة» يف
وقد كان للنامي ٌ
28
ِد ٍة
«العلَ ِم» الليبية خريُ ش�اه ٍد على ذلك  ،فقد تَ َع َّر َ
ض فيه لقضايا ع َّ
صحيفة َ
أبر ُزها قضية الشعر اجلاهلي وما دار حولَ َها من ٍ
ِمن
جدل ،وال عجب؛ فكثريٌ م َّ
َ
ٌ
ْ
ِ
ِم أو تأثُّ ٌر بفكرهم.
ه
ب
ل
اتصا
للنامي
كان
والعلماء
األدباء
من
ه
ر
ِك
ذ
سبق
ْ
ُ
هذا  ،وتَ ِر ُد إشارةٌ يف بعض مراسالت النامي الواردة إليه من قِبَ ِل أصدقائه
املرس ُ
و ُز َمالئه يقول ِ
�ل فيها ُمخاطبًا إيَّاه« :ال أدري ما ف ََع َل اهلل بديوان َط َرفة،
خاص ًة وقد
ْ
فإن كانت نُ َس ُخ املخطوطة معكم [فعس�ى] أن تُنْ ِج ُزوا حتقيقَهَّ ،
29
قطعتم فيه ش�و ًطا كبريًا» .وهو ما يُفيد اشتغال النامي بتحقيق ديوان َط َرفَة
أح ِد أعالم الش�عر اجلاهلي ،ولَ ْف ُظ
بن العبد البكري (ت 60ق هـ تقريبًا) َ
صريح يف أن النامي قد تَ َج�اوز املراحل األوىل  -على األقل  -من
املُ ْر ِس�ل ٌ
هذا العمل.
وزاد يقيني بذلك ما ذ َ
بعض َم ْن عرف النامي آنذاك من أنه كان
َك َر ُه يل ُ
�خ خمطوطة لديوان طرفة ،وقد َع َز َم على السفر إىل املغرب ل َِما
ُ
يبحث عن نُ َس ٍ
رأيت يف بعض رسائله إىل شيخه علي حيىي
بَلَ َغ ُه من وجو ِد بعضها هنالك .ثُ َّم ُ
ْت رسال ًة
نصه« :أرجو أن أ َوف َ
َّق للرحلة معكم إىل املغرب ،وقد َ
أخذ ُ
معمر ما ُّ
َّ
 -28س�يأيت التعريف بِ َهذا املقال ضمن احلديث عن مقاالت النامي الفكرية؛ وانظر املقال ُبر َّمته يف ملحقات
َاستِه.
هذا الكتاب ،وقد أَثْبَتْنا ُه هناك لنَف َ
ِح ْو َزة الباحث).
 -29من رسالة مرقونة من أحد أصدقاء النامي إليه؛ غري مؤرخة (ب َ

34

من الدكتور حسني تفيد ضرورة سفري إىل تونس واجلزائر واملغرب للبحث
30
عن املخطوطات».
ُك ُّل ما سبق يَ ْجعلنا ال نستبعد أن يكون النامي قد َكتَ َب أُطروح َة ماجستري
يف موضوع «الش�عر اجلاهلي» ،وتبقى القضيّ ُة َر ْه َن التَّثَبُّ ِت والتحقيق .وعلى
ّ
ٍ
واس�تغل ُو ُجو َد ُه فيها لطباعة باكورة
ِصر لَ ْم يَ ُطل،
ُك ِّل
ح�ال فإ ّن ُمقَا َم ُه بِم ْ
ِث ْأن غا َد َر َها
نتاجه العلم�ي املتمثل يف حتقيق «قناطر اخلريات» .ثُ ّم م�ا لَب َ
ْ
راجعا إىل بالدهً ،
لُ
ِظ ُر ٍ
تاركا َشأ َن
وف سياس�يَّ ٍة س�نة 1385هـ1965 /م ً
الدرسة.

هـ) يف اململكة املتحدة:
ِح َّظه العاثر يف مصر،
ع�اد النامي إىل ليبيا بَ ْع َ
ض الوقت ،غَيْ َر ُم ْستَ ْس�لِ ٍم ل َ
الكرة ،فاستطاع إقناع إدارة اجلامعة الليبية  -وعلى رأسها
ُ
وس ْر َعا َن ما أعاد َّ
مدير اجلامعة األستاذ مصطفى بعيّو (ت1408هـ1988 /م)  -بتغيري مكان
َت على
ِص َر إىل بريطانيا ،فق َّ
َد َر ْت له اجلامع�ةُ ظروفَه ،ووافَق ْ
ِن م ْ
الدراس�ة م ْ
إجراءات التغيري .وإىل حني اس�تكمال إجراءات السفر واحلصول على مكا ٍن
يف إحدى اجلامعات الربيطانية َم َك َث قُرابَ َة سنتني يف ليبيا ،حىت التحق جبامعة
كمبردج  University of Cambridgeباململكة املتَّ ِح َدة (بريطانيا)
سنة 1387هـ1967 /م.
ٍ
س�نوات،
َضى النامي ق َُرابَ َة َخ ْم ِس
ويف رحاب ه�ذه اجلامعة العريقة ق َ
كان حصا ُدها
التعليمي درج َة الدكتوراه يف الفلس�فة والدراس�ات العربية
ُّ
ْ
واإلسالمية س�نة 1391هـ1971 /م؛ عن أطروح ٍة عنوانُ َها «تَ َط ُّو ُر الفِك ِر
اس ُة ن َ
الواليَ ِة والبَ َر َاء ِة عند اإلِبَ ِ
اإلِبَ ِ
اضيَّة» بإشراف األستاذ ر .ب.
ِر َ
ِظا ِم َ
اض ِّي ود َ
سريجينت ( )R.B.Serjeantالذي استفاد منه النامي استفادة َج َّمة ،ويُ َع ُّد
 -30من رس�ال ٍة من النامي إىل شيخه علي حيىي معمر؛ كتبها من مصر بتاريخ  2صفر 1385هـ 2 /يونيو
ِحوزة الباحث .ويف آخرها يقول« :عملي يف الرس�الة ّ
معطل منذ ثالثة ش�هور،
1365م ،خمطوطة ُم َص َّورة ب َ
النشغالِي فِي الكتاب [يعين :تَحقيق قناطر اخلريات] والنتظاري ل َِمخطوطات أوروبا اليت ل َْم ِ
تأت بعد» .وهذه
دالئل تشري إىل رسالة ماجستري كان بصدد إعدادها.
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املوجهني لفكره.31
من أساتذته الكبار ِّ
ِجامعة كمربدج  -كم�ا يُ َعبِّر صديقُه الناكوع -
كان التح�اق النامي ب َ
32
«حل ًُما يتناسب مع قدراته العلميّة ،ومواهبه الفنّية ،وتطلعاته الفكرية» فانتهز
ُ
ليتعرف عن ق ُْر ٍب على الثقافة
�رص – َّ
الفرص�ة – وهو َم ْن ُهو يف انتهاز ال ُف َ
الغربية ،ويرتاد مراكزها العلمي�ة ،فزار املتحف الربيطانِي (The British
وترد َد كثريًا على مكتبة كلية الدراسات الشرقية يف جامعة
َّ 33،)Museum
كمربدج (The Library of the Faculty of Oriental Studies,
 34،)Cambridgeوخالَ َط شخصيّ ٍ
ات علميًّة بارزة يف تلك البالد.
للمرة الثانية بعد لقائهما
يقول الدكتور ُم َح َّمد ناصر الذي التقى به هنالك ّ
أتعر َف على عمرو النامي عن
يف مصرْ :
«اس�تََط ْع ُت يف هذه املدة القصرية أن َّ
واكتشفت فيه جانبًا جدي ًدا من اهتماماته اإلسالمية يف أوساط الغرب،
قرب،
ُ
ضد التيار اليس�اري يف البالد
وأَ ْطل ََعنِ�ي على بعض مقاالته اليت كان يكتبها َّ
مواقف املنبهرين
اصة ،كما كان ينتقد ب َِم َر َار ٍة الذع ٍة
َ
العربية بعا ّمة ويف ليبيا ب َ
ِخ ّ
ُت احلضارة الغربية
باملدارس�ة الغربيةّ ،
ويوضح بأس�لوب علمي رصني تَ َهاف َ
وسلبياتِ َها».35
***

شيوخه وأساتذته:
• ُ
ِن ُك ِّل َم ْن
َ
واص َل النامي َح َر َكتَ ُه العلمية ال َفتِيَّةَ ،ولَ ْم يَتَوا َن يف االس�تفادة م ْ
جاب فيها ُمختلف البلدان ،فكان من أبرز ُم َعلِّمي ِه
لَقِيَ ُه يف مسريته العلمية اليت َ
ترج َمتُه عند احلديث عن ُشيوخ النامي وأساتذته.
 -31ستأيت َ
يرته و َم َواقِفه؛ مقال منشور؛ جملة العالَم (لندن) /العدد
 -32حممود حممد الناكوع :الدكتور عمرو النامي ِس َ
 :468السبت  7شعبان 1413هـ 30 /يناير 1993م .ص.34
 -33انظر مثال :إشارته إىل وجود نسخة من كتاب (الدليل والربهان) يف املتحف الربيطاين .يف كتابه :ظاهرة
النفاق يف إطار املوازين اإلسالمية ص.158
 -34انظر مثالً :ص 51من أطروحته (الترمجة العربية الصادرة عن دار الغرب اإلسلامي) وفيها إش�ارة إىل
بعض ُصور املخطوطات اليت عنده.
إهدائه املكتب َة املذكورة َ
 -35حممد ناصر :مقدمة لكتاب «دراسات عن اإلباضية» ص.12
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وأساتذته:
 .1الش�يخ علي يَحيى ُم َع َّمر النالُوتِي النَّ ُف ِ
ِي (ت  27صفر
�ي اللِّيب ّ
وس ّ
ِ
اإلصالحيَّة يف جبل نفوس�ة،
1400هـ 15 /يناير 1980م) رائ ُد النَّ ْه َض ِة
ِث احلركة التعليمية فيها .من مؤلفاته« :اإلباضية بني الفرق اإلسالمية»
وباع ُ
أس�ر ٍة ُم ْسل َِمة»
�م ُر
و«اإلباضية يف موكب التاريخ» يف أربع حلقاتَ ،
و«س َ
َ
ِن نالوت موطن النامي،
و«األقاني�م الثالثة» و«الفتاة الليبية» وغريها .وهو م ْ
اس�تفاد منه يف مطلع حياته ،وتأثَّ َر ب�ه تأثُّ ًرا كبريًا ،ورافقه يف بعض رحالته،
َ 36
وكان ُم َو ِّج ًها و ُم َس ِّد ًدا وأَبًا ُر ِ
وحيَّا ل ُه.
 .2الدكتور املصري ُم َح َّمد ُم َح َّمد ُح َس�يْن (ت1403هـ1983 /م)
ف�ات الف ْ
�ب املؤلَّ ِ
ِ
ِك ِريَّة البارزة مثل« :االتّجاه�ات الوطنيّة يف األدب
صاح ُ
مهددة من داخلها» و«اإلسلام واحلضارة الغربية»
و«ح ُصوننا َّ
املعاص�ر» ُ
و«اتّجاهات ه ّدامة يف الفكر العربِي املعاصر».
منصب رئيس قسم اللغة العربية وآدابِ َها يف اجلامعة الليبية ببين غازي،
َش َغ َل
َ
بعد أن أعري إليها من جامعة اإلس�كندرية بني سنيت 1384 - 1380هـ/
37
وربَ َطتْ ُه به عالق ُة بُنُ َّو ٍة عميقة،
1964 - 1960م ،وق�د َعرفه النامي بِ َهاَ ،
ِ
وسلوكهِ.
معجبًا بذكاء عمرو وجنابته وأخالقه
وكان
الدكتور َ
ُ
حمد اطفيّش اجلزائري (ت
 .3العالمة الْ ُم َجاهد أبو إسحاق إبراهيم بن ُم َّ
ِصر ،نَ َزلَ َها
 20ش�عبان 1385هـ 26 /ديسمرب 1965م) فقي ُه اإلباضية بِم ْ
باع طويل يف َم َجال التأليف
س�نة 1342هـ1923 /م وبِها تُوفّي ،كان ذا ٍ
والتحقيق والصحافة ،وهو أحد الزعماء اإلصالحيني البارزين .ألَّ َف «الدعاية
38
َّق ونَ َش َر عشرات الكتب اإلباضية واإلسالمية.
وحق َ
إىل سبيل املؤمنني» َ
 -36ترمجتُه يف :معجم أعالم اإلباضية -قسم املغرب؛ رقم  .640وانظر -فوزي يونس حديد :الشيخ علي
حيىي معمر ومنهجه الدعوي ص.36
 -37ترمجته يف :إِتْ َمام األعالم (تأليف :رياض املاحل ونزار أباظة) ص .406وانظر مقدمة د .حممد حممد حسني
على كتاب الناكوع (مواقف فكرية) ص.8
 -38ترمجته يف :معجم أعالم اإلباضية – قسم املغرب .ترمجة رقم .37
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�نِي ُع ُمرِه األخرية ،39وجالَ َس�ه طوي ً
ال واستفا َد
لَقِيَ ُه النامي بِم ْ
ِص َر يف ِس ِّ
منه اس�تفاد ًة َج َّم ًة يف تَحقيق القسم األول من «قناطر اخلريات» الذي َطبَ َعه
وش َ
�ك َره يف مقدمته و َو َصفه بأنه «العالم ُة الفاضل الشيخ ...الذي
يف حياتهَ ،
علي من املسائلِ ،
فأج ُد عنده الرعاية
كثريًا ما ُكنت ألْ َجأ إليه فيما يَ ْس�تَْع ِصي َّ
41
والع ْون» 40.كما َض َّمن حواشي الكتاب فوائ َد تلقَّفها منه.
والتوجي َه َ
الصحافة اجلزائرية أبو اليقظان إبراهيم بن عيس�ى امليزابِي
 .4ش�يخ ِّ
ِن أعالم اإلصالح
اجلزائري (ت  26صفر 1393هـ 30 /مارس 1973م) م ْ
ِج ْمعِيَّة العلماء املس�لمني
وأح ُد األعضاء اإلداريني املؤسسين ل َ
باجلزائ�رَ ،
أص َد َر ثَمانِي جرائد وطنية إسالمية باللغة العربية ،وله حوايل 60
اجلزائرينيْ .
كتاب وبَ ْح ٍث ورسالة ،باإلضافة إىل ّ
عنوانًا يف ُمختلف الفنون بني ٍ
«مذكراته»
42
اخلاصة.
كان النامي يقص ُده إىل وطنه ،ويتر ّدد إليه بني الفينة واألخرى ،وال ينقطع
عن مراسلته واالستفادة من أبْ َحاثِ ِه ومؤلفاته ،وكان يُ َس ِّميه «األستاذ الكبري».
املراسلات بينهما عالق ًة ّ
مبكرة وثيقةّ ،
تؤكد املكانة اليت يتبوأها أبو
وتوض ُح
ِّ
ُ
ِن نفس النامي و َم َدى تأثريه فيه.
م
اليقظان
ْ
 .5الربوفيس�ور املستش�رق روبرت بريترام سيرجينت (Robert
�ر َف عليه يف كتاب�ة مقاله عن َو ْصف
 )Bertram Serjeantال�ذي أَ ْش َ

�ر َف على أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه،
َمخطوطات إباضية حديثةْ ،
وأش َ
الش ْرقِيَّة يف جامعة كمربدج ،وأحد الذين
وهو من كبار أساتذة الدراس�ات َّ
ُعنُوا بالفكر اإلباضي وتراثهُ .ولِ َد يف أدنربه ،وزار معاقل اإلباضية يف املغرب،
َس مع مشاي ِ
ِخ َها وسألَ ُهم
وسافر إىل زجنبار قُبَيْ َل االنقالب ُّ
ِي فيها َو َجل َ
الشيوع ّ
 -39لعل َ
أول لقا ٍء َج َم َع النامي بشيخه أيب إسحاق اطفيّش كان عند زيارة شيخه جلبل نفوسة سنة 1378هـ/
روس�ا ،مث توطّدت العالقة بعد ذلك عندما رحل
جول يف قرى اجلبل ونزل نالوت وألقى بِ َها ُد ً
1958م ،وقد تَ ّ
النامي إىل مصر للدراسة.
 -40قناطر اخلريات؛ بتحقيق النامي .ص ( )23من املقدمة.
 -41انظر الصفحات .253 ،199 ،92 ،62 ،59
 -42ترمجته يف :معجم أعالم اإلباضية – قسم املغرب .ترمجة رقم .42
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واس�تفاد منهم ،مث قَ ِد َم إىل ُع َمان سنة 1390هـ1970 /م يف الوقت الذي
كان النامي بكمربدج يُ َح ِّضر الدكتوراه بإش�رافه ،والتقى بالش�يخ أمحد بن
محد اخلليلي مع مجلة من أشياخ ُعمان وأدبائها ،وكان كثري اإلشادة بالنامي،
ُم ْع َجبًا بتوقد ذهنه وفرط ذكائه 43.وقد توفّي يوم  7ذي القعدة 1413هـ/
 29إبريل 1993م.
ٍ
خصوصا ،والدراسات االستشراقية
كتابات عن ُعمان واإلباضية
عد َة
ترك َّ
ً
خصوص�ا ،وكان يتولّى تَحري�ر َمجلة الدراس�ات العربية (Arabian
 )Studiesباالشتراك مع  .R.L.Bidwellوهي َمجلة تَ ْص ُدر عن مركز
دراسات الشرق األوس�ط جبامعة كمربدج يف بريطانيا 44.ومع حسناته اليت
َ�دم ذ ْ
خاص ًة من
تَق َّ
ِن أكرب املتاجرين باملخطوطات العربيةَّ ،
ِك ُرها إال أنه يُ َع ّد م ْ
45
اليَ َمن.
كما استفاد النامي من ُم َجالَ َستِه ومراسلته لكل من:

ِي التُّون ِ
ِس ِّي (ت ليلة األحد 11
 الش�يخ املُ َؤ ِّرخ َسالِ ِم بن يَ ْعقُوب اجل ِْرب ِّرجب 1411هـ 27 /يناير 1991م) 46وقد لقيه يف مصر ِ
وج ْربَة ،واستعار
47
كثريًا من َم ُ
خطوطات مكتبته ،واستعان بتحقيقاته وآرائه.
الر ْح َمن بن ُعمر بَ َك ِّلي امليزايب اجلزائري (ت اإلثنني
 الشيخ الفقيه عبد َّ -43من مقابلة شخصية مع الشيخ أمحد بن محد اخلليلي؛ رمضان املبارك 1426هـ.
 -44انظ�ر ترمجته يف موقع جامعة أدنربه  the University of Edinburghعلى الرابط التايل www.
 lib.ed.ac.ukويف موقع اجلمعي�ة الربيطانية اليمينة  The British-Yemeni Societyعلى هذا الرابط
www.al-bab.com/bys

 -45يقول الدكتور حممد عيسى صاحلية يف كتابه (تغريب التراث العريب بني الدبلوماسية والتجارة) الصادر
عن مركز الدراس�ات والبحوث اليمين س�نة 1985م؛ ما نصه« :وال زال املستشرق  R.B.Serjeantيتردد
حصله
إىل يومنا [أي يوم تأليف الكتاب] على اليمن اليت بدأ رحالته إليها س�نة 1940م ،وال يُمكن تقدير ما ّ
سريجينت من الوطن العريب يف عصرنا احلاضر إال بعد أن تُنقل ُمحتويات مكتبته ومقتنياته إىل املتاحف العاملية».
وانظر كذلك :مصادر التراث يف املكتبات اخلاصة يف اليمن؛ لعبدالسالم الوجيه ج /1ص.66
صححتُه
 -46ترمجته يف :معجم أعالم اإلباضية – قسم املغرب .ترمجة رقم  .366وفيها خطأ يف تاريخ وفاتهَّ ،
من كتاب ( ُعلماء جربة) للحياليت ،بتحقيق :حممد قوجه .ص . Ш
 -47أش�ار النامي إىل اس�تفادته منه بصورة كبرية يف مقاله (وصف خمطوطات إباضية جديدة) وأش�ار إليه
كذل�ك يف أطروحته ص( 233الترمجة العربية عن دار الغرب) ويف ورقت�ه البحثية عن مالمح احلركة العلمية
بوارجالن ص.17
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ِن
 3مجادى األوىل 1406هـ 13 /يناير 1986م) 48وبينهما ُم
ٌ
راسالت تُبَ ْره ُ
على ُع ْم ِق الصلة بينهما ،وكان النامي يستشريُه يف القضايا التارخيية على وجه
49
اخلصوص.
***

• رحالته وتنقُّالته:
يرة التعلُّم والتحصيل،
بانتهاء مرحلة كمربدج يكون النامي قد أنْ َهى َم ِس َ
ليبدأ مسيرة التعليم والعطاء ،وقد كان�ت فاحتتُها يف بالده ليبيا ،ثُ َّم تنقَّل يف
ِض
أقطار أخرى .وس�وف أُْف ِر ُد
َ
احلديث عن ذلك فيما يلي .غري أنّي أستعر ُ
هنا املَ ّ
ِ
سواء لِ َهذا
حطات اليت تَنَقَّل فيها،
خارج بالدهً ،
والرحالت اليت قام بِ َها َ
ٍ
ألس�باب أخرى ،وأرتّب احلديث عنها حسب تسلسلها التارخيي
الغرض أو
قَ ْد َر اإلمكان:
َدم ْأن ذ َ
ِ
متطلبات الدراس�ة َدف ََع ْت بالنامي إىل
َك ْرنا َّأن
�ر :تَق َّ
أ) إىل م ْ
ِص َ
ُ
س�بقت للنامي
الس�فر إىل مصر ،بَيْ َد أنّها لَ ْم تَكن هي الدافع الوحيد ،فقد
ْ
املتع ِّطش
ٌ
�ر َة الظمآ ِن َ
زيارات إىل مصر قبل ذل�ك ،وكانت نظرتُه إليها نَ ْظ َ
امتازت به َع َّما ِس َواها من
ِي الس�ائد فيها ،والذي
ْ
نظرا َ
إىل املاء؛ ً
للج ِّو ال ِع ْلم ّ
الشاب الطموح  -يف التَّ َر ُّد ِد
األقطار العربية آنذاك ،فل َْم يَتَ َر َّدد النامي  -وهو
ُّ
مر ٍ
ات عديدة أثناء فترة دراس�ته اجلامعية األوىل يف بنغازي (بني سنيت
عليها ّ
املباحثات
�ده
1377ه�ـ1958 /م 1382 -هـ1962 /م) وكانت تَ ُش ُّ
ُ
العلمية والصراعات الفكرية اليت كانت تدور يف نوادي القاهرة و َمجالسها.

العليا والتحضري
ِ�ي ضالّته حني ابتُع َ
ِث إىل م ْ
ِص َر إلكمال دراس�ته ُ
ثُ َّم لَق َ
توجهه يف أ ّول
ِن َج ِّوها الفكري .وكان ُّ
لرس�الة املاجس�تري ،فا ْقتَ َر َب ْأكثَ َر م ْ
توج ًها أدبيًّا ،فاختار أن يَدرس األدب اجلاهلي لتكون أطروحته يف هذا
طلب�ه ُّ
املَ َجال.
 -48ترمجته يف :معجم أعالم اإلباضية – قسم املغرب .ترمجة رقم .548
 -49استفاد منه مثال يف حبثه عن وارجالن ص .21 ،15وانظر املراسالت بينهما يف ملحقات هذا الكتاب.
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ِز ْد عل�ى ذلك أ ّن ا ُ
دافعا آخر
ور اإلباضي
َّ
الق�وي يف القاهرة كان ً
حل ُض َ
للنامي إىل البقاء يف مصر ،فاستفاد من ُمجالسة بقية السلف الصاحل الشيخ أبِي
إسحاق اطفيش (ت1385هـ1965 /م) نزيل القاهرة و َدفينهاَّ ،
واطلَ َع على
ُكنوز الت�راث اإلباضي اليت كانت تَ َّد ِخ ُرها وكالة اجلاموس يف َح ّي ُطولون،
رت له ُسبُ ُل االلتقاء بنُ َزالء مصر من اإلباضية الذين
وتيس ْ
ُ
ودار الكتب املصريةَّ ،
ٍ
ألسباب ُمقا ِربَة.
َص ُدوها
قَ
أثره
ِي  -كان له ُ
وينبغي أن ال نَ ْغ َف َل عن جانب آخر  -غري اجلانب ال ِع ْلم ّ
ِصر ،ذلك هو اجلانب السياسي،
فِي صياغة ش�خصيّة النامي أثناء ُو ُجودِه بِم ْ
ِ
نشاطات األحزاب اإلسالمية واحلركات القومية الناهضة
فقد تابَ َع عن َكثَ ٍب
اندفاع الش�باب  -إىل االنْ ِخ َراط يف احلياة السياسية قلي ً
ال
آنذاك ،واندفع -
َ
ُ
وجه من مصر ،فأ ْغلِقَت
توجهاته هذه َع َّجل ْ
بَ
َت ُخ ُر َ
ِجانب دراسته ،ويبدو أن ّ
صاحبَها من
ُ
عقب أحداث سنة 1385هـ1965 /م وما َ
األبواب يف َو ْجهِه َ
اعتقاالت اإلخوان املس�لمني وتضييق اخلناق عليهم ،ولَ ْم يَ ِج ْد بُ ًّدا من الفرار
ِجلْده لكونِه يَ ُدور يف نفس الدائرةً ،
بِ
تاركا ش�أن الدراسات العليا ،و ُمخلِّ ًفا
وراءه مكتب ًة لَ ْم يَ ِج ْد إليها سبيال فيما بَ ْع ُد.
َ
ِن عجيب ال َق َدر أن تُصاد َ
األحداث وفا َة الش�يخ أبِي إسحاق
ِف هذه
ُ
وم ْ
أصبَ َح
اطفيّش يف شعبان 1385هـ /ديسمرب 1965م بالقاهرة ،الذي ب َِرحيله ْ
األسباب لتُْلقِي بالنامي يف
ِص َر َج َس ًدا بال ُروح ،فاجتمعت
الوجو ُد
ُ
اإلباضي بِم ْ
ُّ
ليبيا لبعض الوقت ،يستعيد أنفاسه ،ويتهيّأ ملرحلة جديدة.
ِمن كانوا على عالقة بالنامي
ب) إىل َم َّك َة املُ َك َّرمة :أثْبَ َت لِي غريُ واح ٍد م َّ
ات عديدةَ ،ش ِه َد فيها مؤتَ َم ٍ
مر ٍ
رات للتشاور يف أمر
أنه َح َض َر إىل أرض احلجاز ّ
الدعوة اإلسالمية ،وما يُواجهها من مشكالت وعوائق .ويرى بعض الباحثني
أس� َف َر ْت فيما
َّأن االجتماعات اليت كان يَ ُ
حضرها النامي يف احلجاز هي اليت ْ
بع ُد عن إشهار «الندوة العاملية للشباب اإلسالمي» بالرياض سنة 1392هـ/
1972م.
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ْت إىل
�م أرص� ْد إىل اآلن َّ
توصل ُ
أي ٍ
تاريخ لِ َهذه الزيارات ،غير أنّي َّ
ولَ ْ
بصحبة أس�تاذه الش�يخ علي حيىي معمر
قيام�ه برحل�ة ألداء فريضة احلج ُ
(ت1400هـ1980 /م) يف موس�م عام 1386ه�ـ تقريبًا ،وكانت له
لقاءات مع إخوانه اإلباضية من ُع َمان ،أثْ َم َر ْت فيما بع ُد تواص ً
ال قويًّا
أثناءه�ا
ٌ
َ
احلديث عنه الحقًا.
بينهم ،سيأيت
ُ
أرض جزيرة جربة أول
ج) إىل جزيرة جربة بتونسَ :و ِطئَ ْت قَ َد ُم النامي َ
مرة يف حدود س�نة 1387هـ1967 /م يف زيارة س�ريعة؛ قَيَّ َد ذكراها يف
قصيد ٍة فائية أنش�أها يف رحل ٍة مع شباب اجلزيرة على شاطئ البَ ْحر ،بصحبة
الشيخ سالِم بن يعقوب.
�ر ْت له زيار ٌة ْأط َو ُل من السابقة يف ُج َما َدى األوىل 1388هـ/
ثُ َّم َّ
تيس َ
أغس�طس 1968م يف إطار رحلة ِع ْلمِيَّ ٍة قضاها يف اكتش�اف املخطوطات
�م ِ
وس َة بليبيا يف ربيع األول
ال إفريقيَّة ،وقد بدأت الرحلة يف نَ ُف َ
اإلباضية يف َش َ
واس�تمر ْت قرابة أربعة أشهر لتنتهي يف ميزاب
1388هـ /يونيو 1968م،
َّ
نصيب جربة
باجلزائر يف مجادى اآلخرة 1388هـ /سبتمرب 1968م ،وكان ُ
ش�هرا واح ًدا تقريبًا ،تَ َع َّر َف فيه على أبرز أعالمها ومشاخيها ،وزار فيه
منها
ً
أهم معالِ ِم َها ومكتباتِ َها.
َّ
ُ
ِحة مقاله (وصف َم ْخ ُطوطات إباضية مكتش�فة حديثًا
يقول النامي يف فات َ
ِير ِة ِج ْربَة؛
يف َش�مال إفريقية) الذي نَ َش َر ُه باإلجنليزية ما تَ ْر َج َمتُه« :أ ّما يف َجز َ
فقُمنا بزيارة املكتبات الثالث الرئيسة:
 املكتبة األولَى :هي مكتبة الش�يخ سالِم بن يعقوب؛ الذي يعيش يفغِيزِن ،وقد َد َر َس يف القاهرة أكثر من َخ ْم ِس سنوات على يد العالِ ِم اإلباضي
الراحل الش�يخ أبِي إسحاق إبراهيم اطفيّش ،وهو ُم ْهتَ ٌّم بتاريخ جربة ،و ُم ْعتَ ٍن
حصلت عليها من عنده هي :شرح النونيّة:
واملخطوطات التالية
ِج ْم ِع تراثها.
ُ
ُ
بَ
ِس َماعيل بن موسى اجليطايل ،وهو يَ ْمل ُ
أصل ثالثة أجزاء.
ِك ُجزأين منه من ِ
إل ْ
ني ِ
وس َة
أفعال العِبَاد :أليب العبّاس أمحد بن حممد بن بكر.
وتَبْيِ ُ
ُ
وكتاب ِسيَ ِر نَ ُف َ
َرن البَ ْغ ُطوري.
القدمي :ل ُِم َح َّمد بن ُمق ِّ
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 املكتبة الثانية اليت ُزرناها تعو ُد ألسرة البارونِي يف ا َحل َّشان ،وتَ ْحوِي ما
ال ُّ
أكثر من  120منها ملؤلِّفني إباضيني ،وهذه هي
يق�ل عن  500خمطوطةُ ،
أكرب جمموع ٍة ُم ْف َر َد ٍة لكتب اإلباضي�ة ،وهي مفتوحة أمام الباحثني لالطالع
عليها ودراسة ُمحتوياتِ َها.
فإن هذه
ص أُ ْس َر َة البَ ْع ُطور يف َوالَغ ،ولألسف َّ
 أ ّما املكتبة األخرية فتَ ُخ ُِّما يستلزم
اجملموعة يف حال ٍة مضطربة ،وأوراقُها ووثائقُها َمخلوط ٌة و ُمبَ ْعثَ َرة ،م َّ
50
عم ً
ال شاقًا لتصنيفها وإعادة ترتيبها».
ٍ
ِخ ّط النامي
الز َّوار باملكتبة البارونية َخ ْم َس�ةَ
ونرصد يف مل ّ
أبي�ات ب َ
َف ُّ
َ
َ
مودة لألس�رة البارونية يف احل َّشان) كتَبَها ل َّما زارها
اجلميلَ ،ض َّمنها (تَ ِحيَّة َّ
َ
الزيارة األوىل يف رحلته الثانية املشار إليها آنفا ،و َمك َث فيها أكثر من أسبوع،
وس َّجل ُش ْك َره للحاج حممد الباروين وابنه يوسف على ضيافتهم وتسهيالتِهِم
َ
ْ
مؤرخة يف  7مج�ادى الثانية 1388هـ31 /
اليت أك َر ُم�و ُه بِ َها.
ُ
واألبيات ّ
51
نصها :
أغسطس 1968م ،هذا ُّ
السل ِ
ِر ًة
َف األطها ِر َم ْعذ َ
يَا ِجـريَ َة َّ

َو ُل َع ْن ُش ْك ِر املَبَ َّر ِ
ات
إ ِْن ق َّ
ـر الق ْ
َص َ

جلمِي ُع ب ُ
الع ْه َد فا ْعتَ َّز ا َ
َحف ْ
ِك ْم
ِظـتُ ُم َ

للكر ِ
امات
ــارا
َوقَ ْد َرف َْعـتُ ْم َمنَ
ً
َ

هــارو َن بَ َار َك ُه
َر ٌس نَ َما ُه أبو
ُ
غْ

ماض وفِي ِ
آت
ِن اهللِ فِي ٍ
فْ
َضـ ٌل م َ

بَنَ ْت ُج ُدو ٌد ل ُ
َت
َما َض ُعف ْ
َك ْم ْجم ًدا ف َ

ِمنْ ُكم َعـزائ ُِم َع ْن َد ْر ِك املُ ْه َّم ِ
ـات

فَبَ َارك اهللُ ما شــا َد ْت َعزائ ُِم ُك ْم

َو َزانَ ُك ْم باملََعـــالِي

واملَ َس َّر ِ
ات

�م تَنْق ِ
َص َدها بعد عا ٍم يف رمضان 1389هـ/
َط ْع زياراتُه عن جربة ،فق َ
ولَ ْ
52
ديسمرب 1969م  ،ثُ َّم توالَ ْت زياراتُه بعد ذلكَّ ،
وظل على تواصل مع أساتذته
 -50عمرو النامي :وصف خمطوطات إباضية -مقدمة املقال( .وانظره يف امللحقات).
 -51من نسخ ٍة مص ّورة حبوزة الباحث .انظر صورتَ َها مع كلمة النامي النثرية املرافقة لَ َها يف امللحقات.
ّ
الزوار( .انظرها يف
أيضا يف ه�ذه الرحلة ،وكتب كلم ًة نَثْ ِريَّ ًة أخرى يف
زار املكتب�ة البارونية ً
س�جل ّ
َ -52
امللحقات).
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الشيخ سال ُِم بن يعقوب وتالمذتُه.
ِم ُ
وإخوانه فيها ،وكان م ْ
أبر ِزه ْ
ِن َ

53

ِ
زيارات النامي
ِن أوائل ما َر َص ْدتُه من
د) إىل وادي مي�زاب باجلزائر :م ْ
للجزائر رحلته إليها س�نة 1385ه�ـ1965 /م ،وفيها التق�ى بأعال ِم َها
ِي غريَ ُهم و َم َك َث
األفاضل :الش�يخ أبِي اليقظان إبراهيم ،والشيخ بَيُّوض ،ولَق َ
بني ظهرانيهم متعل ًِّما ومستفي ًدا من َم َجالسهم.
زيارتَ� ُه ل ِ
ِج ْربَ َة ِض ْم َن رحلته العلميّة
�م كانت زيار ٌة أخرى له ،أَ ْعقَبَ ْت َ
ثُ َّ
ميزاب َم َح َّطته األخرية فيها .ومع أ ّن ُم ْكثَ ُه
الستكشاف املخطوطات ،وكانت ُ
بِمِي�زاب يف هاتَيْ ِن ال ّزيارتَيْ ِن لَ ْم يَ ُد ْم ِس�وى أيا ٍم معدودات فقد كان نصيبُها
وق إليها وإىل لقاء مشايخ ال ِع ْل ِم
نفس�ه تَتُ ُ
من زياراته فيما بَ ْع ُد ْأكثَ َر ،وكانت ُ
وأعالم اإلصالح فيها.
ِما َر َص ْدتُه من زياراته األخرى للجزائر:
وم َّ

للم َشاركة يف امللتقى احلادي
 زيارتُه إليها س�نة 1397هـ1977 /م َُع َش�ر للف ْ
ِجالن ،املنعقد تَ ْح َت إشراف وزارة التعليم يف
ِكر اإلسلامي َبوار ْ
الفت�رة بني  26 -17صفر 15- 6 /فرباير ،وق�د ألقى النامي ورق ًة بَ ْحثِيَّ ًة
ِجالن ونواحيها؛ منذ انتهاء الدولة
عنوانُها «مالمح عن احلرك�ة العلميَّة َبوار ْ
الر ْس�تُمِيَّة حتّى أواخر القرن السادس اهلجري» ،وكان امللتقى فرص ًة طيّب ًة له
ُّ
وللوقوف
للتعرف على َج ْم ٍع من كبار العلماء والباحثني م ْ
ِن َش�تَّى األقطارُ ،
خصوصا آثار سدراتة اليت كانت تُ َضاهِي يو ًما ما
على آثار وارجالن العريقة،
ً
غرناطة األندلس يف حضارتِ َها.
قَ ِد َم النامي إىل امللتقى من الواليات املتحدة األمريكية ،وكان آنذاك أستاذًا
ِن َم َشايِخها يف تَجميع
زائرا بإحدى جامعاتِ َها ،ونَ َز َل َّأوالً َ
ميزاب ليس�تفيد م ْ
ً
ُ
الرب
عرب
َق
ل
وانط
،
ل
ج
ع
على
ه
ع
م
ج
ما
ر
ر
وح
ليبي�ا
إىل
د
عا
م
ث
البحث،
ة
ما ّد
ٍََ
َ
َ َّ َ َ َ َ ُ
َّ َ
ّ
معا
ّ
متوج ًه�ا إىل وارجالن ،يُرافِقُه الدكتور عمر التومي الش�يبانِي ،ثُ َّم زارا ً
احلاج إبراهيم ،واألستاذ الصادق بن مرزوق .وقد ذكر ُهما النامي يف
 -53نُشير هنا أيضا إىل األستاذ اهلادي ّ
مقدمته على (العدل واإلنصاف).
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ميزاب بعد انتهاء امللتقى ،و َم َكثَا بِ َها أيّا ًما.
 زيارتُه إليها س�نة 1398هـ1978 /م تَ َف َّرغ فيها ل ُِمقَارنة َمخطوطةالعدل واإلنصاف املوجودة ب َِمكتبة الش�يخ ببانو ُم َح َّمد بن احلاج يوسف فِي
بَنِي يَ ْز ِجن ،باملخطوطة اليت عنده ،وذلك أثناء اشتغاله بتحقيق كتاب العدل.

ه�ـ) إىل الواليات الْ ُمتحدة األمريكية :يق�ول الدكتور ُم َح َّمد ناصر
متحدثًا عن سيرة النامي بعد تَ َخ ُّر ِجه من كمربدج حام ً
ال الدكتوراه« :فِي
ِّ
1971
صيف
ِن بِدِينه ووطنه وأ ّمته  -أ ْمت َِعتَ ُه ُمتّ ِج ًها
م
املؤ
ذ
األس�تا
م
ز
ح
م
ُ
َ ََ
ُ
صوب ليبيا ،ليُش�ارك يف معركة البناء ،وليقف على منابر الكلمة الطيّبة فيها
ً
ِّق فيها باحثًا ،وأستاذًا جامعيًّا،
صاد ًعا باحلق،
مشاركا بالقلم يف ميادينه اليت ُوف َ
أبواب هذه املنابر استقبلته
وأديبًا ناق ًدا،
وش�اعرا مبد ًعا ،وبَ َد َل أن تُفتح أما َمه ُ
ً
السجون
ُظ ُ
لمات العنابر ،فم ْ
ِن مراكز الش�رطة إىل غرفات التحقيق َو َزنَا ِز ِن ُّ
54
ِح ِن والعذاب والنفي واالغتراب» .
ِن امل َ
واملعتقالت ،وتبدأ رحل ٌة شاقّ ٌة م َ

ِري لِ َهذه
َوبَ ْع َد أن َ
ِج عنه  -باملعىن الظاه ّ
الس�جن ،وأُْفر َ
ذاق النامي مرار َة ّ
55
َّب يُ َرا ُد به النَّ ْف ُي»
ِر البالد« ،وه�و تعبريٌ ُم َهذ ٌ
الكلم�ة ُ -طل َ
ِب منه أن يُغاد َ
�ر بني ْأن يَ ُكو َن َمنْ َفا ُه يف اليابان أو أمري�كا الالتينية أو إفريقيّة ،فاختار
ُ
وخيِّ َ
نظ�را لثقافته اإلجنليزية ،و َغلَبَ ِة َظنِّه أنه يَ ِج ُد فيها
األمريكية
املتحدة
الواليات
ً
ُمتَنَ َّف ًسا ْأو َس َع من غريها.

ِيسها
وحىت تَ ْجرِي
األمور َم ْج ً
رى ش�رعِيًّا ُ -دو َن ق ْ
ُ
َص ِد النفي  -تَ َّم تَ ْسي ُ
ِحيْ ُث يُبْ َع ُث النامي إىل جامعة متشجان بالواليات املتحدة سن ًة دراسة كاملة
بَ
زائرا لتدريس
(1397- 96هـ1977- 76 /م) بصفتِ ِه أس�تاذًا ُم َع ًارا أو ً
اللغة العربية والثقافة اإلسالمية.
الصباح،
لَ ْم يَ ْر َ
ض النامي أن تَ ُكو َن متشجان قَيْ ًدا له ،بل تَنَ َّف َس فيها تَنَ ُّف َس َّ
وتنقّل بني آن أربر ،وبولْ َمان ،وواش�نطن ستيت ،وآتزوهاريوا وغريها ،كما
ٍ
عالقات ع ّدة مع إخوانه الليبيني املقيمني بِ َها ،ومع أساتذة اجلامعة؛ مثل:
َك َّون

 -54حممد ناصر :مقدمة لكتاب «دراسات عن اإلباضية» ص.15
 -55حممد ناصر :مقدمة لكتاب «دراسات عن اإلباضية» ص.17
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(س�عودي معاصر) والدكتور راجي
الدكتور ُم َح َّمد إبراهيم بن أَ ْح َمد علي
ّ
را ُمونِي (معاصر) والدكتور تروبر يل جاسيك (معاصر) وغريهم.
ِن أعمالِِه يف أمريكا :تَحقيق (أجوبة ُعلماء ف ََّزان) وتَحقيق (الر ّد
وأنْ َج َز م ْ
عل�ى َجمِيع املخالفني) ألبِي َخ ْزر ،وترمجة (أصول الدين) لتبغورين ،وتأليف
كتاب (القراءة العربية لغري الناطقني بِ َها) باالش�تراك مع غريه ،كما أ َع َّد فِي
شار َك بِ َها يف ُملتقى
تلك الفترة ُمحاضرته عن (احلركة العلمية بوارجالن) اليت َ
الفكر اإلسالمي باجلزائر.
ِّق مقصو َد
و) إىل الياب�ان :يبدو أن الواليات املتح�دة األمريكية لَ ْم تُ َحق ْ
النفي بأتَ ِّم معناه ،فبَ ْع َد االعتقال والتقييد والتضييق إذا باألخ الدكتور  -كما
الشيخ بَ َكلِّي « -أستاذًا يف جامع ٍة من جامعات أمريكا ،يَ ْختَ ُ
يَق ُ
ال كاألَ َس ِد
ُول ُ
السلُ ُه وقُيُو ُده ،بَ ْل أَ ْصبَ َح ُح ًّرا َطلِيقًا َّ
ال ،تَ َح َّط َم ْت َس ِ
الرئْبَ ِ
ِري ِد يَ ْش ُدو
كالطائِ ِر الغ ِّ
ِّ
56
على ُك ِّل فَنَ ٍن» .
ّه�اب إىل اليابان ،وكان ذلك يف
لِ�ذَا ما لَب َ
ِب منه الذ ُ
ِث النام�ي ْأن ُطل َ
ِحة سنة 1399هـ1979 /م .يقول النامي يف رسال ٍة كتبها من اليابان إىل
فات َ
مؤرخ ًة يف  22ربيع اآلخر 1399هـ/
الش�يخ أمحد بن محد اخلليلي ب ُِع َمان؛ ّ
َر بِي املق�ا ُم اآل َن بطوكيو عاصمة اليابان،
 21مارس 1979م« :وقد ْاس�تَق َّ
ِّ
ِن َم ْس ِ
�جد طوكيو ،وهو َم ْس ِج ٌد قَ ِدميٌ على الطراز
َ
واستأج ْر ُت َس َكنًا قريبًا م ْ
التُّ ْر ِك ّي ،وقد بَنَتْ ُه اجلالي ُة التركيّة ِ
أثناء الثورة الشيوعيّة يف
املهاج َرة م ْ
ِن ُروس�يا َ
العشرينات ...وال أدري هل يَ ُط ُ
ول بِي املقا ُم هناَ .س ْو َف ْأر ِج ُع يف أواخر شهر
أش َغ َل نفسي بتحقيق بعض النصوص أو
إبريل الستحضار أوالدي ،وأنْوِي ْأن ْ
57
ُ
الوسائل» .
ْت وتَيَ َّس َرت
الوق ُ
القيام ببعض الدراسات إذا َس َم َح َ

َد َم ُه
فرغم « َما ق َّ
ويَبْ� ُدو أ ّن اليابان أَ ْش َ
�ع َرت النامي َحقًّا ب َِم ْعنَى النَّ ْف�يَ ،
ٍ
خدمات ُجلَّى للحركة اإلسلامية وال سيّما يف امليدان الطاليب والشبابِي
من

 -56من رسال ٍة َكتَبَها الشيخ بكلّي عبدالرمحن بن ُعمر إىل النامي؛ غري مؤرخة ،نسخة مرقونة حبوزة الباحث،
وقد أثبتناها كاملة يف امللحقات.
 -57من نسخة مخطوطة من الرسالة؛ حبوزة الباحث.
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الشوق واحلنني إىل
واستَبَ َّد به
ُ
اإلسالمي؛ َش َع َر بالغربة القاسية تَ ْع ِص ُره وتُؤل ُِمهْ ،
مرابع الطفولة ومرابع الشباب ،وقد ْأو َد َع تلك األحاسيس اجليّاشة يف قصيد ٍة
كتبَها يف هذه اآلونة وهو باليابان» .58يقول النامي من قصيدة رائية:59
ِلدا ِر
ْم َّ
ـو ِق ل َّ
الش ْ
َو َّد ْع ُت َد َار ِك َرغ َ

َات أَ َحاد ٍ
ِيث وأَ ْخــبَا ِر
َو َّ
الد ُار ذ ُ

ِر ًة
يَا َد ُار أَ ْم َسيْ ِت باألَ ْحـ َزا ِن غَام َ

ِن َدا ٍر إِىل َدا ِر
ـمو َم ِك م ْ
تُ ْهدِي ُه ُ

نَف ِ
ِش ُت ْحمنَتَ َها
ْسي ال ِف َد ُاء ألَ ْر ٍ
ض عْ

ْت َو ِحي ًدا غَيْ َر ُم ْخــتَا ِر
ث َُّم ْارتَ َحل ُ

ـــد َد ا َ
حل ْو ِل ال َزا ٌد وال أَ َم ٌل
َّ
ُمبَ

ِـالالت أَف َ
ِ
ـعا ِر
إِال غ
ْـكا ٍر َوأَ ْش َ

ْب يَ ْع ِط ُفنِي
ْت فَإ َّ
أَنَّى ْارتَ َحل ُ
ِن القَـل َ

ِص َرا ِر
إِىل األَ ِحبَّـــ ِة يف َش ْو ٍق َوإ ْ

�م تَ ُد ْم ال ُغربَ ُة طويالً ،ف َق َف َل ِ
راج ًعا إىل الوطنِ ،
األقدار،
يء به
راضيًا ب َِما تَ ِج ُ
ُ
َولَ ْ
يتجاو ْز ُم ْكثُه يف اليابان سن ًة واحد ًة تقريبًا.
ولَ ْم َ
اس�تقر باهلِنْد أو نَ َزلَ َها ِ
قاص ًدا اإلقا َم َة
ز) إىل اهلند :ال يَبْ ُدو لِي أ ّن النامي
َّ
بِ َه�اْ ،
َّف عن َدها لبعض الوقت يف طريق ذهابه
بل يَ ْظ َه ُر أنّها كانت َم َح َّط ًة تَ َوق َ
وربّما إىل الفلبّني وماليزيا ،وفِي طريق َع ْو َدتِه منها .فهو يُ َص ِّر ُح أنه
إىل اليابانُ ،
َّف أيّا ًما استغلّها
حيث توق َ
َم َّر باهلند يف رحلته إىل اليابان ،وتَحدي ًدا يف ُم ْمبَ ْيُ ،
مطل�ع العام 1399هـ/
يف كتابة بعض رس�ائله إىل إخوانه ،وكان ذلك
َ
1979م.
ِر اليابا َن متّ ِج ًها
ثُ َّم نَ ِج ُده يف مطلع العام التايل 1400هـ1979 /م يُغاد ُ
إىل الوط�ن ،ويَنْز ُ
ِل ِدلْهي اجلديدة باهلند متوقّ ًف�ا بِ َها أيّا ًما ،انتهزها يف كتابة
مقدمة حتقيقه للع�دل واإلنصاف بتاريخ  1مجادى اآلخرة 1400هـ17 /
ِي بِ َها ،وهو صديقُه حممد
إبريل 1980م .وكان نزولُه يف اهلند عند َّ
السفري الليب ّ
بن يوسف مقريف.
 -58حممد ناصر :مقدمة لكتاب «دراسات عن اإلباضية» ص.17
مصورة لدى الباحث .والقصيدة مؤرخة يف دلْهِي اجلديدة بالْ ِهنْد أثناء
 -59نس�خة َم ْخ ُطوطة من القصيدةّ ،
توقُّ ِف ِه بِ َها يف َخ ّط رحلته إىل اليابان ،بتاريخ  16ربيع األول 1399هـ 14 /فرباير 1979م.
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الع َج ُب حني تُ ْدر ُ
و ُهنا يأخذ َ
يعيشها النامي آنذاك،
ِك
األوضاع اليت كان ُ
َ
ُك َ
وكيف أنّه كان بعي ًدا عن االستقرار ُك َّل البعد ،ثُ َّم ال يتوانَى يف إِتْ َما ِم ما يَ َّسر
ٍ
أعمال تَ ْخدم دينَه ودعوته.
اهللُ لَُه إِتْ َما َم ُه من
ني عن هاتني الرحلتني ،إِنَّما
ح) إىل الفِلبّين وماليزيا :ليس عندي نبأٌ يَ ِق ٌ
ذَ
َ
ع�رف النامي أنه كان فيهما مبعوثًا من قب�ل احلكومة الليبية
�ر لِي َم ْن
َك َ
ِرة .أ ّما الفلبني فنَ َزلَها يف
ل ُِم ّدة أس�ابيع ،وكانت ّ
مهم ًة ش�اقة يف مناطق َوع َ
مهمة َر ْس�مِيَّة إلرسال املعونات إىل
حدود س�نة 1393هـ1973 /م يف ّ
اجلمعيات واحلركات اإلسالمية هناك .وأ ّما ماليزيا فكانت رحلته إليها سنة
ِق
1400هـ1980 /م ألداء بعض األعمال اخلريية ،وقد ُز ِّو َد  -مع َو ْف ٍد ُمراف ٍ
املهمة ،وكان مبعوثًا من طرف مجعية
له  -باملال والغذاء واللباس لتحقيق هذه ّ
الدعوة اإلسالمية العالَمِيَّة بليبيا؛ اليت أُلْ ِح َق للعمل بِ َها ُمنذ خروجه من السجن
سنة 1394هـ1974 /م حىت ال يكون بعي ًدا عن األنظار ،وكانت تَ َح ُّركاتُه
يف تلك الفترة باسم اجلمعية ،لكنه لَ ْم يَ ْم ُك ْث بِ َها طويالً.
رأيت كتاب َة
ك) بَْي َن النامي و ُع َمان :إِلْ َحاقًا باحلديث عن رحالت النامي ُ
هذا الفصل ،إجاب ًة عن تس�اؤل قد يُ ْط َرح :هل كان النامي بعي ًدا عن ُع َمان،
60
مع ارتباطه ف ْ
ِك ِريًّا بِ َها وبأهلها؟
ٍّ
كم ْن
ما مِن
احلكم على الشيء ُ
فرع ّ
تصوره ،وليس الرائي َ
ش�ك يف َّأن َ
وش�تَّا َن ما بني ا َ
ِن ضروريّات البحث العلمي
َسمِعَ ،
خلبَر والعيان .لذا بات م ْ
ِن ُمس�تلزماته اليت ال تَنْ َف ُّك عن�هْ :أن يُ ِح َ
يط ِ
الباح ُث باملوضوع من
املتقَن وم ْ
َجميع جوانبه ،وأن يَ ْس�عى جاه ًدا إىل تتبُّ ِع كل شاردة وواردة تتعلق به ،ولو
عناء الترحال ومشقّة السفر ،ولنا يف السلف الصاحل أسوة حسنة،
كلّفه ذلك َ
َ
ٍ
حديث واح ٍد أو التثبّت من رواية أو تعلُّ ِم
جشموها يف طلب
ِن رحل ٍة تَ ّ
فك ْم م ْ
مسألة فقهية.
وأهل ِّ
كل عص ٍر ُ
وأهل ِّ
كل بل ٍد ُ
أهل ِّ
ِن هذا املنطلق كان ُ
مذهب ُه ْم
ٍ
كل
وم ْ
ٌّ
ُ
كنت كتبتُه سابقًا ،ث َُّم ع ّدلتُه هنا ب َِما يتناسب مع سياق الكتاب.
الفصل يف األصل َمقَا ٌل
 -60هذا
مستقل ُ
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أقدر الناس على الكتابة عن بَلَدِهم وعصرهم ومذهبهم بوج ٍه َ
أكمل وصور ٍة
َ
ِ
فالتقارب
ر،
�ي
وس
تراجم
من
األعالم
عن
كتب
ي
ما
ذلك
على
ِ�س
ق
و
،
أدق
َّ
ُ
ُ
ْ
َ
أس�اس ال
أمر
ٌ
ِي والفكري  -بني الكاتب و َم ْن يَ ْكتُ ُب عنه ٌ -
ِي واملكان ّ
الزمان ّ
ينبغي إغفاله.
ه�ذا كله لَ ْم يَ ُك ْن يَ ْع ُزب عن بال الدكتور عمرو النامي الذي يُع ّد  -بال
منازع  -رائد حركة البحث العلمي والتحقيق يف جمال الدراس�ات اإلباضية
حريصا على زيارة
ِح ْك ِم انتمائه للمذهب اإلباضي كان ً
يف العصر احلالِي ،وب ُ
وإن تَ َسنّى له
مواطن اإلباضية والوقوف على آثارهم فيها ومعاينتها عن قُربْ ،
ذلك يف بلدان املغرب العريب  -كما سبقت اإلشارة  -فإ ّن األقدار لَ ْم تسعفه
َّق إىل رحلة ُلعمان اليت هي مهد
إليه يف اجلناح اإلباضي املش�رقي ،إذ لَ ْم يُوف ْ
الرعيل األول من اإلباضية و ُمستقر أحفادهم عرب القرون.
تطور الفكر اإلباضي ،فبَ ْع َد
ُك ُّل ذلك نلمسه َجلِيًّا يف فات َ
ِحة أطروحته عن ُّ
ْأن أَلْ َم َح إىل رحالته اليت قا َم بِ َها يف ال ّديار اإلباضية املغربيّة قال:
رغم أنَّها ُ -دو َن
ْ
«هذا وتَ َظ ُّل هنالك منطق ٌة لَ ْم تُ
كتش�ف بصور ٍة كاملة َ
ّ
موقعا حافال بكثري من الوثائق واملخطوطات اإلباضية
شك أو َج َد ٍل  -تُ َمثّل ً
ُ
ْ
ّب
األكثَر قيم ًة وأ َه ّمية ،تِلْكم هي ُع َمان ،وما فيها من ذخائر بِ َهذا الشأن يتطل ُ
َّ
خاصة من الدارسني للشؤون اإلباضية ،وإ ْذ لَ ْم أتَ َمك ْن بنفسي من زيارة
عناي ًة ّ
َ
مهمة
تلك البالد تَك َّر َم ُ
بعض األصدقاء ُ
العمانيني ف َز ّو َدنِي ب َِمخطوطات إباضية ّ
َت على ُكتُ ٍب عقدية وفقهية ِ
وسيَر لألئمة اإلباضية األوائل ،كانت لِي
اشتمل ْ
عظيما يف دراس�ة جذور مذهب اإلباضي�ة وحتليل موقفه من أحداث
َع ْونًا ً
61
التاريخ اإلسالمي األوىل»
ِم عليها قال:
وبَ ْع َد أن َ
أشار إىل عناية املستشرقني ب ُِع َمان ودراساتِه ْ
«وليس وا ِر ًدا أن أتنا َو َل ُهنا ُمحتوى تلك الدراسات ،لكنّي ّ
بناء
أؤكد ً -
َ
 -61انظر  :مقدمة األطروحة [باإلجنليزية] ص  7ـ  8طبعة ُع َمان (والترمجة من الباحث) وانظر كذلك:
جملة احلياة ع  /1ص  114ـ  115؛ والترمجة العربية عن دار الغرب اإلسالمي ص . 35
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املهم�ة َّ -أن احلاجة ُّ
تظل قائم ًة
َرر من ثرا ِء ُع َمان باملخطوطات ّ
عل�ى ما تَق َّ
ِما ُهو كا ِم ٌن يف هذه البالد ،حىت تكتمل صورةٌ
بضرورة الكشف عن املزيد م َّ
تطوره ,ذلك ألن الش�خصيات
واضح� ُة املعالِم ل َِم ْذ َه ِب اإلباضية ومراحل ّ
القيادية األوىل للمذه�ب كانت قد انتقلت من البصرة إىل ُعمان ،ونَجحت
ُعمان يف احتضان إمام�ةٍ إباضية فَذَّة تتابَ َع ْت قُرونًا من الزمن ،وأثْ َم َر ْت ما ّد ًة
مهمة
علمية قيّمة يف الفكر السياسي عند اإلباضية ،غَيْ َر أنّي ْأر ِج ُع فأقول :إن ّ
ليس ْت َس ْهلَ َة التحقيق ،ويبقَى ُ
األمل قَ ِويًّا يف أن
االستكش�اف والتنقيب هذه َ
62
البحث العلمي  -مستقب ً
ِما تزخر به ُعمان».
يُثْمِر
ُ
ال  -عن إبراز الكثري م ّ
�د ْأن نُ ْدر َ
ِك ُه  -هو ُظ ُر ُ
وف ُع َمان السياس�ية يف
آخ ُر  -ال بُ َّ
أمر َ
ثَ َّم�ةَ ٌ
َت من الصعب على الدكتور النامي وغريه أن يُ َف ِّكر
املرحلة املتأخرة اليت َج َعل ْ
العمانيني
زيارتِ َها ،عل�ى أ ّن هذه الظروف لَ ْم تَ ْمنَ ْع ُه من مالق�اة إخوانه ُ
يف َ
ِص َر،
والتعرف عليهم واالستفادة منهم ،وقد تَيَ َّس َر له ذلك يف فترة دراسته بِم ْ
يف أوائ�ل عقد الثمانينيات من القرن اهلجري املنصرم (أوائل الس�تينيات من
القرن العشرين امليالدي).
ويبدو  -كما يُفهم من س�ياق األح�داث  -أنه قام برحلة ألداء فريضة
معمر (ت1400هـ1980/م) يف
احلج ُ
ّ
بصحبة أس�تاذه الش�يخ علي حيىي ّ
لقاءات مع الشيخ ُم َح َّمد الساملي
له
فكانت
تقريبا،
هـ
1386
عام
موس�م
ٌ
(ت1406ه�ـ1985/م) ونَ ْجلِ ِه ُس�ليمان (ت1421هـ2001/م) ومع
الش�يخ سالِم بن محد احلارثي (ت1427هـ2006 /م) ثُ َّم مع اإلمام غالب
63
الد َّمام.
ائي يف َّ
بن علي الْ َهنَ ّ

 -62راجع اإلحالة الس�ابقة .ويقول النامي يف مقدمة تَحقيقه لكتاب العدل واإلنصاف (مرقون ص ر -ز):
نعثر إال على نُسختني يف كل بالد اإلباضية بشمال إفريقيا،
«وعلى طول البحث والتنقيب وش� ّدة االهتمام ل َْم ْ
ِما تَمكنت من مراجعة فهارسه أو االطالع عليه؛ حاشا ُع َمان  -وهي
وكل املكتبات العاملية العامة واخلاصة ،م ّ
مظنّة لوجود بعض نس�خ الكتاب فيها  -إذ ل َْم أتَ َم ّكن من زيارتِ َها ،وال بلغين عن وجود نسخ من هذا الكتاب
فيها».اهـ وهذه املقدمة ُكتبت سنة 1400هـ 1980 /م .
 -63من مقابالت شخصية مع املشايخ:
• سليمان بن حممد الساملي ؛ بتاريخ  5شعبان1421هـ 2 /نوفمرب2000م
• سامل بن محد احلارثي ؛ بتاريخ  6شعبان 1421هـ 3 /نوفمرب2000م .
اطلعت عليه من مصادر مكتوبة ،مع أن كالم املشايخ
ذكرها فيما
ُ
وتَجدر اإلشارة هنا إىل أن رحلة احلج ل َْم يَ ِر ْد ُ
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َ�ت وتَ َزايَ َد ْت ،ألنّها
وال يُس�تبعد أن تكون هذه
ُ
تواصل ْ
اللق�اءات قد َ
ٍ
أخوي ،تَ َمثَّل يف تبادل الكتب
أس َف َر ْت بع َد ذلك عن
وتعاو ٍن ّ
عالقات َحمِيمة ُ
ْ
مهمة البحث،
النامي
الدكتور
على
ر
س
ي
الذي
األمر
اإلباضية،
واملخطوطات
ّ
َ َّ
ُ
ف�كان ذلك عونًا له يف دراس�ته عن اإلباضية كما أش�ار يف مقدمته اآلنفة
الذكر.
العالقات يف أمو ٍر َشتَّى:
وتَ َج َّس َد ْت هذه
ُ

قدمها النامي جبامعة
واضحا يف أطروحة الدكتوراه التي َّ
فنلم�س أثرها ً
كمربدج بربيطانيا س�نة 1391هـ1971 /م ،إذ نَق َْرأُ كلم َة ُشك ٍر وعرفان
ٍّ
تفضال به من تزويده
لكل من الشيخني :حممد الساملي وسالِم احلارثي على ما ّ
الع َمانية النفيسة.
ببعض املخطوطات ُ
هوامش األطروحة وقائم ِة مصادرها ومراجعها نرى عد ًدا ال
وعند تتبُّ�ع
ِ
64
بأس به من تلك املخطوطات نذكر منها على سبيل املثال:
ِسالِم بن ذ ْ
َكوان.
 .1سريةٌ ل َ

العمانِي.
 .2سريةٌ َ
لشبيب بن عطيّة ُ

 .3مد ّونة أبِي غانِم بشر بن غامن اخلراساين.
 .4مد ّونة أيب غانِم بترتيب وتعليق القطب.
 .5سريةٌ ل ُِمنِري بن النّيِّر ا َ
جل ْعالنِي.

الصلْت بن َخميس.
ِ .6سرية ألبِي املؤثر َّ

ِجاري.
َح َطان خالد بن قحطان اهل َ
 .7سرية ألبِي ق ْ
 .8كتاب االستقامة إلمام املذهب أيب سعيد ُ
الك َدمي.
ِي.
 .9سرية أليب احلسن علي بن حممد الب ْ
ِسيَان ّ

املذكورين يؤكدها.
 -64انظر أطروحة النامي (الترمجة العربية) ص.305 ،300 ،299 ،133 ،51
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« .10السرية الكبرية» للبسياين.

65

الش ْرع» للكندي.
 .11اجلزء الثالث من كتاب «بَيَان َّ

66

 .12سري ُة ابن َم َّداد ِ
العلَماء).
(ص َفة نَ َس ِب ُ

ِصبَاح الظالم للشيخ أمحد بن عبداهلل الرقيشي.
 .13م ْ

ٍ
متفرقة إىل معلومات اس�تفادها
ولَ ْم تَ ْخ ُل ثنايا األطروحة من
إش�ارات ّ
ِن قَبْ ُ
�ل يف تَحقيقه لـ (قناطر
الدكتور النامي من مش�ايخ ُع َمان ،ونَ َرى م ْ
67
اخلريات) نَ ْق ً
ال عن خمطوطة (الكشف والبيان) للقلهاتِي  ،ويَبْ ُدو لِي أ ّن النامي
ِصر.
ظفر بِ َهذِه املخطوطة عند شيخه أيب إسحاق اطفيش بِم ْ
أص َد َر النامي حتقيقَ�ه ألجوبة ابن َخ ْل ُفون س�نة 1394هـ/
وعن َدم�ا ْ
�ماحة العالمة اجلليل أستاذنا الشيخ ُم َح َّمد
1974م َكتَ َب اإلهداء« :إىل َس َ
تقديرا ل ُِم َساعدته وتشجيعه يف
[بن] عبداهلل الساملي َ -س�ل ََّمه اهلل وعافاه ً -
عملي املتواضع».
التوصل إليه عن عالقة الدكتور النامي
ِما
هذه َشذ ٌ
ُ
استطعت ّ
َرات ُمبَ ْعثَر ٌة م َّ
ُبعمان ،وهي تُ َمثّل يف ُمجملها امتدا ًدا تارخييًّا للتواصل بني اإلباضية يف املشرق
واملغرب الذي لَ ْم ينقطع إىل يومنا هذا.
***

• َع ْص ُره و ُم َع ِ
اص ُروه:

أَ ْد َر َك النام�ي يف فُتُ َّوتِ ِه أ َو ِ
ِي لليبيا ،ثُ َّم َش� ِه َد
اخ َر عص ِر االحتالل اإليطال ّ

 -65هذه السيرة هي اليت يُتعارف عليها اآلن باس�م ِ
(سيَ ُر علماء املسلمني) أو (السري اإلباضيّة) واليت ُطبِع
ِي) الذي
قس�م منها بعنوان (السري واجلوابات)  ،والنامي جرى على تس�ميتها كذلك تَبَ ًعا لـ (صديقه ُ
ٌ
الع َمان ّ
أرس�لها إليه ّ
ِن َج ْم ِع البسياين وترتيب ِه شائ ٌع
(السيَر) م ْ
وأكد له أنّها من تأليف البسيانِي ،وهذا الرأي القائل بأن ّ
لدى كثري من الباحثني املعاصرين.
 -66هذا الكتاب مع مدونة أيب غامن وكتاب االس�تقامة َح َص َل عليها النامي من عند الش�يخ حممد ابن نور
الدين الس�املي .انظر :رسالة كتبها الساملي إىل النامي يُخربه بإرس�ال هذه الكتب إليه (خمطوطة؛ صورة منها
ِح ْو َزة الباحث) مؤرخة يف  24مجادى األوىل 1389هـ.
بَ
 -67انظر قناطر اخلريات بتحقيق النامي ص

52

ِي ال َع ْه ِد املََل ِك ّيِ بعد االستقالل ابتداء من  25ربيع األول 1371هـ24 /
ِسن َّ
ديسمرب 1951مَ ،و َعايَ َش عن ق ُْر ٍب عه َد النظام اجلمهوري الذي َح َّل َم َّ
حل
س�ابقه يف  19مجادى اآلخرة 1389هـ /فاتح سبتمرب 1969م ،68وكان

ُم َّطل ًِعا على أوضاع العالَ ِم اإلسالمي وما يَ ْط َرأُ عليها من تَ َغيُّ ٍ
ور
رات ،ولَُه ُح ُض ٌ
بار ٌز يف احلياة السياسية.
***
س�نوات كمربدج
وس�ا َع َدتْ ُه
عمرو بعالقات ع َّ
ُ
ِد ٍة مع معاصريهَ ،
ْارتَبَ َط ٌ
 عل�ى ا ُخل ُصوص  -يف تكوين ِص ٍ
متنو َع ٍة مع أهل العلم وأرباب الفكر
الت ِّ
والقارات.
ور َّواد احلركات اإلسالمية من خمتلف األجناس واللغات َّ
ُ
�خ ِصيَّات الليبيةُ :م َح َّمد مصطف�ى رمضان (ت1400هـ/
ِن َّ
الش ْ
فَم َ
1980م) و ُم َح َّمد رمضان هويس�ة (ت1402ه�ـ1982 /م) واملناضل
يوس�ف خربيش (ت  29شوال 1407هـ 26 /يونيو 1987م) واألستاذ
مصطفى عبداهلل بَعِيُّو (ت1408هـ1988 /م) مدير اجلامعة الليبية سابقًا،
و ُم َح َّمد علي يَ ْحيَى ُم َع َّم�ر (ت  28حمرم 1415هـ 7 /يوليو 1994م)،
والش�يخ أبو القاس�م عمرو بن مس�عود َ
الكبَ�اوِي (ت  26ذي القعدة
1420ه�ـ  3 /مارس 2000م) والدكتور عمر حممد التُّومِي الش�يبانِي
(ت1422هـ2002 /م) والدكتور علي سليمان الساحلي (ت1424هـ/
الشاوش (تويف) والشيخ عبداهلل بن مسعود
2004م) والش�يخ علي صالِح َّ
َح ْنبُولَة (تُ ُوفِّي).
والدكتور منصور الكيخيا (مفقود منذ  27مجادى اآلخرة 1414هـ/
وصديق الدراس�ة ورفيقُه َم ْح ُمود ُم َح َّمد النَّ ُ
اكوع
 11ديس�مرب 1993م)
ُ
(معاصر) واألستاذ حبيب وداعة احلسناوي (معاصر) والشيخ ُم َح َّمد ساسي
َز ْغ ُدود (معاصر) واألستاذ ُم َح َّمد بن يوسف مقريف (معاصر) السفري اللييب
 -68لالس�تزادة عن اوضاع ليبيا آنذاك تراجع :حممد يوسف املقريف (ليبيا بني املاضي واحلاضر ..صفحات
من التاريخ السياس�ي) ج1؛ من إصدارات مركز الدراسات الليبية -أكسفورد /اململكة املتحدة1422 .هـ/
2002م.
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الس�ابق واألمني العام جلبهة اإلنقاذ الليبية سابقًا ،واألستاذ علي رمضان أبو
زعكوك (معاصر) واحلاج عبداهلل ُم َح َّمد ِ
عاشور
�ن (معاصر) واألستاذ ُ
بوس ّ
الشامس (معاصر).
اضيَّة اجلزائر :املش�ايخ :عيس�ى ب�ن أبِي اليَق َ
ِن إِبَ ِ
ْظ�ان إبراهيم
وم ْ
(ت1385ه�ـ1966 /م) و ُم َح َّمد بن صالِ�ح الثَّمِيين (ت1390هـ/
1970م) إبراهي�م بن ُع َمر بَيُّوض (ت1401هـ1981 /م) و ُم َح َّمد علي
الر ْح َمن بن ُع َمر بَ َك ِّلي (ت1406هـ/
َدبُّوز (1402هـ1981 /م) وعب ُد َّ
1986م) و ُم َح َّم�د بن احلاج يوس�ف بَبَانُ�و (ت1409هـ 1988 /م)
وأح َمد بن ُم َح َّمد
يوسف (ت1412هـ 1992 /م) ْ
وسليمان بن داود بن ُ
َف ْر ُصوص (ت1412هـ1992 /م) وس�عيد بن باحلاج ش�ريفي الشهري
وح ُّمو بن
بالشيخ َع ُّدون (ت  19رمضان 1425هـ 2 /نوفمرب 2004م) َ
عمر َف َّخار (ت  11مجادى األوىل 1426هـ 18 /يونيو 2005م) وناصر
بن ُم َح َّمد املَ ْر ُمورِي (معاصر) وإبراهيم بن ُم َح َّمد َطالي (معاصر) والدكتور
ُم َح َّم�د بن صالِح ناصر (معاصر) واحلاج ُم َح َّمد بن أبِي إس�حاق اطفيّش
ِصر (معاصر).
الساكن بِم ْ
ومن إباضية تونس :الش�يخ ُم َح ّمد بن يوسف البارونِي (توفّي) صاحب
اخلزانة البارونية با َ
ِي
حل َّشان يف جربة ،وابنه األستاذ ُ
يوسف بن ُم َح َّمد البا ُرون ّ
ِصر (تويف)
(ت1417ه�ـ1997 /م) َ
وح ُّمودة بن قايد اجلربِ�ي املقيم بِم ْ
واألس�تاذ اهلادي احل�اج إبراهيم (معاصر) والش�يخ الصادق بن مرزوق
(معاصر).
والشيْبَ ُة ُم َح َّمد
ِي اهلَنَائِي (معاصر) َّ
ومن إباضية ُع َمان :اإلمام غَال ُ
ِب بن َعل ّ
ِي (ت1406هـ1986 /م) واألمري صالِح بن عيسى
بن نور الدين َّ
السالِم ّ
ِي (ت1407هـ1987 /م) والش�يخ س�ال ُِم بن َح َمد بن
بن صالِح احلا ِرث ّ
سليمان احلارِثي (ت  2ربيع اآلخر 1427هـ 30 /إبريل 2006م) والشيخ
أح َمد بن َح َمد بن سليمان اخلليلي (معاصر) .
ْ
54

ِن غريهم :املفكر اإلسالمي َسيِّد بن ُق ْطب بن إبراهيم (ت1386هـ
وم ْ
1966 /م) وأخوه الشيخ حممد قطب (معاصر) والدكتور ِع ّزالدين إبراهيم
(تويف) والشيخ َم ْح ُمود بن ُم َح َّمد شاكر (ت1418هـ1997 /م) والشيخ
أح َمد ُم َح َّمد ال َع َّس�ال (معاصر)
يوس�ف القَرضاوي (معاصر) والدكتور ْ
ُ
والدكتور ُم َح َّمد سليم ال َع َّوا (معاصر) من مصر.

والش�يخ اجملاهد عبداهلل بن يوسف َع َّزام (ت1410هـ1989 /م) من
فلسطني ،والدكتور حسن عبداحلميد صاحل (معاصر) من فلسطني ،والشيخ
راش�د ال َغنُّ ِ
وش�ي (معاصر) من تونس ،والدكتور عبداهلل بن فهد النفيسي
ِي (معاصر) من
(معاصر) من الكويت ،والدكتور ُمبا َرك بن ُس�عود ال ُعبَْيد ّ
أح َم�د توتونْ ِجي (معاصر) من أكراد العرق ،والدكتور
الكويت ،والدكتور ْ
َ
ُم َح َّم�د إبراهيم بن أ ْح َمد علي (معاصر) من الس�عودية ،والدكتور راجي
را ُمونِ�ي ( Raji Rammounyمعاصر) والدكتور تروبر لِي َجاس�يك
( Trevor Le Gassickمعاصر) كال ُه َما من جامعة متشجان بالواليات
املتحدة األمريكية .وغريهم كثري .
***

• نشاطاته املختلفة:
ْاس�تَ َه َّل النامي مسير َة عطائه التعليمي بعد عودته من كمربدجُ ،فعيِّ َن
بادئ األمر ُم َح ِ
اض ًرا لألدب العريب والدراس�ات اإلسالمية يف كلية اآلداب
َ
باجلامعة الليبية يف بين غازي؛ َم ْطلَ َع العام الدراسي 1392 - 91هـ-71 /
دراستَ ُه اجلامعية األوىل .ثُ َّم نُق َ
ِل
نفس�ه الذي أنْ َهى فيه َ
1972م ،وهو املكا ُن ُ
يف املوس�م التايل 1393هـ1973 /م إىل جامعة طرابلس (أو جامعة الفاتح
الحقًا) بالعاصمة أستاذًا ُمعِي ًدا بكلية التربية و ُم َد ِّر ًسا ل َِما ّدة الثقافة اإلسالمية.
زائرا
�ج ِن واملضايقات بُع َ
الس ْ
وبعد م ْ
ِحنَ ِة ِّ
ِث إىل أمريكا أستاذًا ُم َع ًارا أو ً
ِجامعة متشجان خالل العام الدراسي 1397 - 96هـ 1977 - 76 /م،
بَ
ثُ َّم إىل اليابان س�نة 1399هـ1979 /م لتدريس الثقافة اإلسلامية واللغة
55

عمرو النامي

َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

العربية للجاليات املس�لمة هنالك ،وأخريًا عاد إىل ليبيا َ
ليعمل ُم َد ِّر ًسا بكلية
الدعوة اإلسالمية؛ التابعة جلمعية الدعوة اإلسالمية العاملية بطرابلس ،و َطلَبَتُ َها
من املسلمني غري اللِّيبِيِّنيَ.
املؤسسات اجلامعية اليت ِ
ِص على املُ َسا َه َم ِة
يلتح ُق بِ َها كان يَ ْحر ُ
وفِي ُك ِّل َّ
ِجامعة
بفاعليّة فِي أنش�طتها الثقافية ،كما نَ َرا ُه يف «ديوان التراث الشعيب» ب َ
قاريونس (جامعة بنغازي س�ابقًا) ،ويف كتابه لتعليم العربية لغري الناطقني بِ َها
يف متشجان .وكان عاز ًما على املشاركة يف إعداد مناهج الشريعة اإلسالمية
69
َ
الوصول إليها.
السبُ َل لَ ْم تُيَ ِّسر لَُه
ُبع َمان ،غَيْ َر َّأن ُّ
ٍ
خدمات ُجلَّى للحركة اإلسالمية،
َد َم
أثرا طيبًا يف األوساط ،وق َّ
وقد تَ َر َك ً
ال سيّما يف امليدان ُّ
ِي اإلسالمي ،وكانت لَُه مشارك ٌة يف إحياء
ِي والشباب ّ
الطالب ِّ
و َد ْع ِم بعض املؤسسات االجتماعية اخلريية .وساهم يف تأسيس مجعية الشباب
عضوا ّفعاالً يف مجاعة اإلخوان املسلمني ،وعضوا
املسلم يف بريطانيا ،كما كان ً
ً
ونشيطا يف دار
مؤس ًسا
يف نادي اإلصالح الثقايف الرياضي يف نالوت،
وعضوا ِّ
ً
الدعوة بليبيا ،وله بصمات واضحة على منش�وراهتا املتمثلة يف سلسلة رسالة
املسجد.
آثاره فَتَنَ َّو َع ْت بني ٍ
«دراسات فِي
ِن تآلِيفِه:
ٍ
تأليف
ٌ
وحتقيق وتقدميٍ؛ فم ْ
أما ُ
اإلباضية» (مط) أطروحة دكتوراه ،وكتاب «ظاهرة النِّفاق يف إطار املوازين
العربيَّة لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني
اإلسلامية» (مط) ،وكتاب «القراءة َ
حمد إبراهيم بن أمحد علي والدكتور
بِ َها» (مط) باالش�تراك مع الدكتور ُم ّ
ِجالن ونواحيها
راجي راموين ،و ُمحاضرة «مالم�ح عن احلركة العلميَّة َبوار ْ
الر ْستُمِيَّة حتّى أواخر القرن السادس اهلجري» (مط) شارك
منذ انتهاء الدولة ُّ
ِجالن.
بِ َها يف امللتقى احلادي عشر للفكر اإلسالمي بوار ْ
األول من كتاب
ومن الكتب التي َح َّققَها واعتىن بإخراجها :القس�م َّ
مؤرخة يف  2مجادى اآلخرة 1396هـ31 /
 -69انظر :رسالة من ُم َح َّمد ّ
احلاج ناصر من الرباط إىل الناميَّ ،
مايو 1976م (مصورة حبوزة الباحث) ورسالة من الشيخ أمحد بن محد اخلليلي ،من َم ْسقَط ُبعمان إىل النامي،
مؤرخة يف  4مجادى اآلخرة 1396هـ 2 /يونيو 1976م (مصورة حبوزة الباحث).
َّ
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«قَنَاطِر ا َ
�ماعيل بن موسى اجلِيطايل النَّ ُف ِ
وس ّي
خليْ َرات» للعالمة أيب طاهر إ ْ
ِس َ
(ت750هـ) ،ورس�ائل اإلمام جاب�ر بن زيد (ت93ه�ـ) إىل أَتباعه،
و« َم َسائل التَّ ْو ِحيد» للش�يخ أيب العباس أمحد بن ُم َح َّمد بن بكر ال َف ْر َس َّطائي
النفوسي (ت504هـ) ،و«رس�الة الزكاة» لإلمام أيب عبيدة مسلم بن أيب
كرمية (ت150هـ تقريبا) و«رسالة احلقائق» للعالمة أيب القاسم بن إبراهيم
�رادي (ق9هـ) ،والقس�م الثانِي من الباب األول م�ن كتاب «قواعد
البَ َّ
اإلسلام» للعالمة أيب طاهر اجليطايل ،و«أصول الدين» للش�يخ تبغورين
بن داود بن عيس�ى امللش�وطي (ق6هـ) و«أجوبة ابن َخ ْل ُفون» للعالمة
أيب يعقوب يوس�ف بن خلفون املزايت (ق6هـ) و«أجوب�ة علماء ف ََّزان»
الر ّد َعلَى َجمِي�ع املُ َخالِ َفني» أليب َخ ْزر يَ ْغال
 اجملموع�ة األوىل ،و«كتاب َّبن َزلْتَاف (ت380هـ) ِ
و«س�يَ ُر َم َشايِخ نَ ُفوس�ة» للشيخ َمق َْران بن حممد
ِي
البغطوري (ق6هـ) وكتاب «العدل واإلنصاف» أليب يعقوب الوارجالن ّ
(ت570هـ).
ومن الكتب اليت َق َّدم لَ َها :كت�اب «مواقف فكرية» ل َِم ْح ُمود ُ
الناكوع
(معاصر) وكتاب «ثَ ْو َر ُة أَبِي يَزِيدِ ..ج َها ٌد إلِ ْعال ِء َكل َِم ِة اهللِ» لس�ليمان بن
احلاج داود بن يوسف (ت1412هـ).
الص ُحف الليبية وغريها؛ منها مقالُه املنشور
وله مقاالت كثرية نُ ِش َر ْت يف ُّ
ٍ
�مال
«و ْص ُف
خمطوطات إباضية َ
باللغ�ة اإلجنليزيةَ :
مكتش� َفة حديثًا يف َش َ
راس ٍ
ِع ْت لَ َك َّونَ ْت
إفريقية» ،كما تَ َر َك ُم َ
الت متعددة ،و َق َصائِ َد وأَ ْش َعا ًرا لو ُجم َ
ديوانًا.
و َم ْن تَتَبَّ َع مؤلفاتِه لَ ْم يَ ْخ َف عليه رصي ُده الواسع من االطالع على التراث
بتقصي َم ْخ ُطوطاته أينما كانت ،وقد َع َرفَتْ ُه ُجدران املكتبة
اإلباضي ،وعنايتُه ِّ
البارونية ،ومكتبة الشيخ سالِم بن يعقوب ،ومكتبة البعطور ب ِ
ِج ْربَة ،ومكتبات
نفوس�ة وميزاب ،ودار الكتب املصرية ،ومكتبة املتح�ف الربيطانِي بلندن،
ومكتبة كلية الدراسات الشرقية يف جامعة كمربدج ،إضاف ًة إىل املخطوطات
العمانيّون.
اليت أ َم َّد ُه بِ َها إخوانُه ُ
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***

• صفاتُه ومشائله:

وتفوقه ،وقد تَ َميَّ َز
َّأو ُل ِص َف�ةٍ يَل َ
ْح ُظها ُك ُّل َم ْن يَ ْحتَ ُّك بالنامي هي ذكاؤه ّ
الذكاء بكثرة القراءة وسعة االطالع،
بذلك بني أقرانه يف دراسته ،و َع َّز َز ذلك
َ
وكان ً
�ب األ َد َب ويتذ ّوقه ويتغنّى به،
حافظا لكثري من أش�عار العرب ،يُ ِح ُّ
ويفتح عينيه على كل ٍ
كتاب مفيد ألي مؤلف كان.
وح ْس ِ
�ن معاملته ،وكان َم ْحبُوبًا
وأَ ْج َم َع ُك ُّل َم ْن َع َرفَ ُه على َد َماثة أخالقة ُ
متواض ًعاَ ،جم َ
ِيل املَ ْع َشرِ ،يَ ْمل ُ
وش�ا ِ
ضورا ُمتَ َميِّ ًزا
ِحا بَ ُش ً
لدى اجلميعَ ،مر ً
ِك ُح ً
خاصة.
واسعا لدى الشباب َّ
وقَبُوالً ً

�ز َه والرحالت ،ويَ ْه َوى
ولَ ْم يَنْ َس َح َّظ بدنِه ونَ ْف ِس�ه ،فكان يُ ِح ّب التَّنَ ُّ
ِب
الرياضة البدنية ،ويشارك بفعالية يف النوادي وامللتقيات الشبابية ،مع ما ُوه َ
جعلَتْ ُه غَيْ َر َهيَّ ٍ
ِحن واملخاطر
اب للم َ
ِن بَ ْس َط ٍة يف اجلسم ،وش�جاع ٍة وإقدامَ ،
مْ
والصعوبات.
وربّما
صاحب لسا ٍن َطل ٍ
وكان
َ
ْق ،وقَلَ ٍم َسيَّال ،يَ ْع َش ُق التراث وينقّب عنهُ ،
دقيق املعلومةُ ،م ْجتَ ِه ًدا
أتى عليه ح ٌ
ني من الدهر يَ ْخلُو باملخطوطات وتَ ْخلُو بهَ ،
ِع رائ ُد حركة البحث العلمي والتحقيق يف
عصامِيًّا ،باحثًا ًّ
جادا ،وهو بال ُمنَاز ٍ
جمال الدراسات اإلباضية يف العصر احلديث.

جاء ْت َح ْملَ ُة املُ َدا َه َم ِ
ات الواسعة اليت تَ َف َّج َر ْت إِثْ َر إِ ْعال ِن ما ُس ِّمي بـ
ثُ َّم َ
«الثورة الثقافية» يف ِخ َطاب زوارة بتاريخ َ 12ربِيع األ ّول 1393هـ15 /
معمر ،وكثريًا
عمرو النامي مع ش�يخه علي ّ
إبريل 1973م .وطالت احلمل ُة َ
الس�جن هذه
من أصدقائه وزمالئه من املثقّفني وأرباب الفكر .ودا َم ْت م ْ
ِحنَ ُة ّ
أكثر من سن ٍة ونصف ،انت َه ْت يف ذي القعدة 1394هـ /ديسمرب 1974م.
َ
املرة ألَّ َف النامي كتابه «ظاهرة النِّفاق يف إطار املوازين اإلسالمية»،
هذه
وفِي
ّ
وافرا من القصائد ،وذلك يف الس�جن املركزي بطرابلس
كم�ا َكتَ َب عد ًدا ً
العاصمة.
َ�ر َر النامي اعتزال مهنة التدريسَ ،
َب
فطل َ
وبعد مرحلة النفي والتغريب ق َّ
احلمادة احلمراء القريبة
االس�تقالة ،وأَ َخ َذ أ ْهلَ ُه إىل منطقة َّ
الش َرف يف َص ْحراء ّ
قطيعا من األغنام لِيَ ْر َعاها بعي ًدا عن َص َخب السياسة
من بلدته نالوت ،واشترى ً
الح َقتْ ُه وهو يف صحرائه مع ُش َويْ َهاته ،فاقتادوه
لكن األ ْعيُ َن َ
وضيق املطارداتّ .
إىل س�جن بوسليم يف العاصمة ،بتاريخ ُ 24م َح َّرم 1402هـ 21 /أكتوبر
1981م.
صدى لذكره س�نة 1404ه�ـ1984 /م عندما نُق َ
ِل إىل
آخر ً
وكان ُ
خاص بعد إخفاق عملية «باب العزيزيّة» يف َش ْعبَان 1404هـ /مايو
سجن ٍّ
وخفِيَ ْت أخباره ،و ُع�ز َ
ِل عن العالَ ِم يف مصريٍ
1984م بالعاصم�ة طرابلسَ ،
َم ْج ُه ٍ
ول ال يُدرِك َم َدا ُه سوى اهلل سبحانه وتعاىل.

ريه:
•مْ
ِحنَتُه و َم ِص ُ

مالحقًا يف
خرجه َّإما ُم ْض َطه ًدا َ
قضى النامي َخ ْم َس عش�رة س�نة بعد تَ ُّ
بالده؛ من مراكز الش�رطة إىل غرفات التحقيق ،ومنها إىل زنازن الس�جون
ٍ
اعتقال
رغما عنه .وكان ُّأول
واملعتقلات ،أو منفِيًّا ُم َغ َّربًـا عن أهله ووطنه ً
حذيرا لَ ْم ستغرق سوى بضعة أيام ،وذلك بعد عودته من كمربدج
له ً
إنذارا وتَ ً
سنة 1391هـ1971 /م بتهمة االشتباه به يف معارضة السلطة احلاكمة.
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تواريخ مهمَّة يف حياة
(*)
عمرو النامي
ُوسة
1358هـ 1939 /م  :ولد عمرو بن خليفة النامي يف بلدة نالوت ب َ
ِجبَل نَف َ
يف ليبيا
1365هـ 1946 /م  :التحق باملدرسة يف بلدته نالوت وقضى املرحلة االبتدائية بِ َها
مد َة ست سنوات .
َريان الثانوية وقضى بِ َها
1371هـ 1952 /م  :بدأ املرحلة اإلعدادية يف مدرسة غ ْ
مدة ثالث سنوات  ،يف غريان اليت تبعد عن بلدته حوايل
 180كم
1374هـ 1955 /م  :بدأ املرحلة الثانوية يف مدرسة غريان الثانوية وقضى بِ َها مدة
ثالث سنني  ،وكان يسكن مع زمالئه بالقسم الداخلي
لطالب املدرسة.
1377هـ 1958 /م  :التحق باجلامعة الليبية يف بين غازي وقضى بِ َها مدة أربع
سنوات  ،وسكن يف َمنْز ٍ
خاص مع بعض رفقائه بعي ًدا
ِل ّ
عن أهله .
1382هـ 1962 /م  :تَ َخ َّرج يف كلية اآلداب والتربية باجلامعة الليبية ب َِمدينة
بنغازي وحصل على الليسانس بامتياز.
ِصر الستكمال دراساته العليا والتحضري
1383هـ 1963 /م  :نال بعث ًة دراسية إىل م ْ
لشهادة املاجستري يف األدب جبامعة اإلسكندرية.
ِحلوان  ،ومكث معه ساعات
1384هـ 1964 /م  :زار سيّد قطب يف َمنْزِله ب ُ
طويلة  ،وبدأت عالقته الفعلية جبماعة اإلخوان املسلمني.

تسلسل
*
ٍ
وراء تقدميِ
ُ
حاولت  -قَ ْد َر املس�تطاع  -التثبُّ َت من التواريخ الواردة ُهنا مع إجياز األحداث  ،س�عيًا َ
واضح ودقيق حلياة النامي .
ٍ
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1385هـ 1965 /م

 :فرغ من تَحقيق القسم األول من كتاب «قناطر اخلريات»
أليب طاهر اجليطايل يف شهر صفر  /يونيو.

1389هـ 1969 /م  :ولد له أول نسله  ،وهي بنته زينب يف كمربدج باململكة
املتحدة

1385هـ 1965 /م

 :طُبع القسم األول من كتاب «قناطر اخلريات» للجيطايل
بتحقيقه

1389هـ 1969 /م  :سقوط النظام امللكي يف ليبيا وبداية عهد النظام اجلمهوري

1385هـ 1965 /م

 :غادر مصر لقضاء إجازة الصيف يف بالده .

1385هـ 1965 /م

 :صرف النظر عن العودة إىل مصر لظروف سياسيةً ،
تاركا
وراءه ُع ّدته
شأن الدراسة دون استكمالِ َها ،و ُم َخلِّفًا َ
الدراسية ومكتبته.

1385هـ 1965 /م

 :تويف شيخه العالمة أبو إسحاق اطفيش بقاهرة مصر ودفن
فيها يف شهر شعبان /ديسمرب ،وكان النامي حينها يف
ليبيا.

1386هـ 1966 /م

 :أعدم سيد قطب يف مصر يف شهر مجادى األوىل /
سبتمرب.

1386هـ 1967 /م

 :اقترن بامرأة فاضلة من أهل بلده هي بنت شيخه مسعود
بن قنان

1386هـ 1967 /م

 :ابتعث إىل جامعة كمربدج باململكة املتحدة وقضى بِ َها قرابة
مخس سنوات تَحضريًا لشهادة الدكتوراه يف الدراسات
العربية واإلسالمية

1388هـ 1968 /م

 :ذهب إىل مكة املكرمة ألداء مناسك احلج برفقة شيخه علي
معمر والتقى هنالك ب َِم ْج ُموع ٍة من أشياخ ُع َمان
حيىي َّ

1388هـ 1968 /م

 :بدأ رحلة علمية الكتشاف املخطوطات اإلباضية يف نفوسة
وجربة وميزاب دامت أربعة أشهر زار فيها معظم خزائن
املخطوطات.

1388هـ 1968 /م

 :نشر مقاله البديع «مهر احلضارة الغربية» يف صحيفة
«العلم» الليبية

1389هـ 1969 /م

والرد على ُد َعاة احلداثة
 :بدأ بنشر مقاالت يف النقد األديب ّ
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1389هـ 1969 /م  :زار جربة للوقوف على بعض املخطوطات يف اخلزانة
البارونية باحلشان  ،وهي الزيارة الثانية لَه لِ َهذه املكتبة.
1389هـ 1969 /م  :فرغ من ختريج رسائل اإلمام جابر بن زيد راقنًا لَ َها على
اآللة الكاتبة
1389هـ 1969 /م  :نشر مقاله «كلمات للثورة» خاطب فيه القائمني على ثورة
 19مجادى اآلخرة 1389هـ  /فاتح سبتمرب 1969م
1390هـ 1970 /م  :فرغ من حتقيق كتاب «مسائل التوحيد» أليب العباس
الفرسطائي
1390هـ 1970 /م  :نشر مقاله «وصف خمطوطات إباضية مكتشفة حديثا
يف َش َمال إفريقية» مبحلة الدراسات السامِيَّة الصادرة يف
اململكة املتحدة
1390هـ 1970 /م  :فرغ من حتقيق «رسالة الزكاة» أليب عبيدة مسلم بن أيب
كرمية
1390هـ 1970 /م  :فرغ من حتقيق «رسالة احلقائق» أليب القاسم بن إبراهيم
الربادي
1391هـ 1971 /م

 :فرغ من حتقيق القسم الثاين من الباب األول من «قواعد
اإلسالم» للجيطايل إلدراجه ضمن ملحقات أطروحته
للدكتوراه

1391هـ 1971 /م  :فرغ من حتقيق «أصول الدين» للشيخ تبغورين ملحقا
بأطروحته
1391هـ 1971 /م  :فرغ من حتقيق «أجوبة ابن خلفون» أليب يعقوب يوسف
بن خلفون ملحقا بأطروحته
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1391هـ 1971 /م

 :ناقش أطروحة الدكتوراه «تطور الفكر اإلباضي ودراسة
نظام الوالية والرباءة عند اإلباضية» جبامعة كمربدج باللغة
اإلجنليزية

جموع ٍة
1393هـ 1973 /م  :ظهر على شاشة التلفاز بأم ٍر من السلطات مع َم ُ
من زمالئه الذين ُسجنوا معه ليُعلنوا َح ّل مجاعة اإلخوان
املسلمني يف ليبيا.

1391هـ 1971 /م

 :نال درجة الدكتوراه يف الفلسفة والدراسات العربية
واإلسالمية من جامعة كمربدج باململكة املتحدة

1394هـ 1974 /م  :أمت كتابة قصيدته املشهورة «أماه ال جتزعي فاحلافظ اهلل»
يف السجن

1391هـ 1971 /م

 :عاد إىل وطنه ليبيا بعد مخس سنوات من الدراسة يف
كمربدج

1394هـ 1974 /م  :فرغ من تأليف كتابه «ظاهرة النفاق يف إطار املوازين
اإلسالمية» يف السجن املركزي بطرابلس العاصمة.

1391هـ 1971 /م

 :اعتقل أول مرة ملدة أيام بتهمة االشتباه به يف معارضة
السلطة

1391هـ 1971 /م

 :فرغ من كتابة تقدمي لكتاب رفيقه الناكوع «مواقف
فكرية»

إطالق سراحه من السجن يف ذي القعدة /ديسمرب،
1394هـ 1974 /م  :تَ َّم
ُ
وخيِّ َر بني اليابان وأمريكا
وبدأ اإلعدا ُد لنفيه خارج البالدُ ،
الالتينية وإفريقيا ،يف خطوة أولية إلبعاده عن االحتكاك
بالشباب الليبيني.

1391هـ 1971 /م

 :عني حماضرا لألدب العريب والدراسات اإلسالمية يف كلية
اآلداب باجلامعة الليبية يف بنغازي

1394هـ 1974 /م  :ألزم بالعمل يف مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية يف طرابلس

1391هـ 1971 /م

 :نُق َ
ِل إىل جامعة طرابلس بالعاصمة الليبية أستاذًا معي ًدا بكلية
ومدر ًسا ل َِما ّدة الثقافة اإلسالمية
التربية
ّ

1392هـ 1972 /م

انض َّم إىل عضوية لَجنة «مجع التراث الشعيب» اليت أسسها
َ :
د .علي الساحلي جبامعة قاريونس  /بين غازي

1392هـ 1972 /م

 :طُبعت أطروحته للدكتوراه من طرف اجلامعة الليبية  ،واختار
هلا عنوان «»MSIHDABI NI SEIDUTS

1392هـ 1972 /م

 :انتهى من إعداد حتقيقه «أجوبة ابن خلفون» للنشر يف
بنغازي

1393هـ 1973 /م

رسمِيَّ ٍة
ِم ٍة ْ
 :أُوفِ َد إىل الفلبّني إلبعاده عن التدريس يف ُمه َّ
هدفُها تقدمي املعونات إىل جبهة حترير مورو .

1393هـ 1973 /م

 :اعتقل للمرة الثانية مع مئات املثقفني من زمالئه ومشاخيه
إثر خطاب زوارة يف  12ربيع األول 1393هـ15 /
إبريل 1973م.
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1394هـ 1974 /م ُ :طبِ َع حتقيقه لـ «أجوبة ابن خلفون» يف دار الفتح ببريوت
ِجامعة
زائرا ب َ
1396هـ 1976 /م  :رحل إىل أمريكا ليكون أستاذا ُم ً
عارا أو ً
متشجان ،وكانت هذه أوىل خطوات النفي والتغريب.
1396هـ 1976 /م  :فرغ من حتقيق اجملموعة األوىل من «أجوبة علماء فزان»
يف أمريكا
1396هـ 1976 /م  :فرغ من حتقيق «الرد على مجيع املخالفني» أليب خزر يف
أمريكا
1397هـ 1977 /م  :فرغ من تأليف «القراءة العربية لتعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بِ َها» باالشتراك مع أستاذين من أساتذة جامعة
متشجان بأمريكا
1397هـ 1977 /م  :فرغ من ترمجة «أصول الدين» لتبغورين بن عيسى إىل
اللغة اإلجنليزية باالشتراك مع الدكتور تروبر يل جاسيك
جبامعة متشجان
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1397هـ 1977 /م

 :زار وارجالن باجلزائر للمشاركة يف امللتقى احلادي عشر
للفكر اإلسالمي مبحاضرة عن مالمح احلركة العلمية
بوارجالن

1397هـ 1977 /م

 :زار ميزاب برفقة الدكتور عمر التومي الشيباين بعد انتهاء
ملتقى وارجالن و َم َك َث بِ َها أيا ًما يف ضيافة مشاي ِ
ِخ َها

1397هـ 1977 /م

 :صدر أول جملد من «ديوان الشعر الشعيب» الذي شارك
يف إعداده

1397هـ 1977 /م

 :غادر الواليات املتحدة األمريكية بعد قضائه سنة دراسية
معارا أو
كاملة للتدريس جبامعة متشجان بصفته أستاذا ً
زائرا .
ً

1398هـ 1978 /م

 :اعتُمِد كتابه «القراءة العربية» الذي ألفه باالشتراك مع غريه
للتدريس يف متشجان بالواليات املتحدة األمريكية

1398هـ 1978 /م

 :زار ميزاب وتفرغ ملقارنة خمطوطة العدل واإلنصاف مبكتبة
حممد ببانو بالنص الذي رقنه على اآللة الكاتبة عنده

1399هـ 1979 /م

 :صدرت الطبعة األوىل لكتابه «ظاهرة النفاق» عن الدار
السلفية بالكويت بعد سنوات من فراغه من تأليفه يف
السجن

1399هـ 1979 /م

 :سافر إىل اليابان يف شهر ربيع اآلخر /مارس لتدريس الثقافة
اإلسالمية واللغة العربية للجاليات املسلمة هنالك وسكن
يف العاصمة طوكيو قرب جامعها الكبري

1399هـ 1979 /م

 :توقف يف ُم ْمبَ ْي باهلند ملدة أيام يف طريقه إىل اليابان،
ونزل عند السفري اللييب هبا ،وهو صديقه حممد بن يوسف
مقريف.

1400هـ 1980 /م

 :تويف شيخه علي حيىي معمر يف العاصمة الليبية طرابلس يف
يوم  27صفر 15 /يناير  ،وقد حضر النامي جنازته وألقى
كلمة عزاء مؤثرة أمام احلضور.
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1400هـ 1980 /م  :غادر اليابان متجها إىل ليبيا بعد قضائه أقل من سنة واحدة
فيها
1400هـ 1980 /م  :فرغ من تقدميه لكتاب «ثورة أيب يزيد» لسليمان بن داود
يف ليبيا
1400هـ 1980 /م  :عاد إىل اليابان مرة ثانية  ،ومل يلبث أن غادرها بعد وقت
قصري
1400هـ 1980 /م  :توقف يف دهلي اجلديدة ملدة أيام يف طريق عودته من اليابان
إىل ليبيا
1400هـ 1980 /م  :فرغ من كتابة مقدمة لتحقيقه كتاب «العدل واإلنصاف»
للوارجالين يف ِدلْهي اجلديدة بالْ ِهنْد أثناء توقُّ ِف ِه بِ َها
مدر ًسا بكلية الدعوة اإلسالمية يف طرابلس التابعة
1400هـ 1980 /م  :عمل ّ
جلمعية الدعوة اإلسالمية العاملية  ،وطلبتها من املسلمني
غري الليبيني
1400هـ 1980 /م  :سافر إىل ماليزيا مبعوثا من طرف مجعية الدعوة اإلسالمية
العاملية بليبيا للقيام ببعض األعمال اخلريية
1401هـ 1981 /م  :استقال من عمله واعتزل احلياة السياسية واشترى قطيعا من
األغنام لريعاه يف منطقة الشرف يف صحراء احلمادة احلمراء
ويرعى والديه املسنَّيْ ِن وأهله
1402هـ 1981 /م  :اعتقل للمرة الثالثة دون تُ ْهم ٍة أو حماكمة واقتيد من معتزله
يف الصحراء إىل سجن بوسليم يف  24حمرم  21 /أكتوبر
بالعاصمة
1402هـ 1982 /م  :دامهت السلطات بيته يف نالوت وصادرت مكتبته وأدواته
اخلاصة
تعرض العتداء من قبل ُح َّراس السجن بضربه على رأسه
1403هـ 1983 /م :
َّ
وجسمه
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1403هـ 1983 /م

 :نُق َ
ِل إىل املستشفى للعالج إىل أن حدثت عملية باب
العزيزية ،فأعيد إىل السجن

1404هـ 1984 /م

ُ :ش ِّدد اخلناق عليه يف السجن بعد إخفاق عملية «باب
العزيزية» يف شعبان 1404هـ  /مايو 1984م بالعاصمة
طرابلس

1404هـ 1984 /م

وس ِّوي باألرض
ُ :ه ِد َم بيته بعد إخالئه من ساكنيه ُ ،

1404هـ 1984 /م

 :انتقل أوالده للعيش عند جدهم خليفة النامي

1404هـ 1984 /م

 :تويف والده احلاج خليفة بعد أن أصيب بالعمى من شدة
احلزن.

1404هـ 1984 /م

 :نُق َ
أخباره وال يُ ْعل َُم مصريُه
وخفِيَ ْت
ِل إىل سجن خاص َ
ُ
إىل اآلن
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