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متهيد

ُ
محــركات الفكــر ...فــا مجــال
«األســئل ُة
لوجــود تفكــر ،وال دراســة هادفــة للــايض،
وال أي تخطيــط جــاد للمســتقبل مــن دون
طــرح تســاؤالت» (.)Fischer 1970, 3

«إن حمــات تدمــر الكتــب بعيــدة
كل البعــد عــن أن تكــون مجــرد
موجهــة
رش محــض ،فهــي عمليــات َّ
نحــو هــدف مرســوم وخطــط
ُم َسـ َّوغة بعنايــة يف إطــار الرصاعــات
التــي اندلعــت بــن رؤى متعارضــة»

تقــع الكتــب واملكتبــات بــن الحــن واآلخــر
ضحيــة للكــوارث .فهــي ،يف النهايــة ،أشــياء
ماديــة هشــة .عــى ســبيل املثــال أتلفــت
الفيضانــات التــي اجتاحــت فلورنســا يف العــام
 1966قرابــة مليــوين كتــاب ،كان العديــد منهــا
مخطوطــات نــادرة ومثينــة .ويف العــام 1988
التهمــت نـران مدمــرة زهــاء  3.6مليــون كتــاب
يف مكتبــة أكادمييــة العلــوم يف لينينغـراد .وعــى
رغــم أن مثــل هــذه الكــوارث تصيبنــا بالحــزن
وتخ ّلــف يف نفوســنا إحساســا بالخســارة ،فــإن
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اســتجابتنا لدمــار الكتــب مــن جـراء الكــوارث «الطبيعيــة» تختلــف عــن اســتجابتنا
لتدمريهــا املتعمــد .فغالبــا مــا يكــون لقــوة العامــل اإلنســاين يف حالــة الكــوارث
الطبيعيــة دو ٌر ثانــوي ،كــا أن األرضار التــي تلحــق بالكنــوز الثقافيــة يف هــذه
الحالــة ال تثــر أســئلة بشــأن النســق األســايس للمجتمــع .لكــن الحــال تختلــف
اختالفــا كليــا عندمــا ُتنهــب الكتــب ،و ُتقصــف املكتبــات ،و ُتحــرق بطريقــة منهجية؛
إذ نكــون هنــا بصــدد هجمــة متعمــدة ومدروســة تســتهدف ثقاف ـ َة جامعــة مــا،
وينطلــق رد فعــل العــامل أجمــع مــن إحســاس بــأن الثقافــة اإلنســانية بأرسهــا قــد
تعرضــت لالعتــداء .ســأحاجج يف هــذا الكتــاب بــأن هــذا هــو واقــع الحــال بالفعــل،
ومــن أجــل هــذا هنــاك رضورة للنظــر يف البــاء الــذي َو َســم القــرن العرشيــن مــن
تدمــر للكتــب ،إذا مــا ُقـدِّر لنــا أن نفهــم أبعــاد هــذا الســلوك ،ومــن ثــم نتحــرك
بخطــوات فاعلــة لحاميــة اإلرث الثقــايف املشــرك للعــامل.
ُ
اســتهللت مرشوعــي هــذا بهذيــن الســؤالني :مــا الفــارق حقــا بــن الذيــن
تفجعهــم كارثــة تدمــر الكتــب واملكتبــات والذيــن يلقــون بالكتــب طواعيــة ،بــل
وبابتهــاج ،يف قلــب الن ـران؟ وكيــف تنســجم ُمثــل التقــدم اإلنســاين مــع العنــف
والتدمــر واســع النطــاق للثقافــة اللذيــن مي ـزا القــرن العرشيــن؟ وكنــت أنشــد
بصياغــة هذيــن الســؤالني معالجــة مــا بــدا يل أنــه فقــر يف تحليــل حــوادث تدمــر
الكتــب واملكتبــات .إذ تصــف روايــات الشــهود ،التــي غالبــا مــا تــأيت مشــحونة
بالحــزن والذهــول ،الدمــا َر الــذي حــل بالكتــب ،ثــم تعــزو هــذا العنــف – الــذي
هــو انتهــاك لــيء يعــد نافعــا يف جوهــره – إىل بربريــة كامنــة ورش ذي طبيعــة
خاصــة .وهــذا منحــى مغ ـ ٍر غــر أنــه يفتقــر إىل القــدرة التفســرية؛ إذ ُيخفــق
يف اإلمســاك بعاملــن مهمــن هــا :الطبيعــة السياســية للســجالت املكتوبــة،
واتبــاع مثــل هــذه األعــال التدمرييــة منطــا مشــركا .إن حمــات تدمــر الكتــب
بعيــدة كل البعــد عــن أن تكــون مجــرد رش محــض ،فهــي عمليــات موجهــة نحــو
هــدف مرســوم وخطــط مســوغة بعنايــة يف إطــار الرصاعــات التــي اندلعــت
بــن رؤى متعارضــة للعــامل يف القــرن املــايض .ففــي ســعيها نحــو بنــاء يوتوبيــا
أرضيــة ،انتهكــت األنظمــة املتطرفــة كل الحــدود املتخيلــة؛ إذ تحولــت منظوماتهــا
العقائديــة إىل أيديولوجيــات راديكاليــة.
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مــن قلــب الفــوىض التــي نجمــت عــن عــدوان األنظمــة املتطرفــة بــرزت إىل
الوجــود اإلبــادة الجامعيــة واإلبــادة اإلثنيــة ،وهــا ظاهرتــان ميكــن إدراكهــا
وعزوهــا بوضــوح إىل األفــكار .أمــا النمــط الثالــث الــذي أقرتحــه ،وهــو إبــادة
الكتــب ،فيقــع داخــل هــذا اإلطــار النظــري ذاتــه .ويذهــب قامــوس أكســفورد
يف تعريفــه «إبــادة الكتــب» ( )libricideإىل وصفهــا بأنهــا مصطلــح نــادر يشــر
مــن دون لبــس إىل «تدمــر الكتــاب» .وهــو مصطلــح يقــرن بــن الكتــاب والتدمــر
(مثلــا هــي الحــال يف كلمــة قتــل /تدمــر /إهــاك اإلنســان « ،)»homicideويــرز
أصــل املصطلــح الرابــط بينــه وبــن اإلبــادة الجامعيــة واإلبــادة اإلثنيــة .واخــرت
يف هــذا العمــل اســتخدام مصطلــح «إبــادة الكتــب» لإلشــارة تحديــدا إىل التدمــر
واســع النطــاق للكتــب واملكتبــات برعايــة األنظمــة السياســية يف القــرن العرشيــن،
أي تلــك الخطــط املدروســة التــي ِحي َكـ ْ
ـت بهــدف تحقيــق أهــداف أيديولوجيــة
عــى املديــن القريــب والبعيــد؛ فإبــادة الكتــب – يف ضــوء ذلــك – منــط ثانــوي
قابــل للتعيــن أو ظاهــرة ثانويــة ميكــن إدراكهــا ،تحــدث داخــل إطــار اإلبــادة
الجامعيــة واإلبــادة اإلثنيــة .ومثــل أمنــاط االنتهــاكات االجتامعيــة الثقافيــة األخــرى
التــي ُتر َتكــب يف أثنــاء الحــرب أو االضطرابــات األهليــة ،ظلــت إبــادة الكتــب غــر
مرئيــة إىل حــد بعيــد ،يف وقــت أتاحــت فيــه أشــكال التقــدم التكنولوجــي والقيــادة
املركزيــة واأليديولوجيــات املتطرفــة والعقليــات الحديثــة النزَّاعــة لشــن الحــرب
لهــذا النمــط أن يصبــح عدوانــا منهجيــا .وبســبب العواقــب االجتامعيــة إلبــادة
الكتــب تكتســب محاولــة ســر دينامياتهــا أهميــة راهنــة.
ُ
بــدأت الفصــل األول
ومــن أجــل تأســيس إدراك أويل لهــذه الديناميــات
باستكشــاف ردود األفعــال عــى تدمــر الكتــب ،وأقمــت الحجــة عــى أن إبــادة
الكتــب جرميــة قامئــة ،وبينــت الرابــط بينهــا وبــن اإلبــادة الجامعيــة واإلبــادة
اإلثنيــة .ويناقــش الفصــل الثــاين نشــوء املكتبــات ووظائفهــا ،ويربــط بــن املكتبــات
مــن جهــة والتاريــخ والذاكــرة الجمعيــة وأنســاق املعتقــدات والقوميــة والتطــور
املجتمعــي مــن جهــة أخــرى .وبينــا تركــز أغلــب أدبيــات علــم املكتبــات عــى
الجوانــب التشــغيلية للمكتبــات – أي اســرداد املعلومــات وحفظهــا ونرشهــا –
يحــدد هــذا الفصــل الوظائــف االجتامعيــة والسياســية للمكتبــات ،وهــي جوانــب
13
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جوهريــة تجعلهــا أهدافــا ألعــال العنــف .ويف الفصــل الثالــث يصبــح الطريــق
مم َّهــدا لعــرض خمــس دراســات حالــة عــن طريــق طــرح إطــار نظــري لق ـراءة
ُ
املعتقــدات التــي يتبناهــا املتطرفــون ،والتــي
حمــات إبــادة الكتــب ،إذ تــ ِّرر
تتحــول عــى أيديهــم إىل أيديولوجيــات ،تعيــن النصــوص بوصفهــا أدوات يف حــوزة
العــدو أو بوصفهــا أعــداء يف حــد ذاتهــا .و ُتعــرض يف الفصــل الثالــث بالتحديــد
العوامــل املحفــزة التــي ِّ
تنشــط أمناطــا مشــركة للتطــرف حــول العــامل.
تشــمل الفصــول مــن الرابــع حتــى الثامــن عــرض حــاالت مختــارة لبيــان
وجاهــة اإلطــار النظــري املطــروح ،ورشح ديناميــات تدمــر الكتــب :كــا هــي
الحــال عــى يــد النازيــن ،والــرب يف البوســنة ،والعراقيــن يف الكويــت ،واملاويــن
يف أثنــاء الثــورة الثقافيــة الصينيــة ،والشــيوعيني الصينيــن يف التبــتُ .بنــي اختيــار
هــذه الحــاالت عــى إمكانيــة الحصــول عــى املصــادر ،واملســائل املتعلقــة
بالتمثيــل الجغ ـرايف والســيايس ،وقابليــة دراســة الحالــة لتعزيــز فهمنــا لدوافــع
مرتكبــي اإلبــادة وبيــان التحــوالت املختلفــة لهــذه الظاهــرة .اخـ ُ
ـرت حالــة أملانيــا
النازيــة ألنهــا النمــوذج األويل لظاهــرة إبــادة الكتــب عــى يــد نظــام عنــري
ُ
ـتبعدت
وميينــي وقومــي متطــرف ،باإلضافــة إىل وفــرة املــادة املتاحــة .بينــا اسـ
دراســة حالــة اليابــان اإلمربياليــة لتشــابه الدوافــع مــع النازيــن ،كــا أن املصــادر
املتاحــة كانــت أقــل ،مقارنــة بالحالــة النازيــة .أمــا البوســنة فهــي حالــة أساســية
ـاصة ،باإلضافــة إىل صنــوف االســتبصار التــي ميكــن أن ُتســتقى مــن
لكونهــا معـ ِ
ُ
واخــرت الرتكيــز عــى الفظائــع التــي ارتكبهــا
جرائــم التطهــر اإلثنــي فيهــا؛
الــرب ال التــي ارتكبهــا الكــروات؛ ألن رصبيــا فاقــت كرواتيــا بكثــر يف تدمــر
الكتــب واملكتبــات ســواء يف نطاقــه أو شــدته .وأردت أن أضــم للكتــاب حالــة مــن
الــرق األوســط ،فقــررت اســتبعاد تدمــر األت ـراك للنصــوص األرمينيــة يف أثنــاء
الحــرب العامليــة األوىل ،وفضلــت عليهــا دراســة حالــة أحــدث ،هــي الغــزو العراقي
للكويــت ،التــي تشــمل مزيجــا مــن الدوافــع األيديولوجيــة املثــرة لالهتــام .ويف
أثنــاء ســر حمــات اليســار أو الشــيوعيني إلبــادة الكتــب ،تبــن يل أن االتحــاد
الســوفييتي اقــرف بعــض أفظــع جرائــم التدمــر الثقــايف عــى اإلطــاق ،ســعيا
إىل القضــاء عــى الهويــة القوميــة يف أوســاط القوميــات التــي يتألــف منهــا.
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ومــع ذلــك مازلنــا يف حاجــة إىل التنقيــب يف باطــن األرشــيف الســوفييتي بحثــا
عــن املعلومــات الرضوريــة .وعــى ذلــك م َّثلــت الصــن أفضــل مســلك لفهــم
التدمــر الثــوري أو الــذي ارتكبــه اليســار ضــد الكتــب واملكتبــات؛ عــاوة عــى
ذلــك ،فمصــر الكتــب واملكتبــات يف أثنــاء الثــورة الثقافيــة الصينيــة قصــة مثــرة
لالهتــام بشــكل مذهــل .وقــد جمعــت مــادة عــن كمبوديــا تحــت نظــام بــول
بــوت ،لكننــي انحــزت إىل القصــة األهــم واألشــد تعقيــدا ،وهــي اإلبــادة الشــيوعية
للكنــوز الثقافيــة لحضــارة التبــت الشــبيهة بالعصــور الوســطى .وأفــردت مســاحة
للحديــث عــن الصــن والتبــت أكــر مــا أفــردت لدراســات الحالــة األخــرى حتــى
أعطــي تعقيــدات الثــورة الثقافيــة مــا تســتحق مــن عنايــة ،ولــي أعــرض للمــدى
الكامــل لـراث التبــت املكتــوب قبــل أن أتنــاول قضيــة تدمــره .ويختتــم الكتــاب
بالفصــل التاســع باستكشــاف قضايــا أعمــق ،وااللتفــات إىل تطــور القانــون الــدويل
واآلليــات الراميــة إىل الحيلولــة دون وقــوع إبــادة للكتــب .وأحاجــج فيــه بــأن
إبــادة الكتــب يف القــرن العرشيــن مــرآة للمعــارك بــن األيديولوجيــات املتطرفــة
مــن جهــة والنزعــة اإلنســية الدميوقراطيــة ومبــدأ ترافــد األمــم مــن جهــة أخــرى.
ولعــل أصعــب معضلــة نظريــة واجهتُهــا كانــت تتعلــق بالتعامــل مــع التدمــر
الهائــل للكتــب واملكتبــات مــن جـراء القصــف الــذي شــنه الحلفــاء يف الحــرب العاملية
الثانيــة ،إذ فقــد األملــان مــا ي ـراوح بــن ثلــث ونصــف كتبهــم يف أثنــاء الحــرب ،كان
أغلبهــا بســبب القصــف الجــوي الربيطــاين الشــامل للمــدن األملانيــة .كــا فقــد
اليابانيــون مــا يقــرب مــن نصــف كتبهــم مــن ج ـ َّراء القنابــل الحارقــة التــي ألقاهــا
األمريكيــون عــى املــدن اليابانيــة .وهنــاك بعــض الباحثــن يســاوون حمــات القصــف
االسـراتيجية هــذه باإلبــادة الجامعيــة ( ،)Markusen and Kopf 1995لكــن أغلــب
الباحثــن يــرددون يف وســم هــذه الحمــات بأنهــا إبــادة جامعيــة؛ ألن دافــع
الحلفــاء كان الدفــاع عــن النفــس ال اســتهداف مجموعــات برشيــة بذاتهــا بغــرض
إفنائهــا .مل ينطبــق عــى حمــات الحلفــاء تعريفــي إلبــادة الكتــب؛ فــاألرضار التــي
لحقــت بالكتــب واملكتبــات مــن جـراء غــارات القصــف التــي اســتهدفت املناطــق
الحرضيــة كانــت أرضارا جانبيــة ،كــا أن تكتيــكات الحلفــاء أملتهــا أغــراض
 objectivesدفاعيــة عــى املــدى القريــب ،ال غايــات /مقاصــد  goalsسياســية
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ْ
ـتحوذت عــى فكــري املزاوجـ ُة غــر األخالقيــة
عــى املــدى البعيــد .ومــع ذلــك اسـ
بــن الرضريــن البــري والثقــايف ،ومــن ثـ َّـم فقــد كتبــت ورقــة بحثيــة تســر أغــوار
عمليــات القصــف تلــك ،خصوصــا فيــا يتعلــق بنزعــة التفــوق العســكري الحــادة
واملنطــق املؤيــد للحــرب الشــاملة (كنــوث ،مخطــوط غــر منشــور).
ُ
ٌ
ووجهــات نظــر مــن حقــول معرفيــة
معلومــات
وتــري هــذا الكتــاب
متنوعــة :التاريــخ والعلــوم السياســية ،وعلــم النفــس واألخالقيــات واالتصــاالت،
يــر النطــاق
وعلــم املكتبــات والبيانــات ،والعالقــات الدوليــة ،واألدب .وقــد َّ
متعــدد الثقافــات ،واملنهجيــة املقارنــة للكتــاب تحديـ َد األمنــاط العامــة ،لكنهــا
أمليــا االعتــا َد عــى مصــادر ثانويــة .لقــد كنــت معنيــة يف هــذا الكتــاب بحشــد
مــادة البحــث األصليــة املســهبة ومتعــددة التخصصــات وتحليلهــا ،ومــن ثــم
أمكــن يل صــوغ حجــة دامغــة.
وقــد أوليــت عنايــة فائقــة لتجنــب الرطانــة أو املصطلحــات واآلراء املغرقــة يف
التخصــص ،والتــي غالبــا مــا متيــز الرســائل العلميــة التــي تجمــع بــن عــدة حقــول
معرفيــة .فهــذا إذن كتــاب شــامل يســتهدف مجتمــع الباحثــن العريــض وجمهــور
القـراء املســتنريين بوجــه عــام ،اســتنادا إىل اعتقــادي أن هنــاك مصلحــة عامــة يف
تجــاوز االنفعــال ،وصــوال إىل قـراءة آليــات التدمــر املنهجــي للكتــب واملكتبــات.
ويف نهايــة املطــاف تظــل الطريقــة التــي يقــرن بهــا مصــر الكتــب واملكتبــات
مبصــر الضحايــا مــن البــر واحــدة مــن القضايــا املهمــة يف القــرن العرشيــن.
وعــى رغــم أن اإلطــار العــام للكتــاب (وبعــض األجـزاء مــن دراســات الحالــة)
لــن تكــون جديــدة بالنســبة إىل متخصــي العلــوم السياســية أو املؤرخــن
املختصــن أو الباحثــن يف حقــل اإلبــادة الجامعيــة ،فــإين أرى أنهــم قــد يهتمــون
بإطــار املقارنــة وتطبيــق نظريــات العنــف الســيايس عــى موضــوع مل ُيطــرق مــن
قبــل مبــا يكفــي .أنــا عــى وعــي بأننــي ،بالتصــدي لهــذا الكتــاب ،قــد انتهكــت
محظــورا بحثيــا بحــق حقــل اإلبــادة الجامعيــة (وبالتبعيــة ،مقارنــة الظواهــر
ذات الصلــة) .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فأنــا أؤيــد إرسائيــل تشــارين ()xi ،1996
يف اعتقــاده أن «جميــع حــاالت اإلبــادة الجامعيــة متامثلــة ومختلفــة ،وخاصــة
ومتفــردة ،وال غــرو أن تخضــع للتحليــل املقــارن» .فيجــب أن يتجــاوز حقــل
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دراســات اإلبــادة الجامعيــة ككل ،الســيام كتلــة «الدراســات االســتثنائية» ،داخلهــا
مســائل إحيــاء الذكــرى واإلنــكار والتحــزب ليصــل إىل نهــج مقــارن حقيقــي يركــز
عــى عامليــة الظاهــرة (.)Knuth 1999
وتجنبــا للخــوض يف أرض املصطلحــات امللغومــة حاولــت أن أصــوغ تعريفــات
عمليــة ملصطلحــات جدليــة مثــل األيديولوجيــا والعــرق واإلمربياليــة .وباســتثناء
ُ
اســتخدمت مصطلحــات شــائعة لهــا تاريــخ مــن
مصطلــح «إبــادة الكتــب»
االســتخدام تالئــم موضــوعَ بحثــي .ومــع ذلــك ،أفــادت مصطلحــات معــدودة
مــن وضوحهــا املســبق .فاســتخدمت كلمــة «كتــب» ألشــر إىل أي أعــال طويلــة
مكتوبــة أو مطبوعــة ،وكلمــة «مكتبــات» للداللــة عــى جميــع مصــادر املعلومــات
(مبــا فيهــا الكتــب ،والوثائــق ،واملخطوطــات ،والخرائــط ،والصــور ،والســجالت،
وحفظــت يف
وقواعــد البيانــات اإللكرتونيــة ...إلــخ) التــي جمــع بعضهــا إىل بعــض ُ
موضــع مــا .واملكتبــة قــد تكــون مؤلفة مــن ماليــن الكتــب واملؤلفــات يف دار كتب
وطنيــة ،أو مكتبــة مفيــدة ألحــد الباحثــن ،أو مكتبــة خاصــة محــدودة تشــمل
ســجالت أنســاب أو أرشــيفا أو مجموعــة ســجالت حكوميــة أو ر ًّفــا مــن النصــوص
ُ
ـتخدمت كلمــة «تدمــر» فأنــا أعنــي بهــا يف حالــة تدمــر
املقدســة .وحيثــا اسـ
الكتــاب إهالكــه فعليــا (غالبــا مــا يكــون باإلح ـراق أو اإلتــاف) أو إلحــاق أرضار
ُ
ـتخدمت كلمــة «التدمــر» ،باإلشــارة إىل املكتبــات ،فإننــي
جســيمة بــه .وحيثــا اسـ
أعنــي بهــا التدمــر املــادي ملحتوياتهــا ،أو تفكيكهــا وتبديــد محتوياتهــا عــن طريــق
النهــب ،أو تطهــر محتوياتهــا عــى نطــاق واســع .وال يشــمل تدمــر املكتبــات
فقــدان محتوياتهــا أو إلحــاق الــرر بهــا فقــط ،بــل أيضــا تقليــص قدرتهــا عــى
االضطــاع بوظائفهــا الشــخصية واالجتامعيــة الثقافيــة والسياســية .ويف دراســات
ُ
ـتعرضت صنــوف الخســائر الوظيفيــة التــي لحقــت بالكتــب واملكتبــات،
الحالــة اسـ
وكذلــك حـ ُ
ـددت حجــم الخســائر املاديــة بقــدر مــا وســعني.
ومــع هــذا يصعــب الوصــول إىل األرقــام املوثوقــة لحجــم الخســائر ألســباب
عديــدة .أولهــا أن الصيــغ املتنوعــة ملكونــات املكتبــات ،الســيام يف املجموعــات
األرشــيفية والتاريخيــة ،تســتعيص عــى القيــاس الكمــي .وثانيهــا أن الفهــارس
والتوثيــق قــد ال يكــون لهــا وجــود مطلقــا – أو لعلهــا ضاعــت مــع مــا ضــاع مــن
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كتــب .وألن إبــادة الكتــب عــادة مــا تحــدث يف أثنــاء الحــرب أو االضطرابــات
األهليــة الهائلــة ،تتحــول الكتــب بــل مجموعــات كاملــة منهــا إىل حطــام
ونفايــات؛ إذ إنهــا تكــون عرضــة للنهــب والتخريــب العشــوايئ والظــروف التــي
يفرضهــا القتــال وقصــف املــدن .باإلضافــة إىل ذلــك قــد تتداخــل تقديــرات
الخســائر مــع العوامــل السياســية ،مثــل االنتقــام عقــب الحــرب أو دوافــع طلــب
تعويضــات ثقافيــة أو الســيطرة االســتبدادية املســتمرة عــى تدفــق املعلومــات.
فعــى ســبيل املثــال زعــم االتحــاد الســوفييتي أنــه تكبــد خســائر هائلــة يف
الكتــب واملكتبــات بســبب النازيــن ،لكنــه مل يجمــع قــط قوائــم وال أعــد توثيقــا
لهــا .ولــي يؤطــر الحــزب الشــيوعي صــور َة االتحــاد الســوفييتي بوصفــه بلــدا
وقــع ضحيــة للفاشــية النازيــة ،رضب عــى الفــور ســياجا مــن الرسيــة التامــة
حــول غنائــم الحــرب مــن مجموعــات الكتــب التــي اســتوىل عليهــا الجيــش
األحمــر ،والتــي يقــدر عددهــا بنحــو  11مليــون كتــاب ،يف األيــام األخــرة للحــرب
( .)Simpson 1997هــذه املصــادر الثقافيــة «اختفــت» مــدة أربعــن ســنة ،وهــا
هــي الدالئــل عــى وجودهــا تظهــر إىل العيــان اآلن .وغالبــا مــا تكــون الرسيــة
قاعــدة يف املجتمعــات املنغلقــة ،مــا يجعــل تقديــرات الخســائر مشــكوكا يف
صحتهــا .وقــد ســعيت إىل توفــر أكــر قــدر مــن املعلومــات عــن مــدى األرضار
يف كل حالــة مــن الحــاالت التــي تناولتهــا بالدراســة ،مــع التوكيــد يف الوقــت
نفســه عــى تحديــد أمنــاط إبــادة الكتــب يف ظــل األنظمــة املتطرفــة .إن غايتــي
ـب واملكتبــات،
األساســية أن أرشح ملــاذا دمــرت النظــم السياســية وأتباعُ هــا الكتـ َ
وأن أتنــاول اآلثــار بعيــدة املــدى لهــذا التدمــر.
وتكشــف خيــارايت بشــأن اللغــة والنظريــة ،ودراســات الحــاالت الخمــس عــر
الفصــول التســعة للكتــاب ،توجهــايت السياســية واالجتامعيــة .وأذكــر يف هــذا
الصــدد أن كاتبــا قــال ذات مــرة :مــا مــن باحــث بوســعه أن يتحــرر مــن قبضــة
«رشطــه اإلنســاين األصــي» ،أي إن تحيـزات الباحــث القوميــة والثقافية والسياســية
واالجتامعيــة حتــا ســتطل برأســها مــن وســط كتاباتــه .وأعلــم أن تحيـزايت باديــة
لــكل ذي عينــن؛ فأنــا متوجهــة صــوب النزعــة اإلنســية الدميوقراطيــة الليرباليــة،
وأؤمــن بالحريــة الفكريــة وبأهميــة املكتبــات بوصفهــا حصــون الثقافــة والهويــة.
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ويستكشــف هــذا الكتــاب (مــن جملــة أمــور أخــرى) األســباب التــي تــرر أهميــة
وجــود املكتبــات وملــاذا تعمــد النظــم السياســية إىل تدمريهــا ،وملــاذا يهــدد
تدمريهــا الثقافــة العامليــة والتعدديــة الثقافيــة .واآلراء التــي أعــر عنهــا بشــأن
تدمــر الثقافــات تقــرب متامــا مــن اآلراء املنبثقــة عــن األمــم املتحــدة ،إن مل تكــن
تتطابــق معهــا .وواقــع األمــر أن صنــوف الحظــر ضــد تدمــر الثقافــة عنــر مــن
عنــارص جــدول أعــال املجتمــع الــدويل.
ومــا كان لكتــاب أن يخــرج إىل النــور مــن دون الدعــم الــذي يتلقــاه مؤلفــه
مــن عائلتــه وأصدقائــه وزمالئــه .لــذا ،أود أن أتوجــه بشــكر خــاص لــكل مــن:
باربـرا باركــر ،إد كنــوث ،إديــث كيــز ،إديــث وارتــرج ،أرت وارتــرج .كــا أتوجــه
بامتنــاين لــكل مــن هاربهانــز بــوال ،دانيــال كاليســون ،جــون كــول ،مارثــا كروســبي،
مايــكل هوفــان ،ديفيــد كيــزر ،أنتــوين مارســيال ،إدوارد ماكليــان ،جيمــس رافــن،
بريــن واشــرن ،جــورج وايتبــك ،عــى اقتناعهــم مبوضــوع الكتــاب واهتاممهــم،
وكذلــك عــى الفــرص وأشــكال الدعــم التــي قدموهــا يل يف مختلــف املحطــات
الحرجــة يف مســريت املهنيــة .وتحيــات خاصــة لــكل مــن :دونــا بــر  -منــدي ،لــن
دافيــز ،كارول النغــر ،جيــل مورميوتــو ،ديــان نــال ،هيلــن نكانــو ،ديبــورا نيلســن،
صانيــن بــاي ،لــوز كريوغــا ،مرييــام ريــد ،زو شــينو .كــا أود أن أشــكر طــايب يف
«برنامــج علــم املكتبــات واملعلومــات» بجامعــة هــاواي عــى تقدميهــم تعليقــات
يل وعــى تشــجيعهم .والشــكر موصــول عــى وجــه الخصــوص لــكل مــن :ســوزان
جونســون ،كولــن الشــاواي ،جويــس يــوكاوا ،دونــا بــر  -منــدي .وأتوجــه بشــكر
خــاص أيضــا لديفيــد فرنــش الــذي أشــار مبالءمــة مصطلــح «إبــادة الكتــب» ،وإلــن
تشــامبان التــي أعــدت كشــاف الكتــاب ،وألفونســو يوجــن مولســيلو الــذي قــدم
يل دعــا ال يقــدر بثمــن .وفــوق كل ذلــك أود أن أشــكر وأقــر بفضــل تشــارلني
غلمــور التــي أســهمت مهاراتهــا الشــخصية ورؤاهــا يف التحريــر اللغــوي ،بدرجــة ال
توصــف ،يف االرتقــاء بجــودة هــذا الكتــاب.
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الكتب واملكتبات
وظاهرة اإلبادة اإلثنية
«يرتكب اإلنسان الفظائع أو يحرض آخرين
عىل ارتكابها ،ليس بسبب خلل يف شخصيته ،بل
ألنه يؤمن بأفكار تحرض عىل اقرتاف الفظائع
وتسويغها»)Anzulovic 1999, 118( .

«ميســخ التدمــ ُر الثقــايف األفــرا َد
أشــباحا وعبيــدا عــى نحــو بشــع،
مســتنزفا املســتودع الفكــري
والروحــي العاملــي ،ومق ّلصــا اإلرث
الثقــايف للبــر».

يبدي كثري من الناس تأثرا عميقا إذا منى إىل
علمهم تع ُّرض الكتب واملكتبات لدمار عنيف.
ويكشف الحزن والخوف اللذان يرسيان يف
روايات شهود العيان عن إحساس بأن تدمري
النصوص ال يدل فقط عىل االنهيار الوشيك
والسلم ،بل أيضا عىل مستقبل مهدد.
للنظام ِّ
وإحساس الضحايا بالخسارة ،الذي يشاركهم
ُ
فيه كثريون حول العامل ،يرتبط بإدراكهم أن
الكتب واملكتبات هي نسيج الثقافة النابض
بالحياة؛ لذا فإحراق الكتب (إذ يف األغلب
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ما يكون إحراقها وسيلة إفنائها) ينتهك ُم ُثل الحقيقة والجامل والتقدم ،بل الحضارة ذاتها.
وعىل مدى قرون أوحت صور املجاز التي استخدمها ُ
الكتَّاب بأن «الجنس البرشي قد
ح َّول الكتب أو جوهرها عن طريق التجسيد إىل برش[ ...وهم يحاججون إلرساء ونرش]
رؤية أسطورية متجذرة للكتب بوصفها كائنات حية» ( .)Stern 1989, 14–15وغالبا ما
تعب الروايات التي تتحدث عن تدمري الكتب عن هذا التشخيص يف عناوينها .ومن
ِّ
األمثلة عىل ذلك كتيب رابطة املكتبات الكرواتية للعام  ،1993وعنوانه «املكتبات
الجريحة يف كرواتيا» ،وكتاب هيلدا ستابينغز بعنوان «الحرب الخاطفة والكتب:
املكتبات الربيطانية واألوروبية ضحايا الحرب العاملية الثانية» .وعىل رغم أن اللغة
اإلنجليزية ،التي تصور الروح تصويرا بيولوجيا ،غري مالمئة بدرجة كبرية للتعبري عن
إضفاء صفة الحياة عىل الجامد وجوهر الحياة كام يف األدب واألشعار والكتابات
األخرى ،غالبا ما يتحدى شهود العيان هذه القيود إذا ما تعرضت الكتب للتدمري،
فيحاولون وصف هذه الكينونة النابضة بالحياة وهي تواجه املوت .ففي محارضة
عن حرق الكتب يف ظل النظام النازي استعاد غاي سترين ( )1989خربته بوصفه
شاهد عيان عىل محارق الكتب ،فاقتبس قول جون ِملتون« :ليست الكتب جامدات
ال حياة فيها ،بل هي وعاء لقوة حياة كامنةُ ،أري َد لها أن تكون فاعلة مثل الروح
التي أنجبتها .»...والوصف الحاد التايل ذك ُره لحرق املكتبة الوطنية يف رساييفو جاء
عىل لسان أحد الق ِّيمني عىل مكتبة ،وفيام بعد صار مساعد وزير العلم يف البوسنة:
«استمر الهجوم أقل من نصف ساعة .واستمرت ألسنة اللهب خالل اليوم التايل.
وح َجب الدخان املتصاعد من الكتب املحرتقة أشعة الشمس ،وتناثر الورق املحرتق
َ
يف أرجاء املدينة ،بقايا صفحات هشة تتساقط كأنها ندف ثلج أسود قذر .وإذا ما
َ
َ
لشعرت بسخونتها ،وقد تقرأ للحظات قصاصة من نص مطبوع عىل
ملست صفحة
ورقة سوداء ورمادية كصورة يف حالة السلب ،إىل أن تتبدد سخونة الورقة وتذوب
يف يدك وتستحيل إىل رماد» (.)Bakarsic 1994, 14
وباإلضافة إىل ما تتسم به الكتب من حيوية لصيقة بجوهرها ،فهي تنفخ يف
املجتمعات الروح؛ أما املكتبات فتنسج القصص التي متنح حياتنا شكال ومعنى،
فتساعد األفراد والثقافات عىل تحديد وجهاتهم ومعرفة ذواتهم ،ليتواصل بعضهم
مباض .إن تاريخنا هو الجرس
وماض مبستقبل ومستقبل ٍ
«نفس بنفس ٍ
ببعض ،وترتبط ٌ
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القائم فوق خلجان الزمن والجزر املنعزلة لألفراد .إن الصدمة اإلنسانية ميكن
تعريفها بأنها الرضبة التي تسبب انقطاعا يف رسد الحكاية ،سواء كانت شخصية
أو جمعية ،وهي ما تقطع استمرار الزمن والعالقات اإلنسانية ،ومن ثم تعرقل
التشكل اآلخذ يف النمو ّ
لكل متكامل ذي معنى» ( .)Wheeler 1993, xviوعىل
مدى قرون انتهى كثريون إىل اعتقاد بأن الثقافة والتقدم اإلنساين هام «مثرة
تراكم طويل ومجهد وضخم ال نهاية له من املدونات والسجالت» (Besterman
 )1946, 174وأن املجتمع النابض بالحياة واملتطور ال ينفصل عن سجالته ،وأن
تدمري هذه السجالت يق ِّلص الحيوية الثقافية ويفيض إىل االنحطاط .لذلك يعرب
الناس أيضا عن حنقهم وغضبهم ممتزجني بعبارات االنتحاب والرثاء أَ َسفا عىل
التدمري املتعمد للكتب .وغالبا ما يعزو الضحايا حمالت االعتداء عىل الكتب إىل
كراهية متعصبة يقودها َ
الخ َب ُل ضد الحياة والتعلم والذاكرة والحضارة؛ وكثريا ما
يصورون مرتكبي هذه املحارق عىل أنهم برابرة أو أتوا من العرص الحجري .ففي
مقال عن الحرب األهلية النيجرييةُ ،شبهت األرضار التي لحقت مبكتبات نيجرييا
بعمليات النهب العشوايئ ملجموعات الكتب الرومانية يف العصور الوسطى التي
اقرتفها الربابرة ( .)Oluwakuyide 1972ووصف كروايت تدمري اآلثار التاريخية
ومكتبات زادار بطريقة مامثلة:
[الـــرب] يف الوثائق والكتب والكتابات املحفورة
 ...مل يـ َر
ُ
الغالغوليستية القدمية سوى أعداء يجب تدمريهم ،إلفساح مكان لكتبهم
وآثارهم هم التي تنتمي إىل املستوى الثقايف والحضاري البلقاين ،وهو
املستوى الوحيد الذي أمكنهم الوصول إليه .وكل يشء يعلو هذا املستوى
يجب أن ُيدمر أو ُينهب ،مثلام دمر الربابرة املدن الرومانية والكلمة
الالتينية املدونة ،وصوال إىل نهاية العرص الكالسييك .ونحن نوشك أن
نصل إىل نهاية القرن العرشين نجد لالهتياج الرببري اآلن نظريا يف
مصطلح بلقاين يف كرواتيا ،وهو االهتياج الرصيب)Stipcevic 1993,7( .

هكذا ،يقرتن الحزن بالغضب يف رد فعل البرش عىل الظالم الذي يخلقه العنف
وبشاعة الجرمية ،وغياب النظام واألمن ،والعبثية البادية يف فعل التدمري .فاإلرث
الثقايف تعرض للعدوان ،والهويات الدينية والثقافية انتُهكت برضاوةُ .وأطيح باآلثار
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املادية التي تربط شعبا من الشعوب بإقليم أو بنسق معتقدات محدد ،و َن َب َت
يف موضعها خوف بقرب زوال املجتمع واإلنسانية متاما ( .)Fulford 1993ويرسم
التاريخ املدون عالقة واضحة بني اضمحالل املكتبات وتحلل الحضارة .فاملكتبات
تزدهر أحسن ما يكون ازدهارها عندما ترتقي الحضارات إىل ذرى الثقافة الرفيعة
( .)Wallerstein and Stephens 1978بينام يقوض تدمريها َ
آمال البرشية يف التقدم،
فإذا ما حدث التدمري عىل نطاق واسع أعاد هذا إىل ذاكرتنا تلك القدرة الكامنة
يف كل مجتمع والنزاعة نحو تدمري الذات .لقد عززت الحروب العاملية والفساد يف
الوعي بحقيقة االعتامدية التبادلية بني جميع املجتمعات؛ إذ يؤثر
األنظمة البيئية
َ
نزوع أمة واحدة نحو تدمري ذاتها يف صالح بقية األمم .قد يكون هذا بحق مقدمة
منطقية للتعريفات القانونية لتدمري املكتبات بوصفه فعال إجراميا وتهديدا مبارشا
لقيم الثقافة والحضارة ذاتها .ونحن نق ُّر ،رمبا من دون وعي ،بأنه حيثام ظهرت
اآلداب فثمة حضارة إنسانية؛ ومن دون الكتب ترتنح الحضارة.
ُيربز التدمري املنهجي للكتب واملكتبات حقيقة أن الرببرية وخطر انهيار
الحضارة ال ميكن أن يودَعا يف كتب التاريخ – وهو إدراك مل يزد املجتمعات
املعارصة إال جرحا عىل جرح .لقد حطم تفكك يوغوسالفيا راحة بال املجتمع
الدويل بربهان فجايئ عىل أن «املايض األورويب الرهيب ظل جزءا من الحارض
األورويب وقوة كامنة فيه» ( .)Pfaff 1993, 83فقد حاول مقرتفو الجرم – وهم
الرصب يف الحالة التي بني أيدينا  -تدمري شعب «مبحو جميع السجالت وآثار
املايض واألعامل اإلبداعية والثامر التي جادت بها قرائح الكتَّاب واملبدعني
فأودعوها كتبهم أو حفروها عىل الحجر» ( . )Balic 1993, 75يف البوسنة،
عندما محقت اآلثار املادية للوجود اإلسالمي ،وقعت أيضا التعددية الثقافية،
وهي «السمة الرائعة املميزة للبوسنة نفسها» ،فريسة للعدوان (Balic 1993,
 .)75ويف آسيا يف القرن العرشين تط َّرف الشيوعيون يف تطبيق أيديولوجيتهم.
هاجم الصينيون كل يشء تقليدي يف حضارتهم ذاتها ،وشنُّوا حمالت يف التبت
استهدفت البوذية ونصوصها يف إطار عدوان عام عىل حضارة التبت املستقلة
املتامسكة .ويف كمبوديا رفض الراديكاليون يف نظام بول بوت جميع البنى
الحديثة للمعارف املدونة فتخلصوا من الكتب كأنها كانت نفاياتَّ ،
وهشموا
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النظارات الطبية وقتلوا كل من كان بإمكانهم القراءة .هددت هذه الهجامت
الهوجاء التي استهدفت بنيان الحداثة هوي َة ماليني البرش وأمنهم.
عندما نتحدث عن «الحداثة» فنحن نشري إىل مرحلة التطور الثقايف الغريب فيام
بعد عرص النهضة ،وهي مرحلة شهدت تحديا للنظم االجتامعية واالقتصادية والسياسية
العتيقة .فقد أتاحت القوة املحركة التي دفعت الحداثة إىل األمام ،ونقصد هنا آلة
الطباعة ،الوسيل َة لتفتيت الهيمنة الدينية .أتاح انتشار موارد الطباعة وما أعقبه من
انتشار املعلومات ازدها َر العلوم والتكنولوجيا ،وتطو َر أفكار جديدة عن النزعة الفردية
وحقوق اإلنسان ،وبرو َز وحدة تعريف مستحدثة لهوية الجامعة ،وهي األمة .كانت كل
أمة كيانا محددا جغرافيا ،ترتابط أجزاؤها بعضها ببعض بثقافة مشرتكة (ومل َّفقة ،إن لزم
األمر) وإحساس بالوحدة يشار إليه مبصطلح «النزعة القومية» .وعن طريق استبدال
هوية اتفاقية بالتجانس الذي فرضه الدين والقبائل عنوة يف املايض ،فتحت النزعة
القومية الباب أمام تطور املجتمعات املدنية والتصنيع ومزيد من االنتشار للمعرفة
بالقراءة والكتابة .لكن النزعة القومية َن َح ْت منحى خبيثا عندما تحولت وجهتها يف
البلدان الكربى من تطابق الهوية إىل ادعاءات باالستحقاق ،فأصبحت مرتبطة بنزعة
التفوق العسكري واإلمربيالية .ومع تسارع صنوف التقدم يف مجايل تصنيع األسلحة
وتكنولوجيا االتصاالت ،أمثر الثالوث الفتاك للنزعة القومية واإلمربيالية ونزعة التفوق
نتائج عكسية َّ
أرضت بالحداثة والتقدم اإلنساين والسالم.
العسكري َ
يف أثناء فرتات االضطراب االجتامعي ويف ظل استنزاف املوارد يف القرن
العرشين استوىل القوميون والثوريون عىل السلطة ،وأحكموا قبضتهم عليها،
وفرضوا أيديولوجيات نظامية أضفت عىل السياسات قداسة التفويض اإللهي.
وهكذا استحالت املنافع املأمولة من الهوية القومية إىل مربرات خطرية للتنافس
عرب الثقافات؛ إذ فرضت الحكومات االستبدادية من اليسار واليمني عىل حد سواء
الرأي الواحد القويم داخل بلدانها ثم َع َمدت إىل فعل املثل يف الخارج .فانقسم
العامل إىل منارصين وأعداء ،وصار إقصاء أي فرد أو عضو يف جامعة تنتمي إىل
فئة األعداء أمرا محتوما .إن واقع استهداف أبواق األيديولوجيات السياسية هوي َة
أعدائهم التي تتبدى يف الثقافة املادية مع أنها – أيْ الهوية – غري ملموسة ،أكد
أن الحرب يف القرن العرشين ستشمل هجامت عىل أهداف أخرى غري األهداف
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العسكرية .ومن ثم ،مارست النظم السياسية املتطرفة اإلبادة اإلثنية ضد أعدائها،
أي تدمري ثقافة جامعة برشية ما؛ إذ ال يحق ألي فرد أو جامعة أي ميزة أو
استحقاق خارج الرؤية الجمعية للمتطرفني .وطالبت النظم االستبدادية مبواالة
خالصة ،تكون فيها األيديولوجيا املتبعة بحامس بالغ كأنها دين علامين وتحل
محل ما عداها من التزامات أخرى ،مبا يف ذلك االلتزامات األدبية واألخالقية.
وعُ دَّ ت الدالئل عىل وجود ارتباط باألديان التقليدية أو الوالء لعقائد اجتامعية أو
سياسية بديلة عالمات ُيع َرف بها أعداء الدولة.
استمد مناوئو هذه النزعة التسلطية القوة إما من الدين ،مثل البوذية ،وإما
من النزعة اإلنسية ،وهي نسق معتقدات بديل يقاوم التطرف بالرتكيز عىل إعالء
الفرد ال الجامعة (كام يشري إىل ذلك الجذر الالتيني للكلمة « ،»humanusمبعنى
متمركز حول اإلنسان) .رفض أنصار النزعة اإلنسية األوائل يف القرنني الرابع عرش
والخامس عرش الرقابة التي فرضتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عىل الفكر.
وك َّثف أنصار النزعة اإلنسية دعوتهم ،يف أثناء عرص التنوير يف القرن الثامن عرش
امليالدي ،إىل فصل الدين عن الحياة اإلنسانية ونرش املعرفة .أكد إرث التنوير
أهمية املفكر الفرد واإلنجاز الثقايف ال العقائد الجامدة؛ فكان هذا التحول سببا يف
طرح فكرة البحث الحر ،وبالتبعية ،ظهور العلم الحديث .وبحلول القرن العرشين
صارت النزعة اإلنسية مرتبطة باملجتمعات الدميوقراطية ،حيث اتخذت شكل
األفكار وا ُمل ُثل الرائجة مثل املساواة والتعددية والنزعة الفردية والتسامح وحقوق
اإلنسان .وعىل رغم أن األنظمة املتمذهبة بالنزعة اإلنسية أظهرت قدرتها عىل اتخاذ
إجراءات قاسية عندما يهدِّدها خطر (مثلام هي الحال عندما عمد الحلفاء ،وهم
أنصار للنزعة اإلنسية ومجاهرون بها ،إىل القصف الشامل ضد النازيني واليابانيني
اإلمربياليني) ،فإن هذه األنظمة عادة ما تجنَّبت استهداف املؤسسات الثقافية بل
– والحق بوجه عام – إنها دعمت القوانني الدولية التي تحظر التدمري غري املربر
لآلثار الثقافية.
يف كلمتها أمام مكتبة الكونغرس العام  1980تصف املؤرخة باربرا توشامن
موقف ذوي النزعة اإلنسية تجاه الكتب فتقول« :الكتب َح َم ُلة الحضارة.
من دون كتب يصبح التاريخ معقود اللسان ،واألدب أخرس ،والعلم مع َّوقا،
26

الكتب واملكتبات وظاهرة اإلبادة اإلثنية

والفكر والتأمل يف ركود تام .من دون كتب ،ما كان للحضارة أن تشهد تطورا.
فالكتب محركات التغيري ،ونوافذ مفتوحة عىل العامل ،و(كام وصفها شاعر)
«منارات منتصبة يف بحر الزمن» .الكتاب رفيق ومعلم وساحر ومرص ٌّيف عُ ِهد
إليه بحفظ كنوز العقل .الكتب هي اإلنسانية بحروف مطبوعة» (Tuchman
 .)1980,13وهذا التصور ركن أسايس يف النزعة اإلنسية يف القرن العرشين.
فصالح البرش ومستقبلهم مقرونان بصالح الكتب واملكتبات ومستقبلها .جاءت
محملة بالعاطفة والعقالنية ألنها نابعة من إميانها العميق
كلامت توشامن َّ
برسالة الكتب .إن الذعر املسترشي يف روايات ذوي النزعة اإلنسية وهم يحكون
مفعم بإحساس بصدمة شخصية متاثل ما ُيروى عن تدمري
عن تدمري املكتبات
ٌ
جامعات برشية (ال سيام األطفال) .الكتب ،كاألطفال ،هي موضوعات نغدق
عليها محبتنا ،وهي أوعية آمال املجتمعات وطموحاتها ،وحلقات تربط بني
املايض واملستقبل ،وموانع ضد الفناء .وعىل رغم أن هذا التشبيه قد يبدو
متك َّلفا ،فإن التشابه بني الكتب والبرش ميدُّ نا بإطار نظري ملوضوع إبادة
الكتب يجيل األفهام ويحمل معنى لتفسري ح َمالت تدمري الكتب واملكتبات
التي تسوقها األيديولوجيا برعاية أنظمة سياسية .وتشرتك إبادة الكتب ،فعليا،
يف املجال النظري ذاته مع اإلبادة الجامعية ،وهي املقتلة الجامعية بتفويض
حكومي التي هي أشد سامت التاريخ السيايس للقرن العرشين إثارة للرعب.
ويؤكد هذا الكتاب أن األنظمة السياسية التي ترتكب اإلبادات الجامعية تدمر
أيضا الثمرة املادية لثقافة الضحايا وكتبهم ومكتباتهم.
ولنبدأ اآلن باستكشاف أبعاد ظاهرة اإلبادة الجامعيةُ .وصف القرن العرشون
بأنه القرن األكرث دموية بني القرون جميعا .فالقتل الجامعي للمدنيني – ال الجنود
– بتفويض حكومي هو سبب معظم الوفيات التي حدثت عىل مدار القرن
العرشين ،بدءا باإلبادة األملانية لشعب الهرييرو(٭) بجنوب قارة أفريقيا يف الفرتة
املمتدة من العام  1904إىل العام  ،1907وانتهاء بالتطهري اإلثني ضد املسلمني
بأيدي الرصب يف التسعينيات .وإىل جانب زيادة أعداد الضحايا من البرش ،اشتد
(٭) تتوزع قبائل الهرييرو بني ناميبيا وبتسوانا وأنغوال .أباد األملان نحو ثالثة أرباع هذا الشعب يف الفرتة من العام
 1904حتى العام [ .1907املرتجم].
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تدمري الثقافة برعاية الدول .لذاُ ،ص َّك مصطلحان جديدان ،هام اإلبادة الجامعية
واإلبادة اإلثنية ،لوصف هذه املامرسات ،وإن ظلت تعريفاتهام يف حالة سيولة،
تحارصها قضايا سياسية ولغوية .تربهن األمثلة الخمسة للعنف السيايس يف القرن
العرشين املشتمل عىل إبادة الكتب التي سيقت يف هذا الكتاب (يف أملانيا النازية،
والصني يف أثناء الثورة الثقافية ،والتبت ،والكويت يف أثناء االحتالل العراقي،
والبوسنة) عىل العالقة بني تدمري الكتب واملكتبات يف القرن العرشين وجرائم
اإلبادة الجامعية واإلثنيةُ .يستخدم مصطلح «إبادة الكتب» ليشري بالخصوص إىل
أحد مكونات اإلبادة اإلثنية ،ويوحي بالسمة املشرتكة بني املصطلحني .وينهض
اإلطار النظري املقرتح ملصطلح إبادة الكتب يف هذا الكتاب عىل مجموعة متنوعة
من املصادر ،لكنه يدين بوجه خاص لتطبيق إرفني ستوب ( )1989ديناميات
العنف الجامعي ليك يرشح اإلبادة الجامعية.
ظهر مصطلحا «اإلبادة الجامعية» و«اإلبادة اإلثنية» يف القرن العرشين ،لكنهام
يصفان جرائم ار ُت ِكبت عىل مر التاريخ .فلطاملا اقرتفت الحكومات جرائم القتل
الجامعي (يف األغلب األعم يف أثناء الحروب) ودمرت ثقافات جامعات أخرى يف
ظل ظروف مختلفة :عن طريق االستعامر ،باعتبارها أرضارا جانبية للحرب ،إظهارا
للسيادة أو لفرض معتقدات قومية أو لالنتقام .غري أن كثريا من هذه األحداث
مل يجد طريقا للتدوين التاريخي ،إ َّما بسبب شمولية اإلبادة واإلفناء أو سيطرة
مرتكبي هذه الفظائع عىل املعلومات والبيانات ذات الصلة .ومحاوالت حجب
جرائم التدمري الجامعي يف هذا القرن ليست أقل شيوعا من ذلك ،لكن نظم االتصال
الحديثة ُّ
تبث يف هذه األيام صورا ونصوصا تشهد من دون مواربة عىل العنف الذي
رمبا كان سيبقى مسترتا عن سمع العامل وبرصه لوال وجودها.
والواقع أن ما قيل عن إبادة ستة ماليني يهودي عىل أيدي النازيني أفىض إىل
استخدام مصطلح جديد ،هو «اإلبادة الجامعية» ،الذي يجمع بني كلمتني يونانيتني،
هام »genos« :مبعنى «عرق» أو «قبيلة» و« »cideمبعنى «قتل»َ .صك املصطلح
يف ثالثينيات القرن العرشين رفائيل لِم ِكن ،وهو قاض الجئَ ،ف َقد فيام بعد 70
فردا من عائلته يف املحرقة النازية ،وانترش املصطلح رسيعا بعد أن ُأميط اللثام
عن الفظائع النازيةُ .أضفيت عىل املصطلح صبغة مؤسسية يف قرار األمم املتحدة
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يف العام  – 96( 1946أ) الذي أدان اإلبادة الجامعية ويف اتفاقية منعها يف العام
 .)*(1948ومن دواعي األسف أن القانون الجديد كانت تنقصه وسيلة التنفيذ،
واألمم املتحدة إما أنها غضت الطرف عن جرائم إبادة جامعية (كام هي الحال يف
مجزرة التوتيس يف رواندا بأيدي الهوتو يف العام  ،)1994وإما مررت قرارات إدانة
ال أنياب لها ،عجزت عن الدعوة إىل ردع هذه الجرائم .فعىل سبيل املثال ،مل يكن
لقرارات األمم املتحدة الصادرة يف أعوام  1960و 1961و 1965التي تدين انتهاكات
الحكومة الصينية لحقوق اإلنسان يف التبت أيّ أثر يف السياسات املتواصلة الرامية
إىل تدمري ثقافة التبت التقليدية؛ بل لقد تسارع العنف السيايس واالجتامعي يف
عقد الثورة الثقافية ،من العام  1966حتى العام  .1976ومل تبدأ األمم املتحدة
تجربة اتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبي اإلبادة الجامعية إال يف التسعينيات عقب
تفكك يوغوسالفيا ،وذلك بإطالق املحكمة الدولية لجرائم الحرب.
هذا التمرد عىل القرارات نشأ جزئيا من انحراف األمم املتحدة عن تعريف لِم ِكن
بسبب الضغط املكثف الذي حشده الكولونياليون والشيوعيون .لقد وصف لِم ِكن
اإلبادة الجامعية بوجه عام بأنها اإلهالك العمدي واملنهجي الذي تقرتفه الدولة ضد
جامعة قومية أو دينية أو عرقية .ووفقا لهذا التعريف متتد خطورة جرائم اإلبادة
الجامعية إىل ما وراء خسائر األرواح؛ إذ يفيض التدمري إىل تفسخ املؤسسات السياسية
واالجتامعية للجامعة املستهدفة ،وثقافتها ولغتها ومشاعرها القومية ودينها ،وكذلك
بنيتها االقتصادية .انطالقا من هذا املنظور قد ُي َ
نظر إىل اإلبادة الجامعية بوصفها
مر َّكبا رمبا يشمل مامرسات غري مهلكة أيضا تقلص حيوية جامعة ما .فقد يشمل هذا
التعريف تدمري كتب جامعة برشية ومكتباتها ،وكذا آثار ثقافية ومؤسسات أخرى.
ومع ذلك ع َّرفت اتفاقية(٭) األمم املتحدة العام  1948اإلبادة الجامعية تعريفا ضيقا
بوصفها األفعال التي تستهدف إلحاق أذى جسدي وفرض ظروف معيشية مادية،
بقصد التدمري الكيل أو الجزيئ لجامعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.
استبعد هذا التعريف الهجامت التي تستهدف ثقافة جامعة ما أو مؤسساتها.
لذاُ ،طرح مصطلح «اإلبادة اإلثنية» بطريقة غري رسمية لوصف االرتكاب املنظم
(٭) «اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها» [ .1948املرتجم].
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لجرائم معينة بغرض القضاء عىل ثقافة ما ،قضاء كليا أو عىل جزء جوهري منها.
وقد يشمل هذا حرمان جامعة ما من فرصة استخدام لغتها أو مامرسة شعائر
دينها ،أو إبداع الفنون بالطرق املعتادة لديها ،أو الحفاظ عىل مؤسساتها االجتامعية
األساسية أو حفظ ذكرياتها وتقاليدها ،وما إىل ذلك ( .)Beardsley 1976فاإلبادة
الجامعية ،إذن ،هي «إنكار حق الوجود لجامعات برشية بأكملها ،كالقتل الذي ميثل
إنكار حق الشخص يف الحياة»(٭) (قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  - 96أ) ،بينام
اإلبادة اإلثنية هي تدمري ثقافة ما من دون أن يعني هذا بالرضورة قتل َح َم َل ِتها
( .)Kuper 1981ومع أن سابقة حظر تدمري املؤسسات الثقافية موجودة يف القانون
الدويل (عىل سبيل املثال ،اتفاقية الهاي يف العام  1954بشأن حامية املمتلكات
الثقافية يف حالة النزاع املسلح) ،فإن امليض قدما نحو اعتامد آليات حظر جوهرية
وعقوبات وجزاء قانوين ،كان محدودا للغاية .لكن يف العام  1999أفضت األزمة
يف يوغوسالفيا السابقة إىل إضافة بروتوكول جديد التفاقية الهاي وتشكيل لجنة
الدرع الزرقاء املرتبطة باليونسكو ،والتي اكتسبت اسمها من رمز اتفاقية الهاي
للممتلكات الثقافية املشمولة بالحامية.
يربز سك مصطلحي «اإلبادة اإلثنية» و«اإلبادة الجامعية» بوضوح إدراكا حديثا
وتحليليا للفظائع املركبة بوصفها ظواهر لها أمناط ميكن متييزها .غري أنه يفتح الباب
أيضا أمام إساءة تفسري أحداث متشابهة بقدر ضئيل .إن هذين املصطلحني صارا
ُيستخدمان بطريقة فضفاضة وغالبا ما توصف جرائم اإلبادة اإلثنية بأنها إبادة
جامعية (محاكاة ألفكار لِم ِكن) .ونشأ الخلط أيضا ألن اإلبادة الجامعية واإلبادة
اإلثنية غالبا ما ُترتكبان بالتتابع (إذ تأيت اإلبادة اإلثنية إرهاصا لإلبادة الجامعية،
كام كانت الحال يف أملانيا النازية) وبالتزامن (كام كانت الحال يف التبت والبوسنة).
ومع اقرتاب القرن العرشين من نهايته صار استخدام هذين املصطلحني غري
مستقر ،وذاب الواحد يف اآلخر بصورة متزايدة ،السيام عندما يستخدمهام الساسة
والناشطون الحقوقيون وعموم الناس ،باعتبارهام مصطلحني يعربان عن صدمة
أخالقية (.)Andreopoulos 1994
(٭) القرار ( 96أ) الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف الحادي عرش من ديسمرب العام [ .1946املرتجم].

30

الكتب واملكتبات وظاهرة اإلبادة اإلثنية

مع أي ظاهرة مركبة ،تربز إىل الوجود عنارص مشرتكة وعوامل سببية عند
مقارنة وتحليل األحداث يف سياق تاريخي ( ،)Maier 1988لكن األبحاث يف مجايل
اإلبادة الجامعية واإلبادة اإلثنية لطاملا انطوت عىل مشكالت كلام تعلق األمر
مبسألة التعريفات املشحونة سياسيا .فالباحثون مل يتمكنوا من الوصول إىل إجامع
الساسة فيالحقهم الجدل بشأن الدالالت
بشأن الظروف املحدِّدة لكل منهام ،أما َّ
اللغوية للمصطلحني بسبب تضمينات وسم الحاالت بهذين املصطلحني الخطريين
وإن يكونا مبهمني .والقانون الدويل يصف اإلبادة الجامعية بوضوح بأنها إجرامية،
رصف االعتبارات
لكن عبء إنفاذ القانون مكلف سياسيا وماليا .ويف نهاية األمر َت ِ
السياسية االنتباه بعيدا عن إدانة حوادث معينة ،وتحديد اإلبادة الجامعية
بوصفها مشكلة عاملية ،وأخريا عن مواجهة قضايا أصعب يف سرب أغوارها تنطوي
عليها حوادث اإلبادة الجامعية واإلثنية مثل قضايا سيادة الدولة وقوتها الفاعلة يف
الحدث ،واملسؤولية عن إنزال العقوبة أو التسوية أو الحيلولة دون وقوع اإلبادة.
وعىل رغم وجود هذه العقبات السابق ذكرها ،حققت األبحاث يف هذا املوضوع
خالل السنوات الخمسني املاضية منذ طرح األمم املتحدة تعريفها لإلبادة الجامعية
قدرا من التقدم ،السيام يف ترسيخ العالقة بني اإلبادة الجامعية يف العرص الحديث
واأليديولوجيا .كتب إرفنغ هورويتز يف العام  1976عن اإلبادة الجامعية بوصفها
«تدمريا هيكليا ومنهجيا ألناس أبرياء يقرتفه جهاز بريوقراطي حكومي» ،وبوصفها
سياسة تن َّفذ سعيا وراء ضامن امتثال الناس أليديولوجيا الدولة ومنوذج املجتمع
الذي تتبناه .ومنذ ذلك الحني ،تواتر ذكر «أيديولوجي» مرارا يف دراسات التصنيف
واألمناط ( .)typologicalويف تصنيف هيلني فني ( )1984احتل منط «األيديولوجي»
الفئة الرابعة ،وذكر فيه العنف الذي استهدف من ُصنفوا بوصفهم أعداء «األسطورة
املهيمنة» للدولة .وينظر كثري من الباحثني اآلن إىل اإلبادة الجامعية املدفوعة
باأليديولوجيا باعتبارها الشكل األكرث شيوعا يف القرن العرشين .وقد و ّثقت األدلة
عىل اإلبادات الجامعية الشيوعية التي دبرها ستالني وماو وبول بوت ذلك الرابط
األيديولوجي ،وكشفت عيبا آخر يف تعريف األمم املتحدة لإلبادة الجامعية ،وهو
إغفال ذكر الجامعات السياسية بوصفهم ضحايا حقيقيني .انتقل الباحثون إىل
مناقشة قضية الجامعات املستبعدة ،فعىل سبيل املثال ،يف دراسة فرانك تشوك
31

إبادة الكتب

وكريت جوناسون «تاريخ اإلبادة الجامعية وسوسيولوجيتها» (ُ )1990تع َّرف اإلبادة
الجامعية بأنها «شكل من أشكال توظيف طرف للقتل الجامعي ضد طرف آخر
حيث تعمد الدولة أو سلطة أخرى إىل تدمري جامعة ما ،وفق ما يع ِّرف مقرتف الجرم
تلك الجامعة واالنتامء إليها» (.)Chalk and Jonassohn 1990, 23
ومع أن موضوع اإلبادة اإلثنية مل َ
يحظ بعمق االهتامم الذي حظيت به
اإلبادة الجامعية ،فإن النظريات املطبقة عىل األخرية ميكن أيضا أن تطبق عىل
تدمري ثقافة جامعة ما لسبب بسيط وهو أن هذه الجرائم تنشأ من الدافع
نفسه الذي يرمي إىل النفي واإلقصاء .فإما الجامعة وإما منجزاتها الثقافية،
وإما كلتاهام ،ينظر إليها بوصفها مصدر تهديد وعائقا يعرتض غايات املتطرفني.
ومصطلح «إبادة الكتب» ،وهو نادر االستخدام حتى اآلن – ويستخدم بصورة
غامضة – لإلشارة إىل «إهالك» الكتب ،صار ذا نفع عندما ُينظر إليه بوصفه
مثرة ناتجة عن مصطلحي اإلبادة الجامعية واإلبادة اإلثنية ،ويفصل بني التدمري
الذي يستهدف الكتب واملكتبات واألشكال األخرى للتدمري الثقايف برعاية الدولة.
وباستخدامه بهذا املعنى أصبح املصطلح فئة أكرث دقة وتحديدا؛ إذ يصور أمناطا
تحدث يف إطار السياق األكرب لإلبادة اإلثنية .وباعتبار الكتب واملكتبات صوت
لب الثقافة والهوية .فالنصوص ،خصوصا
الجامعة املستهدفة وذاكرتها فهي ُّ
ٌ
حيوية يف ترسيخ فرادة الجامعة
عندما تكون جزءا من مقتنيات متنوعة ،قوة
وحاميتها من التامثل الذي يروج له املتطرفون .وبالنسبة إىل الذين يصطفون
خلف مر ِّوجي األيديولوجيات السياسية املتطرفة ،ليست الكتب واملكتبات إال
أدوات يف يد النظام السيايس أو أعداء الدولة ،أي سالحا يرجو حائزوه تقويض
الحكومة به .إن إبادة الكتب (مثل اإلبادة الجامعية واإلبادة اإلثنية) ليست،
كام هو شائع ،محصل َة جرائم عفوية منشؤها الغضب ويرتكبها برابرة ،بل هي
متعمدة ومنهجية .وهي حل يسخر العنف ويهدد
أسلوب لحل مشكلة ،طريقة َّ
حقوق اإلنسان خدمة ملصلحة جامعية تحددها األيديولوجيا بأفق ضيق متصلب.
أما بالنسبة إىل الذين يقدّرون حقوق اإلنسان حق قدرها ويعرفون اإلنسانية
بوصفها مجتمعا ميتد نطاقه إىل ما وراء الحدود القومية واإلثنية ،فإن لتدمري أي
جامعة أو ثقافتها آثارا مهلكة بالنسبة إىل الجنس البرشي بأكمله .واملنظامت ،مثل
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األمم املتحدة ،التي تعمل ملصلحة حقوق اإلنسان والتعددية الثقافية والسالم
العاملي ،تعرب عن رفضها لهذه الظاهرة عن طريق القرارات واالتفاقيات والتحالفات.
بيد أن معضلة سيادة الدولة يف مقابل حقوق اإلنسان التزال تهيمن عىل الشؤون
الخارجية بل وعىل أوساط املنظامت الدولية والكيانات السياسية التي تقر بالتعددية
الثقافية .ونتيجة لذلك التزال اإلبادة الجامعية واإلبادة اإلثنية وإبادة الكتب رخصا
بيد السلطة .ويف ظل إنفاذ محدود أو معدوم لالتفاقيات التي تج ِّرم القتل الجامعي،
فال عجب أن يحظى تدمري الثقافة ،السيام الكتب واملكتبات ،باهتامم أقل .واملسألة
املهمة التي تربط الجرميتني هي أن العنف الشامل ،سواء استهدف كيانات مادية
أو ثقافية ،يوهن الجنس البرشي بأكمله .وكام تعلمنا من التبت وكمبوديا ،ميسخ
التدمري الثقايف األفراد أشباحا وعبيدا عىل نحو بشع ،مستنزفا املستودع الفكري
والروحي العاملي ومقلصا اإلرث الثقايف للبرش.
يف قرن يشكله الوعي بالذات عىل املستوى العاملي ،كانت األيديولوجيات
(مثل الشيوعية والنزعة القومية اإلقصائية) القوة الحاشدة وراء الهجامت التي
ُشنت ضد النظم القيمية مثل النزعة اإلنسية والدميوقراطية والتعددية الثقافية.
فاأليديولوجيات املتطرفة متالزمة مع معاداة الكوزموبوليتانية(٭) ومعاداة العقالنية،
عىل النحو الذي تب ِّينه هذه الحكاية:
يف العام ّ 1987
نظفت قوات يف قاعدة تابعة للجيش السوفييتي يف
لتوانيا مستودعاُ ،وأفرغ يف حقل مجاور عدد كبري من الكتب النادرة
التي ُنهبت من مكتبة نبيل برويس يف أعقاب الحرب العاملية الثانية.
من بني هذه الكتب نسخة فيتنبريغ(٭٭) للكتاب املقدس التي ترجع
إىل العام ( 1534نسخة أوىل من ترجمة مارتن لوثر للكتاب املقدس
إىل األملانية) ،ونسخة أوىل من خرائط مريكاتور ألوروبا الغربية ،ومجلد
يرجع إىل العام  1785يضم رباعيات وترية تحمل إهداء موزارت إىل
هايدن .بعد مرور عام تعرضت فيه هذه املقتنيات للمطر والثلوج،

(٭) كوزموبوليتانية :التحرر من القيود واالنتامءات القومية واإلقليمية الضيقة[ .املرتجم].
(٭٭) نسبة إىل مدينة تحمل االسم نفسه يف رشق أملانيا ،جعلها مارتن لوثر مركزا لحركة اإلصالح الربوتستانتي يف
القرن الـ [ .16املرتجم].
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طلب أمناء مكتبة لتوانيون بقلوب ملؤها الخوف السامح لهم بإنقاذ
الكتب .كان رد الضابط املفزع« :هل تريدون هذه الكتب القدمية؟
خذوها .ليست َّإل كومة نفايات» (.)Lesley 1994, 582

إن جهل ذلك الضابط وضيق أفقه يرتكان أثرا مزعجا يف نفوس أغلبية املتنورين
الذين يصدمهم أن تكون لشخص ال يحمل يف نفسه أي قدر من التقدير ملثل
ٌ
سلطة عليها .ومع ذلك ،يف سياق سلسلة الجرائم الرببرية (التي
هذه الكنوز،
تتفاقم من مجرد الجهل إىل امليول التدمريية العشوائية ،والضغينة أو االنتقام
والهيمنة واالستبعاد وأخريا اإلبادة) بالكاد سيكون لهذه الحادثة مغزى .ويثري
ازدراء الضابط للكتب ذكريات تتعلق بتدمري مكتبة اإلسكندرية ،وهو حدث
لطاملا ارتبط بالبغض الرببري للثقافة املكتوبة ( .)Thiem 1979إن الذين
يستمسكون بتوجهات مرتبطة بالحداثة والنزعة اإلنسية قد يرون أن الضابط
وصف السلوك الذي ينطوي عىل تدمري رصيح بأنه
رشير ،ومن ناحية أخرىِ ،
«رش» .إن املجازر التي ارتكبها أبواق األيديولوجيات املتطرفة (هتلر ،ستالني ،ماو،
صدام ،ميلوسيفيتش) تثري الشكوك يف نفوس املتابعني بشأن الطبيعة البرشية.
والواقع أن انتهاك املحظورات املتعلقة بارتباط الناس بسجالتهم املكتوبة يتطلب
إمعان النظر يف مسألة الرش وعلم األمراض النفسية.
يف مستهل الحرب العاملية الثانية بدا اإلنسان مخلوقا انقلب عىل ذاته ،يهاجمها
ويبذل قصارى جهده عامدا لتدمري أدوات العقل ،مبا فيها الكتب واملكتبات (Staub
 .)1989بالنسبة إىل مفكري تلك الفرتة ،مثل أرشيبالد ماكليش ( ،)1942بدا الجنس
البرشي (ممثال يف النازيني) سقيام يتلوى يف ظلامت الجهل والحسد وتغويه الدعاية
املوجهة التي تعرض جميع العلوم وصنوف االستنارة الفكرية وكل ما مييز العقل
بوصفه زيفا وحمقا .أدرك ماكليش أن املفكرين والفنانني والكتَّاب والباحثني هم يف
األغلب الفئة املستهدفة من ِقبل النازيني .وعندما تأمل ماكليش الكتب التي حظر
تداولها أو أحرقت أو ُصودرت ،واملعلمني الذين أخرستهم السلطة ،واملطابع التي
ُأغلقت ،اكتشف أنه من الصعب أن يرص عىل أن عالَم الفنون والتعلم له أي وجود
أرص
مبنأى عن االنقالب الذي شهدته الفرتة املعيشة .مل يكن ماكليش وحده الذي َّ
عىل أن ذلك االنقالب كان ضد العقل ومثرته – انقالب الجهل والعنف والخرافات
34

الكتب واملكتبات وظاهرة اإلبادة اإلثنية

عىل مدينة الحقيقة .بالنسبة إىل ذوي النزعة اإلنسية ،كانت الحرب العاملية الثانية
رشا مستطريا .الشاعر و .هـ .أودن ،عىل سبيل املثال ،أدرك ذلك يف حينه ،فقد كتب
عي بالفعل نقاطا ،صارت الحياة فيها اآلن محض رش :كذا هي
يقول« :والخرائط ُت ِّ
)
٭
(
الحال يف نانكينغ ودكاو» .
مل يتوقف العنف الثقايف وال اإلبادة الجامعية بعد أن وضعت الحرب العاملية
الثانية أوزارها .بل استمرا يؤديان وظيفة من وظائف السياسة لكل من اليمني
واليسار .واالنتهاكات التي ارتكبها الشيوعيون كانت مرئية ومعرتفا بها ،وموثقة
بدرجة أقل مقارنة بانتهاكات الفاشيني؛ فاملعلومات يف مثل هذه املجتمعات
ست تلميحات بتدمري
املنغلقة يتعذر الوصول إليها .لكن عىل مدار سنوات َ َ
ستالني للجامعات القومية واإلثنية .وأفىض الفارون من الصني يف ظل حكم ماو
يف ستينيات القرن العرشين بحكايات عن ثورة غاب فيها صوت العقل متاما،
ثورة مل تهاجم برضاوة الكتب الرتاثية واملفكرين فقط ،بل امتدت أيضا الستهداف
الشعب الصيني بأكمله .وتحدث كثريون حول العامل عن الظروف واألوضاع يف
التبت ،حيث دمرت ثقافة قدمية ومخطوطاتها .واكتشف العالَم فزعا أن نظام
بول بوت يف سبعينيات القرن العرشين دمر كل أثر عىل معرفة القراءة والكتابة
وكل ملمح عىل الحداثة ،باإلضافة إىل قتل ما يرتاوح بني سدس وسبع سكان
كمبوديا .لكن يف كل حالة من هذه الحاالت مل تصل معلومات بشأن الجرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية للناس حول العامل إال بعد وقوعها .وبسبب ذلك كان انهيار
يوغوسالفيا يف التسعينيات وهو يعرض يف حينه يف األخبار املسائية أمرا مروعا .إذ
تع َّرض املشاهدون يف أنحاء العامل ملشاهد «تطهري إثني» حيث محت جامعة إرث
جامعة أخرى فأشعلت دوائر انتقام شيطانية.
برزت إىل الوجود أسئلة بشأن األمراض النفسية .وأشارت مارجريت تاترش إىل
«الرش» املتصل مبذبحة رسبرنيتسا يف العام  .)Pfaff 1993( 1993وكتب الصحايف
(٭) من قصيدة «يف زمن الحرب» ( ،)1939للشاعر األمرييك أودن .نانكينغ مدينة صينية؛ ودكاو معسكر اعتقال
أملاين .يف  1938 - 1937اجتاحت القوات اليابانية نانكينغ ،واستمرت عمليات اغتصاب ممنهجة لعرشات اآلالف من
الصينيات ملدة  6أسابيع وقتل أكرث من  300ألف صيني .يرى دانيال تشريوت وكالرك ماكوالي (Why Not Kill
 )Them All?, 2010أن املجزرة والفظائع ار ُتكبت بأوامر عليا بدافع االنتقام من الصينيني بسبب مقاومتهم التي
أظهروها يف شنغهاي[ .املرتجم].
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بيرت ماس ( )1996عن «الوحش الجامح» ،ذلك املسخ الذي ال هو بحيوان وال
ببرش ،لكنه روح رشيرة تسكن كل الحيوانات وكل البرش وكل املجتمعات« :ميكن
أن نتعلم من مأساة البوسنة درسا عن الوحش الجامح ،وبالتايل عن ذواتنا» .أثارت
مثل هذه التعليقات (وبالتأكيد العنف املنهجي الحاصل بحد ذاته) أسئلة بشأن ما
إذا كانت القدرة املتطرفة عىل التدمري مكونا كامنا داخل الشعوب ،أو ما إذا كانت
جامعات معينة ميكن أن يسكنها الرش بطريقة استثنائية .وهل القرشة الخارجية
للحضارة هشة لدرجة تجعل انتزاعها سهال للغاية؟ لقد أفىض العنف يف يوغوسالفيا
بكثري من املتابعني إىل الرجوع إىل االفرتاض القائل بأن شعبا معينا ،تتملكه قوى
الرش مؤقتا ،يرتكب اإلبادة الجامعية ،والحق أن تطرف الرصب بدا أنه يوجب مثل
هذا التفسري .ويف كثري من األحيان ،مع ما له من أهمية محورية توجب مناقشته،
هَ ي َمن موضوع الرش عىل مناقشة أحداث القرن العرشين .وبسبب استخدام فكرة
الرش لتفسري الفظائع التي ارتكبت يف القرن العرشين ،انرصف االنتباه بسهولة عن
مواجهة مسألة قدرة البرش وفاعليتهم يف مامرسة العنف املتطرف أو مقاومته.
ويف األغلب َتردَّد األكادمييون بشأن استخدام كلمة «الرش» ألنها تخلط املناقشة
بالعاطفية والذاتية وما يتعذر تقديره وحسابه ،كام أن استخدامها يؤدي إىل التغافل
عن استكشاف مجموعة العوامل التي تفيض إىل حدوث واستمرار نوع العنف قيد
البحث والدراسة .مع ذلك ،فقد أدى املستوى الهائل لهذه الجرائم وقدر بشاعتها يف
القرن العرشين ببعض علامء النفس األكادمييني إىل األخذ يف االعتبار عامل «االختالل
الثقايف» وعزوهم السلوك العنيف الذي متارسه الجامعات إىل ظروف واستجابات
مجتمعية معينة .وظل الرتكيز منصبا عىل الفرد .اتفق هؤالء العلامء عىل أن
األفراد ،تحت ضغوط العنف االجتامعي الثقايف ،يتن َّكرون للقيم التي تبنوها سابقا
ويعتنقون معتقدات متطرفة ويصبحون مرىض نفسيني .يصف الكاتب الصيني با
جني  Ba Jinهذه الحالة يف أثناء الثورة الثقافية يف ظل حكم ماو قائال:
[ ُد ِّمرت الكالسيكيات األدبية] كأنها فرئان متر عرب الشوارع .بيديَّ
دمرت كتبا ومجالت وخطابات ومخطوطات كنت أحتفظ بها سنوات
باعتبارها كنوزا ...ومرت فرتة كنت أظن حقا أن حفنة من القصص
املقولبة هي وحدها ما يعد أدبا ،وما عداها نفايات .تنكرت لذايت
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كلية .وتالشت قدريت عىل التمييز بني الصواب والخطأ .ومل أر املايض
وال املستقبل .مل يكن يل رأي مستقل ،وعشت بعقل معطل .أحنيت
رأيس ...كنت ممسوسا ...تنكرت لنفيس ولألدب والجامل متاما ...بل
واعتقدت أن املجتمع املثايل هو املجتمع الذي ال مكان فيه للثقافة
وال املعرفة وال األعامل األدبية بالطبع .كان عقيل يف َغ ْيبة (كام ورد
االقتباس يف .)Ting 1983, 148

يف النصف الثاين من القرن العرشين ،لجأ علامء ومختصون غربيون يف مجال
الصحة النفسية إىل األبحاث السيكولوجية التي أجريت عىل الفرد ،يف محاولة
منهم لتفسري الدوافع التي تقف خلف الظواهر االجتامعية؛ العتقادهم أن
املشكالت تنشأ يف أذهان األفراد .النتائج التي توصلت إليها دراسات ستانيل
ميلغرام(٭) ( Stanly Milgram (1974املتعلقة بالصدمة الكهربية ،والتي
استُحث املشاركون فيها عرب خطوات تدريجية معتمدة من قبل أفراد ممثلني
لسلطة طبية ،عىل إيذاء عدد آخر من املشاركني بأن ُيخضعوا هؤالء اآلخرين
ملستويات عالية وخطرة من الصدمات الكهربية ،استُخدمت لتفسري مشاركة األملان
واسعة النطاق يف اإلبادة الجامعية لليهود .كام أن املناقشات بشأن الرتكيز عىل الفرد
تعد جزءا من سياسات البحث العلمي؛ فطب النفس الثقايف واآلراء ذات الصلة يف
العلوم االجتامعية ،مثل أنرثوبولوجيا الطب النفيس وعلم النفس الثقايف ،عارضت
النهج الطبي البيولوجي (املرتكز عىل الفرد) معارضة متزايدة .وبوصفها مرآة تعكس
وجهات النظر ما بعد الحداثيةُ ،تحل هذه اآلراء العل َة محل األثر ،وتتيح النظر إىل
املريض النفيس الفرد بوصفه وليد مجتمع مصاب بخلل وظيفي – أي أنه خاضع
لصورة معممة من الوحشية ،واستالب قوة الفرد والتهميش والظلم.
وعىل هذا فالصحة النفسية ال تدور فقط يف فلك البيولوجيا وعلم
النفس ،بل يف التعليم واالقتصاد والبنية االجتامعية والدين والسياسة
أيضا .فال سبيل لوجود صحة نفسية حيث يطغى استالب قوة الفرد؛
ألن استالب قوة الفرد يولِّد اليأس .وال سبيل لوجود صحة نفسية حيثام

(٭) عامل نفس أمرييك ( ،)1984 - 1933اشتهر بتجاربه املثرية للجدل عن طاعة األفراد لذوي السلطة[ .املرتجم].

37

إبادة الكتب

تفىش الفقر؛ ألن الفقر يولد القنوط .وال سبيل إىل وجود صحة نفسية
حيثام انترش الظلم؛ ألن الظلم يولد الغضب والسخط .وال سبيل لوجود
صحة نفسية يف ظل العنرصية؛ ألن العنرصية تولد انحطاطا يف تقدير
الذات وجلد الذات .وأخريا ،ال سبيل لوجود صحة نفسية حيثام كان
هناك تفكك ودمار ثقايف؛ ألن التفكك والدمار الثقايف يولِّدان الفوىض
والرصاع (.)Marsella and Yamada 2000,10

وعىل رغم هذا التأكيد عىل العالقات االجتامعية بوصفها مصدر الخلل النفيس،
وسم مجتمع ما بأنه مريض.
واصل «ما بعد الحداثيني» رفضهم ْ
وهناك بكل تأكيد أسباب عملية لتجنب جعل األمة الوحد َة األساسية للتحليل.
سيكون من املستحيل إجراء بحث معميل إمربيقي عىل موضوع بضخامة أمة
بكاملها ،كام أن مسائل سيادة الدول تزيد األمور تعقيدا :ففي النهاية ،ما عساها
تكون مسؤوليات املجتمع الدويل تجاه «دولة مريضة»؟ قد تكون التفسريات الشاملة
ُمرضية ،غري أننا باعتامد التعميامت املطلقة عن أمة بكاملها نخاطر بالوقوع يف فخ
التبسيط املخل وإطالق تهمة الذنب الجمعي (أي فكرة أن شعبا بأكمله ميكن أن
يكون مسؤوال عن الفظائع القومية الحالية واملاضية) .عدد قليل من علامء النفس
استكشفوا مسائل األمراض الثقافية ،وذهبوا يف اتجاه معاكس ملا ذهب إليه موصفو
السالالت البرشية ( )Ethnographersالذين زعموا أن املامرسات املجتمعية
غالبا ما يكون لها قيمة تك ُّيفية داخل املجتمع .فعىل سبيل املثال ،يحاجج روبرت
إدجرتون ) Robert Edgerton (1992يف كتابه الذي يحمل عنوان «مجتمعات
مريضة» ( )Sick Societiesبأن جميع املجتمعات لديها مامرسات تتسم بالعجز
عن التأقلم ،وأن بعض القطاعات من السكان صارت تعاين اختالال خطريا بسبب
قيم َمرضية وتصورات للواقع تتصف بجنون العظمة .يف العام  1969كتب لويس
كروزر  Lewis Coserمقاال بعنوان «الرش مرئيا»  The Visibility of Evilافرتض
فيه أن أي مجتمع ،ليك يؤدي وظيفته ،يوجب أداء أدوار معينة نادرا ما يقبلها أفراد
ذلك املجتمع (قد يكون من ضمن األمثلة :وحشية الرشطة أو السياسات التعليمية
النخبوية) .ومع أن «املواطنني الصالحني» قد ُيد َفعون إىل االقتناع بأن هذه األدوار
«رضورية» ،فإنهم يحاولون أن يحصنوا أنفسهم من االطالع عىل االنتهاكات الحاصلة.
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وقد تكون اإلبادة الجامعية واإلبادة اإلثنية تجليات متطرفة لهذه الظاهرة ،حيث
يكون هذا السلوك املثري لالضطراب والقلق موضع دفاع أيضا عن طريق إنكار سمة
اإلنسانية الجوهرية اللصيقة بالجامعة الضحية .وألن املتابعني من الخارج ال هم
محميون من االنتهاكات وال هم مقتنعون مبرض الجامعة الضحية ،فإنهم من فرط
عجزهم يصورون االنتهاكات بوصفها رشا جامحا ُأطلق من عقاله.
عند هذه النقطة من املفيد أن نتحول إىل مجال األخالق ،أي «الفحص
املنهجي لعالقات البرش بعضهم ببعض» – أيْ األفكار املتعلقة بكيفية معاملة
اإلنسان ألخيه ،والقيم ،واملعتقدات بشأن كيف ينبغي أن تعاش الحياة (Berlin
 .)1991,1ومن هذا املنظور ميكن النظر إىل املعارك التي اندلعت بشأن األفكار
التي شكلت القرن العرشين ،بوصفها محاوالت لوضع تعريف ملا هو برشي وملن
هو اإلنسان ،ثم وضع قواعد بشأن كيف ينبغي للبرش أن يحيوا يف مجتمع ،ومن
يجب أن ُيستبعدوا منه استبعادا تاما ( .)Bartov 2000صارت املكتبات ساحات
حرب بني ذوي النزعة اإلنسية الذين يعني لهم تدمري الكتب تدمري املقدرة
البرشية – التي تدفع األفراد واملجتمع إىل األمام وترتقي بهم – من ناحية ،وبني
املتطرفني الذين يرون حوادث معينة للتدمري وسيلة أساسية ،و«فعال تحريريا
وخالصيا» من أجل البرشية ( .)Bartov 2000, 30ووفق ما يرى أومري بارتوف
) ،Omer Bartov (2000فإن عدم تصديق العامل الخارجي أن جرائم التدمري
الوحيش والسلب الهمجي هذه ميكن أن ُينظر إليها عىل أنها أعامل مجيدة،
هو مرآة تعكس مشاعر ذوي النزعة اإلنسية وتكشف حدود عاملهم األخالقي
ومخيالتهم .وقد بدأ مختصو علم النفس الثقايف وباحثو اإلبادة الجامعية من
فورهم فحص الشبكة املعقدة للمسؤولية الفردية يف مقابل مرض جامعة بأكملها،
والتربئة التي ينطوي عليها ويوفرها هذا الخلل الوظيفي املشرتك.
ومع أن أفكارا جديدة منبثقة من علم النفس الثقايف غذت قضايا الرش والرببرية
وعلم األمراض التي يثريها تدمري الكتب واملكتبات تغذية بناءة ،فإن مفتاح التحليل
املقارن يكمن يف إطار نظري أكرث شمولية ،إطار يربط بني اإلبادة الجامعية والعنف
السيايس .يف ظل هذا اإلطار النظري األعم ينظر إىل التدمري بوصفه ناجام عن ردود
فعل لظروف اجتامعية هدامة ،مبا فيها االعتناق الهستريي ألفكار تغازل قيام محلية
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وتز ِّين وهم الخالص ملعتنقيها .تشكل هذه األفكار األساس الذي تنهض عليه رؤى
يوتوبية ميكن يف سبيل تحقيقها تربير أي أفعال.
هذا اإلطار النظري شامل مبا يكفي الستيعاب آراء نرية من فروع معرفية
عديدة وتأويالت متعددة األسباب ،مثل الفكرة التي تذهب إىل أن تدمري ثقافة
معينة قد يحدث ألن مجتمعا ما صار شبه مصاب بالذهان ،وألن الرش الكامن يف
الطبيعة البرشية نجمت عنه عودة للرببرية ،وبسبب تضافر االنقسام االجتامعي
واأليديولوجيا والقيادة املتطرفة .مثل هذا اإلطار النظري الشامل يدعم الغاية
من هذا الكتاب ،وهي فتح الباب أمام وسائل متنوعة من التحليل .أما ما ترفضه
املبسطة للتدمري املنهجي للكتب واملكتبات
هذه الدراسة بوضوح فهو التفسريات َّ
بأنه مجرد مظهر للرببرية والرش أو حتى بأنه مظهر لذلك بصفة أساسية ،وسبب
هذا الرفض هو الرغبة يف فتح باب النقاش أمام بعض األسئلة الجوهريةِ .من
بني هذه األسئلة :ملاذا ُتستهدف الكتب واملكتبات عمدا بالتدمري؟ ما الرابط بني
إبادة الكتب والعنف السيايس؟ ما تأثري إبادة الكتب يف األفراد واملجتمع؟ كيف
َّ
توظف األفكار لتربير تدمري الكتاب؟ وما الظروف االجتامعية الثقافية التي تساند
هذا التدمري؟ واملسألة املؤثرة :عىل أي أساس ُتق َّيم الكتب واملكتبات؟ وبهذا
السؤال األخري أبدأ؛ إذ عن طريق اإلدراك املعمق وحده لالحتياجات الثقافية التي
تلبيها الكتب واملكتبات ،ميكن أن نبدأ يف فهم الدوافع التي تقف خلف تدمريها
واملخاطر الثقافية الكبرية الناجمة عن ذلك.
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ُ
«تقويض مكتب ٍة نوعٌ من اإلجالل الخبيث
لسلطان املكتبات»)Line 1994, 6( .

«اللغة هي الوسيلة األساسية للسمو
بالنشاط البرشي مبا يتجاوز آن َّية الخربة
الحيوانية؛ إذ تشبه اللغ ُة املطبوع ُة
آلة الزمن ،وتنرش تأثريات الحداثة عرب
أرجاء العامل»

مع منو املجتمعات وتشابك عالقاتها ،تزايد
اعتامدُها عىل نظم املعرفة التي تربط بني أنواع
مختلفة من السلوك ،وتطبق الدروس املستفادة
من املايض عىل مشاريعها املستقبليةِّ ،
وتنظم
األنشطة التي ال غنى عنها يف الحياة املعارصة.
واللغة املكتوبة تحتضن الذاكرة وتتيح اسرتجاع
محتواها يف هيكل من األدبيات التي تكمن
قيمتها ،يف جز ٍء منها ،يف امليزة التي متنحها لكل
جيل عن الجيل السابق له .وعندما تتاح الذاكرة
املدونة لالطالع و ُتنرش فإنها ال تتيح للناس معرفة
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األساليب التقليدية للحياة التي وصلت إليهم عن طريق عائالتهم وقبائلهم فقط كام
فعلت الشعوب األوىل ،بل مت ِّكنهم ً
أيضا من معرفة تقاليد وإرث ثقافات وعصور
أخرى عديدة ( .)Fulford 1993تتيح هذه الخربة املتنامية النمو الثقايف املر َّكب
للعصور الحديثة .ومادامت الحضارة موجودة ،فإن حفظ الخربة والذكاء االجتامعي
أو «املعرفة» رضورة مال ِزمة .فيجب أن ُتنقل هذه املعرفة من جيل إىل آخر بحيث
يكون هناك عىل الدوام هيكل أسايس للثقافة .ومع تزايد االتصال والتبادل الحضاري،
دافع المتالك العنارص الجذابة من
يضاف إىل غريزة املجتمع لحفظ ثقافته الخاصة ٌ
الثقافات األخرى واستيعابها .ويجب أن ُتحفظ املعرفة القامئة  -بحد أدىن – ألنها
تشكل الجوهر الخاص بحضارة معينة ،وهو ما ال يعزز الهوية وحدها بل الحيوية
الثقافية ً
أيضا .إن تآكل املعرفة نذير أكيد باالنحطاط الثقايف ،مثلام بدأت روما يف
إهامل مكتباتها يف األيام األخرية إلمرباطوريتها .فال عجب أن املتعلمني يف العصور
الحديثة ،سواء أكانوا متضلعني يف التاريخ أم اكتسبوا معرفة من الذاكرة الجمعية،
توصلوا إىل ربط تدمري الكتب واملكتبات بالرببرية واالرتكاس إىل العصور املظلمة.
َّ
ٌ
إن الحاجة إىل حفظ منجزات عرصنا وثقافتنا سمة إنسانية عميقة ،وهي تعبري
عن الرغبة يف تجاوز الفناء .والكتاب يحفظ املعلومات واملعرفة يف صيغة يسهل
إنتاجها واسرتجاعها .أما املكتبة فتنظم مدونات النشاط اإلنساين يف مؤسسة (عنرص
من عنارص الثقافة) دامئة ومستقلة ،بدرجات مختلفة (.)Malinowski 1931
صارت الكتب واملكتبات تؤدي وظائف عديدة ،ملموسة ورمزية ،وباملثل جسدت
هذه األوعية الثقافية ً
قيم معينة .ومام يجدر ذكره أنه يف الوقت الذي تركزت
فيه صيغ املواد املحفوظة داخل املكتبات ،ظلت الوظائف االجتامعية والسياسية
التي تؤديها الكتب واملكتبات متنوعة ومثرية للجدل .إن التنافس عىل طبيعة هذه
الوظائف هو ما أسفر مرا ًرا وتكرا ًرا عن العنف الذي استهدف املواد املطبوعة.

نشوء املكتبات

وصلت إلينا معرفتنا بالنصوص املبكرة يف شكل شذرات تاريخية :رسومات
َّ
ومسلت
غريبة عىل جدران الكهوف واملقابر والقصور ،وقطع من ألواح طينية
وأحجار متنوعة .عمدت الجامعات البرشية األوىل – مدفوعة إىل ذلك باحتياج
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أسايس إىل صون املعرفة ونقلها – إىل بث املعلومات بالصور والرموز ً
أول ،ثم ،عىل
نحو متزايد ،بنقوش مجردة متثل حروفا وكلامت ،ونقوش تعرب عن أفكار ومفاهيم،
ويف النهاية بالحروف الهجائية .وبحلول الوقت الذي ظهرت فيه الحروف الهجائية
صار تخزين املدونات تقليدًا ر ً
اسخا .أما الحاجة إىل املدونات التي ميكن أن ُتنقل
موحد ،فظهرت بحلول زمن املعامالت التجارية املعقدة والنظم
يف شكل قيايس َّ
الحكومية والتعليمية الرسمية التي ميزت حياة املدن .واستنتج املؤرخون بالفعل
أن نشأة املكتبات الرسمية صاحبت ظهور املدن .وو َّفرت املدن جز ًءا من فائض
الرثوة لدعم حضارتها؛ ألنه كان أم ًرا حتم ًّيا وال غنى عنه عندما أصبح االقتصاد
متشاب ًكا (.)Shapiro 1957
ُّ
والتمكن من حفظ املعلومات ونقلها عرب الزمان
ومنذ تطور اللغة املكتوبة
واملكان ،أفضت التجارب عىل الوسائط وطرق تخزين املعلومات إىل تجانس شكل
التخزين ( .)Pinch and Bijker 1987وفتحت لفائف الربدي الطريق أمام استخدام
املخطوطات الجلدية التي تطورت فيام بعد فظهر الكتاب الورقي .فهذا الوسيط
األثري ،أيْ «الكتاب» ،وهذه املؤسسة ،أيْ «املكتبة» ،بنيانان اجتامعيان برزا إىل
الوجود عرب قرون من الزمن .و ُتظ ِهر صيغتهام وبنيتهام التنظيمية يف النهاية اتسا ًقا
أساس ًّيا يتسم باملرونة ،إذ يجب أن يكونا مطلبني محوريني للثقافة .ومع ظهور صيغ
عملية لنقل املعلومات ُنرشت عىل نطاق واسع ،أفىض نشوء املجتمعات الحرضية
إىل ظهور احتياجات كانت قو ًة دافع ًة لتطوير الكتب واملكتبات؛ وأسهمت الكتب
(السيام منذ ظهور آلة الطباعة) واملكتبات بدورها يف ترسيع عجلة التمدين وأ َّثرت
تأث ًريا ً
هائل يف تقدم املعرفة بالقراءة والكتابة وتقدم الثقافة الحديثة (.)Hua 1996
من بني أوائل املكتبات املعروفة تاريخ ًّيا املكتبة املرصية التي يرجع تاريخها إىل
نحو العام  3000ق.م .بحلول ذلك الزمن كانت اللغة املكتوبة قد تطورت ،وكان
الكتبة املد َّربون ينسخون املدونات يف أرشيف .وتطورت مكتبات املعابد والقصور
مع زيادة تع ُّقد النصوص الدينية والحكومية وظهور أدب دنيوي .وعىل رغم أن
ما لدينا بشأن تاريخ املكتبة املرصية ما هو َّإل آثار ضئيلة لألدلة ،فإن مجموعات
األلواح الطينية لبالد ما بني النهرين (أرض السومريني واآلشوريني) كشفت النقاب
عن حكاية متواصلة تقري ًبا لتطور املكتبات بد ًءا من العام  3000ق .م .عىل وجه
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التقريب (ُ .)Harris 1995يعتقد أن السومريني هم أول شعب متعلم ،إذ يرجع
أول نص لهم إىل نحو العام  3200ق .م .)Reichmann 1980( .وأنشأوا أرشي ًفا
نصوصا وأطروحات عن الدين والفلك
ملدونات حكومية وقانونية وتجارية ،وحفظوا
ً
بدايات ما ميكن أن نطلق عليه اسم «تاريخ»
والطب والرياضيات واألدب ،وكذلك
ِ
( . )Krzys 1975وعىل رغم أننا ال ميكن أن نكون متأكدين بشأن مدى التنظيم
الذي كانت عليه املكتبات السومرية ،فإننا نعلم أن املكتبات اآلشورية (التي ظهرت
الح ًقا) كانت كبرية ومرتبة وفق املوضوع ،إىل جانب كتالوج يف هيئة بدائية يبني
النصوص املتاحة .امتلك امللك آشوربانيبال ( King Ashurbanipalنحو 627 – 668
ق .م ).أكرث من  30ألف لوح طيني أتيحت للباحثني .وقدر املؤرخون املحدثون أن
ضمت ً
نسخا عديدة وترجامت
هذه األلواح احتوت نحو  10آالف عمل قائم بذاتهَّ ،
وحفظ أكرث من نصف مليون لوح يف
ألعامل من ثقافات أخرى (ُ .)Harris 1995
مقتنيات عاملية ،وتذهب تقديرات إىل أن العدد األصيل لها يبلغ  10أضعاف هذا
الرقم (.)Reichman 1980
ظهرت املكتبات القدمية يف العادة ملساندة املسؤولني الحكوميني والنخب
الدينية والحكام الذين زعموا ألنفسهم الرشعية عىل أسس دينية .واستمر الربط
بني النصوص املكتوبة والدين عىل مر التاريخ .عىل سبيل املثال حمل العربانيون
مكتبتهم القومية يف تابوت العهد ( ،)Krzys 1975واستمر اعتامد الديانتني
املسيحية واإلسالمية بدرجة كبرية عىل النصوص املكتوبة .وقد أدت النصوص
واملكتبات عرب التاريخ دو ًرا ًّ
مهم يف حفظ املدونات الدينية وسجالت السالالت
الحاكمة ويف دعم األنشطة الرضورية إلدارة اإلمرباطورية .وقد اتسع نطاق هذا
الدور حيث أصبحت مجموعات النصوص تدعم البنى الالزمة للدراسة العلمية
واألنشطة الفكرية األخرى للحضارات املتقدمة.
ونحن نقف عاجزين عن وضع تصور لتاريخ املكتبات يف اليونان القدمية (يف
فرتة ما بني القرن السادس قبل امليالد والقرن الثالث امليالدي) بسبب نقص اآلثار
املادية .ومع ذلك ميكننا أن نستنتج من الروايات املستقلة للباحثني ممن توافرت
لهم مكتبات أن هناك احتاملية لوجود املكتبات األكادميية املبكرة ،وأن املجموعات
الرسمية للنسخ النهائية للمرسحيات اليونانية قد أدت وظيفة املكتبات العامة
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البدائية األوىل .واستنادًا إىل العدد الكبري لألعامل املكتوبة التي أنتجها اليونانيون
(مل يبقَ منها إىل اليوم َّإل  10يف املائة فقط) ،مييل املؤرخون إىل افرتاض أن املكتبات
كانت منترشة يف كل مكان .كانت مكتبة اإلسكندرية يف مرص بكل تأكيد أعظم
مكتبة يونانية ،وقد ُأسست نحو العام  300ق.م .و ُد ِّمرت الح ًقا بالتعاقب ،ورمبا
احرتق آخر قسم منها يف العام  642م .كان موظفو املكتبة أمناء وباحثني بارزين،
فال بد أن مجموعة الكتب ضمت أغلب األعامل األدبية لتلك الفرتة .وقد تركت
مجموعات الكتب والباحثون ،بكل تأكيد ،أث ًرا عمي ًقا عىل التع ُّلم يف ذلك الوقت
وما بعده؛ ففي هذا املكان متتد جذور البحث املعريف النقدي املتفتح (Vallance
 .)2000وكان مؤسسوها مفكرين حاملني من ِّ
«الطراز األصيل ملكتبات الزمن الحديث
العظيمة ،الوطنية أو العاملية» (.)Harris 1995, 47
مع قيام اإلمرباطوريات وانهيارها ،اتبعت الظروف املحيطة بتدمري املكتبات يف
العادة ثالثة أمناط رئيسة .األول :ضياع املكتبات َع َر ًضا يف إطار االجتياح العام للمدن
والقصور واملعابد التي استوىل عليها الغزاة .ووقع دمارها يف إطار طقوس ُد ِّمرت فيها
مدن العدو مع اشتداد املعركة ،أو مثنًا لخسارة العدو الحرب .وعزَّز مثل هذا التدمري
َ
سلطان املنترص وق َّوى قبضته .ومع تطور النظرة إىل النصوص بوصفها ممتلكات قيمة،
برز منط ثان للتدمري :إذ أصبحت املكتبات والكتب «غنيمة» من غنائم الحروب،
واستوىل املنترصون عليها باعتبارها امتيا ًزا لهم .أظهر االستيال ُء عىل مكتبات كاملة
ونق ُلها الهيمن َة بأسلوب جديد ومختلف عن تدمريها؛ فاملهزومون شعروا بالخزي
والذل بينام َتعزَّز اإلرث الثقايف للمنترصين ومكانة مجتمعهم .أما النمط الثالث
فتشكل يف ظل األنظمة الدينية واأليديولوجية التي صنفت مواد معينة باعتبارها
ضارة ،ودَعت إىل حظرها عن طريق تطهري عنيف أو تدمري انتقايئ .عىل سبيل املثال
من بني تفسريات مختلفة لزوال مكتبة اإلسكندرية العظيمة نهائ ًّيا االفرتاض القائل
بأن التطهري املتعاقب الذي قامت به جامعات دينية للمكتبة (مسيحيون ومسلمون)
كان متكر ًرا ،وأن التدمري مل يحصل يف حادث كاريث واحد إمنا عرب الزمن .والتزال جميع
األمناط الثالثة للتدمري تؤدي إىل إبادة الكتب واملكتبات يف القرن العرشين.
لقد ترك تدمري مكتبة اإلسكندرية آثا ًرا تردد صداها يف أرجاء الحضارة الغربية،
فصار دما ُرها رمزًا لخسارة جسيمة أو تطهري ثقايف ف َّعال .ويرى بعض الناس أن
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خسارة املدونات والسجالت التاريخية والعلمية والذاكرة الجمعية أمر كاريث.
وبالنسبة إىل آخرين فهي انتصار باهظ الثمن لتقدُّ م البرش :فتدمري مجموعة بهذا
الحجم كان يف النهاية حافزًا ملستقبل أكرث إبداعًا .بالنسبة إىل املنتمني إىل املعسكر
األول (لعلهم األغلبية) م َّثل هذا الحدث أث َر الزمن عىل اإلرث الفكري للاميض ،وكان
عالمة عىل خسارة جسيمة للسلطة الرتاكمية للعلم الكالسييك (.)Thiem 1979
وكث ًريا ما تأيت اإلحاالت إىل تدمري مكتبة اإلسكندرية مقرتنة بالروايات الحديثة عن
هجامت استهدفت الكتب واملكتبات.
ُد ِّمرت املكتبات الكربى يف العامل القديم من ج َّراء اندالع النريان فيها ،أو وقوع
كارثة ،أو حرب ،أو تفجر رصاعات داخلية ،وأخ ًريا بسبب هجامت بربرية .ويف
أثناء أفول اإلمرباطورية الرومانية اضمحلت املكتبات – التي أنشئ الكثري منها
مبجموعات كتب منهوبة يف الحرب  -واختفت بسبب اإلهامل .شكا املؤرخ أميانوس
مارسيلينوس  Ammianus Marcellinusذات مرة من أن «املكتبات تغلق أبوابها
لألبد مثل املقابر» ( .)Bingham et al. 1993, 259ولحسن الحظ ك َّون األثرياء
مكتبات خاصة ،الستخدامهم الشخيص أو الكتساب
يف أوج اإلمرباطورية الرومانية
ٍ
منزلة رفيعة ،ورمبا يرجع الفضل يف حفظ األدب الروماين الكالسييك الذي بقي بعد
سقوط روما يف العام 476م للمكتبات الخاصة الرومانية (.)Harris 1995
كان سقوط روما عالمة عىل بدء فرتة عصيبة بالنسبة إىل الثقافة الغربية وتراثها
املكتوب .قيل إن مصري املكتبات مرآ ٌة ملصري الثقافة بوجه عام ،ويصح هذا القول
بالتأكيد لوصف مطلع العصور الوسطى ،عندما أصاب الثقافة واملكتبات عىل حد
سواء الضعف والضمورُ .حفظت املعرفة الكالسيكية ح َّية يف أثناء هذه الفرتة لدى
العرب ومجموعة من األديرة األوروبية ،حيث كان حفظ النصوص القدمية ونسخها
جز ًءا من املامرسات الدينية :كان الرهبان يف سلك الرهبنة البنديكتية ،عىل سبيل
املثال ،يستنسخون النصوص باعتبار ذلك العمل مامرسة َع َقدية .وعىل رغم حمالت
النهب التي شنها الفايكنغ واملجر ،بقي الكتاب املقدس يف أيرلندا وراينالند(٭)
وح ِفظت مخطوطات كالسيكية ،و ُنسخت و ُزينت بزخارف فصارت
وشامل إيطالياُ ،
(٭) إقليم يف غرب أملانيا[ .املرتجم].
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ً
أعامل فنية .أما يف الرشق فعىل رغم أن مراكز املعرفة اليونانية املتقدمة سقطت
بأيدي املسلمني فإن قد ًرا كب ًريا من األدب الكالسييك ُح ِفظ و ُن ِقل إىل العربية .ويف
القرنني  12و 13انتقلت املعرفة من العامل العريب وكذلك بيزنطة إىل الغرب عن
طريق الحروب والتجارة.
وعىل مدى العصور الوسطى (من أواخر القرن  5امليالدي حتى القرن 14
املنتج الثقايف للعصور القدمية،
امليالدي) حفظ املسجد والكنيسة عىل حد سواء
َ
وإن تحكام ُّ
تحك ًم صار ًما يف استخدامه ونرشه وتحديد دوره التعليمي والبحثي
والجاميل ( .)Wallerstein and Stephens 1978يف أوروبا بدأت السيطرة الدينية
عىل املعلومات بالتآكل يف القرن  14مع إحياء الفنون واألدب الكالسييك والرغبة
يف التعلم وصعود نجم النزعة اإلنسية يف عرص النهضة .ويف أثناء عرص النهضة
املهمة
جمع النبالء اإليطاليون مقتنيات خاصة ضخمة وحفظوا جميع املخطوطات َّ
تقري ًبا ،والتي كتبت لها النجاة يف ذلك الوقت .ويف مدن مثل باريس وأكسفورد،
حيث بدأت الجامعة الحديثة الظهور ،ساعد اقتناء مكتبات الجامعة للنصوص عىل
مزج املعرفة والثقافة املسيحية والكالسيكية كلتيهام باألخرى .وبرزت إىل الوجود
أول مجموعات كتب قومية ،ومع آلة الطباعة (التي ظهرت ً
أول يف منتصف القرن
 )15بدأت عَل َمنة املعرفة التي أرست األسس االجتامعية والثقافية للحداثة.
وأفىض االطالع عىل الكتب والنصوص ،باإلضافة إىل انتشار املعرفة بالقراءة
والكتابة ،إىل فضح فساد الزعامء الدينيني ،وأسفر يف النهاية عن اإلصالح
الربوتستانتي(٭) .وأدت إمكانية وجود عالقة جديدة بني اإلنسان والله ،قامئة عىل
االتصال املبارش بالكتاب املقدس ،إىل تثوير األفكار بشأن قدرات الفرد وحقوقه (التي
عبت عنها ً
أول النزع ُة اإلنسية) ،فكان لها يف النهاية دور يف النشاط الثوري وصعود
َّ
نجم الدميوقراطية .وبظهور آلة الطباعة تزايد استخدام اللغات املحلية (فكان
التحول بعيدًا عن هيمنة الالتينية يف عامل الثقافة) .ومع تبلور اآلداب اإلقليمية برز
رجم يف آخر األمر إىل النزعة القومية .وبد ًءا من القرن الـ  17عزَّزت املعرف ُة
وعي ُت ِ
ٌ
(٭) حركة اإلصالح الديني يف أوروبا التي عادة ما يؤرخ لبدايتها بالعام  1517إذ كتب مارتن لوثر خمسة وتسعني
اعرتاضًا علقها عىل باب كنيسة فيتنبريغ[ .املرتجم].
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بالقراءة والكتابة عملي َة التحول إىل التصنيع وصعود الطبقة املتوسطة ،التي عززت
ُ
املكتبات تعزز
بدورها التع ُّلم وإنشاء املكتبات بالنمط الدائري الذي وصفناه آن ًفا:
التطو َر الثقايف ،والنمو الثقايف يحتضن املكتبات .أما املدى الذي وصل إليه تطور
املكتبات يف شعوب أوروبية مختلفة ،فقد اعتمد عىل املوارد االقتصادية املتاحة
ونطاق إجادة القراءة والكتابة واالستقرار السيايس للبلد ومستوى التزام الحكومة
تجاه نهضة املكتبات (.)Harris 1995
كان مصري املكتبات متقل ًبا عىل الدوام يف أثناء فرتات انعدام االستقرار السيايس.
أ َّما الحرب فكانت ً
وح ِملت الكتب واملواد املطبوعة
حتم تسبب دمار املكتباتُ ،
عىل نحو منتظم باعتبارها غنائم ،مثلام كانت يف األغلب وليم ًة لنريان املتقاتلني .كان
نابليون مغر ًما عىل نحو خاص مبصادرة الكتب واملكتبات القيمة .وسببت الجيوش
الغازية يف أنحاء العامل أرضارا كبرية للكتب ،لكن قد ًرا من أشد أشكال الدمار سو ًءا
كان سببه التطهري الداخيل يف زمن النزاع الديني واألهيل .ففي بريطانيا يف القرن
الـ  ،16يف أثناء فرتة اإلصالح الربوتستانتي ،وقعت عمليات نهب وإفناء ملكتبات
األديرة عىل نطاق واسع .و ُتقدَّر نسبة املجلدات التي ُكتبت لها النجاة من أيدي
مؤيدي اإلصالح الديني بنحو  2يف املائة فقط من أصل  300ألف مجلد يف أكرث
َ
عشاق
من  800مكتبة باألديرة ( .)Billings 1990تصيب هذه األرقام املر ِّوعة
الكتب ب ِرعد ٍة ترسي يف أوصالهم ،أ َّما الذين يرون أن تدمري الكتب ميكن أن ينطوي
عىل جانب إيجايب فيشريون إىل أن أنشطة اإلصالح الديني مل تكن معادية كلي ًة
املتعمد للمكتبات ،غال ًبا ما آل أمر مقتنيات الكتب
للمكتبات .وبسبب التخريب
َّ
الخاصة والدينية إىل ِملكية الدولة ،ويف نهاية األمر صارت يف متناول أيدي الجامهري.
يف أثناء الثورة الفرنسية ،عىل سبيل املثال ،استوىل الثوار عىل مجموعات كتب
اليسوعيني وكتب األديرة ومدارس الكاتدرائيات والكنائس والنبالءُ .وأعلن أن 8
ماليني كتاب ُمصادَرة قد أصبحت ِملكية وطنيةُ ،وأعي َد توزيعها لتكوين شبكة من
مكتبات البلدية تتمركز حول املكتبة الوطنية الفرنسية يف باريس (Krzys and
 .)Litton 1983وعىل مدى التاريخ سقطت مقتنيات أساسية من الكتب يف دوامات
نتائج إيجابية وسلبية .ومن دواعي
التطهري والتناثر وإعادة التوزيع ،فأمثر ذلك َ
األسف أنه قد أخفقت كتب عديدة يف اإلفالت من هذه الدوامات.
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افرتض ِّ
تواص َل
منظرون أن الثقافة ،بعد مرورها مبرحلة بداياتها البدائيةَ ،
تقدمها بطريقة طبيعية لتطوير تنظيم سيايس وطرق تعبري فنية وتكنولوجيا إىل
أن يبدأ تح ُّللها ،وتنتكس الثقافة إىل حالة أكرث بدائية .فالكتب واملكتبات ،وف ًقا
لهذه النظرية ،هي مثرة ثقاف ٍة يف أثناء مراحل تطورها التكنولوجي .وتشكل بقايا
النصوص التي أفلتت من فرتات التحلل الثقايف نواة للتقدُّ م الذي يأيت يف وقت
واضحا يف الصني يف فرتة ما قبل الحداثة وكذلك يف الحضارات
الحق .كان هذا النمط ً
القدمية يف الغرب ،حيث بدأ التاريخ يتحرك حركة دائرية بالطريقة التي وصفت يف
كان َف ُه َو ما َي ُ
الكتاب املقدسَ « :ما َ
كونَ ،وا َّلذي ُص ِن َع َف ُه َو ا َّلذي ُي ْصن َُعَ ،ف َل ْي َس َت ْح َت
َّ
الش ْم ِس َجديدٌ »(٭) .إن تاريخ املكتبة خالل ألفي سنة من الثقافة اإلقطاعية يف
الصني هو يف الغالب قصة صعود سالالت حاكمة وسقوطها ،يصاحب كل حلقة فيها
ُ
نقل الكتب وفقدها .وألن إدخال املكتبات يف مشاركة كاملة يف الحياة السياسية
كان أم ًرا ًّ
مهم يف كل هذه السالالت الحاكمة ( ،)Hua 1996ظهر يف النهاية نظام
تجميع جديد وجرى إحياء النصوص التقليدية .وتصدى جامعو الكتب الصينيون
يف حاالت عديدة للجنوح نحو التدمري الذي أبداه أباطرة بعينهم؛ فأخفوا النصوص
التي لوالهم لدُ ِّمرت يف حمالت التطهري اإلمرباطورية املتكررة ،وأخذوا عىل عاتقهم
ً
أيضا العديد من املسؤوليات االجتامعية للتبادل الثقايف ونرش املعلومات .وعىل رغم
أن السلطة ومقتنيات الكتب يف العامل الغريب كانتا أقل متركزًا منها يف الصني ،وهو
ما جعل اإلرث األديب أقل عرضة إلمالءات حاكم واحد مستبد ،فإن مقتنيات الكتب
يف الغرب انزلقت إىل دائرة التدمري والتناثر وإعادة التوزيع .ومن األمثلة عىل ذلك
ما ذكرنا آن ًفا :تفريق مكتبات أهل النخبة يف أثناء الثورة الفرنسية وما تال ذلك من
إعادة توزيع الكتب عىل املكتبات العامة.
ومثلام هو الوضع مع تدمري مكتبة اإلسكندرية ميكن النظر إىل هذه الدوائر
عىل أنها ُمرضة باملجتمعات أو محررة لطاقاتها .إن الرأي القائل بأن التدمري الدوري
للمكتبات أمر حتمي مل يجد ً
قبول من األفكار الحديثة فيام يتعلق باالبتداع يف
التاريخ ،والسعي وراء َق َد ٍر أفضل للبرشية ،وإمكانية االرتقاء بالجنس البرشي،
(٭) سفر الجامعة ،اإلصحاح األول ،اآلية الرقم [ .9املرتجم].
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ووجود «التقدم» ( .)Boorstin 1998يرى الذين يؤمنون بأن املكتبات تؤازر
الجنس البرشي أن تدمريها جرمية شنيعة عىل نحو خاص ألنها تنفي فكرة التقدم.
باإلضافة إىل ذلك يثري تدمري املكتبات قضايا األمن الثقايف بالنسبة إىل من لديهم
وعي بالخطر الذي تشكله األسلحة الحديثة .فام مقدار الخسارة التي ميكن لثقافة
من الثقافات أن تتكبدها ويف الوقت نفسه تظل قادرة عىل التجدد؟ غري أن هذه
الشواغل ال وجود لها إطال ًقا بالنسبة إىل الثوريني الراديكاليني أصحاب الغايات
السياسية التي تتطلب صفحة بيضاء ً
وأرضا ثقافية ُم ْع ِد َمة .ففي ظل نظام بول بوت
مل تجد الحكومة الكمبودية أدىن حرج يف تدمريها للكتب واملكتبات ،بل يف قتل
جميع األشخاص الذين كان بإمكانهم القراءة ً
أيضا .عندما ُتكتَب للكتب واملكتبات
النجاة من الهالك الذي تفرضه الحرب واأليديولوجيا السياسية عاد ًة ما يكون ذلك
إما عن طريق الجهود الرتاكمية ألفراد شغوفني بها ،وإما عن طريق جهود ملجتمعات
تقدِّر جالل الوظائف واألدوار التي تؤديها هذه األوعية الثقافية.

شبكة أدوار ومسؤوليات

محتوى الكتب واملكتبات ٌ
مرآة لالحتياجات االجتامعية والثقافية للمجتمعات،
ُ
والتشابهات بني أشكالها عرب الثقافات والزمن ُتظهر نزوع عقول البرش ،يف مراحل
معينة من تحرضها ،إىل إنشاء مؤسسات وأمناط اجتامعية وحضارات متشابهة
) .(Krzys 1975يف القرن العرشين كرثت املكتبات التي تقدم خدمات ووظائف
ُ
التخص َص رضورة .ويف
االحتياجات االجتامعية والتكنولوجية
متخصصة؛ إذ جعلت
ُّ
الوقت نفسه للمكتبات املفردة مهمة املشاركة يف منظومة شبيهة بالشبكة إلنتاج
املعلومات وتخزينها ونرشها .ونتيجة ذلك أن أي مكتبة توجد ً
أول داخل منظومة
ثقافية محلية ووطنية ،تتضمن مؤلفني ونارشين وبائعي كتب وباحثني وق َّراء ،ثم
عنرصا يف منظومات تربط مجتمعات ومؤسسات
بعد ذلك كث ًريا ما تكون تلك املكتبة ً
محلية بشبكات إقليمية وقومية ودولية .ويف حني أن تدمري أي مكتبة ُيعدُّ رضب ًة
ملستخدميها ،فإن تدمري املنظومات الوطنية هو مصدر قلق متزايد بسبب أثر كل
منظومة يف منظومات املعلومات ذات النطاق األوسع التي تن ُفذ وتتداخل إىل حد
بعيد مع جميع جوانب املجتمع والثقافة العامليني .ويتزايد مستوى الوعي – ْ
وإن كان
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ببطء مع األسف – بأن تدمري منظومات املكتبات الوطنية يؤثر يف ُبنى املعلومات
الخاصة بالثقافات والحضارات حول العامل .إن العوملة واالحتياج إىل بناء الشبكات
ٍّ
متشظ جغراف ًّيا
ينحي الصور التقليدية لعامل
عرب منظومات االتصال اإللكرتونية ِّ
وسياس ًّيا إلفساح الطريق أمام الوعي برضورة إنقاذ الثقافات باعتباره ً
شاغل مشرت ًكا.
يف املنظومات الحديثة ملعالجة املعلومات مت ِّثل املكتبات حلقات ربط ُتقدِّم
معلومات أساسية تخدم بقاء الجنس البرشي عىل املدى البعيد .ويتزايد تعقد
مشكالتنا االجتامعية والبيئية واتساع نطاقها عامل ًّيا – قضايا الفساد البيئي وقضايا
حقوق اإلنسان والسالم – واملكتبات تؤدي دو ًرا محور ًّيا عند النقطة املشرتكة بني
اإلنسان والبيئة املادية واالجتامعية ( .)Chapman and Dolukhanov 1993وألن
منظومات املعلومات مسار ٌ
ات مؤسسية يف جوهرها ،يؤدي «عقل» العامل وظائفه
إىل جانبها ،فتدمري مكتبة واحدة يكتسب دالل ًة عاملية .ونقاط التقاء هذا «العقل»
هي األمم ،واألمة الواحدة التزال هي العنرص الحاسم يف تدمري الكتب واملكتبات
أو بقائها .وعىل رغم أن أغلب املشكالت املهمة للحضارة املعارصة ال ميكن ح ُّلها َّإل
عن طريق قوة عقول دولية ،فإن جميع ال ُبنى االجتامعية السياسية يف عاملنا ُن ِّظمت
لتتوافق مع األمة ذات السيادة .ومصائر املكتبات واإلرث الثقايف تتشابك داخل
هذه األحبولة ،وسأعرض لهذا املوضوع يف الفصل األخري من هذا الكتاب.
ونتحول اآلن إىل دراسة الوظائف الثقافية والعاملية للمكتبات يف القرن
ات ثال ًثا عىل األقل من التجريب
العرشين .بحلول نهاية القرن  19أمتت املكتبات ألف َّي ٍ
والتأقلم .فقد تطورت لتصبح مؤسسة تلبي احتياجات اجتامعية أساسية .ومن
جملة مسؤولياتها العديدة :املحافظة عىل املعلومات التي تشكل األساس للحكومة
واالقتصاد وحقوق امللكية والهويتني القومية واإلثنية ،وترشيد ودعم األنساق
والعقائد والنامذج اإلدراكية للعامل واأليديولوجيات ،ونرش املعلومات ومؤازرة
التعليم والتطور الفكري والتقدم االجتامعي ،ودعم الثقافة املتقدمة أو «الرفيعة».
كم هائل من املادة الوصفية التي
يف األدبيات التي تتناول املكتبات يوجد ٌّ
ترسم بوضوح ال ُبنى واملهام واملقتنيات والعمليات املح َّددة التي صيغت لتلبية هذه
االحتياجات .وبالنسبة إىل غري املتخصصني يف علم املكتبات ُأور ُد فيام ييل قامئة
موجزة باألنواع الرئيسة للمكتبات ،وبيا ًنا مبهامها:
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مكتبات عامة :مكتبات األطفال واملكتبات املحلية واإلقليمية والوطنية التي تزود
الجامهري باحتياجاتها للقراءة واملعلومات – وتتضمن املكتبات املتنقلة والبديلة (مبا
فيها مقتنيات الكتب يف أماكن العمل).
مكتبات املدارس :املكتبات امللحقة باملدارس وتدعم بيئة القراءة والتعليم.
مكتبات أكادميية ومعاهد بحثية ومراكز معلومات :مكتبات تدعم التعليم العايل
والبحث وحل املشكالت وتوليد معرفة جديدة.
مكتبات متخصصة :مقتنيات الكتب األرشيفية ،ومكتبات املتاحف ،ومقتنيات
الكتب النادرة ،ومجموعات الكتب املرتكزة حول موضوعات خاصة،
ومجموعات الكتب الدينية ،واملكتبات الخاصة بالتجارة والقانون وغريها من
مكتبات متخصصة.
مكتبات حكومية :مكتبات وطنية ومكتبات ترشيعية وقضائية ،وقواعد
البيانات الوطنية ،ومكتبات عسكرية ،ومكتبات للهيئات الحكومية ،وسجالت
ومدونات البلدية.
املكتبات الشخصية :املكتبات يف املنازل التي تلبي االحتياجات الرتويحية والتثقيفية
لألفراد والعائالت ،واملكتبات التي تساعد الفرد يف أنشطته البحثية.
وعىل رغم أن هذه القامئة توحي بأن أي مكتبة يجب أن تكون لها مهمة
خاصة متفردة ،تضطلع بها وتتفق مع هذه الفئات ،فغالبا ما يكون نقيض ذلك
هو الصحيح .فثمة اعتامد متبادل متزايد بني املكتبات يجعل تحديد مهمة أي
مكتبة أمرا صعبا .فاملكتبات الحديثة تنزع إىل أن يرتبط بعضها بشبكات بعض،
أو يف منظومات تعاونية قد تكون غري رسمية ،كام هي الحال عندما يتعاون
الق ِّيمون عىل مكتبات املدارس مع الق ِّيمني عىل املكتبات العامة للكليات ،أو قد
يكون الرتابط رسميا كام هي الحال عندما تقدم مكتبة وطنية ملؤسسات أخرى
خدمات تعاقدية مثل تدريب املوظفني والفهرسة املشرتكة وتبادل املواد وإعداد
امليكروفيلم والدعم بقوائم املراجع واملصادر (ببليوغرافيا) وبناء قواعد البيانات.
فاملكتبة الحديثة ينظر إليها بالتأكيد باعتبارها وحدة داخل منظومات متشابكة.
وداخل هذه املنظومات ،تتنوع تلك املكتبات ذاتها التي تندرج يف الفئة نفسها
تنوعا كبريا يف مهمتها وجمهور مستخدميها – ومن ثم أيضا يف مستوى ترسيخها
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للوظائف التقليدية للمكتبة وهي :حفظ املعرفة وتنظيمها ونرشها .فعىل سبيل
املثال ،قد تحوز مكتبة عامة مواد تثقيفية عامة وتركز عىل نرشها باعتبار ذلك
جزءا من مهمة كبرية تهدف إىل دعم مجموعة سكانية متعلمة .وقد تك ِّون مكتبة
إلحدى الجامعات مجموعات شاملة ومتخصصة أو إحداهام لتلبي احتياجات
الطالب والكليات ،ومع ذلك قد ميتد تأثريها يف األبحاث والتطور التكنولوجي إىل
مدى بعيد داخل املجتمع .وقد تركز مكتبة للكتب النادرة بشكل رئيس عىل حفظ
الكتب ،وعىل دعم األنشطة البحثية بدرجة محدودة.
يشيع االعتامد املتبادل وأشكال التنوع داخل املهامت املتشابهة ،وكذلك األمر
يف املكتبات التي تؤدي وظائف متعددة (أي التي تشمل مجموعاتها ومهامتها
فئة أو أكرث من الفئات التي ذكرناها آنفا) .فعىل سبيل املثال ،قد تضم مكتبة
إحدى الجامعات مقتنيات عامة لطالب املرحلة الجامعية ،ومجموعات أبحاث
للمتخرجني يف الكليات ،وكذلك مجموعة كتب نادرة ومكتبة قانونية وأرشيفا
موسيق ّيا ومجموعة خرائط شاملة ومجموعة كتب يف التجارة تلبي احتياجات
املجتمع املحيل .وقد تكون هذه املكتبة مستودعا ملنشورات حكومية ،وقد تدعم
مكتبة فلكية تعتمد عليها جزئ ّيا ملصلحة وحدة بحث منتسبة لها .أو يف حني
أن مكتبة عامة تقدم مواد عامة بشكل رئيس للشخص العادي ،فإنها قد تضم
تهم الباحثني أو قد تقدم خدمة
أيضا مجموعة خاصة ملواد محلية ومتخصصة ُّ
استخدام الكمبيوتر أو إمكانية استغالل روادها لقواعد بيانات خارجية .وعىل
رغم أن املكتبات مجتمعة تحمي الجزء األكرب من الذاكرة املدونة ملجتمع من
املجتمعات ،فإن أغلب املكتبات لها خصوصيتها وتحوز بني جنباتها نتفا من اإلرث
الكامل ملجتمعها .ولذلك ،قد يتطلب استفسار أو تحقيق خاص بحثا مضنيا يف
عدد من املكتبات :يف مكتبة عامة ،أو مكتبة كنيسة ،أو مكتبة جامعة ،أو مكتبة
وطنية ،أو مكتبات شخصية منتقاة بعناية .وقيمة أي معلومة غالبا ما تعتمد
عىل املقارنة أو التدقيق أو وضعها يف سياق مع معلومات أخرى .لذا ينجم عن
تدمري املكتبات ،السيام التي تضم بني جنباتها مواد فريدة أو نادرة ،أث ٌر هدَّ ام عىل
ويتفسخ ذكاؤنا االجتامعي كذلك عندما تتعرض قدرتنا
البحث العلمي واملعرفة.
َّ
عىل استقاء الدروس والعرب من املايض إىل خطر يدهمها.
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تحرص جميع الثقافات عىل حفظ أشياء من ماضيها .ويعرب هذا املنحى عن
اعتقاد أن معرفة املايض ميكن أن تعود علينا بالنفع .فإذا كانت معرفتنا مبجتمعنا
وأنفسنا تحرز تقدما عن طريق دراسة املايض ،فقد يحاجج املرء بأن قيمة التاريخ
تكمن يف أنه يع ِّلمنا – بدراسة ما فعله اإلنسان – من هو اإلنسان .تعيش كل
الحضارات ،مثل كل البرش ،جزءا من حياتها العاطفية يف املايض ،وإبداع املايض
وإعادة إبداعه عن طريق ذكريات اصطبغت بصبغة مؤسسية هي إحدى املهامت
املركزية والدامئة للحضارة ( .)Fulford 1993ومثل املؤسسات التي تدعم الثقافة
عن طريق املقتنيات (تضم غريها متاحف وصاالت عرض فنية) ،تقدم املكتبات آثارا
وشهادة ملموسة تتيح توليد أفكار ِّنية بالنظر يف العامل الفكري والروحي ألسالفنا،
ومن ثم تسهم يف إدراكنا ألحداث التاريخ (.)Feather 1986
أحيانا تكون املكتبات هي الحصون األساسية ضد االندثار الثقايف .يف مثانينيات
القرن العرشين أدرك الطالب الشاب آرون النسيك  Aaron Lanskyأن أكوام
النفايات وحاوياتها الكبرية يف رشق الواليات املتحدة كانت تلتهم آالف الكتب
اليديشية كل عام – وهي نتيجة متأخرة للمحرقة النازية .ويف أوروبا ،بني الحربني
العامليتني ،عىل رغم االتجاه نحو االستيعاب واتجاه الشباب إىل هجر اللغة
اليديشية ،كان عدد املتحدثني باليديشية بوصفها لغتهم األوىل نحو  11مليون
شخص ،ويصدر النارشون ألف عنوان جديد باليديشية كل عام .بحلول العام
 1945كان واحد من بني كل اثنني ممن يتحدثون اليديشية قد مات ،وصارت
«الثقافة اليديشية منفصلة حرفيا عن جذورها يف أوروبا» (.)Basbanes 1995, 389
أقام كثري من الناجني يف الواليات املتحدة ،وبعد ثالثني عاما ،ومع موت الباقني من
املتحدثني باليديشية ،اعتُربت كتبهم أكوام نفايات .ببصرية نادرة ،بدأ النسيك جمع
الكتب .يف البداية َن ّقب يف صناديق النفايات الكبرية ،وكان يقود دراجة ،ثم دراجة
مبحرك بخاري ،ويف النهاية قاد شاحنة لجمع التربعات .اكتسبت حملته َز ْخام عن
طريق دعم خاص ودعم مؤسيس أسفر عن تأسيس مركز الكتاب الوطني اليدييش
) (the National Yiddish Book Centerالذي يضم أكرث من مليون كتاب .متثلت
مهمة النسيك يف حفظ جميع النصوص اليديشية الباقية ،ومن ثم صون مدونات
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وسجالت ألسلوب الحياة الذي تو ِّثقه .وعندما يجول النسيك بنظره بني أرفف املركز،
فهو عىل وعي بأن «الحياة والحيوية والثقافة السارية يف ألف عام تنبض اآلن عىل
هذه األرفف» (.)Basbanes 1995, 394
بوصفهم سدنة الرتاث الثقايف ،أيْ «الذاكرة الجمعية»ُ ،يعنى الق ِّيمون عىل
املكتبات بحيازة املواد وتنظيمها تنظيام منهجيا (مبا يف ذلك الرتجمة والتوثيق
ُ
«الهدف من أمانة
والتصنيف أي تحديد السياق) ،وتخزينها وصونها ،واستخدامها.
املكتبات ( ،)librarianshipمهام كان املستوى الفكري الذي تؤدي وظيفتها فيه،
تعظيم املنفعة االجتامعية للمدونات والسجالت الكتابية  ...أمان ُة املكتبة هي إدارة
ُ
ٌ
مقدمة أساسية َتنتُج
ثم فصون املعرفة التاريخية
املعرفة» ( .)Shera 1965, 16ومن َّ
ٌ
خدمات وأدوار.
منها
ٌ
مسألة معقدة .تع ِّرف
لكن ما يشكل «تاريخا» عىل نحو دقيق هو ،بالتأكيد،
القواميس األساسية التاريخ بأنه فرع من فروع املعرفة يتناول أحداثا ماضية أو
جملتها .وقد يصفه املؤرخ بأنه رسدية متصلة منهجية ألحداث ماضية تتعلق بشعب
أو بلد أو فرتة أو شخص معنيُ ،تكتب يف العادة بوصفها سجال مرتبا زمنيا .قد
يكون التاريخ تسجيال ألحداث وأزمان ماضية (السيام املتصلة بالجنس البرشي)،
أو تسجيال ألحداث حالية من املرجح أن تش ِّكل مسار املستقبل .وعن طريق هذه
السجالتُ ،تحاك «قصص» أو أساطري يك تضفي معنى عىل املايض ،وتفرس الحارض،
وتكون هادية للمستقبل .تتضمن هذه القصص مبادئ تساعد الثقافات عىل تنظيم
مؤسساتها وبناء رصح أفكارها وتأسيس سلطة مرجعية ألفعالها (.)Postman 1992
ومع أن بناء هذه القصص ودراستها قد يبدوان كأنهام مسعى موضوعي مبا أنهام
مستندتان إىل سجالت فعلية ،فإن التاريخ ميكن أن يكون مجاال غري موضوعي إىل ح ٍّد
بعيد .وعىل رغم أن املكتبات تقدم الدالئل (أيْ املدونات والسجالت الكتابية) التي
ينكب الباحثون عىل دراساتها،
تفيض إىل حبك نظريات تفرس املسائل التاريخية التي ُّ
فإن سجالت املكتبات ميكن أن ُتستغل أيضا يف مؤازرة مساعي املتطرفني إلعادة
ومستقبل فائق.
ماض مجيد وحارض مستض َعف
ٍ
تشكيل التاريخ ،وتلفيق أساطري عن ٍ
وبعبارة أخرى ،للقصص واألساطري التي تتشارك فيها جامعة من البرش والتي
غالبا ما يشار إليها بعبارة «الذاكرة الجمعية» ،معنى وغرض مختلفان متام االختالف
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يف مجال أمانة املكتبات ،عن املعنى والغرض اللذين ترومهام أبواق األيديولوجيات
السياسية .ومع أن املكتبات قد ُتختار لتؤدي وظيفة الشهود عىل ذاكرة جمعية
تعب عن قيم ثقافية محلية،
مس َّيسة بعينها ُ
والحر ِ
اس لها ،فإنها يف الوقت نفسه ِّ
ومت ِّثل منجز الحضارات فيام وراء تخومها .فاملكتبة ملتقى تتامزج فيه تقاليد
وحضارات وأفكار وآراء متباينة (.)Aparac-Gazivoda and Katalenac 1993
يف حوادث العنف الثقايف ،غالبا ما يظهر توتر بني التاريخ والذاكرة الجمعية.
ويرجع ذلك إىل أن أبواق األيديولوجيات السياسية يعيدون تشكيل الذاكرة
الجمعية إلرساء أجنداتهم األيديولوجية والشخصية .أبواق األيديولوجيا يرون يف
امللمح الجمعي للذاكرة قوة وفرصة سانحة يستغلونها .يف يوغوسالفيا السابقة ،عزز
سلوبودان ميلوسيفيتش ،بل والقيادة السياسية بكاملها يف رصبيا ،ذاكرة جمعية
تحريضية عن طريق تأكيد أحداث تاريخية انتقائية وتأييد أفكار اجتامعية شائعة
باعتبارها حقيقة تاريخية ،الحقيقة الكامنة وراء التقاليد واألساطري والعادات
املألوفة التي شكلت «روح» أو «عقلية» الرصب ( .)Gedi and Elam 1996يف
هذه العملية استُحث الباحثون واملكتبات والسجل التاريخي لتأييد أساطري متمركزة
حول اإلثنية ونرشها بني األجيال ( .)Zhang and Schwartz 1997أ َّما الذين رفضوا
قبول هذه األفكار فقد ُأبعدوا عن الخطاب القومي.
لألسطورة التي تولِّدها الذاكرة الجمعية سمة عاطفية وسحرية ،فهي تبقى يف
حالة تحول دائم وال تستوعب إال تلك الحقائق التي تالمئها .واألنظمة السياسية
التي تطلب من مثل هذه األساطري مساندة أيديولوجياتها وبرامجها السياسية،
كثريا ما تدفع مفكرين إىل إثبات أو تأييد الذكريات الجمعية التي اختلقتها .ومن
األمثلة عىل ذلك من القرن العرشين :املفكرون النازيون الذين أيدوا االدعاءات
اإللزامية بتفوق الجنس األملاين ،وأعضاء األكادميية الرصبية للفنون والعلوم الذين
ساقوا الحجج املسا ِندة للعدوان الرصيب والتطهري العرقي .استغلت القيادتان النازية
والرصبية بلديهام بإساءة توظيف الذاكرة الجمعية.
وبوصفها حجر عرثة أمام تسييس البحث املعريفُ ،تظ ِهر الطبيعة املحسوسة
وترسخ أساليب مرشوعة للبحث
للسجالت واملدونات سمة عنيدة للشهادةِّ ،
التاريخي .والواقع أن التاريخ ،بوصـــفه شكال من أشكال الذاكرة املعارصة،
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يعتمد عىل السجالت األرشيفية« :إنه يستند كلية إىل الطبيعة امللموسة لألثر»
َ
التاريخ الــذي يدعو
) .(Nora 1989, 13ويف الظروف املثىل تخدم املكتبات
َ
التاريخ الذي ميلكه الجميع وال يحـــوزه فرد مبفــرده
إىل التحليل والنــقد،
( .)Gedi and Elam 1996ومن ثم ،ففي حني أن بإمكان نظام سيايس متطرف
يف بلد يتمتع بتطور ملحوظ يف مكتباته أن ييسء استغالل املكتبات لرتويج ذاكرة
جمعية تخدم أغراضه ،فإن أغلب املكتبات يف الدول املتقدمة تؤدي دورا بوصفها
قوة مناوئة للراديكالية .هذا الثقل املوا ِزن يغيب يف األمم املتخلفة ،إذ ال يبقى لهذه
املجتمعات ،يف ظل ندرة الكتب واملكتبات ،سوى القليل ملقاومة االستغالل السيايس
للبحث املعريف .ذكر فيليب غورفيتش ) Philip Gourevitch (1998, 648أن بعض
املؤرخني يف رواندا املعارصة ،يف سياق «الهدوء الذي أعقب اإلبادة الجامعية»،
يتعاملون بجدية مع االستغالل السيايس لكتاباتهم ،وبعض القراء يتشككون يف نربة
اليقني املصاحبة للمزاعم العرقية ا ُمل َص َّدرة .ويف ظل كونه حتى اآلن مجتمعا شفهيا،
فإن أشكال الرتاث يف رواندا ط ِّيعة ومرنة .فأصحاب السلطة يف الفصيلني يحكون (أيْ
ُي ُلون) قصص مايض هذا املجتمع الهرمي العتيد .ويف ظل وجود سجالت قليلة عن
العالقة بني الهوتو والتوتيس ،تظل جذور العالقة فيام قبل االستعامر مجهولة إىل حد
بعيد ،وأغلبية ما ُي َّرر بوصفه حقيقة تاريخية يجب أن ُينظر إليه عىل أنه غري أكيد،
إن مل يكن محض تلفيق .وبسبب نقص املكتبات والسجالت املكتوبة تزداد احتاملية
أن تكون صياغة إحدى املجموعتني لتاريخ رواندا مجحفة باألخرى.
من دون السجالت املكتوبة قد تضطر املجتمعات التقليدية التي تفقد االتصال
مباضيها الثقايف إىل مكابدة إعادة ُّ
تشك ٍل مؤمل ٍة للغاية يك تصوغ هويتها القومية،
السيام عندما جعلها اندثار الثقافة املطبوعة فريسة للكولونيالية يف املايضُ .تعدُّ
ِتبوكتو ،وهي حضارة يف غرب أفريقيا وصلت إىل ذروة تقدمها يف أثناء إحياء
فكري وأديب يف القرن السادس عرش ثم اضمحلت ،مثاال لبلد قيل إن مكتباته َح َوت
السود
األدب العريب بكامله تقريبا ( .)Krzys and Litton 1983وازدهرت مكتبات ُّ
اإلسالمية واملدارس امللحقة باملساجد ومراكز التعليم الرفيع يف أثناء فرتة اإلحياء
تلك ،لكنها ُد ّمرت عىل يد غزاة .ومل يستع ْد شعب متبوكتو إىل يومنا هذا ذلك األساس
الثقايف الذي ضاع (.)Wallerstein and Stephens 1978
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ترتبط بذلك الحركة املعارصة لألمريكان السود الرامية إىل جمع الدالئل
للسود .كان آرثر ألفونسو شومربغ Arthur Alfonso
عىل املنجزات التاريخية ُّ
السود مبكتبة
 ،Shomburgالذي شكلت وثائقه ونصوصه نواة مجموعة تاريخ ُّ
نيويورك العامة ،رائدا يف فهم وتناول الرابط بني التقدير الذايت العرقي واإلرث
املكتوب .أدرك شومربغ أن «الزنجي كان إنسانا بال تاريخ ألنه ُنظر إليه باعتباره
إنسانا بال ثقافة ذات شأن» (كام ورد االقتباس يف  .)Basbanes 1995, 398وحتى
السود
وفاته يف العام  ،1938نبعت ترصفات شومربغ من إميانه بأن تدوين تاريخ ُّ
هو األساس لرتميم الرضر االجتامعي الذي أحدثته العبودية .وتنطبق آلية مامثلة
عىل الحاجة إىل مجموعات مكتوبة تدعم برامج دراسات املرأة.
ولعلنا نصل إىل أفضل إدراك ألهمية السجالت املكتوبة إذا تأملنا الجامعات
الدينية ( )Wallerstein and Stephens 1978مثل اليهود ،الذين عاشوا نحو ألفي
عام من االضطهاد والشتات ثم اإلحياء .فمنذ العصور األوىل ،عندما كانت النصوص
ُتخبأ يف القبور أو الكهوف ،رأى اليهود أن بقاء اليهودية رهنٌ ِب َص ْونهم الواعي
لرشيعتها والبحث املعريف فيها ،حيث ينقل كل جيل للذي يليه وعيا باالستمرارية
مع املايض ،وكذلك مهمة يضطلع بها يف املستقبل .وتفهم شعوب أخرى رسالة
اليهود بشأن أهمية البقاء والذاكرة .فهذا شخص مسلم يحاول أن ينجو من املوت
يف البوسنة يف تسعينيات القرن العرشين ،يقارن مصري شعبه مبصري اليهود ،فيقول:
«ليس السؤال من سينجو بل رضورة أن ينجو أحدنا .فليك تقتل شعبا يجب قتل
ذاكرته ،يجب تدمري كل يشء ينتمي إىل ذلك الشعب» (.)Maas 1996, 238
وقطعا ،ليست اليهودية الدين الوحيد الذي نهض عىل كتاب مقدس يف شكل
نص .فأينام كان للمسلمني حكم وسلطان حملوا مجموعات من النصوص الدينية
وأنشأوا منظومات للمكتبات داخل املساجد واملدارس .وكانت املواد املكتوبة أساسية
يف املراحل الباكرة للمسيحية املفعمة بالحامس الديني ،بل كانت الكلمة املكتوبة يف
الواقع جوهر الدين املسيحي وقوته الدافعة عرب العصور .واكتسبت الكتب أهمية
رمزية يف أوساط الجامعات الدينية الرئيسية كلها ،ويشار إليهم أحيانا بعبارة «أهل
الكتاب» .بل إن األهمية الرمزية للكتاب شأنها كبري يف أوساط الخارجني عن تعاليم
الدين .وميكن أن ُتساق الحجج تدليال عىل أن املفاهيم األساسية للدين (املسيحي
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واليهودي واإلسالمي عىل حد سواء) والتعاليم السلوكية املستقاة منها ُنقلت ،ومن
ثم ُحفظت ،منذ العصور املبكرة عن طريق الكلمة املكتوبة (.)Feather 1986
تدم ُري الكتب واملكتبات ٌ
آلية يسعى عن طريقها نظام سيايس ما ،وأتباعه
الواقعون تحت تأثري إغراء عاطفي لذاكرة جمعية مش َّوهة ،إىل إضفاء رشعية عىل
هيمنتهم عىل أقليات متنافسة أو تأكيد مزاعم بأحقيتهم يف إقليم أو موارد .ويف
الوقت الذي يسعى فيه املتطرفون إىل ترسيخ تلك السجالت املكتوبة التي تدعم
مزاعمهم ،فإنهم قد يسعون أيضا إىل تدمري أي سجالت ومدونات ميكن أن تشكل
تهديدا ملوقفهم .حاول الرصب ،عىل سبيل املثال ،محو كل األدلة التي تثبت الوجود
اإلسالمي والكروايت املمتد لقرون يف األرايض املتنازع عليها .وقد فعلوا هذا عن
طريق تدمري الكنائس واألديرة واملساجد واملدارس ،وأي مؤسسة تحوز توثيقا
مطبوعا ،مبا يف ذلك سجالت املواليد ووثائق ملكية األرض ومواد تاريخية .وعىل
النهج نفسه ،سعى النازيون إىل اجتثاث اليهود متاما ودمروا آالف النصوص – وإن
حفظوا كثريا من مكتبات اليهود املصادَرة الستخدامها يف مؤسسات مخصصة لحل
«املسألة اليهودية» ،فيام ميكن أن يوصف بأنه تح ُّول ملصري هذه املكتبات .ولعل
صون النازيني لنصوص اليهود (بينام ،يف الوقت ذاتهُ ،أزهقت أرواحهم) هو مبنزلة
تقدير غري مقصود ليس للكتب وحدها بوصفها مستودعات ق ِّيمة ،بل أيضا ألهمية
هذه الجامعة الثقافية بوصفها موضوع دراسة.
سنتحول اآلن إىل استكشاف العالقات الدينامية القامئة بني املكتبات وأنساق
املعتقدات األساسية ،واملكتبات والهوية القومية ،واملكتبات والتقدم املجتمعي.
وهذه العالقات تسفر عن تح ُّول املكتبات إىل أهداف حاسمة لحمالت التدمري
عندما تصبح أي من هذه العنارص املجتمعية عرضة للهجوم.

املكتبات وأنساق املعتقدات

ِّ
وتيس عملية اتخاذ القرار وتدعم تصورات
تنظم الكتب واملكتبات املعرفة ِّ
األفكار الدينية والسياسية عن العامل الطبيعي واالجتامعي .وألن املكتبات تفتح
أبوابا للنفاذ إىل رؤى عاملية ومعتقدات متنوعة ،فهي تتمتع بأداء أدوار ف َّعالة
يف دعم أو مهاجمة أنساق املعتقدات األساسيةُ .تعنى الخدمات ومجموعات
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الكتب يف املكتبات الغربية عادة بدعم الدميوقراطية والنزعة اإلنسية وحقوق
الفرد .بينام تقدم الحكومة للمكتبات بوجه عام ،يف البلدان التي تسيطر عليها
أيديولوجيا متطرفة ،املهمة املنشودة والخدمات التي يجب أن توفرها واملؤرشات
التي تضبط مجموعات الكتب – وجميعها ُتقدَّ م للمكتبات بوصفها تتناول
الحقوق الجمعيةُ .تحدَّ د هذه الحقوق يف ضوء غايات أيديولوجية ،هي :تحقيق
يوتوبيات قومية أو شيوعية أو دينية.
تنهض املكتبات الغربية املعارصة عىل واحد من أهم مبادئ الحركة التنويرية ،هو:
أن مناء املعرفة البرشية يتضمن قدرة متنامية عىل الترصف برشد والتنبؤ باألحداث
والسيطرة عىل القوى الطبيعية واالجتامعية الجامحة ( .)Markovic 1974وبعبارات
نظرية شاملة ،فاملكتبات ممتثلة لقوة الحقيقة وسلطانها والتفكري الحر والسلطان
املطلق للعقل عند اإلنسان ( .)MacLeish 1942واملكتبات الغربية ملتزمة بفضيلة
ُتقدِّر الفرد ( )Stuart 1995ومتنح األفراد حق االطالع عىل بدائل مت ِّكنهم من االتجاه
نحو اختيارات مدروسة ( .)Poole 1996والحرية الفكرية – ذلك الحق اللصيق
مفهوم أصيل لدى املكتبات الغربية.
باإلنسان يف التفكري والكتابة والقراءة –
ٌ
هذه املبادئ متجذرة مؤسسيا يف املكتبات العامة التي توفر ،إىل جانب أنشطة
القراءة الرتويحية ،إمكانية الوصول الحر إىل املعلومات ،وهو عنرص ذو شأن يف
َ
املواطنة الدميوقراطية املستنرية ( .)Harris 1995يف الواليات املتحدة ،عىل سبيل
املثال ،تلزم وثيقة اتحاد املكتبات األمرييك التي تحمل عنوان «إعالن املكتبة
للحقوق» ( )Library Bill of Rightsالق ِّيمني عىل املكتبات بتقديم صورة متوازنة
وغري متحيزة للقضايا يف مقتنيات الكتب التي يحوزونها يف املكتبات ،وذلك من
أجل تهيئة القارئ التخاذ قرار مستقل .ويتنوع األداء املؤسيس الفعيل داخل
ِّ
املنـــظر االجتامعي
إطاري النزعة اإلنسية والدميـــوقراطية ،لكن كام قال
هربرت شيلر ) :Herbert Schiller (1989, 69إن الوصول الحر والعادل إىل
املعلومات يعمل مرتاسا دميوقراطيا ،واملكتبة «مت ِّثل ،عند أدىن مستوى محدود،
الطموحات الدميوقراطية لألمة وتضيف إليها».
يف ظل األنظمة الســـياسية الثورية والقومية املتطرفةُ ،ينظر إىل املكتبات
أيضا نظرة تقدير بوصفها مؤسسات تضفي الرشعية عىل السلطة الحاكمة
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عن طريق دعم التامسك االجتامعي وغرس املعتقدات والقيم «القومية»
( .)Hobsbawm 1983لكن يف هذه الحاالت يخضع نرش املعلومات إىل السيطرة؛
فالكتب يجب أن تكون قومية أيديولوجيا ،أ َّما الخدمات فت َ
وتوجه بصورة رئيسة
ُحشد َّ
نحو تحقيق أهداف أيديولوجية .وغالبا ما تكون مساعي تعلم القراءة والكتابة
مكثفة ،ويلقى الناس التشجيع للمشاركة بأسئلة تتناول أسس النظام االجتامعي
ذاتها ،لكن هدف هذه الجهود التعليمية أيضا ليس عملية صنع قرار مستقلة بل
هيمنة أيديولوجيا الحكومة وتشكيل مجتمع ميتثل لتصورات الحكومة .عىل سبيل
املثال ،نرشت املكتبات يف روسيا الشيوعية الفلسفة املاركسية اللينينية ور َّوجت
املوجهة سعيا وراء تفريخ اشرتاكيني أصلح (Harris
أخبار الحزب الشيوعي ودعايته َّ
 .)1995ويف أملانيا النازية ُط ِّهرت املكتبات من املواد املسيئة (السيام تلك التي تر ّوج
تعب عن وجهات النظر
للنزعة اإلنسية والدميوقراطية) ،ثم ُأ ِ
تخمت مبواد وكتب ِّ
انصب تركيز املكتبات يف كال النظامني السياسيني عىل
االشرتاكية القومية والعنرصيةَّ .
الغايات اليوتوبية للدولة ،ال التنمية الفكرية والشخصية للفرد.
طرح مايكل هاريس ( ، Michael Harris )1986وهو مؤرخ مكتبات بارز،
فكرة أن املكتبات جزء من مجموعة مؤسسات مك َّرسة لخلق أيديولوجيا مهيمنة
ونقلها وإعادة إنتاجها – أيْ عقيدة هادية .أكرث ما يتجىل فيه صدق رأيه هو الحاالت
التي تصبح فيها أيديولوجيا معينة أو نسق معتقدات ما برنامجا سياسيا مهيمنا،
ويصل الدعم الحكومي لذلك الربنامج إىل حدود استبدادية متطرفة .وتعارض نظرية
هاريس التصور الالسيايس عن املكتبة الذي يهيمن عىل مجال العمل باملكتبات،
وهي إذ تج ِّردها من الرباءة األخالقية والسياسية ،تقدم لنا طريقة لفهم السبب
الذي قد يجعل الكتب واملكتبات ضحايا لعنف سيايس واجتامعي .والواقع ،كام
يذكرنا التاريخ الحديث ،أن املكتبات ساحات حرب سياسية إىل حد بعيد بني وجهات
نظر متعارضة بشأن ما أطلق عليه كوندورسيه « Condorcetنظام يقيض بأن لكل
إنسان مطلق الحرية يف أن يتلقى من الكتب ما يتلقى يف هدوء وعزلة» (كام ورد
االقتباس يف  .)Boorstin 1998, 220وقد يعنُّ للمرء أن يسأل :هل تكمن الحقيقة
يف الكم الوافر من الكتب املختارة بحرية واملتنوعة التي ،مثلام رأى كوندورسيه،
تجعل «إيصاد كل األبواب وس َّد كل ثقب» قد تنفذ منه الحقيقة أمرا مستحيال
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(كام ورد االقتباس يف  ،)Boorstin 1998, 220أم أن الحقيقة تكمن يف مجموعات
كتب منتقاة بعناية تتوقى «األكاذيب املهلكة» وتركز عىل عقيدة اجتامعية ويوتوبية
إلزامية عىل نحو خاص؟ يف الدول التي ُيعتقد فيها أن «الحقيقة» غري كامنة سوى
متحكم بها ،تكون املكتبات املستقلة والقراءة الحرة
يف نصوص ومجموعات كتب َّ
مصادر تهديد للرفاه االجتامعي واألمن السيايس ،فتخضع بسبب ذلك لتطهري فكري.
يف أي بيئة سياسية ،تساعد املكتبات عىل تكيف الناس مع األفكار االجتامعية
الثقافية السائدة عن طريق تسهيل طريقة الوصول إىل املعلومات التي تعزز رؤى
معينة للعامل ( )Meyrowitz 1985وتر ِّوج لبدهيات ثقافية ،أيْ تلك االفرتاضات
التي ترسخ مامرسات وسياسات اجتامعية وسياسية رئيسة (Gaskell and Fraser
 .)1990لكن يف الوقت الذي تعزز فيه املكتبات الوضع الراهن ،فإنها ترعى أفكارا
جديدة؛ إذ لطاملا أثر محتوى الكتب واملكتبات عىل نحو مبارش يف مفكرين عباقرة
– مثل دارون وفرويد وماركس ولوك ،إن شئنا ذكر بضعة أمثلة معروفة – ممن
أعادوا تشكيل العامل عن طريق بناء مناذج إدراكية جديدة .ومن ثم تتيح املكتبات
أيضا وسيلة لنقل أفكار جديدة وثورية للجامهري ( .)Feather 1986وإجامال،
ُ
واأليديولوجيات الرسمية بينام ُتح ِدث يف الوقت نفسه
املعتقدات
املكتبات
تدعم
ِ
ِ
تغيريا اجتامعيا وثقافيا عن طريق احتضان أساليب إدراكية جديدة ونقلها .وهذه
اإلمكانية القادرة عىل إحداث التغيري بتقديم البدائل هي ما يخشاه املتطرفون.
ٌ
مناقشة بشأن الرابط بني املكتبات واملعتقدات األساسية من دون
ال تكتمل
مفهوم
إيالء اهتامم لقدرة املكتبات عىل دعم مناء الفرد وتطوره .إن التحقق الذايت
ٌ
مجرد ،ويصلح إطارا نظريا عاما ومحايدا ميكن ملؤه بصور لإلنسان يختلف بعضها
عن بعض اختالفا شديدا ( .)Markovic 1974ففي ظل األيديولوجيات املتطرفة
ُ
«اإلنسان
توجه تطور الفرد نحو غايات مجتمع يوتويب ،يستبدل
سياسيا والتي ِّ
الجديد» برغباته وطموحاته الشخصية رؤى جمعية ملجتمع متحول .بينام يطرح
اإلنيس دعاوى بشأن أهلية الفرد وحقوقه هي يف مضمونها تنفي أن تكون
الفكر
ُّ
للفرد «ذات» ،فضال عن إمكانية تحققها ولو بحد أدىن ،إذا ما دانت الهيمن ُة
أليديولوجيا متطرفة .بالنسبة إىل ذوي النزعة اإلنسية يكمن البحث عن املعرفة يف
قلب الظرف اإلنساين ،وهذا البحث يبزغ أوال من داخل اإلنسان .ويرى ذوو النزعة
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اإلنسية ،أن غاياتهم تدعمها طبيع ُة وسيط الطباعة ذاته ،الذي يؤكد عىل التعلم
ذي الصبغة الفردية والتنافس واالستقالل الشخيص .ومن ناحية ثانية ،مبا أن القراءة
قادرة عىل تعزيز الواقع الداخيل لإلنسان وإضفاء شكل عليه ()Meyrowitz 1985
فإن لِام تتاح للفرد قراءته أثرا عميقا يف تحديد الوجهة التي سيسلكها تدريجيا
واقعه املتشكل :أإىل التطرق أم إىل النزعة اإلنسية؟
ٌ
إجالل لكرام ِة الفرد وعملي ِة التعلم التي عن طريقها
يف جوهر الفكر اإلنيس
نكتسب املعلومات ،ونجني الثقة بالنفس ،وندرك طاقاتنا الكامنة .ويدعم التعليم
عمليات ُت ُ
الكتب َ
ُ
املكتبات
عمل املع ِّلم وتدعم
كمل فيها
القائم عىل النزعة اإلنسية
ُ
ٍ
الغاية األساسية للتعليم الرفيع الذي يتمحور حول تطوير العقل واإلدراك وروح
املبادرة .وتوسع الكتب واملكتبات عىل حد سواء األفقَ املحدود حتام لكل خربة
برشية مفردة ( .)Rostow 1981وألن مؤسسات مثل املكتبات تدعم القيم اإلنسية،
فهي غالبا ما تكون ضمن أوىل الضحايا يف الحرب القامئة عىل األيديولوجيا أو الثورات
الداخلية .وبالنسبة إىل أبواق األيديولوجيا ،فالفرد وجميع املؤسسات الثقافية مجرد
وسائل لتحقيق غاية.

املكتبات والنزعة القومية

العالقة بني املكتبات والهوية القومية عالقة تكافلية؛ إذ تكمن جذور القومية
يف نشأة وتطور اللغة املكتوبة ،ويحفز وجود أمة حية تطو َر املكتبات فيها .ومع
الحزمة
ظهور «الكتابة» برزت القدرة عىل تنظيم الثقافة وقواعدها ،ثم نقل هذه ُ
َّ
املنظمة إىل الجيل التايل عن طريق التعليم الرسمي .ومع هذه التطورات صار
ممكنا أيضا ،عىل مستوى تخييل ،أن يكون املرء «قوميا» ( .)Gellner 1997وكان
اخرتاع آلة الطباعة وانتشار املواد املكتوبة بلغات محلية ،يف غرب أوروبا أوال ثم
بقية العامل فيام بعد ،إرهاصا باالنسجام والتامثل الثقافيني يف العرص الحديث.
وكان التعدد اللغوي (القدرة عىل الوصول إىل املعلومات باستخدام لغات أخرى)،
ورأساملية الطباعة (التي شجعت نرش الكتب عرب األقاليم) ،وبالطبع التجارة بوجه
عام وكذلك اإلمربيالية ،عوامل مسؤولة عن نرش الثقافة الغربية الحديثة ،مبا يف ذلك
أمناط النزعة القومية ومفهوم األمة الواحدة والدولة القومية (.)Anderson 1991
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كانت مثرة ذلك أن بزغت الرغب ُة يف تكوين أمة – أيْ امتالك لغة وثقافة وتاريخ
وسلف مشرتك ،وعنارص ذاتية مثل الوعي القومي وإرادة البقاء معا (Seymour,
) .Couture, and Nielsen 1996ومع وجود قاعدة ثقافية مشرتكة ونصوص تنقل
هذه القواسم املشرتكة وتعزز التجانس داخل ثقافة رفيعة واحدة أمكن للناس أن
ترسخت هذه الصورة عن طريق السيطرة
يتصوروا أنفسهم جامعة مم َّيزة .وعندما َّ
السياسية عىل مساحة جغرافية معينة صارت الجامعة أمة (.)Gellner 1997
ُ
الحكومــات اللغــة
وألن التامهــي مــع أمــة أمــ ٌر ذايت للغايــة تســتغل
والثقافــة وال ـراث لرتســيخ القوميــة لــدى الســكان وخلــق ثقافــة عامــة مميــزة
) .(Seymour, Couture, and Nielsen 1996أنظمــ ُة املعلومــات املدعومــة
حكوميــا (مبــا فيهــا املكتبــات) ونظــا ُم التعليــم الرســمي وســيلتان مؤثرتــان
لتثقيـ�ف (تسـ�ييس) الشـ�عب .وقـ�د َّ
بـين بنديكـ�ت أندرسـ�و ن �Benedict An
) ،derson (1991املعــروف بوصفــه األمــة أنهــا «جامعــة متخ َّيلــة» ،أن تقــدم
املــدارس والجامعــات يناظــر تقــدم القوميــة إىل درجــة تصبــح عندهــا املــدارس
(والجامعــات عــى وجــه الخصــوص) أكــر ظهــر للقوميــة و ُمعــن لهــا .وميكــن
الربهنــة عــى أن املكتبــات ،بفضــل ارتباطهــا بتقــدم املــدارس والجامعــات ودورهــا
يف تعزيــز القوميــة ،تصلــح أيضــا مقياســا للقوميــة.
وليك ُيشقَّ سبيل للوصول إىل القومية يلزم رسم خريطة لرقعة من األرض
وتطوير اللهجة املحلية لتصبح لغة قومية ،وجمع الحكايات الشعبية وتسجيلها،
وتصنيف تاريخ بطريقة منهجية يكون شاهدا عىل متيز الجامعة من جهة ويعزز
دعوى امتالكها إقليام معينا من جهة أخرى .وأوضح بنديكت أندرسون ( )1991أن
املكتبات يف أوروبا يف القرن التاسع عرش هي التي احتضنت املعجميني والنحويني
وفقهاء اللغة واألدباء الذين أرسوا أسس الهوية القومية .ومع ظهور النصوص
املطبوعة ،مبا فيها القواميس أحادية اللغة وثنائية اللغة ،راج اعتقاد أن اللغات
تكون « ِملكية خاصة» للجامعات املعينة التي لها الحق يف رقعتها املستقلة من
األرض  -عندما ُتتخ َّيل هذه الجامعات بوصفها مجتمعا  -والتي َتع ِقد عراها منظمة
أخوية بني أفراد متساوين باعتبارهم أمة بني األمم ( .)Anderson 1991وكثريا ما
كان قادة الحركات القومية الوليدة أفرادا ارتبطت ِمهنُهم إىل حد كبري بالتعامل
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مع اللغة ،فكان منهم كتاب ومعلمون وقساوسة ومحامون .فقد استغلوا معرفتهم
الشفهية ،واملكتبات ،والنصوص لدراسة الفولكلور والشعر امللحمي وتصنيف
املراجع املعجمية ووضع معايري اللغة األدبية .وعن طريق كتاباتهم صار الفولكلور
ركيزة للتصورات األسطورية الالزمة للتامهي مع الشعب واألمة.
أيدت الحكومات والقوميون املتقدون بالحامس ،يف أوروبا أوال ،ثم يف أماكن
الحمالت املنهجية للتأريخ التي سعت إىل البحث يف التاريخ
أخرى حول العامل،
ِ
القومي وكتابته ووضع األمة داخل نسق تاريخي متسلسل ومتَّصل .فكان تأسيس
دعوى تاريخية ووطنية باألحقية يف رقعة أرض أو الربهنة عىل وجود أمناط من
الوجود املتصل فيها مصدرين مهمني إلرساء الرشعية السياسية .ومبا أن اطالع املرء
عىل تاريخ أمته (مخ َت َلقا كان أو غري مخ َت َلق) أسهم يف تشكيل الهوية اإلثنية ،ومن ثم
القوميةُ ،ن ِقل «تاريخ» األمة بعناية عرب الصفوف الدراسية والكتب واملكتبات .وصار
التاريخ واللغة القومية (اإلنجليزية ،عىل سبيل املثال) منهجني دراسيني أساسيني يف
موحد
املنظومات التعليمية املتنامية يف القرن التاسع عرش .وأسهم تشكيل أساس َّ
للهوية القومية ونرشه يف إرساء عقيدة االستمرارية ،أيْ «االفرتاض الواثق مبعرفة
إىل من وإىل أيّ يشء ندين بوجودنا» ،وهي العقيدة التي قامت عىل أهمية فكرة
ٌ
«نسخة أرضية بالفعل للرسد األسطوري ،لكنها نسخة أسهمت يف إضفاء
األصول –
معنى للمقدس وجعله ُم ْد َركا بالنسبة إىل مجتمع منخرط يف عملية علمنة عىل
اتساع رقعة الوطن» ( ،)Nora 1989, 16وصار االنتامء اإلثني مصدرا مهام الحرتام
الذات واألصالة ( .)Eriksen 1993وبعد أن ح َّلت النزعة القومية محل األمناط
التقليدية للهوية ،مثل الدين والطائفة والطبقة ،صارت هي (السيام النزعة القومية
املتمركزة إثنيا) مفهوما مؤثرا لتحديد موقف الشخص يف عامله االجتامعي .ومن
بني الصور املتعددة التي نع ِّرف بها أنفسنا يف العرص الحديث ،تعدُّ الهوية القومية
وتوجه أفعاله
هي األوسع انتشارا ،و ُيعتقد أنها تحدد أيضا جوهر الشخص ذاته ِّ
()Greenfeld 1992؛ ومن ثم ،نفهم داللة ترصيح «أنا أملاين» أو «أنا رصيب».
يف دول العامل الثالث يعرقل الغياب النسبي للسجالت املكتوبة واملكتبات
َ
موحدة
واملدارس املؤثرة
تشكيل هوية قومية ومن ثم تشكيل دولة قومية َّ
ثقافيا عىل سبيل املثال لو أمكن للصوماليني إنتاج قاعدة معرفية كتابية عن
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ذواتهم – تاريخهم وجغرافيتهم ونظامهم اإليكولوجي وقانونهم املوروث
وثقافتهم املوروثة ومواردهم وكل يشء يتصل بشؤونهم (– )Abdulla 1996
موحدة تقف يف وجه هيمنة حكم
لرمبا أتاحت لهم هذه القاعدة أساسا لثقافة َّ
القبيلة .والصومال مثال عىل هشاشة األمم التي خضعت للسيطرة الكولونيالية،
والتي أخفقت يف بناء قاعدة متينة لنزعة قومية .ومل تصل مجموعات املواد
الثقافية باللغة الوطنية إىل جامهري عريضة ميكنها أن تدعم ثقافة مشرتكة
موحدا ووعيا قومياُ .
األمة حالة سياسية تعتمد رشعيتها عىل دعواها
وشعبا َّ
ُ
القبائل .أ َّما يف
بتمثيل مجتمع تع ِّرفه ثقافتُه ،لكن الهوية يف الصومال تع ِّرفها
ٌ
ثقافة عامة رسمية هوي ًة جامعية ،أيْ لغة قومية
فتيس
األمم املهيأة للنجاح ِّ
معرتفا بها وتاريخا وتراثا ثقافيا وطقوسا مقبولة جامهرييا (.)Poole 1996
وتقدم مقتنيات الكتب يف املكتبات (مبا فيها املجموعات األرشيفية) ،التي
ُتنتقى َّ
وتنظم يف ارتباطها برشوط ثقافية محلية ،دعام مؤسسيا للثقافة العامة
( .)Butler 1944وهي بدورها تتلقى دعام يف األغلب من الجامهري والحكومات
الرتباطها بالكربياء القومي (.)Cveljo 1998
وتخوض دول ما بعد الكولونيالية ،مبا فيها تلك الدول املستقلة حديثا عن
االتحاد السوفييتي السابق ،معركة مستمرة يف اسرتجاع إرثها املكتوب ،السيام
األرشيفي منه ،الستخدامه أساسا لدولة قوية .ويف اإلمرباطوريات ترتكز املواد
الثقافية يف مركز واحد ،وتدور عمليات تطوير الهوية أو تدعيمها حول أمة
أساسية يف حالة توتر (غالبا ما متيل إىل االنفجار بطبيعتها) مع عقائد رسمية
تع ِّرف الهوية أيديولوجيا بوصفها دولية وقامئة عىل الطبقة أو العرق ،مرجحة
يف الوقت نفسه التامهي مع الدولة املهيمنة .ومن ثم ُي َ
نتظر من املواد الثقافية
أن تدعم أوامر اإلمرباطورية والتامهي مع الدولة املهيمنة :كام هي الحال مع
اإلمرباطورية الربيطانية وإضفاء الصبغة اإلنجليزية ،وأيضا الشيوعية وإضفاء
الصبغة الصينية أو الروسية ،وكذا االشرتاكية القومية وإضفاء الصبغة األملانية،
وغريها .ومع االستقالل والتحرر من االحتالل يجب أن تستعيد األمة املستقلة
حديثا جوهر إرثها املكتوب ،وأن تشكل تاريخا يص ُلح مصدرا تنبثق منه القومية
واالتحاد الثقايف .وكام قالت باتريشيا كنيدي غرميستيد Patricia Kennedy
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) Grimsted (2001,1الخبرية يف جهود أوكرانيا فيام بعد استقاللها عن االتحاد
السوفييتي إلعادة بناء مجموعات الكتب القومية« :ال ميكن اإلجابة عن سؤال
ما إذا كانت أي أمة «لديها تاريخ» أم ال إجابة شافية من دون الرجوع إىل
أرشيفها؛ ألن أرشيف األمة تحديدا هو السجل امللموس ،وهو يف الوقت نفسه
الصورة املج َّردة لتطورها التاريخي».
ومن ناحية ثانية يف الوقت الذي تعزز فيه املكتبات الهوي َة القومية فإنها
تعزز أيضا مجاال كامال من مفاهيم الهوية – ترتاوح بني اإلثنية والدين ،والثقافة
اإلقليمية واملحلية ،والوعي بأساليب تقاطع ثقافة ما مع غريها من الثقافات.
تعزز املكتبات النشأة االعتيادية لألنشطة التلقائية للفرد كام تعزز استمرارها،
التي يفهم فيها املرء نفسه فيام يتعلق بالسرية والتاريخ .ومن دون املكتبات،
عب عنها يف رسديات متصلة تشهد عىل تقدم
ومن دون االستمرارية التي ُي َّ
الجنس البرشي والجامعة اإلثنية أو األمة ،من السهل أن يسيطر القلق عىل املرء
ويفقد بوصلة اتجاهه عىل املستويني الفردي والجمعي ( .)Giddens 1990إن
تنشئة أفراد مطلعني يتسم تفكريهم بالعمق ،له أثر تراكمي يف «إحداث توازن»
ملجتمع أو أمة متحرضة.
وعىل الجانب اآلخر قد يستحرض املتوثبون للسلطة واألنظم ُة السياسية
ذاكرات جمعية مؤثرة (ويقمعون غريها) من أجل دعم أشكال متطرفة من
القومية والتشويش عىل قضايا وتشتيت املعارضة واستغالل انعدام االستقرار
والفوىض .ورشعية املطالب باألحقية يف السيطرة عىل األرض وامتالكها تقوم عىل
استغالل تلك األنظمة لسجالت مكتوبة أو تدمريها .وعندما تكون القومية هي
القوة الدافعة خلف الرصاع ،يحدث تدمري املكتبات ألنها تحوي نصوصا تضفي
رشعية عىل سلطة ما أو تق ِّوضها ،وبسبب وظائفها يف تشكيل األمة ودعم مناخ
مثقف وبيئة اجتامعية ثقافية مستقرة .إن التدمري العنيف الذي يبدو جامحا
ومستعصيا عىل التفسري ،يكون يف األغلب وسيلة فعالة .فالحكومات تسعى إىل
دحر أعدائها وإحباط قدراتهم التنموية االجتامعية والثقافية وإبطال قدرتهم
عىل الفعل ضمن األنظمة العاملية.
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املكتبات والتنمية املجتمعية

باإلضافة إىل صون الذاكرة وتعزيز املعتقدات االجتامعية الثقافية ،تدعم
وتوسع آفاقها .كام تدعم املؤسسات التعليمية،
املكتبات املنجز ِ
ات الفكرية للمجتمع ِّ
وترتقي مبستويات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتحديث ،ومن ثم فهي ترثي
حياة الفرد واملجتمع عن طريق نرش املعلومات ومؤازرة األبحاث والتقدم الفكري.
وهي أساسية لعمليات التعليم التي ُت ِعد اإلنسان لحياة متحرضة؛ إذ إنها تصون
الحضارة عن طريق متكني األجيال املتعاقبة واحدا تلو اآلخر من الحفاظ عىل البنية
التحتية واملنظامت والبحث العلمي وتشغيلها ( .)Butler 1944وغرضها املزدوج يف
صون حكمة املايض املرتاكمة ،وجمع املعلومات يف الزمن الحارض ،يساند التوليف
الثقايف وتوليد معرفة جديدة (املكتبات العاملية الكربى.)1989 ...
اكتسبت األمم الصناعية الحديثة اسم «مجتمع املعلومات»؛ ألن سكانها
يعتمدون عىل منظومات متشابكة تنهض عىل التدفق املتواصل للمعلومات
وإنتاجها .وتتطلب هذه املنظومات وجود جامهري متعلمة ،أقلها أولئك املؤهلون
لرتجمة املعطيات إىل معلومات لها معنى ،ثم يف النهاية إىل معرفة (Zuboff
 .)1988إن الطبيعة املركبة لوسائط الطباعة هي التي تتيح إنتاج تحليالت موسعة
يقوم عليها منو املعرفة الذي ينهض عىل أساسه التقدم املادي والتغري االجتامعي
والنامء الفكري .ويتطلب البحث ،سواء كان نظريا أو عمل ّيا ،أمرين اثنني ،هام:
وعي بحال املعرفة القامئة وتدفقٌ للمعلومات متحرر من القيود نسبيا .ووسيط
ٌ
الطباعة يتيح هذه اإلمكانية.
توسع املكتبات نطاق الفائدة املرتجاة من وسائط الطباعة
وعالوة عىل ذلكِّ ،
عن طريق تنمية حجم مجموعات الكتب لدعم مستويات أعىل من التخصص.
يف املكتبات البحثية الكربى تستوعب مجموعات الكتب الشاملة جميع الفروع
املعرفية ،وتتيح االقتباس داخل املجاالت املعرفية وفيام بينها .وقد برز تداخل
التخصصات املعرفية باعتباره نهجا محوريا يف العمل عىل مواجهة مشكالت كربى
مثل التدهور البيئي والظلم االجتامعي والسالم .وباإلضافة إىل ذلك تؤازر املكتبات
البحث املعزز للنزعة اإلنسية ،القائم عىل إرث عريض ودراسة املواد املتنوعة
واملتفردة والغامضة التي ميكن أن تشمل مخطوطات ومجموعات الرقاع والوثائق
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األرشيفية ( .)Wallerstein and Stephens 1978وتوفر مواد املكتبات القوة
الدافعة للحركات الفكرية التي ُتستش َعر تأثرياتها ملدى أبعد من دوائر املعنيني
مبارشة ( .)Feather 1986وهي تساعد املجتمعات عىل اإلفالت من محدودية
زمنها ومن االقتصار عىل معرفة لحظتها الخاصة يف التاريخ فقط (،)Fulford 1993
والتكيف مع عامل الرأساملية الحديث الصناعي وازدهار التنظيامت والعمليات التي
تعتمد عىل الفصل بني الزمان واملكان (.)Giddens 1991
إن أبسط املجتمعات الحيوانية ذاتها ،الخاضعة ألمناط من املثريات
واالستجابة ،لديها منظومات معلوماتية معقدة .ويف عامل البرش اللغة هي
الوسيلة األساسية للسمو بالنشاط البرشي مبا يتجاوز آن َّية الخربة الحيوانية؛ إذ
تشبه اللغة املطبوعة آلة الزمن ،وتنرش تأثريات الحداثة عرب أرجاء العامل .وتنبثق
الحداثة من التحول من الثقافات الزراعية التي يعد فيها تعلم القراءة والكتابة
والوصول إىل املعلومات ميزة تتمتع بها الصفوة ،إىل الثقافات الحرضية والصناعية
التي ينترش فيها التعليم وتصبح الثقافة الرفيعة يف متناول الجميع (Gellner
 .)1997يف املجتمعات الحديثة يجب أن يتمتع الجميع بالقدرة عىل صوغ أو
فهم املعلومات ،التي تنفصل عن السياق األصيل للزمان واملكان .وهذا بدوره
يتطلب تعليام ممتدا ومواد مكتوبة يف متناول أيديهم .أما يف املجتمعات املنغلقة
فالتقدم صوب الحداثة مكبوح .عىل سبيل املثال كان نقص الكتب يف رومانيا،
التي اتسم نظامها بقمعه وتخلفه ،حادّا للغاية إىل درجة أن أول ما طلبه قس
إحدى الكنائس بعد انهيار الشيوعية يف العام  1989هو الكتب .كتب يقول:
«الكساء والغذاء مطلبان قصريا األجل ورسيعا ما ميكن تلبيتهام ،لكن الكتب هي
جواز سفرنا إىل التعليم الغريب حتى نحيط علام بعالَم عُ زلنا عنه لن ِّيف وثالثني
الكتب مستقبلنا» ( .)Wood 1990, 918كانت اإلمدادات الطبية العديدة
سنة.
ُ
التي أرسلتها بلدان غربية لرومانيا الجديدة ،بعد انفتاحها عىل العامل ،حديثة إىل
درجة أن األطباء هناك قد حاروا يف كيفية استخدامها .ويف الصومال أسهم نقص
البيانات اإلحصائية واالقتصادية ،ونقص املعلومات عن املسائل العملية والثقافية
واألدب املحيل وصناعة النرش ،يف االنهيار االقتصادي واالجتامعي والركود الثقايف
( .)Samatar 1994ويف العام  1990كانت هجامت العراق عىل املؤسسات
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الخاصة والعامة الكويتية ،مثل املدارس واملكتبات ،جزءا ال يتجزأ من خطة
العراقيني لتفكيك املجتمع التكنولوجي الحديث يف الكويت (.)Cassidy 1990
تعتمد مجاالت معينة للدراسة بشكل خاص عىل الوسائط املطبوعة
ومقتنيات الكتب .وأوضح مثال عىل ذلك هو ال ِعلم ،ذلك الذي ميكن أن يوصف
بأنه طريقة خاصة لتوظيف الذكاء البرشي ( )Postman 1992تتضمن عملية
متواصلة من التجربة والخطأ ،والقبول والرفض ،واالكتشاف وإعادة االكتشاف،
والتمحيص وإعادة التعريف ( .)Shera 1965إن الفتوحات الجديدة يف املعرفة
العلمية هي األساس للتقدم التكنولوجي ،وهو بدوره عملية متصلة من االبتكار
والتطوير واإلبداع والنقل والنمو والتنافس والتمتني .و ُتقدم املكتبات املعلومات
املرتاكمة والجديدة كل الجدة ،الالزمة لكلتا العمليتني .ومنذ عرص مرص القدمية
عندما انتظر البطاملة من الباحثني يف اإلسكندرية تقديم تطبيقات عملية،
ساعدت املكتبات العلامء والتقنيني عىل تبادل املعلومات الالزمة للجهود
الجامعية والرتاكمية يف حل املشكالت التي أمثرت ابتكارات تقنية (Pinch
 .)and Bijker 1987ودعم التكنولوجيا ليس إال إحدى طرق عديدة تتصل بها
املكتبات مع مسؤويل الحكومة والصناعة والرشكات التجارية ،الذين ال يتسنى
لهم أداء وظائفهم من دون تيار متصل من املعرفة.
وغالبا ما يرتبط التطور الثقايف للمجتمع مبستوى تطور مكتباته .فالرببرية
والجهل واالرتكاس الذي وسم الثقافة الرومانية بعد سقوط روما ،كلها تتعارض
تعارضا صارخا مع الرثاء الثقايف ملجتمعات سابقة مثل اليونان أو حتى الثقافة
الرومانية ذاتها يف أوج تقدمها .ويف الثقافات الراكدة ُتق َمع الوسائل التي يجري عن
طريقها توليد وصون ونقل اإلرث املادي والتقني والعلمي واألديب والفني واألخالقي
للمجتمع .يف أثناء هذه الفرتات يتضاءل األدب والشعر والفلسفة والعلم ،أيْ
املنجزات الرفيعة للحضاراتّ ،
كم وكيفا (.)Wallerstein and Stephens 1978
أيْ أن رأس املال الفكري ،إذا جاز التعبري ،يصبح معدوما أو يتعذر الوصول إليه.
واملقارنة مع الثقافات املزدهرة تكشف أن املجتمع النابض بالحياة واملتقدم ال
ينفصل عن سجالته ،أي أن الثقافة تحقق الوعي بكامل بيئتها املادية والسيكولوجية
والفكرية عن طريق السجالت املكتوبة ( .)Shera 1965واملكتبات مؤسسات محورية
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بالنسبة إىل املجتمعات التي تقدِّر التعلم املثمر (كام هي الحال مع التقدم
العلمي والتكنولوجي) واملتجدد (الذي يشري إىل التقدم النفيس االجتامعي ،أيْ
الذي يتعلمه كل جيل) والقادر عىل التغيري (أيْ يغذي التقدم الروحي واألخالقي)
) .(Tehranian 1990للمكتبات أدوار مهمة يف املنظومات املتشابكة التي تدير الذكاء
االجتامعي .وهي تشبه الخاليا أو املسارات العصبية للدماغ ،التي إذا ما تلفت تده َو َر
الدماغ .فيجب عىل املجتمع – إذا ما أراد تجنب االضمحالل – ليس ضامن استمرار
صونه للمعرفة القامئة فقط ،بل اكتساب معرفة جديدة واستيعابها أيضا (.)Shera 1965
ويقتيض االرتقاء الثقايف الالزم لتحقيق تقدم مستمر وجو َد منظومة ذكاء اجتامعي
ذات نطاق عاملي ُتكتسب فيها املعرفة وتصان وتتاح لطالبها .تبدأ هذه املنظومة
مبكتبات محلية تقدم مواد ترويحية وتثقيفية ،وتجمع مواد تحظى بأهمية محلية.
تبني هذه املكتبات شبكات مع مؤسسات أخرى مثل مكتبات املدارس واملدينة
والجامعات واملكتبات املتنقلة .وتتعاون املكتبات الحرضية والجامعية مع مكتبات
متخصصة مثل تلك التي تقيمها مؤسسات عسكرية أو دينية أو دار محفوظات .ويأيت
اإلرشاد والتنسيق من مكتبات وطنية أو مكتبة جامعية مخصصة لهذا الغرض ،تجمع
وتيس هذه املكتبات البارعة
وتنسقهاِّ .
ناتج القوائم املرجعية املعارصة بأكملها لبلدها ِّ
التعاون والتشابك بني املكتبات ،وهو ما قد يتخطى الحدود القومية يف نهاية األمر.
وهي تتيح الوصول إىل محتوى املجالت الدولية عن طريق قواعد البيانات .وتؤدي
املكتبات الوطنية عملها عن طريق منظامت مثل االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات
املكتبات ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتوحيد التوثيق
والصيغ التي تتيح يف النهاية تبادل اإلرث املكتوب لألمم والثقافات جميعها.
تشارك املكتبات يف البنية الفوقية لالتصاالت الدولية عن طريق كونها جزءا
من منظومات الخرباء التي عن طريقها ِّ
ينظم ذوو الخربة التقنية واملهنية مجاالت
عريضة من البيئة املادية واالجتامعية ( .)Giddens 1990تدعم املكتبات شبكات
نقل املعلومات ،وهي منظومات وقنوات اتصال وتبادل املعلومات وبثها تربط بني
املستخدمني وقواعد البيانات اإللكرتونية وقواعد بيانات القوائم املرجعية واستخدام
إقليمية ِّ
ٌ
ٌ
وعاملية يف منتهاها ،يف ظل
باطراد،
الحواسيب اآللية أو املكتبة .ومهامتها
إسهام التكنولوجيا يف تنظيم عاملنا.
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وينشغل ِّ
املنظرون مبا إذا كانت الحضارات املتاميزة ،سواء كانت مع َّرفة
بالجغرافيا أو بالتاريخ ،التزال تهيمن عىل العامل االجتامعي السيايس أم أن قوى
توحدها أنظمة عاملية .يرى أصحاب االتجاه
العوملة تخلق اآلن حضارة عاملية واحدة ِّ
األخري أن الكتب واملكتبات يجب أن ُينظر إليها بوصفها مؤسسات محورية يف ذلك
النظام العاملي؛ ألنها تحوي يف باطنها املعرفة التي تقوي الهوية الفردية والقومية
والثقافية .وميكن أيضا ملحتوياتها أن تؤكد بوضوح قو َة القيم املشرتكة (لحقوق
اإلنسان أو الدميوقراطية عىل سبيل املثال) وأث َر نرش املعلومات وتقارب األفكار
يف التقدم الثقايف .كام يتيح االستغالل الف َّعال للمكتبات مواءمة الذكاء االجتامعي
الالزم ملواجهة مشكالت عاملية.
وبغض النظر عن املغزى السيايس للحدود اإلقليمية ،تبقى حقيقة قامئة أنه
عندما ُتد َّمر مكتبة محلية فإن الرضر يلحق املنظومة املحلية أو الوطنية التي كانت
تعمل فيها املكتبة .فإذا دُمرت مكتبات كثرية تق َّوضت املنظومة الوطنية أيضا
وتالىش دورها يف صون القوة القومية .كام أن فاعلية املكتبات يف نرش املعلومات
عىل املستويني اإلقليمي والعاملي يهددها الخطر يف هذه الحالة .وعىل سبيل املثال
مل ُي ِعق تقويض الغزو العراقي للبنية التحتية املعلوماتية واملكتبات بالكويت قدرات
املنظومة املعلوماتية الوطنية الكويتية فقط ،بل عرقل أيضا الخطط الوليدة الرامية
إىل ربط املكتبات العربية يف شبكة معلومات وتيسري تبادل املعلومات اإلقليمية
وتوفري املواد العربية يف أرجاء العامل .فغالبا ما ترى املصالح الق َبلية والقومية املتطرفة
أن تدمري املنظومات املعلوماتية الدولية فرصة مواتية؛ ألن العالقات التعاونية التي
ترعاها هذه املنظومات املعلوماتية قد يتسع نطاقها إىل بذل جهود لكبح عدوان
نظام سيايس متطرف« .فإذا كان مثة نقيض لربط الشبكات املعلوماتية فهي القومية
عىل األرجح» (.)Fulton 1992, 40
قد ينطوي تدمري مكتبة مهمة أو منظومة مكتبات كاملة عىل رغبة املعتدي يف
النيل من مكانة العدو وحيوية حضارته – السيام إذا كان الدافع قوميا متطرفا أو
إمربياليا أو عنرصيا .فالقوة الدافعة الواعية أو غري الواعية لإلقدام عىل هذا الفعل
ُ
تقويض االستقالل الفكري واألديب للعدو ،وإضعاف هويته الثقافية ،وتدمري
هي
كتبه ومكتباته – أي الشهود عىل التقدم الثقايف لجامعة أو أمة .وهذه املسألة تقود
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مناقشتنا إىل النظر يف وظيفة املكتبات يف إثراء ثقافة املجتمع .فكام عرضت مناقشتنا
يف هذا الفصل ُي ِربز وجود املكتبات داخل مجتمع حديث متع ِّلم إنجازا ذا مستوى
معني من التقدم الثقايف .واملكتبة هي واحدة من املواقع املؤسسية العديدة التي
تضطلع مبسؤولية «خلق» ثقافة رفيعة ،وترى الصفوة الفكرية أن دور املكتبة يف إنتاج
اإلرث الثقايف وتوسيع نطاقه وصقله هو دور محوري ( .)Harris 1986فاملكتبات
متجسد لتلك املجتمعات التي تخوض التجربة «الحديثة» (.)Pfaff 1993
َمع َلم ِّ
وألن املكتبات دليل عىل وجود ثقافة رفيعة يعزى إىل املكتبات الوطنية عىل
وجه الخصوص وظائف جاملية .والحق أنه يف رحاب املكتبات يرتبط الفن بالثقافة
إىل حد الرتادف يف األغلب .وكثريا ما ُتربز بنايات املكتبات متيزا يف التصميم املعامري
والتشييد ،وتضم آثارا وقطعا فنية تشكل صورة كلية راقية ،أيْ أن املكتبة املهيبة
هي أث ٌر مدين أساس ،يدل عىل الرقي الثقايف ألمة ما ( .)Harris 1995واملخطوطات
األثرية الجميلة والكتب النادرة ُتع َرض فيها بوصفها قطعا فنية ()objets d’art
ودليال عىل ماض عريق متقدم ،وحارض مزدهر ،أو كليهام .وغالبا ما تكون املكتبات
أماكن ألنشطة أدبية وحفالت موسيقية وعروض فنية واستعراضات فنون أدائية،
وارتباطها بالفنون يجعلها ترتبط باالرتقاء الثقايف (Wallerstein and Stephens
 .)1978فانتصاب مكتبة مهيبة ومم َّيزة عىل أرض بلد ما ،يرتك أثرا يف املجتمع كله.
وعندما ُتد َّمر مكتبة ال يضيع اإلرث فقط ،بل تتكبد الجامعة التي تتامهى
انتكاس فخرها وكربيائها أيضا .فعندما ُأح ِرق املبنى التاريخي ملكتبة
مع املكتبة
َ
البوسنة الوطنية ومجموعات الكتب األثرية فيها يف العام ُ 1992صدم مواطنو
البوسنة املحارصون صدمة هائلة ،السيام يف رساييفو .يرجع تاريخ تأسيس هذه
املكتبة إىل العام  ،1945يف مبنى يعود إىل عرص اإلمرباطورية النمساوية املجرية،
وكان املبنى يف ذاته رمزا لرساييفو و«فخرا لهم جميعا» (.)Zeco 1996, 285
فاملكتبة مستودع معلومات وميدان أنشطة ،وهي مبنزلة نسيج ضا ّم بني الحارض
واملستقبل ( .)Rostow 1981لذا فمهام تكن الهوية املحددة لجامعة ما ،سواء
كانت أمة أو ِعرقا أو جامعة دينية أو سياسية ،فإن تدمري مكتباتها يعوق التطور
ُّ
ويحط من طبيعة الحياة ويق ِّوض احرتام الذات يف أوساط
الثقايف للجامعة ككل،
الجامعة .تدمري املكتبات يهدد أيضا مستقبل الجامعة عىل مستويات عديدة.
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ُ
كتاب أشبه ما يكون بقتل إنسان ،بل إن
«قتل ٍ
من يقتل إنسانا يقتل مخلوقا عاقال أ َّما من يد ِّمر
َ
العقل نفسه».
كتابا نافعا ،فهو إمنا يقتل
(جون ميلتون ،أيروباجتيكا)1644 ،

«إذا كانت الثقافة تضفي هالة من
االحرتام واإلجالل عىل مدينة العدو
أو بلده أو نظامه السيايس ،فإن قهر
تلك الثقافة يجب أن يتضمن نزع
هذه الهالة».

ألن املكتبات ترمز إىل قيم النزعة اإلنسية
والدميوقراطية التي أضحت متيز املجتمع
الحديث وترافد األمم ،يكون العنف املوجه
ضدها هجوما عىل هذه ا ُمل ُثل أيضا؛ إذ إنه
يخدم رؤية للعامل ال وجود فيها للفرد َّإل
لخدمة املهمة الجمعية للدولة .ويف ظل هذه
الرؤية ليست الكرامة واستحقاق االحرتام
والحقوق (مبا فيها حق االختيار والرتقي
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الفردي وحق البقاء) ملكية شخصية؛ ألنها سامت تهدد منط النظام السيايس الذي
يفرض آراءه القومية عن طريق ضوابط تسلطية واستبدادية سافرة .فال يستهدف
َ
الذات الفردية فقط ،بل الثقافة أيضا بوصفها قوام
الهجوم عىل الكتب واملكتبات
ُ
ٌ
ظاهرة غالبا ما يأيت يف ظ ِّلها عنف
ثم فالعنف ضد الثقافة
هوية الجامعة .ومن َّ
سيايس ،واإلبادة اإلثنية تأيت يف ظلها إبادة جامعية .وكام كتب شاعر القرن التاسع
عرش ،هايرنيش هاينه  ،Heinrich Heineيقول« :عندما ُيق ِدمون عىل حرق
الكتب فسوف يؤول بهم األمر أيضا إىل حرق البرش أنفسهم» .إن أغلبية ضحايا
القرن العرشين ،من الكتب والبرش عىل حد سواء ،نجمت عن رصاعات دارت
حول نزاعات سياسية وأيديولوجية ،وهذه حقيقة تشري إىل أن هذين العنرصين
املثريين للخالف من عنارص املجتمع اإلنساين والسياسة واأليديولوجيا ،يشكالن
إطارا نظريا لفهم ظاهرة إبادة الكتب.
يسوق هذا الفصل الحجة التي تذهب إىل أن تدمري الكتب واملكتبات عىل
نطاق واسع يف أثناء القرن العرشين َن َجم عن تضافر بني :بيئة اجتامعية مضطربة،
وزعامة تسلطية أو استبدادية ،وأيديولوجيات وسياسات متطرفة .تخلق الظروف
املتفسخة عىل مستوى قومي بيئة يسترشي فيها العنف .يف هذه البيئة يتطلع
السكان املنهكون الهامئون بال هدف إىل الزعامء الذين َي ِعدونهم بالخالص عن طرق
بنية سياسية واجتامعية جديدة قامئة عىل أفكار قادرة عىل تحويل وجه الحياة.
تس ِّوغ هذه األفكار ،التي قد تكون رجعية (قومية متعصبة أو إمربيالية ،أو عسكرية
متجد استخدام العنف
عدوانية ،أو عنرصية أو دينية) و/أو ثورية (شيوعية) ،بل ِّ
للوصول إىل غايات مثل التحقق القومي أو تحقيق عامل يوتويب .ومع إحكام األنظمة
السياسية سيطر َتها ،وغالبا ما تصبح أنظمة استبدادية ،فإنها متيل إىل وضع املكتبات
والكتب يف دائرة الشك بوصفها إ َّما مصد َر إثارة للفنت بطبيعتها أو أداة بيد العدو
أو كبش فداء ألمة أو جامعة إثنية أو طبقة اجتامعية تحبط سياسات تلك األنظمة.
وعىل ذلك يصبح نهب الكتب واملكتبات ووضع اليد عليها وإهاملها وفرض الرقابة
عليها وتدمريها تدمريا عنيفا من املامرسات املقبولة.
يركز اإلطار النظري املطروح يف هذا الفصل عىل أمناط سلوكية تنشأ من عالقات
متبادلة بني قوى سيكولوجية اجتامعية وسياق سيايس ،ومن ثم يستعني بنظريات
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يف مجاالت العلوم السياسية وعلم النفس وعلم االجتامع والتاريخ .وألن البيئة
املوجه ضد الثقافة ،يخصص
السيكولوجية االجتامعية محورية للغاية يف فهم العنف َّ
هذا الفصل حيزا كبريا ملناقشة املسائل السيكولوجية والسوسيولوجية املحيطة
بإبادة الكتب .وعىل رغم أننا استخدمنا أمثلة للتدمري املنهجي الذي انتهجته أنظمة
املفصلة للفصول
سياسية معينة بغرض التوضيح ،فإننا احتفظنا بدراسات الحالة َّ
املخصصة لتطبيق النظرية .وهذا اإلطار النظري عقالين يحاول رشح سلوك
التالية
َّ
يترسبل بالالعقالنية ،أيْ ظاهرة التدمري العنيف للكتب واملكتبات بوصفها سياسة
لها ٌ
غاية و ُمجازة رسميا.

أسباب التدمري

ميكن التدليل عىل أن تدمري املكتبات ينطوي عىل محددات كثرية بسبب تفاعل
قوى عديدة .ويف الواقع فإن تراكب العوامل املؤثرة والظروف الفوضوية غالبا ما
يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان التدمري غري مقصود أم متعمدا .وعىل رغم أن
عزو حادثة فردية لتدمري الكتب واملكتبات إىل دائرة الحوادث غري املتعمدة قد يكون
ومنسقا عىل نحو
ممكنا ،فإن التدمري املنهجي يجب أن ُينظر إليه بوصفه متعمدا َّ
نسبي .والتدمري إ َّما أن يكون داخليا (داخل أمة واحدة ويرتاوح بني أعامل الرقابة
عىل املطبوعات غري املثرية للجلبة أو الصخب وبني العدوان املتمثل يف التخريب
أو اإلرهاب أو االضطراب األهيل أو الحرب األهلية أو اإلبادة الجامعية) ،وإما أن
يكون خارجيا (كأداة من أدوات الحرب أو الغزو) .وعىل رغم أن تدمري الكتب
عىل نطاق محدود قد يقع يف أثناء االضطراب األهيل فإن التدمري الداخيل الكبري
يحدث عندما يبدأ نظام حكم سيايس جديد مبراقبة املطبوعات وتطهري الثقافة.
تخص جامعة ُمستذ َّلة معينة ،غالبا ما
قد يتفاقم هذا التدمري ليصبح َمحوا ملواد ُّ
تكون جامعة دينية أو عرقية أو سياسية .ويف أشد الحاالت تطرفا يشنُّ الثوريون
الذين يرون املكتبات بوصفها بقايا نظام اجتامعي أو سيايس خبيث ،حمل َة تدمري
ساحق ضدها .والواقع أنه بحلول القرن العرشين صار ُينظر إىل املكتبات حول العامل
باعتبارها ترتبط باملفكرين والتعليم والبحث العلمي والكولونيالية والتاريخ والرتاث
و ُمثل الدميوقراطية والنزعة اإلنسية ،وكان تدمري الكتب واملكتبات وسيلة يعرب بها
77

إبادة الكتب

ومناهضة للنزعة اإلنسية ،ومعادية للتاريخ،
الثوريون عن توجهات مناوئة للفكر،
ِ
ومخالِفة للغرب .فوقع بعض أشد أشكال التدمري عنفا بسبب الشيوعية .إذ تفرض
هذه األيديولوجيا ،التي تجسدت يف األنظمة السياسية االستبدادية ،عىل املكتبات
أن تكون يف خدمة الثورة (كام كانت الحال يف روسيا) ،أو «أن تكون يف خدمة الثورة
أو تتنحى عن سبيلها» (كام كانت الحال يف الصني) ،أو أن تصري غري ذات قيمة (كام
يف كمبوديا ،حيث ُقيض عىل السكان املتعلمني) .ووفقا للمبادئ العقائدية الشيوعية
يجب أن تعزز جميع املؤسسات الثقافية غايات املجتمع الجديد واإلنسان الجديد
وفق تعريفات الزعامء.
عىل الجانب اآلخر يف حالة التدمري الخارجي للمكتبات مثة دينامية أخرى.
إذ تشكل النزعة القومية ،املتجلية يف سياسات إمربيالية أو عسكرية عدوانية أو
عنرصية أو كلها مجتمعة ،دافعا مهيمنا للتدمري عىل يد اليمني السيايسْ ،
وإن
أظهر اليسار أيضا ميوال نحو نزعة قومية بغيضة .وهكذا ُد ِّمرت مكتبات بي ِد
متاست عقائدهم
القوميني مثل النازيني والرصب ،وبي ِد الشيوعيني أيضا الذين َّ
االشرتاكية مع نزعات إمربيالية (كام يف التبت عىل سبيل املثال) .يف أثناء الحرب
قد ُترتكب خطايا السهو واإلهامل حيث تقع الكتب واملكتبات ضحايا عندما
ُّ
تضل القنابل طريقها أو تحتل ٌ
قوات مباين مكتبة وترتكب فيها أفعال تخريب
عشوائية أو تجمع منها تذكارات حرب .بيد أن خطايا التكليف واالقرتاف ،مبا فيها
تدمري الكتب واملكتبات عىل نطاق واسع ،عادة ما تنهض عىل دافع يترسبل يف
الغالب بادعاءات الدمار غري املقصود .وعىل مستوى أقل الستحقاق اللوم (لكنه
مثري للقلق مع ذلك) يقف العنف ضد الثقافة ،مثل ذلك النمط الذي يحدث
يف أثناء القصف االسرتاتيجي الذي ُيعد م َّربرا يف إطار الحروب الحديثة – حادث
مؤسف لكنه غري متعمد .وعىل طول مقياس التعمد يأيت التدمري العمدي للمواد
املكتوبة واملكتبات بسبب وظيفتها املتمثلة يف مستودعات املواد التي ُتضفي
الرشعية عىل ُبنى السلطة القامئة و َتص ُلح رموزا وطنية تربز املكانة والثقافة.
ُ
فتع َمدُ
الهجامت العسكرية يف الغالب إىل استهداف مثل هذه الرموز ،باعتبار
هذا املسلك م َّربرا بوصفه حقا يف زمن الحرب .تستويل األنظمة السياسية عىل
الكتب بوصفها غنيمة حرب ،و ُتف ِّكك ال ُبنى التحتية املعلوماتية باعتبار ذلك
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ضم إقليم عىل الفور.
وسيلة إلخضاع العدو واإلعداد الحتالل طويل األمد أو ِّ
ومن األمثلة عىل ذلك تقويض العراق ملكتبات الكويت يف العام .1990
وغالبا ما تسعى األنظمة السياسية املتطرفة إىل محو هوية ا ُملعا ِرض املهزوم
وسيادته وفرض سيطرتها عىل جميع موارده .وتدمري املؤسسات الفكرية والثقافية
للعدو وسيلة من وسائل كرس إرادة املقاومة لديه والقضاء عىل املنافسة وإبطال
التهديد الذي قد تشكله عقائد األمة األخرى وقيمها عىل عقائد الذات وقيمها.
وهكذا دمر العراقيون املكتبات الكويتية يف إطار خطة الختزال الكويت إىل مستعمرة
مستض َعفة ،خاضعة إلرادة القوميني العراقيني – وهو منط يعيد إىل األذهان التدمري
النازي لبولندا .ودمر الصينيون مكتبات التبت ألن هذه املؤسسات دعمت هوية
مناهضة للتحول االشرتايك .ودمر
تبتية مستقلة قامئة عىل البوذية ،وهي عقيدة ِ
الرصب مكتبات املسلمني بسبب الرضورة املتص َّورة لتنفيذ تطهري إثني .وعندما
تكون غاية املعركة محو ثقافة ما (يف مقابل الرغبة الخالصة يف اإلطاحة بنظام
سيايس) ،يصاحب غزو األرايض وإخضاع سكانها تدم ٌري للمكتبات وأي مؤسسات
أخرى تساند الذاكرة أو تضفي رشعية عىل هويات قدمية (.)Chapman 1994
يسفر مثل هذا الغزو عن ِّ
الحط من قيمة أمم وثقافات بأكملها.
بدأ توظيف التدمري العمدي للمكتبات واملوارد الثقافية األخرى بوصفه
واحدة من اسرتاتيجيات الحرب يف القرن العرشين يف أثناء الحرب العاملية األوىل،
عندما محا األملان مكتبة الجامعة يف لوفني ببلجيكا التي عُ ّمرت قرونا .وعىل
مدى ستة أيام من أعامل الحرق وأخذ الرهائن والنهب واإلعدام ،دمرت القوات
األملانية املدينة القروسطية ومكتبة تضم  230ألف مجلد مبا فيها مجموعة
ضمت  750مخطوطا قروسطيا وأكرث من ألف كتاب مطبوع قبل العام 1501م.
ووفقا للمؤرخة باربرا توشامن ( )Barbara Tuchman 1962مل يكن إحراق
مكتبة لوفني مجرد عقاب عىل املقاومة البلجيكية ،بل كان أيضا تحذيرا ألعداء
أملانيا واستعراضا لقوتها أمام العامل .والحق أن إحراق تلك املكتبة كان صدمة
للعامل – داللة عىل براءة ذلك العرص.
ُأجرب األملان عىل تقديم تعويضات أفضت ،باإلضافة إىل مساع دولية كبرية
عقب الحرب ،إىل إعادة بناء تلك املكتبة .ويف أثناء الحرب العاملية الثانية ،أحرق
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األملان مكتبة لوفني للمرة الثانية .ويف الواقع لقد ك َّثف األملان تحت حكم النازيني
أسلوب تدمري املؤسسات الثقافية بوصفه سالحا لشن الحرب الحديثة،
توظيفهم
َ
وتوسعوا يف توظيفهم للرعب املتعمد عن طريق سياسات الدليل العسكري
َّ
نص عىل أن «الحرب ال ميكن أن ُتشن ضد
«عادات الحرب  »Kriegsbrauchالذي َّ
مقاتيل دولة العدو فقط ،بل يجب أن تسعى إىل تدمري املوارد املادية والفكرية
الكاملة للعدو» ( .)Tuchman 1962, 321أصبح التدمري أكرث تنظيام مام كان
عليه يف املايض ،وصار العنف الذي يستهدف املواد واملؤسسات الثقافية جزءا
محوريا من الخطة العامة لفرض السيطرة ( .)Borin 1993كان الغرض من
ذلك كرس إرادة السكان .وهناك أمثلة عديدة لكن املثال التايل من شأنه أن يكون
ذا داللة عىل التوجه النازي .ففي العام  1943سكبت القوات األملانية الغازولني
بطريقة ممنهجة يف كل غرفة من غرف مكتبة الجمعية امللكية يف نابويل ،وأشعلت
النريان فيها بإلقاء مقذوفات يدوية عليها؛ انتقاما ملقتل جندي .ملاذا فعل النازيون
ذلك؟ لعل التفسري األمثل هو أنهم علموا أن أهل نابويل يع ِّلقون أهمية كربى
عىل هذه املكتبة (ُ .)Stubbings 1993د ِّمر زهاء  200ألف كتاب ومخطوط ،مبا
فيها بعض أمثن كنوز التاريخ اإليطايل .كانت أملانيا النازية رصيحة وواضحة بشأن
استخدامها للعنف بوصفه سالح حرب الستهداف الثقافة ،ومثلها كانت اليابان
اإلمربيالية .وعىل رغم أن بعض حوادث التدمري التي ارتكبوها ميكن أن تعزى إىل
الطبيعة املقيتة للحرب الشاملة (التي تفرس حجم األرضار الجانبية املشكوك فيه
يف أثناء غارات القصف الجوي الشامل للحلفاء عىل املدن األملانية واليابانية) ،فإن
الجرائم األملانية واليابانية يف أثناء الحرب العاملية الثانية ( )1945 – 1939ت ِّربر
توصيفنا لها باعتبارها إبادة للكتب ،ومتا ِثل حاالت أخرى :تقويض العراق ملكتبات
الكويت ( ،)1991 – 1990واإلبادة اإلثنية التي نفذتها الصني يف التبت و«التطهري
اإلثني» للمكتبات يف يوغوسالفيا املفككة (.)1999 – 1991
إن الزعامء املتطرفني الذين يحوزون سلطة غري محدودة يف دولهم يدبرون
حمالت إبادة الكتب وير ِّوجون أفكارا متطرفة ويس ِّوغون للعنف (يف الداخل
والخارج) باعتباره رضورة للوصول إىل غايات أيديولوجية .أ َّما الظروف التي تفيض
إىل صعود أنظمة سياسية ترتكب إبادات الكتب فهي نتاج عمليات تنشأ من ميول
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سيكولوجية داخل الجامعة ،وتكون متأصلة يف نزوعها الثقايف وتنشط جزئيا من ج َّراء
ظروف حياتية عسرية أو «أوقات عصيبة» .وتكمن الجذور السيكولوجية والثقافية
للقتل الجامعي (أي العنف السيايس) يف أمناط االستجابة للتفسخ االجتامعي الذي
ينجم عن أحد أمرين أو كليهام :الحرب واالضطراب الناجم عن التحول الرسيع نحو
التحرض والعلمنة والكساد االقتصادي ( .)Staub 1989هذه املجموعة من العوامل
ذاتها تتصل أيضا بالعنف الذي يستهدف الثقافة ،وهو ناتج نهايئ لعملية يحركها
اإلحباط و«ضعف كامن يف املجتمع يعوق بطرق عديدة َ
سبل التحقق الشخيص
والجمعي لالحتياجات اإلنسانية األساسية» ( .)Lumsden 1983, 4وعندما يرى
األفراد أن األمن والرفاه وتصورهم عن الذات ورؤيتهم للعامل بل الحياة نفسها موضع
تهديد ،وعندما تخلق الظروف الثقافية واالجتامعية مطالب تفوق ما ميكن أن تلبيه
املوارد املتاحة للناس ،تتدفق مشاعر الغضب والسخط واليأس (Marsella and
 ،)Yamada 2000وتفقد النامذج االجتامعية الثقافية والسياسية التقليدية مكانتها،
ويتحول الناس إىل رؤى بديلة – عىل سبيل املثال النزعة القومية أو الشيوعية –
تسوق وعودا بشأن الهوية واألمل والتحكم يف مجريات األحداث .يف أوروبا عقب
الحرب العاملية األوىل خلقت التوقعات الكبرية والغامضة التي احتضنها ماليني
الفالحني العاطلني املرشدين ،وقدامى املحاربني ،واألبطال عىل الجبهات ،والطالب
املتربمني ،أرضا خصبة للنزعة القومية الحادة والفاشية اللتني وعدتا بالتجديد ،وكذلك
بإيجاد املأوى والغذاء والوظائف ،وعرضتا عىل املجتمع الهوي َة واإلرشاد وأسلوب
التنظيم ( .)Einaudi 1968يف الوقت نفسه طرحت الشيوعية رؤية بديلة لتقويض
البنى االقتصادية الجائرة ووعدا مبجتمع عادل يؤ ِّمن حقوقا متساوية .وبوجه عام
قدمت األيديولوجيات الرجعية والشيوعية رؤية عن عامل جديد وأفضل بصورة
جذرية ،يتمكن فيه الفرد أو الجامعة أو املجتمع من تحقيق أقىص إمكاناته.
تتسم األيديولوجيات السياسية عىل نحو خاص بقدرتها عىل إغواء الجامهري؛ إذ
تربر تحركها مبواجهة االستضعاف واإلحباط والوهن الذي تفرضه األوقات العصيبة.
وعالوة عىل ذلك تحدد األيديولوجيات كبش فداء فتقدم بذلك مسارا ملامرسة
العدوان الذي ينشأ عن مشاعر االستضعاف .فثمة آثار نفسية مفيدة لتحديد
«عدو» يف أوقات الفوىض عندما ال ُيرى بغاة واضحون ( .)Staub 1989فالعدو
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ميكن أن يتجسد يف أيّ خطر عىل الرفاه والسالمة والبقاء ،كام هي الحال عندما
ينظر إىل دولة مجاورة أو قوة بعيدة باعتبارها «تعمل عىل إحباط» املصري القومي،
أو عندما «تل ِّوث» بعض األعراق سالل َة املجتمع و َت ُحول دون هيمنة عرق متفوق،
أو عندما «تخ ِّرب» طبقة من طبقات املجتمع الثور َة .وألن الكيان الذي يتمتع بهذه
اإلمكانية والقدرة ميلك إطارا ثقافيا مؤسس ّيا يتضمن يف العادة كتبا ومكتبات ،تصبح
هذه اآلثار املادية واملؤسسات بدورها مستهدفة.
تعب عن املدى الكامل
تتضمن إبادة الكتب مامرسات يرعاها النظام السيايس ّ
للنمط الذي ناقشناه آنفا .فقد ِّ
يدشن االنزالق إىل التطرف مرحلة أوىل إلبادة الكتب
تحدث فيها مجانسة وتوحيد للخطاب القوميُ ،وتا َرس فيها الرقابة عىل املكتبات
بالسبابة إىل عدو و َيدْعون
العامة .وهي مرحلة تتضمن أيضا قادة مؤثرين يشريون َّ
إىل شن حمالت إلحباط تأثرياته التخريبية .ومع ذلك ميكن اعرتاض هذه العملية
وكبح جامحها .يف خمسينيات القرن العرشين َن َجم عن اشتداد مناهضة الشيوعية يف
ُ
استهداف
الواليات املتحدة برعاية السيناتور جوزيف مكاريث Joseph McCarthy
مفكرين وشخصيات إعالمية وفرض رقابة عىل مكتبات .غازلت حمالت مكاريث
ميول الجامهري نحو استعداء الفكر ومناهضة الليربالية ومناوأة الشيوعية .وعىل
رغم أن الشعب األمرييك ،يف نهاية األمر ،نبذ هذه الحركة ،فإن التفكري برو َّية يف
النزعة املكارثية يقودنا إىل عدم الركون إىل فكرة حصانة املجتمعات الدميوقراطية
ضد التطرف األيديولوجي.
لكن ما «األيديولوجيا» ،وما الذي يفعله املرء أيضا إىل جانب اإلشارة بسبابته
إىل عدو بعينه؟

األيديولوجيات

عىل رغم أن األيديولوجيا تع َّرف يف الغالب تعريفا عاما بوصفها أيَّ بناء من
العقائد أو الفكر ،فإن املصطلح ُيستخدم بطرق عديدة مختلفة .فرغم أنها ُتستخدم
أحيانا مرادفا لكلمتي عقائد ورؤى ،فإن علامء السياسة واملؤرخني يف القرن العرشين
يع ِّرفونها بأنها نسق معتقدات سيايس يسعى إىل إعادة بناء املجتمع بصورة شاملة،
فهي تختلف عن العقائد والرؤى يف وضوحها وتنظيمها منهجيا وشموليتها وإلحاحها

82

إطار نظري إلبادة املكتبات

بدرجة أكرب ،وكذلك يف التكثيف الحاد للرتكيز املنصب عليها ( .)Shils 1931بالنسبة
إىل هؤالء الباحثني تشري األيديولوجيا إىل برنامج اجتامعي سيايس متطرف أو فلسفة
مش َّيدة حول فكرة لتحويل املجتمع ،وهذا هو املعنى الذي نطبقه يف هذا الكتاب.
وفق هذا االستخدام للمصطلحِّ ،
األيديولوجيات لتنظيم
توظف النظم السياسية
ِ
املعتقدات واالتجاهات يف مجموعة قواعد مشرتكة وعامة ومتفق عليها تساعد
عىل تنظيم السلوك والتحكم يف السياقات االجتامعية والسياسية (.)Taylor 1991
وبدال من أن تنشأ هذه القواعد بني الناس الذين تحكم األيديولوجيا سلوكهم تشكل
الصفوة املتسلطة أو (يف نهاية األمر) االستبدادية هذه القواعد ،وتفرضها عىل الناس
فرضا .األيديولوجيا نظرية ،تشبه الخريطة ،فهي تفرس الظواهر االجتامعية املركبة،
وتبسط السلوك االجتامعي السيايس.
وتجعل التوقعات السلوكية ملموسة ومد َركةِّ ،
واملبادئ األيديولوجية واضحة وصارمة ( ،)Taylor 1991وهي تحل محل املنظومات
القيمية التقليدية مثل تلك املنظومات القامئة عىل مبادئ دينية.
يف مناخ سيايس قائم عىل األيديولوجيا يجب أن يتطابق ٌّ
كل من السلوكني الفردي
والسيايس مع منط شامل من املعتقدات األخالقية واإلدراكية .فالقراءة والبحث،
من وجهة نظر املتطرفني السياسيني عىل سبيل املثال ،نشاطان سياسيان ،وغرضهام
تعزيز الغايات األيديولوجية ،وهام ليسا نشاطني تكمن فيهام قيمة تتمثل يف إثراء
حياة الفرد وتعزيز القاعدة املعرفية للمجتمع اإلنساين .ويف الواقع إن املواطنني
يف ظل نظام سيايس متطرف ال يلزمهم – بل يجب عليهم – أال يلجأوا إىل أفكار
تقع خارج املنظومة األيديولوجية للفكر .واألنظمة السياسية التي تنارص مثل هذه
األيديولوجيات ال ترى «السعي َّ
املنظم إىل الحقيقة – عن طريق اإلجراءات العلمية
وبالنمط املم ِّيز للعلم الحديث – جزءا من التزاماتها» ( . )Shils 1931, 73فمجاالت
النشاط املستقلة ،والتقليد املستقل الخاص باملسعى الفكري املنضبط ،بل امللكات
الفكرية املستقلة للفرد وجهوده الخاصة كلها مفاهيم غريبة عن النهج القويم
التوجه األيديولوجي.
الذي يفرضه ُّ
وعىل رغم مظهر القوة الذي يوحي به تطابق األفكار ،يبقى الخوف مصدر
السلطة .إذ يخىش ُ
الكتب :يخشون السامح للمعلومات
أبواق األيديولوجيات
َ
بالوصول إىل الناس ،ويخشون أيضا البحث املعريف والتعلم املتحررين من
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األغالل الفكرية .ومبا أن األيديولوجيات ترتعرع يف ظل االنغالق الفكري
تقع الكتب واملكتبات تحت طائلة شك كبري بوصفها كيانات تؤازر ّ
كل من
املنظومات التقليدية واتساع األفق الفكري ،وتكمن فيها إمكانية التأثري يف
اإلدراك الفردي ونرث بذور االنشقاق ،فاملكتبات والكتب ميكن أن تكون مناهضة
للرؤية األيديولوجية .وعىل مدى التاريخ أعلن الحكام املتطرفون رضورة تدمري
الكتب واملكتبات.
يف قبضة الصفوة املتطرفة تصبح األيديولوجيا ّ
حل مجردا يقتيض تطبيقا عامليا؛
لذا فهم يحشدون عنارص الالعقالنية يف السلوك البرشي ( .)Pfaff 1993عىل سبيل
املثال يتحول إحراق الكتب إىل طقس احتفايل يبعث يف النفس قوة ،كام ُيظهر
رضب رجل مسن من جامعة منبوذة قوة الذات وحيويتها .وينهض الفكر األلفي
ُ
( – )Millenarianismالذي يعني رفض العامل املعارص الذي أفسدته الرصاعات
بني التوجهات املتنازعة – عىل أساس تر ُّقب فحواه أن التغيري الكامل والجذري
وحده هو الذي سيخلق عالَام خلوا من النقائص ،عالَام متحوال إىل كامل سيايس أو
اجتامعي ،أيْ يوتوبيا .يف ظل هذه األنظمة ُيستحث الناس عىل نبذ املايض ،ويف بيئة
قوامها االلتزام الحاميس والتام باملهمة األلفية ،تصبح مواد الثقافة الرتاثية زائدة عىل
الحاجة .ففي ظل هيمنة األيديولوجيا النازية أشاد جوزيف غوبلز ،وزير الدعاية
املوجهة األملاين ،بإحراق الكتب بصوت مبتهج قائال:
وهكذا ،لقد أبليتم [أيها الطالب] بالء حسنا يف هذه الليلة بإلقاء
آثار املايض هذه يف قلب النريان .هذا استعراض مفعم بالقوة وعظيم
ورمزي ،استعراض ينبغي أن يو ِّثق للعامل أجمع ما ييل :هنا تتهاوى
األسس الروحية لجمهورية [فامير] نوفمرب .لكن من هذا الحطام سوف
تنهض عنقاء روح جديدة ...املايض يرقد هنا يف قلب النريان ...واليوم،
ُتظ ِّلنا هذه السامء ،وأمام هذه األلسنة من النريان سنقسم َق َسام جديدا:
الرايخ الثالث واألمة وزعيمنا أدولف هتلر – يعيش! يعيش! يعيش!
()Snyder 1981, 121–2

ليك تكتسب أيديولوجيا ما ظهريا سياسيا يجب أن تعتنقها باألساس كتلة حرجة
ِّ
وتسخر الدولة عن
من املواطنني .وغالبا ما تكون الخطوة األوىل هي فرضها قرسا.
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أساليب الهيمنة التي تعزز ُمثل الحكومة .ويسفر تصا ُرع
طريق هياكلها الرسمية
َ
أيديولوجيتني عن مصري مفزع بالنسبة إىل املواد الثقافية (والسكان) يف املناطق
املتنازع عليها .يف العام  1940احتلت القوات الروسية دول البلطيق :إستونيا والتفيا
ولتوانيا ،و«ط َّهرت» مكتبات بيع الكتب واملكتبات العامة ،فحرقت الكتب غري
املقبولة وحظرت  4آالف كتاب وكتيب يف إطار عملية تحويل البيئة الثقافية لتتفق
مع املعتقدات الشيوعية .ويف العام  1941اجتاح النازيون هذه الدول فتخلصوا
من املواد الشيوعية وأخضعوا املطبوعات واملؤسسات الثقافية للمعتقدات النازية.
ُ
وطرد النازيون من هذه البالد يف « .1945 – 1944مل تسبب األنظمة السياسية
املتعاقبة إهدارا مر ّوعا ألرواح البرش فقط ،بل تناوبت أيضا عىل حظر الكتب
وتطهري املكتبات وإعادة كتابة التاريخ والكتب املدرسية» (.)UNESCO 1996, 4
تعب األنظمة
قد تكون األيديولوجيات مرآة لسياسات اليمني أو اليسار .وقد ِّ
السياسية املد ِّمرة والعدوانية ،بدرجات متفاوتة ،عن ميول أيديولوجية متعددة.
وبسبب البنية السياسية لألمم الحديثة فإن النزعة القومية هي القوة ِّ
املنظمة
التي تقف خلف أغلب األنظمة السياسية .وعندما تصبح دولة ما قومية متطرفة
بشكل عدواين ،وتتبنى القومية برنامجا أيديولوج ّيا شامال ،فإنها قد تتبنى أيضا
حججا ومامرسات إمربيالية وعسكرية عدوانية وعنرصية .يف هذا السياق تستعيد
األذهان أملانيا النازية واليابان اإلمربيالية .بل إن دولة ثورية مثل الصني ،التي
تحركها الشيوعية ،قد تتأثر بالنزعة القومية وميولها املالزمة لها (كام يف عالقاتها مع
التبت) .ومع ذلك فحتى بني األيديولوجيات والسياسات املتصاحبة عادة ما تهيمن
أيديولوجيا واحدة وتسوق الحجج املنطقية األساسية امل ِّربرة للعنف وإبادة الكتب.
ففي الرصاعات الداخلية يف القرن العرشين كانت الشيوعية هي العامل الرئيس ،أما
يف الرصاعات الدولية فغالبا ما كانت القومية هي العنرص الجوهري.

النزعة القومية

من جذورها يف أوروبا تنامت القومية لتصبح املثال السيايس املهيمن يف
العصور الحديثة .وهي مرتبطة بالسيادة الشعبية ورضاء املحكومني والعلامنية،
وتضاؤل الوالءات املرتبطة بالدين والقبيلة والعشرية واإلقطاع ،واتساع التحول
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إىل التحرض والتحول إىل التصنيع وتقدم وسائل االتصال ( .)Kohn 1968القومية
هي متاهي شعب مع دولة تشكلت حول بقعة جغرافية محددة .تتشكل هوية
هذا «املجتمع املتخيل» ( )Anderson 1991داخل روابط مجتمعية لهويات
أولية تصوغها لغة وإثنية مشرتكتان ودين مشرتك .ومبجرد أن ُيربط الوالء بهذه
الهويات األصلية ،ميكن توجيه مساره .وتستمد القومية إغراءها اآلرس من مزيج
من الرشعية السياسية والقوة الشعورية ،أي القوة املستش َعرة من «االنتامء» ،من
معتبة .لكن لدى القومية إمكانية اإليحاء باالستقطاب
كون الفرد صاحب هوية َ
استنادا إىل قواعد واضحة لالستيعاب واالستبعاد؛ فالقومية يف قبضة املتطرفني قد
ُتغ َرس عند مستوى خبيث ،و ُتستغل لتسويغ سياسات عنيفة ،و ُتط َّور باعتبارها
أساسا أيديولوجيا لسلوك متعصب.
ومازال هناك جهد أكادميي مضن وبلبلة بشأن الفاعلية النسبية للقومية؛ ألن
دورها يف السياسات املعارصة والشؤون العاملية كان عبارة عن قوة تكامل وقوة
تفكيك – بالتناوب .قلة من الباحثني هم من يتساءلون بشأن أهمية القومية
أساس البنية السياسية والتنظيمية الحديثة ،لكن بعض الباحثني تحدثوا
بوصفها َ
عن قدرتها عىل تسميم الحياة السياسية واالجتامعية .يشري بنديكت أندرسون
( )1991إىل القومية بوصفها «انحرافا يف التاريخ العمراين الحديث» .يف وقت
مبكر يعود إىل العام  1849كتب جون ستيوارت ميل  John Stuart Millيقول
إن القومية تجعل البرش غري مبالني بحقوق ومصالح «أي مجموعة من البرش سوى
تلك املجموعة التي تحمل االسم ذاته الذي يحملون ،وتتحدث اللغة ذاتها التي
حب الحرية لدرجة أن الناس
يتحدثون ...وحتى اآلن ،تفوق عاطف ُة االنتامء القومي َّ
عىل استعداد ِّ
لحث حكامهم عىل سحق حرية واستقالل أي شعب ال ينتمي إىل
عر ِقهم ولغتهم» (كام ورد االقتباس يف .)Kohn 1968, 67عىل الجانب اآلخر يؤكد
بعض الباحثني أن القومية ميكن أن تكون قوة إيجابية ،مثلام هي الحال عندما
كانت هي القوة السياسية األساسية التي حشدت املقاومة ضد النازية .فالقوة التي
أوقفت تقدم هتلر كانت «إنجليزي َة ترششل املنيعة ،أي قدرته عىل حشد الشعب
الربيطاين بتوظيف خطاب الوطنية امللتهب واستحضار التاريخ ،والتجا َء شارل دو
غول إىل «فكرة معينة» عن فرنسا «بوصفها مكرسة ملصري سام واستثنايئ» ،ووطني َة
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الهولنديني والبلجيكيني والرنويجيني والتشيك والبولنديني وغريهم ممن كانوا عىل
استعداد ملواصلة القتال يف العامني  1940و ،1941يف وقت كان من املستحيل التنبؤ
فيه بالنرص» (.)Pfaff 1993, 77
هذه األمثلة املستقاة من أدبيات كتبت عن القومية تربز االستخدامني
الشائعني للنزعة القومية ،وهام :اإلشارة إىل عقائد الوطنية املفرطة التي تسعى
إىل دفع مصالح األمة إىل األمام عىل حساب األمم األخرى ،ووطنية أخرى أقل يف
توسعيتها ،أي التفاين يف سبيل األمة التي ينتمي إليها الفرد والوالء لها .وهناك
ُّ
أسلوب آخر لتفسري تنوع االستخدام يحدد الفارق بني «قومية املجتمع املفتوح»،
أيْ مجتمع سيايس تعددي يؤكد حق تقرير املصري للفرد وألمة من املواطنني
بغض النظر عن العرق أو االنتامء اإلثني ،و«قومية املجتمع املنغلق» ،التي تؤكد
وتأصل الجذور يف تربة
السمة األصلية لألمة ،واألصول املشرتكة (العرق والدم) ُّ
وطنية متوا َرثة ،ونقاء إثني .يأيت اإللهام بالنسبة إىل قومية املجتمع املنغلق من
ال َق َبيل واإلقليمي ،وهو مستمد من الحتمية البيولوجية والتاريخية (Kohn
 .)1968وتتحول قومية املجتمع املفتوح إىل قومية منغلقة عندما تنتحل طبيعة
متطرفة وتتخذ لنفسها سامت األيديولوجيا.
وصف هانز كون ) Hans Kohn (1968القومية بأنها عقيدة سياسية تلهم
الوالء األسمى لغالبية الناس تجاه الدولة القومية ،ولها وظيفة بوصفها اإلطار الذي
ال غنى عنه لكل األنشطة االجتامعية والثقافية واالقتصادية .وهو يرى أيضا أن
القومية تتبدى بأشكال مختلفة ألنها مرشوطة بالبنية االجتامعية واإلرث الفكري
والتاريخ الثقايف واملوقع الجغرايف للمجتمع الذي تظهر فيه .واملدهش عىل أي حال
هو هذا التامثل الجوهري لنمط االستثارة الذي يحدث يف األغلب ويكون أداة
محورية يف تحويل د َّفة القومية من عقيدة حميدة إىل أيديولوجيا مس ِّممة :فالقومية
التي يعبَّ عنها بوصفها أيديولوجيا ترتعرع يف ظل ظروف التفسخ االجتامعي الذي
يحتضن املظامل وقابلية التأثر املتزايدة بااللتزام األيديولوجي وبالزعامء االستبداديني
الذين يقدمون حلوال لتغيري املجتمع.
يف هذا الكتاب تشغلنا القومية بوصفها أيديولوجيا ،أيْ الربنامج االجتامعي
السيايس الشامل املسوق بقوة العقيدة الذي يقدم قواعد منهجية ويسعى إىل
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إحداث تغيري جوهري للمجتمع .فالقومية بوصفها أيديولوجيا «تعرب عن الرغبة
املحمومة لدى الجامهري التي مل تحظ باعتبار كاف يف أن يكون لها تأثري يف
أوساط ثقافات العامل» ( .)Berlin 1991, 261فقد استغل زعامء من أمثال هتلر
وميلوسيفيتش وصدام حسني املظامل الحقيقية لشعوبهم واستحرضوا أساطري كربى
عن املصري واالضطهاد القوميني ليك يدعموا أفعاال عدوانية تفيض إىل مستقبل مجيد
مزعوم .ومت ِّهد مشاعر اإلحساس باالضطهاد لدى كتلة حرجة من السكان الطريقَ
أمام اختيار كبش فداء واإلشارة بالسبابة إىل «األعداء» .والعدو هو أي طرف يعرقل
تح ُّقق األمة املثالية برفضه إقرار دعاواها ،وباحتالله ما ينظر إليه بوصفه إقليام
قوميا ،وبإعاقته التعبري عن شخصيتها القومية أو استخدامها لغتها (.)Pfaff 1993
وألن وظيفة املكتبات تتمثل يف أنها مستودعات مادية ورمزية لصون الذاكرة والهوية
القومية والثقافية ،فإنها تعد شاهدا عنيدا ضد الدعاوى القومية املتطرفة؛ لذلك قد
ُتحى من الوجود إذا اعتُقد أنها عائق أمام إدراك العظمة والقوة القوميتني.

العسكرية العدوانية واإلمربيالية

غالبا ما تنهض القومية عىل دعائم من العسكرية العدوانية وسياسة شبه
أيديولوجية هي اإلمربيالية .والعسكرية العدوانية أسلوب تفكري َيع ّد الحرب
واالستعداد لها أداة محورية يف السياسة الخارجية والشكل األرقى للخدمة العامة
( .)Burns 1933وعندما تعطي الدولة واملجتمع أولوية للقوات املسلحة تتجىل
العسكرية العدوانية بوصفها توجها سياسيا وعالقة قوة هرمية .ويف املجتمع ذي
ينص ُب
النزعة العسكرية تحدد القوات املسلحة منفردة (غالبا عن طريق زعيم ِّ
نفسه قائدا أعىل لكل من الجيش والشؤون املدنية) طبيع َة املؤسسات األساسية يف
الدولة واختيار القادة وتخصيص املوارد وحقوق املواطنني وواجباتهم (Radway
 .)1968وقد تهيمن العسكرية العدوانية عىل املعتقدات عن طريق تقديم آليات
متعارف عليها محكومة بقواعد كام هي الحال عندما تحشد أمة ما مواردها
للحرب ،أو قد ترتبط باأليديولوجيا يف املجتمعات االستبدادية حيث تتشابك
أجهزة الدولة بالجيش .وتتكيف النزعة العسكرية العدوانية بصورة جيدة مع
األيديولوجيات املتطرفة ألن مصطلح «الجيش» يف ذاته ينطوي عىل قبول القوة
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َّ
متجد
املنظمة بوصفها وسيلة مرشوعة لتحقيق أهداف اجتامعية (ّ .)Lang 1968
العسكرية العدوانية بنية مؤسسية ،هي املؤسسة العسكرية ،وتعيل من شأن
وظيفتها ،وهي مامرسة العنف ( .)Radway 1966ويرى ذوو النزعة العسكرية
املتطرفة العنف يف الغالب تعبريا عن الفحولة ومبامرسته تكون «إراقة الدماء فعال
مطهرا ومقدَّ سا ،أ َّما األمة التي تعد العنف منتهى الرعب فقد ضاعت رجولتها»
(كام ورد االقتباس يف  .)Blackey 1982, 412وتأيت اإلمربيالية يف ظل النزعة
العسكرية العدوانية .تضيف اإلمربيالية مجموعة قيم (مبا فيها املصلحة الوطنية
واملصري الواضح) تس ِّوغ شن الحرب إىل الدرجة التي تصبح عندها الحرب رضورة
( .)Carlton 1990ورمبا من األفضل أن ينظر إىل اإلمربيالية ،وهي التي مل تبلغ
شموليتها مبلغ شمولية القومية أو العسكرية العدوانية أو الشيوعية ،بوصفها
سياسات  .policyاإلمربيالية ترمي إىل «خلق إمرباطورية وتنظيمها والحفاظ
عليها ،أيْ دولة ذات مساحة شاسعة مكونة من وحدات قومية متاميزة ومتنوعة
بدرجة أو أخرى تخضع إلرادة مركزية واحدة» (.)Bonn 1968, 605
والعالقة بني اإلمربيالية والعسكرية العدوانية تكافلية .فاإلمربيالية تسعى ،عن
طريق تعزيز التوسع وزيادة الرثوة القومية والغزو الخارجي ،إىل تحقيق املجد
والرثوة والهيمنة .وينشأ عدوان األمة اإلمربيالية من توجهات متيز النزعة العدوانية
العسكرية – فالغريب أو األجنبي أو ما يقع وراء الحدود هو الرببري .وبطريقة
منافية للعقل ،سواء أكان ذلك الكيان الخارجي يشكل تهديدا علنيا أم ال ،فإنه ُينظر
إليه عىل أنه كيان يجب «الدفاع عن الذات» ضده .وألن النزعة العسكرية قامئة
عىل انضباط وهرمية صارمني فهي تتطلب من املواطنني والجنود عىل حد سواء
أن يظهروا والء شخصيا متطرفا للزعيم ،وأن يتنازلوا عن الشخصية الفردية برمتها.
والحرب أداة إلنفاذ إرادة زعيم مؤ َّله ،أو لإلرساع بدوران عجلة الحتمية البيولوجية
واالجتامعية لالنتقاء الطبيعي وبقاء األصلح .وتنهض اإلمربيالية ،وهي عقيد ُة تف ُّوق
وقوة ،عىل االعتقاد بأن قدرة األمة لها أصل إلهي يحتِّم عىل أهلها استغالل هذه
القدرة .عىل سبيل املثال ُن ِّفذ مرشوع اليابان اإلمربيايل يف ظل إمرباطور يتمتع
بسلطة كبرية .واعتقد الجيش ،املدفوع برؤى تح ُّول اليابان إىل إمرباطورية قامئة
عىل حق إلهي ،أن الحرب ،بل العنف ،سيعود بالنفع يف مآل األمر ليس عىل اليابان
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وحدها بل عىل ضحاياها أيضا .فالصني ،عىل سبيل املثال ،ستكون بلدا أفضل بسبب
عدوان اليابان (.)Chang 1997
يشري ذوو النزعة العسكرية العدوانية إىل العدو بأصابعهم :هذا يستحق
التدمري .وألن نظام اليابان السيايس كان منوذجا منط ّيا لنظام ذي نزعة عسكرية
عدوانية َن َجم عن سعيه لبناء إمرباطورية يف ثالثينيات وأربعينيات القرن العرشين
مقتل زهاء ستة ماليني رجل وامرأة وطفل يف أثناء احتالل الصني وكوريا وإندونيسيا
وبورما والصني الهندية ( )Indochinaوأماكن أخرى يف آسيا ،فكان احتامل أن يلقى
املرء حتفه عىل يد القوات اليابانية يف تلك املناطق يف أي سنة من تلك السنوات
نحو  1يف املائة ( .)Rummel 1992أما معدل تدمري الكتب واملكتبات ،فقد كان
مطابقا لهذه النسبة يف رضاوته .عىل سبيل املثال د َّمر اليابانيون كل املكتبات يف
الفلبني .وعىل مدى التاريخ كثريا ما تورطت العسكرية العدوانية واإلمربيالية يف
تدمري الكتب واملكتبات .ويف حالة عدم تعرض املكتبات للتدمري أو تركها لعوامل
املناخ بعد خسارة عسكرية ،كانت ُتح َمل إىل بلد املنترص غنيمة حرب .عُ رف عن
يوليوس قيرص ونابليون ،عىل وجه الخصوص ،اهتاممهام بإثراء مرياث بلديهام عن
طريق نهب املكتبات .ويف القرن العرشين ،مثلام أضفى األملان طابعا منهجيا عىل
القتل الجامعي ،كذلك فعلوا بالنسبة إىل نزوع القوى املتحاربة نحو تحطيم القوة
الجاملية والثقافية للعدو عن طريق تدمري موارده املادية أو االستيالء عليها .ووفقا
ملنطق النزعتني القومية والعسكرية العدوانية فإنه إذا كانت الثقافة تضفي هالة
من االحرتام واإلجالل عىل مدينة العدو أو بلده أو نظامه السيايس ،فإن قهر تلك
الثقافة يجب أن يتضمن نزع هذه الهالة ( .)Detling 1993بهذه الطريقة تتسلق
أمة وجدت الدافع يف رؤي ٍة ألفية السلم الثقايف وتحقق املصري والهيمنة اللذين وعد
بهام الزعيم.
يف الحرب العاملية األوىل برشت النزعة العسكرية العدوانية املنفلتة واإلمربيالية
التي تنتقص أطرافها بعرص الحرب الشاملة .فقد حقق الجيش األملاين عىل أرض
الواقع الرعب الذي طرحه ِّ
منظر القرن الـ  19كارل فون كالوزفيتس Karl von
 Clausewitzواالسرتاتيجيون العسكريون من بعده بوصفه رضورة لترسيع عجلة
الحرب .ووفقا للنظريات الحديثة للحرب ،فالحاجة إىل جعل الحرب قصرية وقاسية
90

إطار نظري إلبادة املكتبات

وحاسمة تفرتض مسبقا أن املدنيني ال ميكن استبعادهم من دائرة االستهداف
والهجوم؛ إذ عندما تكون الحرب قاهرة وغاشمة مبا يكفي فستضغط الجامهري
املروعة عىل قادتها لالستسالم ( .)Tuchman 1962يف الحرب العاملية األوىل جربت
القوات األملانية (وقوات الحلفاء) أساليب عرضت أرواح املدنيني وموارد األمة
للخطر ،وفيام بعد طور الجانبان أساليبهام من دون االعرتاف بأن استخدام الرعب
غالبا ما يكون غري ذي جدوى ويزيد من صالبة املقاومة .لطاملا كانت إحدى غوايات
الحرب أنها تعد مبكاسب مادية .واألنظمة العسكرية العدوانية واإلمربيالية تتجاهل
احتاملية أن تكون تلك املكاسب رسيعة الزوال وأنها غالبا ما تتضاءل أمام التكاليف
التي ُتتَكبد من جراء االنتقام واملعارك املمتدة .وسعيا وراء إقامة مجتمع متحول،
تنتقل الحكومة العسكرية أو اإلمربيالية بسهولة من محض غاياتها السياسية إىل
دائرة التعصب السافر ،فتسفر الحرب الشاملة عن دمار شامل.

العنرصية

تشكل القومية والعسكرية العدوانية واإلمربيالية ثالوثا مهلكا ،بل يصل إىل
مدى أبعد يف بشاعته عندما ميتد نزوعه نحو اإلجحاف فيصل إىل أبعاد أيديولوجية
تشمل سياسات عنرصية .وبحكم تعريف العنرصية بأنها اعتقاد أو مبدأ يذهب إىل
أن االختالفات العرقية تحدد املنجزات الثقافية والفردية ،فهي من حيث الجوهر
روح من جنون العظمة ترسي يف شعب وتساوي بني «اآلخر» و«العدو» .وتتخذ
العنرصية سامت أيديولوجية عندما يسعى الزعامء املتطرفون إىل تعزيز تفوق العرق
الذي ينتمون إليه عن طريق برامج رسمية تنكر أن لألعراق األخرى حقوقا أساسية.
تزدهر العنرصية ،مثل غريها من التجليات األيديولوجية ،عندما يكون املجتمع
متفسخا ،عندما تتبنى الجامهري البائسة حلوال تبدو بسيطة وقاطعة ملحنتهم .ويتيح
وجود كبش فداء خلقَ مسار لهم لتفريغ عدوانيتهم .وباستغالل الخوف اإلنساين
الغريزي من الغرباء ،تتمكن األيديولوجيا العنرصية برسعة من تأليب األغلبية ضد
عنرص من عنارص السكان املحليني ببساطة؛ ألن أهداف األمة تقدم بوصفها متوقفة
عىل سامت مرتبطة بالعرق ،وينظر إىل جميع األفراد املفتقرين إىل هذه السامت
باعتبارهم عقبة كؤودا أمام موكب األمة نحو التقدم.
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إن ما يع ِّرف أحد األعراق هو بالتأكيد يشء متغري .العرق ،يف مجال األنرثوبولوجيا،
هو مجموعة من البرش لهم سامت جسامنية وجينية مشرتكة .ويشري استخدام
أكرث شيوعا للمصطلح إىل مجموعة برشية تربطها ساللة أو وراثة مشرتكة .وميكن
أن يشري املصطلح أيضا إىل أي مجموعة يوحدها تاريخ أو لغة أو سامت ثقافية.
والتعريف العنرصي ألي عدو ميكن أن يستند إىل أي من هذه التعريفات املفردة أو
أي مزيج منها ،وهذه مرونة ال ينتج منها سوى تعميق االلتباس يف تحديد خطأ هذا
املعتقد .وتضيف الفوارق امللتبسة بني العرق واإلثنية طبقة أخرى من االلتباس.
جادل البعض بأن «العرق» ينبغي أن يكون مصطلحا يختص بالسامت الجسامنية
املتشابهة ،أما مصطلح «اإلثنية» فيختص بالسامت الثقافية املتشابهة (Carlton
 .)1990والعرق ،كام برهن البعض ،يتعلق بتصنيف البرش إىل فئات ،بينام تتعلق
اإلثنية بالهوية القومية الثقافية لجامعة برشية (أي مدى متسك الفرد بالتقاليد
واملامرسات الثقافية وأسلوب حياة جامعة ما وتعبريه عن ذلك) (Marsella and
 .)Yamada 2000وهناك مصطلح ثالث كثريا ما يستدعيه الذهن أيضا هو «التمركز
اإلثني» ( ،)Ethnocentricويع َّرف بأنه «النظر إىل العرق أو الجامعة اإلثنية التي
ينتمي إليها املرء باعتبارها تحتل األهمية األعىل» .العنرصية ،السيام املس َّوغة
أيديولوجيا ،هي التجيل املتنامي اطرادا مع التمركز اإلثني.
وتربز العقيدة القومية االشرتاكية األملانية ،املعروفة أيضا باسم النازية ،بوصفها
مثاال فاضحا لأليديولوجيا العنرصية .فقد برهن الخبري اإلحصايئ الشهري يف مجال
القتل الحكومي (جرائم القتل التي ترتكبها الحكومات ضد شعبها) ر .ج .روميل
) R.J. Rummel (1992، 84عىل أن قدر التدمري الذي أسفر عنه التصور النازي
بشأن أمة آرية متفوقة ،كان مساويا يف القوة والتأثري ،ويف كل تفاصيله ،ملا أسفرت
عنه املاركسية السوفييتية والصينية – إذ إن «تصور النازيني للمجتمع الصالح،
وتفسريهم الخاص للحقائق وبرنامجهم للميض قدما نحو هذه اليوتوبيا مل يكن أقل
طغيانا وال تجربا وال سفكا للدماء» من األنظمة الشيوعية .اإلبادة الجامعية لليهود
– وهي ،مثل غريها من اإلبادات الجامعية ،أساسية يف بناء املجتمع (Gourevitch
 – )1998كانت مثرة نزوع راسخ نحو التسلطية وترسيخ أيديولوجي شديد العناية،
وواحدة من أعتى الدول التي ُأديرت بدقة بالغة عىل مدى التاريخ .صاغ النازيون
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صورة لليهود بأنهم «شبح خطر ال ريب فيه» ( )Gourevitch 1998, 95وعدّوا
الدماء اليهودية مسؤولة عن تلويث األمة وإضعافها ،فنجم عن ذلك خسار ُة أملانيا
يف الحرب العاملية األوىل وكساد اقتصادها وتدهورها بعد الحرب .ووفقا لرؤية
النازيني – وهم مجموعة ضمت باحثني ومفكرين كثريين – كان التحقيق الكامل
للتسيد املحتوم للعرق اآلري متوقفا عىل إبادة اليهود .تجىل االلتزام املطلق وغري
االعتذاري بالعنرصية يف سياسات جعلت للتطهري العرقي أولوية أعىل من الجهود
األساسية يف زمن الحرب .فعىل سبيل املثال ،كانت للعربات الصندوقية التي تنقل
اليهود إىل معسكرات االعتقال أولوية عىل وسائل نقل اإلمدادات العسكرية
والقوات ،بل كان ذلك يف مراحل حاسمة من الحرب .ومل تتوقف السلوكيات
الرامية إىل التخلص من السكان اليهود إال عندما دحرت النازية بعد سحق برلني.
وتكثيفا للجهود الرامية إىل التمييز بني «نحن وهم» جاوز النازيون معاداة السامية
وصاغوا برامج للتعامل مع الجامعات اإلثنية «األدىن» كلها ،بدءا بالبولنديني.
ابتدر املسؤولون األملان بإعدام املفكرين واملعلمني البولنديني وتفكيك الشبكات
التعليمية وتدمري املكتبات ،ثم حاولوا إجبار الفالحني الباقني عىل العمل بالسخرة
حتى املوت .ويف إطار ما ُ
اصطلح عليه اسم «محرقة نازية منسية» (a forgotten
 )holocaustقتل النازيون  3ماليني بولندي غري يهودي ومثلهم يهودا بولنديني –
أي  22يف املائة من إجاميل سكان بولندا (.)Lukas 1986
يوضح الربنامج النازي للتخلص من اليهود ما اإلبادة الجامعية بالضبط :هي
خطة عمل منسقة هدفها تدمري جامعة برشية بكاملها .وتتسم اإلبادة الجامعية
بشمولية القصد ( ،)Carlton 1990أي أن الباعث عىل توسعها يرمي يف األغلب
إىل ما وراء إزهاق األرواح بتفكيك اآلثار واملؤسسات الثقافية لجامعة برشية .ففي
كل من أملانيا وبولندا ُفجرت املعابد اليهودية ،ودُمرت الكتب واملكتبات اليهودية
أو صودرت بطريقة منهجية لتُستخدم يف معاهد ُخصصت ملواجهة «املشكلة
اليهودية» .هذه املعاهد ،وأي معرفة سواء «علمية» أو «تاريخية» ُت ْظهر تفوق
العرق اآلري ،كانت تتلقى متويال سخيا .تشيع مثل هذه املامرسات يف األنظمة التي
تسوقها األيديولوجيا ،إذ تتحول جميع املؤسسات االجتامعية والثقافية يف النهاية إىل
أدوات للدعاية األيديولوجية ،ويتحول اإلجحاف إىل واقع يسوغه الفكر (Carlton
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 .)1990وتتطلب اإلبادة الجامعية سيطرة تامة عىل األدلة أو محوها؛ فهي التي
تثبت وجود جامعة ممتهنة أو منجزاتها الثقافية التي تناهض املسوغات التي
يسوقها مقرتفو اإلبادة لتربير التمييز ضد اآلخر وإفنائه.
يعطي النظام السيايس العنرصي وزنا لإلثنية أكرب مام تفعل األقلية اإلثنية ذاتها،
وهذا الواقع يوحي ضمنيا بالذاتية التي تنطوي عليها التصنيفات املختلفة ،وهو
مثل ما توحي به الدرجة املتذبذبة التي يتامهى بها األفراد مع جامعة متمركزة
حول إثنيتها أو يستمسكون بهويتهم بوصفها محددا مهام .ومبجرد أن ُتستهدف
جامعة بسبب إثنيتها حتى يتعاظم وعيها بهويتها اإلثنية .ومن األمثلة عىل ذلك
التطهري اإلثني الرصيب للبوسنة يف أثناء تسعينيات القرن العرشين ،الذي دفع
بوسنيني علامنيني كثريين إىل تبني معتقدات إسالمية راديكالية كرد فعل عىل هذا
االستهداف .التصنيفات العرقية يف ذاتها فئات ال هي مطلقة وال فكرية خالصة،
لكنها ميكن أن ُتستخرج من الجعبة ليك تكون عامال مؤثرا عندما يتيح تحديد هوية
ما ميزة يف التنافس عىل مصالح اجتامعية أو جغرافية سياسية نادرة (Eriksen
 .)1993وميكن أن تكون العنرصية أيديولوجيا فعالة يف الحروب القامئة عىل القومية
املتطرفة ،عندما تكون الغاية إخضاع بلد وتطهريه ( )Maas 1996واالستيالء عىل كل
يشء .وقد أفادت اليابان من العنرصية يف مرشوعها الرامي إىل السيطرة عىل آسيا يف
بدايات القرن العرشين ،وباملثل أفاد منها الرصب يف مرشوعهم لخلق رصبيا الكربى.
ٌ
نزعات قومية متطرفة ،تكتيس الهوية أهمية بالغة،
عندما تصاحب العنرصي َة
وغالبا ما يربز الزعامء تركيزا خالصا بل متعصبا عىل شيطنة الجامعة الغريبة
وسحقها .وألن اآلثار واملؤسسات الثقافية تعرب عن الهوية بطريقة ملموسة،
يصبح من الرضوري إخامد التجيل الثقايف لتلك الجامعة ،ومحو أي دليل عىل
وجود تلك الجامعة من املناطق املتنازع عليها .عىل سبيل املثال ،دمرت جرائم
اإلرهاب العنرصية املتواصلة والتطهري العرقي وتطهري سجالت املحفوظات يف ليبرييا
جميع املتاحف واملحفوظات تقريبا (.)UNESCO 1996
وبوروندي ورواندا
َ
عىل مدار تسعينيات القرن العرشين ،ويف أثناء تفسخ يوغوسالفيا إىل جمهوريات
ودويالت حبيسةُ ،طهرت مناطق عديدة من الجامعات اإلثنية املخالفة .ومن أشد
األمثلة الصارخة عىل ذلك ُ
قتل الرصب واغتصابهم وتهجريهم للمسلمني والكروات
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من قراهم .وكان الثمن املدفوع للنجاة يف أغلب الحاالت التنازل قرسا عن صكوك
ملكية املزارع والبيوت والسيارات .عالوة عىل ذلك ،صودرت وثائق رسمية شملت
شهادات الدبلومات وأوراق تسجيل السيارات وشهادات امليالد ودمرت كلها .وصار
األفراد والعائالت بال دليل عىل هوياتهم ومن دون ممتلكات .و ُمحيت سجالت
البلدية والسجالت التاريخية والثقافيةُ ،وأحرقت املحفوظات واملكتبات حتى ُسويت
باألرض ،وكذا ُفعل بالكنائس واملساجد واملتاحف واآلثار التاريخية .يرتك تدمري اآلثار
واملؤسسات ،عىل املدى البعيد ،أثرا يف «تطهري» املنطقة أكرب من تدمري البيوت
واملتاجر التي ميكن أن يعاد بناؤها عىل أي حال .سحق كرامة الناس وسعادتهم
وقدرتهم عىل تلبية احتياجاتهم األساس ماديا ومعنويا ،ومسخهم إىل مجرد حطام
برش ،خطوة حاسمة عىل طريق الرش النهايئ املحض ،وهو إزهاق أرواحهم .وهكذا
تعرب األيديولوجيات التي تجتث جامعات بأكملها وتستأصل تقاليدها من الجذور
عن نبذ عميق لإلنسانية ،وتسهل انزالق البرش إىل هاوية أخالقية بعيدة الغور.

الشيوعية

من الجدير باملالحظة االنتباه إىل أن األيديولوجيات والسياسات الرجعية ،مثل
القومية واإلمربيالية والعسكرية العدوانية ،ليست القوى الوحيدة املستحثة لإلبادة
الجامعية .فالشيوعية ،وهي أيديولوجيا ثورية ،تورطت حتى أذنيها يف مامرسات إبادة
جامعية ،مثلام تبني بوضوح من سحق ستالني لطبقة الكوالك (( )Kulaksطبقة الفالحني
السوفييت املورسين نسبيا) وتدمري نظام بول بوت للسكان املتحرضين واملتعلمني
يف كمبوديا .وهكذا فقد تكون السامت التي تحدد الجامعة املستهدفة تاريخية أو
بيولوجية أو إثنية أو دينية ،لكنها يف حالة الشيوعيني قد تكون أيضا سياسية أو اجتامعية
اقتصادية .كان هدف الشيوعية الثورة ،التي ُعرفت بوصفها «واحدة من االنتفاضات
السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية أو الثقافية ،أو كلها جميعا ،التي تدعو إىل تغيري
جذري يف النظام القائم ،وتتسم بأنها رسيعة نسبيا وتوظف بوجه عام القوة أو التلويح
باستخدامها» ( .)Blackey and Paynton 1976, 8وبالتايل ،فالصفوة االقتصادية
والسياسية للنظام السابق والجامعات السابقة التي قد تقوم بدور القوى املضادة
الرجعية واملتمردة غالبا ما تصبح مستهدفة يف األساس .وكثريا ما امتدت جرائم
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اإلبادة الجامعية لتشمل هجامت عىل املواد الثقافية واملؤسسات التقليدية ،ومن
ثم عىل الكتب واملكتبات .وقد سجل ج .و .فولربايت  J.W. Fulbrightمالحظة قال
فيها« :الثورة الحقة غالبا ما تكون عنيفة ،وعادة ما تكون عنيفة للغاية .فجوهرها
تدمري النسيج االجتامعي ومؤسسات املجتمع ،وهي محاولة ،ال تكلل بالرضورة
بالنجاح ،لخلق مجتمع جديد بنسيج اجتامعي جديد ومؤسسات مستحدثة» (كام
ورد االقتباس يف .(Blackey 1982, 405
متتد جذور املعتقدات الشيوعية يف عمق أحداث مثلت ردود أفعال عىل كرب
اجتامعي كبري – يف الثورة الفرنسية التي كانت سابقة تاريخية لالنتفاض ضد اإلجحاف
االقتصادي والسيايس السافر ،وكذلك يف الحركة املاركسية التي كانت استجابة
فكرية ضد ظروف العمل القاسية والتفسخ االجتامعي الذي نجم عن التحول إىل
التصنيع .حددت املاركسية ،وهي مجموعة نظريات صاغها الفيلسوف واالقتصادي
األملاين كارل ماركس يف القرن التاسع عرش ،الرصاع الطبقي بوصفه القوة الفاعلة
الرئيسة للتغري التاريخي ،وتنبأت بأن يخلف نظام اشرتايك أو مجتمع غري طبقي
الرأساملي َة .عقب الثورة الروسية يف العام  1917متكن لينني ،الذي استحدث بنية
إدارية لالشرتاكية الراديكالية وأسهم يف استحداث برنامج أيديولوجي هو الشيوعية،
من تعديل املعتقدات املاركسية بصورة عميقة لتتواءم مع الظروف الروسية .ويعد
كتابه الصادر يف العام « 1902ما العمل؟» )? (What Is To Be Doneاملصدر
األساس للعقيدة التنظيمية الشيوعية .وفيه تربز أربع أفكار ،هي :الخوف من أن
تكون العفوية قوة موجهة يف الثورة ،واعتقاد أن الطبقة العاملة بحاجة إىل اإلرشاد
والتوجيه من طليعة ثورية لديها وعي سيايس ،وأن تكون هذه الطليعة حزبا صغريا
يتكون من ثوار مختارين بعناية ،ومنضبطني يف أدائهم ،ويعملون يف ظل توجيه
شديد التمركز ،ومفهوم «االحتكار السيايس» مبعنى غياب املنافسة مع هذا الحزب
يف القدرة عىل الوصول إىل الجامهري (ُ .)Fainsod 1968قمعت جميع أشكال
َ
انتقال الحكومة
املعارضة وسوغت اللينينية ،بعد أن صارت أيديولوجيا الدولة،
الروسية من التسلطية إىل االستبداد .بينام مىض خليفة لينني ،ستالني ،بالديكتاتورية
إىل مدى أبعد بتنكره للامركسية اليوتوبية الداعية للمساواة وتأسيس ديكتاتورية
داخل الحزب قامئة عىل «اكتشافه» أن الدولة يجب أن تصبح أقوى قبل أن يحيق
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بها ضعف .ويف ظل قيادته صارت الشيوعية الروسية أيديولوجيا متعصبة سوغت
تدمري جميع مناهضيها من البرش واملؤسسات .وباستغالله االشرتاكية عباء ًة تخفي
سعيه نحو السلطة أمر ستالني بقتل ماليني البرش ،وهي نسبة كبرية من مجموع 62
مليون ضحية من املواطنني واألجانب قتلها الحزب الشيوعي السوفييتي يف القرن
العرشين (.)Rummel 1994
قدمت املعتقدات الشيوعية يف النهاية قاعدة أيديولوجية لإلطاحة
بالبنى الجائرة للسلطة يف بلدان عديدة .انبثقت الشيوعية ،مثل غريها من
األيديولوجيات ،من الذين يصارعون تلك الظروف االقتصادية واالجتامعية
الكارثية ،واجتذبتهم .وكافح الشيوعيون من أجل تصدير ثورتهم بتوعية الناس
بإمكان وجود واقع آخر ،ثم عرضوا الشيوعية بوصفها البديل الحتمي لإلجحاف
القائم .أما أعداء ثورتهم فهم ،كالعادة ،األثرياء وذوو السلطة – مبن فيهم الصفوة
السياسية والدينية املحلية والقوى االستعامرية بتوجهاتها الغربية .وبالنسبة إىل
َّ
املضط ِهد ألنها تدعم مهاراته وقيمه وأسلوب
الثوريني متثل الكتب ،بل تجسد،
حياة الطبقة الربجوازية .والكتب مقتنيات أنيقة فارغة ،فهي تطيل أمد املايض
فيصبح عائقا أمام ثورة الحارض واملستقبل واإلبداع والتقدم (.)Thiem 1979
وألن املكتبات تدعم الرتاث والبنى القامئة للسلطة ،فهي تجسيد للمنظومات
الثقافية التي حبست الجامعات ذات املكانة املتدنية يف درجات مختلفة من
الحجب الثقايف ( .)Harris 1986ويف إطار املؤرشات الثورية تطلب انتصار
الربوليتاريا محو النزعات الربجوازية وانقطاعا حاسام مع املايض ،ومن ثم كانت
تأثريات الشيوعية عىل املكتبات مدمرة إىل أبعد الحدود.
بالنسبة إىل ماركس «تراث جميع األجيال البائدة مثل كابوس يلقي بثقله عىل
عقول األحياء» ( .)Marx 1963:15ووفقا ملا يرى جون ثيم )Jon Thiem (1979
ال تخالج اليوتوبيني (مبن فيهم الثوريون الشيوعيون مثل ماركس) أيُّ شكوك بشأن
أساليبهم النتقاء الكتب التي ستد َّمر أو املضامني الدامئة لعملية التدمري التي ال
رجعة فيها .فرؤيتهم الكونية هي وحدها املقبولة ،وإنكارهم لحق األجيال التالية
يف اختيار ما سيقرأون صارم ألن النظام الجديد سيبقى إىل األبد« .بالنسبة إىل
اليوتويب املعارص تدمري تعاليم املايض ،أو مراجعته واختزاله الراديكايل ،ميثل انقطاع
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العملية التاريخية ويشكل رشطا أساسيا للسعادة والعدالة» (.)Thiem 1979, 519
وبالنسبة إىل األنظمة السياسية الثورية يبدأ التاريخ بالثورة.
غالت روسيا يف الرقابة عىل املطبوعات فتطرفت .وبدءا من العام 1917
سيطرت عىل املكتبات الروسية «سياسة التطهري الدائم»؛ إذ دارت عجلة الرقابة
وفقا إلمالءات الحزب يف كل مرحلة (.)Korsch 1983, 2
كانت لحمالت التطهري سمتان رئيستان ،هام الحامية األيديولوجية للجامهري
والتشويه املتتابع لسمعة املعارضني السياسيني .وبانتصاف العام  1918كادت أرفف
املكتبات القدمية الراسخة تكون خاوية تقريبا؛ إذ ُأرسلت الكتب إىل مصانع الورق
أو ُحفظت يف مستودعات .وبحلول العام  1924حددت قوائم الكتب عمليات محو
املطبوعات املشكوك فيها ،السيام يف مجاالت الفلسفة وعلم النفس واألخالق والدين
والعلوم االجتامعية والعلوم الطبيعية وتاريخ األدب والتاريخ والجغرافيا واآلداب
وكتب األطفالُ .أزيلت أعامل أفالطون وكانط وتولستوي ودوستويفسيك وآخرين،
فيام أطلق عليه غوريك اسم «مص دماء الفكر» .ورمبا أمكن استخالص سياسة الحزب
الشيوعي يف هذا الشأن من تعليقات زوجة لينني ،كروبسكايا ،التي كانت واحدة من
الرقباء عىل املطبوعات ،فقد كان من املرغوب فيه تطهري كتب الفالسفة ألنها تروج
أفكارا ضارة ،وأيضا ألن وجودها كان عبثا؛ إذ «لن يقرأ رجل من جامهري الشعب
كانط»؛ أما الكتب األخرى فهي خبيثة ومهلكة ألنها تتحدث عن الدين أو هراء أنظمة
الحكم التقليدية أو موضوعات «وىل زمنها» (كام ورد االقتباس يف .)Korsch 1983, 12
طرحت كروبسكايا أفعالها بوصفها إجراءات تحمي مصالح جمهور القراء وتحصنهم
ضد األثر املدمر لألعامل غري املرغوب فيها ،ويف ظل توجيهها استمرت حمالت التطهري
 شاء من شاء وأىب من أىب – فقد مارس القيمون عىل املكتبات بقلوب ملؤها الخوفعمليات التطهري طائعني بغري هدى ،وأظهر السياسيون املحليون منارصتهم ملا رأوا فيه
مهمة سياسية .تعلق كروبسكايا عىل هذا الحامس بقولها:
يخىش القيم عىل املكتبة إعارة الكتاب «حتى يكون يف مأمن».
يف القوقاز الشاملية ينظرون إىل املسألة عىل النحو التايل :نعري
كتاب كرجيجانوفسيك أم ال؟ األفضل أال نعريه إذ قد يفتح ذلك بابا
للمشكالت ...وال يقترص التطهري عىل عمل القيمني عىل املكتبات ...بل
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يفعله الجميع .يأيت أحد أعضاء رابطة الشباب الشيوعي ويقول« :ما هذا
الذي يجري هنا؟ هذا عار! لننظم حملة تطهري!» ويأيت عضو يف مجلس
القرية فيقول« :هذا الكتاب مشبوه .هيا ِّ
نظموا حملة تطهري» .الجميع
ينظمون حمالت تطهري (كام ورد االقتباس يف .)Korsch 1983, 13

بل إن الوضع صار أكرث فوضوية تحت حكم ستالني؛ إذ كان تطهري الكتب
يضاهي حمالت التطهري الجامعية لألعداء السياسيني .ووفقا لرأي بوريس كورش
)« )Boris Korsch 1983, 27كان النظام الستاليني يتخلص من األشخاص ،وكان
يتعني إخفاء كل يشء ُّ
ميت لهم بصلة مبا يف ذلك كل كلمة كتبوها .كتبهم ومقاالتهم
وأحاديثهم صارت «كتبا مل ُتسطر» و«مقاالت مل ُتكتب» و«أحاديث مل ُيت َفوه بها»
مثلام صاروا هم «أشخاصا مل يولدوا» .ومبوت ستالني يف العام  1953صارت الرقابة
عىل أعامل السياسيني غري املرغوب فيهم سياسة حزبية ،واستهدفت أعامل ستالني
نفسه .صارت حمالت تطهري الكتب إجراء رضوريا «ميحو» به الزعيم الحايل سلفه.
وضع السوفييت منوذجا «لعلم املكتبات االشرتايك» ،ويف إطار الثورات الثقافية
املستمرة داخل الدول الطامحة إىل التحول إىل االشرتاكية ُصدِّر إليها هذا النموذج
فيام بعد ووضع موضع التنفيذ فيها ( .)Sroka 2000وينطوي هذا النموذج عىل
تحكم حكومي مركزي يف جميع املكتبات ،وسياسات استخدام مجموعات كتب
موحدة وتشكيلها .أتيحت للجامهري مجموعات كتب خضعت لرقابة صارمة،
وحرص استخدامها يف مستخدمني مرخص لهم.
وسحبت املطبوعات املشكوك فيها ُ
ُ
ُحشد القيمون عىل املكتبات بوصفهم رقباء و ُك ِّلفوا بتطهري مجموعات الكتب التي
تحوي مواد برجوازية أو رجعية ،وبالرتويج ملبدأ «الواقعية االشرتاكية» ،وهو منوذج
الثقافة املجاز رسميا والنمط الوحيد املقبول للتعبري الفني .تأثر جميع القيمني
عىل املكتبات ،وكذلك أمناء املحفوظات ،بهذا التحول .فأمناء املحفوظات املش َّبعون
بالوظائف التقليدية ألمانة املحفوظات – «أي العمل البحثي املعني بتحديد
املخطوطات واملصادر التاريخية األخرى وجمعها ووصفها ونرشها» – حل محلهم
أفراد مشبعون باآلراء السياسية القومية ليكفلوا «تطويرا إيجابيا للمحفوظات»
يعزز االصطباغ بالصبغة الروسية ويدعم الدعاية السوفييتية املوجهة (Grimsted
 .)2001, 3, 7فعىل سبيل املثالُ ،أو ِكل إىل القيمني عىل املكتبات وأمناء املحفوظات
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إخفاء غنائم الحرب العاملية الثانية التي استوىل عليها السوفييت من أملانيا ،مبا فيها
 11مليون كتاب وأعداد ضخمة من الوثائق األرشيفية (كثري منها سلبه النازيون
أنفسهم من املناطق املحتلة) ،مؤكدين يف الوقت نفسه صحة اإلحصائيات الرسمية
املتضخمة عن أعامل التدمري والنهب النازية التي استُغلت لدعم املزاعم السوفييتية
بشأن األرضار التي تكبدها االتحاد السوفييتي ( .)Grimsted 2001كان املنتظر
من جميع القيمني عىل املكتبات أن يضعوا النشاط االجتامعي وخدمة الشبكة
السوفييتية املغلقة فوق خدمتهم لعلم املكتبات وضوابطه املتوارثة؛ فقد كانوا
مبنزلة قوات الصاعقة ،جنود الثورة الثقافية .وميكن االطالع عىل وصف مفصل آلثار
هذا النموذج ،كام طبقه الصينيون ،يف الفصل السابع من الكتاب.
يف الصني أثرت أيضا سياسة الحزب والسياسات الحزبية يف الرقابة عىل
املطبوعات .ركز الشيوعيون بدرجة كبرية عىل التوتر املالزم للثورات االشرتاكية بني
بقايا التفكري التقليدي والفكر الثوري الحايل؛ فالراديكاليون يقظون عىل الدوام أمام
الفكر الرجعي واالنزالق نحو الرأساملية .يف ستينيات القرن العرشين ،وبعد سنوات
من الثورة األوىل يف الصني ،قاد ماو تيس تونغ ،يف رد فعل ظاهري عىل تراجع االلتزام
بالعقائد الشيوعية ،ثورة إعادة بث النشاط يف القلوب ضد «القدماء األربعة» وهي:
األفكار القدمية والثقافات القدمية واألعراف القدمية والعادات القدمية .والهدف
األساس بالطبع كان البنية الفكرية والثقافية للصني مبا يف ذلك الكتب واملكتبات.
وعىل ذلك ،هيمن كل من العنف والهسترييا الثقافيني عرش سنوات تقريبا .ترك
تركيز «ثورة ماو الثقافية» عىل إنشاء مجتمع شيوعي زراعي أثرا يف الخمري الحمر
(Khmer Rouge٭) بعد توليهم السلطة يف كمبوديا يف العام  .1975نفذت القيادة
الكمبودية عقائد ماو وصوال إىل نتائجها املنطقية :ففي غضون أيام ُأخليت املدن
من سكانها وسيق الناس إىل الريف؛ ورسعان ما ُأبيدت الطبقات املتعلمة والحرضية
والحاكمة والعسكرية والقادة الدينيون .وعىل مدى السنوات األربع التالية قتل نحو
 30يف املائة من سكان كمبوديا .ويف حني كان هناك تدمري شامل للمزارات واملعابد
(٭) حزب شيوعي حكم كمبوديا يف الفرتة من العام  1975إىل العام  1999بزعامة بول بوت ،وكلمة «خمري» تعني
«الفالح» يف اللغة الكمبودية ،إذ إن الفالح يُعد نواة النظام االقتصادي الذي سعى الحزب إىل إرسائه[ .املحرر].
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واملدارس الدينية ،ومن ثم للنصوص الدينية؛ مل تعد هناك حاجة إىل تدمري جميع
الكتب واملكتبات .وعندما تكون عقوبة امتالك مهارة القراءة هي املوت ،تصبح
املطبوعات بال أي قيمة .يف النهاية مل تكلل ثورة كمبوديا بالنجاح ،وكانت استعراضا
شاذا للسلطة بيد زعامة متطرفة ليس لخلق يوتوبيا جديدة ،بل لخلق جحيم أريض.

زعامة متطرفة

إن القطاعات السكانية التي من املرجح أن تتحول إىل الحلول األيديولوجية هي
تلك القطاعات التي لديها نزوع نحو البنى التسلطية ،ولديها أمناط راسخة من الخضوع
واالمتثال ،ونبذ عقايب للجامعات األخرى ،وميل إىل النظر إىل العامل من منظور الضدين:
أبيض وأسود ( .)Taylor 1991وعندما تقع السلطة يف قبضة األنظمة السياسية
املحاسبني دستوريا والذين يطالبون
التسلطية فإن مجموعة صغرية من الزعامء ،غري
َ
الجامهري بالطاعة ،تفرض سيطرتها بطريقة هرمية متطرفة .تزدهر األيديولوجيات
يف ظل األنظمة السياسية التسلطية ألنها تقدم أساسا فلسفيا لإلذعان وإنكار الذات،
فيام أشار إليه إريك فروم ) Erich Fromm (1941بعبارة «الفرار من الحرية» .يف
ظل ظروف الضغط االجتامعي الحاد يتخىل األفراد عن حرية املطالبة بالخصوصية
والكفاح مع العدالة وضد الظلم والظروف املعيشية العسرية ،والتعبري عن األفكار يف
سياق اجتامعي ( )Taylor 1991يف مقابل يقينية األيديولوجيا وبساطتها .وتحل محل
القلق بشأن االحتياجات واألمان منظومة فكرية منغلقة قامئة عىل افرتاضات ساذجة
تفرس الوجود برمته وتعقلن القدر ( .)Buchheim 1968فإذا تفاقمت ظروف التفتت
االجتامعي والعزلة الفردية ،وبرزت إىل الوجود زعامة متكنت من استغالل األحوال
املرتدية إلرساء قواعد نظام جديد ،فقد تقوى شوكة التسلطية فتصري استبدادية ،وهي
الصيغة النهائية يف األزمة وتسوية الهوية (.)Tehranian 1990
يف ظل النظام الشمويل ال وجود لالختالف وال لنطاقات مستقلة ،ومع ذلك فال
وجود أيضا لحياة جامعية حقيقية .وال ُيد َرك أي جانب من جوانب الحياة إال من خالل
السياسة .ويطالب الحزب الحاكم ملحا باالمتثال التام ،ويستعني بسلطة منيعة عىل
إخضاع شعب بأكمله لرؤيته .و ُيتَخ َّوف من الكتب بوصفها صوتا بديال ،ليس صوت
انشقاق بالرضورة بل مجرد صوت مختلف ( .)Tuchman 1980وتضييقا للفكر وخنقا
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للحياة االجتامعية ،يتعني عىل جميع قطاعات املجتمع أن تدخل تحت مظلة هيمنة
املبادئ القومية املطلقة ( .)Shils 1931ال إمكانية لوجود أي اعرتاضات عىل الطقوس
األيديولوجية .فالذهنية الحاكمة هي ذهنية التعصب ( ،)Fanaticismالتي عرفها
ماكسويل تيلور ) Maxwell Taylor (1991, xبأنها «سلوك متطرف وحاميس بال داع
و/أو معني من دون وجه حق بيشء ما ،وينطوي عىل تأويل متمركز ومشخصن بدرجة
عالية للعامل .والتعصب ،مبعناه السيايس ،سلوك متأثر للغاية باأليديولوجيا ومحكوم
بها ،حيث يصل تأثريها إىل درجة أنها تقيص وتوهن القوى االجتامعية والسياسية
والشخصية األخرى التي قد يتوقع منها أن تتحكم يف السلوك أو تؤثر فيه».
وأحد العنارص املهمة يف إغواء األيديولوجيات التي تضفي عليها األنظمة
السياسية الشمولية صبغة مؤسسية استعداد السكان للتخيل عن االستقاللية
والفردية واملسؤولية االجتامعية ملصلحة نسق فكري وزعيم آرس .هذا الزعيم،
الذي يتحىل يف األغلب مبلكات فكرية وتخيلية قوية ،يصوغ رؤية قوية وموسعة
ومبسطة للعامل بتصوير بديل إيجايب لألمناط القامئة يف املجتمع وثقافته .ويربز
الزعيم قدرة فكرية عىل صوغ هذه الرؤية يف إطار النظام الكوين ()Shils 1931
ويزيح بالتدريج القيود الدستورية يف أثناء دفعه األمة تجاه رؤيته .وكلام قلت
القيود عىل السلطة داخل الحكومة وقاربت قبضة الزعيم أن تط ِّوق جميع
مناحي حياة املواطنني ،زادت أرجحية تحرك الحكومة تبعا ألسوأ النزوات
والبواعث التي يبديها الزعيم (.)Chang 1997
ويف األغلب يحدث متا ٍه قوي مع الزعيم يف أشكال الحكومات غري املتطرفة ،لكن
مثة اختالفا يف النوعية والحدة .ومثلام أنه بإمكان أيديولوجيا ما أن تنتحل سامت
دين ماشيخي (Messianic٭) ،ميكن لزعيم مفوه أيديولوج ًّيا أن يوهم الناس بأنه
معصوم .ومع ادعاء الزعيم للنبوة أو ادعائه للربوبية(٭٭) ،تكون األيديولوجيا أكرث
(٭) املاشيخية ( :)Messianismهي عقيدة لدى بعض الديانات يؤمن معتنقوها بظهور مخ ِّلص يف آخر الزمان.
والوصف «ماشيخي» منسوب إىل «املاشيخ» أو «املسيا» ( ،)Messiahوهو املخ ّلص يف الديانة اليهودية؛ فالتوراة
تنص عىل أن رجال من نسل داود (عليه السالم) سيأيت آخر الزمان ليحكم اليهود بالعدل فيسود السالم[ .املحرر].
(٭٭) بالنسبة إىل النبي الزائف ،يعتمد نجاح محاولته يف التأثري يف الناس عىل قدراته اإلقناعية الفردية فقط ،أما
بالنسبة إىل النبي الحقيقي فإن امتالكه تلك القدرات ليس رشطا لنجاح محاولته .ومبا أن كل مدعي الربوبية كذبة
أو واهمون ،فإن نجاحهم منوط بقدراتهم اإلقناعية والتأثريية فقط[ .املحرر].
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إقناعا مام إذا كان موضوع التبجيل واإلجالل محض فكرة تجريدية (Buchheim
 .)1968انترشت عبادة ستالني عىل الرغم من (أو رمبا عىل نحو معاكس بسبب)
تأسيسه عهد إرهاب يستمد وقوده من البارانويا والطموح والغرور والحسد .انقلب
ستالني حتى عىل رفاقه أنفسهم ،فقتل مليون عضو من أعضاء الحزب يف الفرتة
املمتدة بني العامني  1936و ،1939وإجامال أباد ستالني ثالثة أرباع الطبقة الحاكمة
يف روسيا ( .)Curtis 1979ويف أثناء الثورة الثقافية الصينية ،باسم حبهم للزعيم
ماو ويف ظل توجيهه ،قتل الصينيون اآلالف من املواطنني وبرتوا أعضاءهم ،ودمروا
أعدادا ضخمة من الكتب واملؤسسات الثقافية مبا يف ذلك املكتبات .ويف أملانيا تحت
حكم هتلر ،ضاعت قرون من التقدم الثقايف هباء عندما شارك الناس – بفاعلية أو
بوصفهم شهودا – يف إبادة ماليني البرش.
عندما يخدر الزعامء ذوو القدرات التأثريية الفائقة واأليديولوجيات املقنعة
امللكات الفكرية (وأهمها التشكك) ،يتحول املواطنون إىل أدوات بيد السلطة غري
املستحقة ،ويعطلون تقييمهم النقدي ألخالقية السلوكيات .يشرتك كل من الزعيم
وهؤالء التابعني الذين ينفذون جرائم عنف متطرف يف عملية سيكولوجية تبدأ
داخل نطاق التعصب وتتحرك صوب سلوكيات معادية للمجتمع وصوال إىل فقدان
القدرة عىل التعاطف ( .)Staub 1989وال تعطى قيمة للبرش وال املثل الثقافية
(كاملعتقدات الدينية أو النزعة اإلنسية) وال اآلثار املادية التي كانت مصدر اعتزاز
بالغ يف يوم من األيام.

خامتة

فيام تقدم من هذا الفصل عرضنا إطارا نظريا إلبادة الكتب ،أي التدمري العنيف
للكتاب واملكتبات .وأوضحنا أن غياب االستقرار ،والتغري االجتامعي ،واألوقات
العصيبة ،تفيض إىل استئثار بعض الزعامء بالسلطة ،إذ يعدون الجامهري بتخفيف
النوائب الحالية التي حلت بهم ،وبتحويل وجه املجتمع وخلق عامل جديد أفضل.
يتامس برنامجهم الشامل مع ميول اجتامعية وثقافية محلية ويقدم مبادئ
بسيطة ،لكنها مقنعة تخاطب جميع جوانب السلوك .ويف أثناء تدعيم النظام
السيايس لسلطته تصبح األيديولوجيا أساسا منطقيا للشمولية؛ وتزاحم املعتقدات
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األيديولوجية القومية كل أشكال االنشقاق واالختالف ،و ُيف َرض االمتثال عن طريق
العنف إن لزم األمر .وألن الكتب واملكتبات تصون الذاكرة وتقدم الشهود وتحفظ
األدلة عىل رشعية تعدد الرؤى وتيرس الحرية الفكرية ،وتدعم هوية الجامعة ،فإنها
تخضع للسيطرة بعناية ،وللتقويم بل وللتطهري عىل نطاق واسع .وعندما ترتبط
النصوص بعدو ما بقوة ،أي جامعة تقف يف طريق التحول ،أو ال ميكنها ،أو لن
تعمل عىل تعزيز الغايات األيديولوجية ،فإنها ُتستَهدف ومعها الجامعة املارقة.
وعندما ُيخنَق الصوت اإلنساين لألبد فإن النصوص بوصفها التعبري املادي املتجسد
لذلك الصوت تكون هدفا للتدمري أيضا .وهذه هي ديناميات إبادة الكتب بإيجاز.
الفصول الخمسة التالية دراسات حالة ،رؤى تحليلية لحمالت إبادة الكتب
البارزة يف القرن العرشين .كل فصل من بني هذه الفصول محاولة لتفسري إبادة
الكتب يف بيئة معينة ويتناول كل منها األسئلة التالية:
 - 1ما الظروف االجتامعية الثقافية واالقتصادية والسياسية املؤثرة التي وجدت
فجعلت أيديولوجيا ما ،ونظاما سياسيا معينا مقبولَني بالنسبة إىل الجامهري؟
 - 2كيف استغل النظام السيايس األيديولوجيا باعتبارها أساسا لسياسات وبرامج
تسلطية وشمولية؟
 - 3ماذا كان دور الزعامء ،السيام املتطرفني منهم أو املؤ َّلهني ،يف إبادة الكتب؟
 - 4ماذا كان مصري املفكرين والبحث املعريف والتاريخ يف ظل نظام سيايس
معني؟
 - 5عىل أي أساس استهدفت جامعة مستضعفة وماذا كان املصري النهايئ ألفراد
تلك الجامعة؟
 - 6ماذا كان تصور النظام السيايس لوظيفة الكتب واملكتبات؟ وملاذا استهدفت
باإلضافة إىل الجامعات املرتبطة بها؟ وكيف وإىل أي مدى ُأبيدت الكتب؟ ومصالح
من التي ُخدمت؟ وكيف ُس ِّوغ هذا أيديولوج ًّيا؟
أرى أن تفاصيل حاالت الدراسة تدعم فرضيتي التي ترى أن األيديولوجيا
املتطرفة ،عندما يروجها زعامء بطريقة متعصبة وقوة سياسية غري مقيدة ،تشكل
خطرا كبريا عىل صون الرتاث العاملي املكتوب .وإىل القارئ يرجع الحق يف تحديد ما
إذا كانت األدلة التي أسوقها هنا مقنعة مبا يكفي لتحظى بقبوله لها.
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«تاريخ الكتاب ،جسمه يف حد ذاته ،هو التاريخ
الدرامي للحرب والرصاص والنار .يف الثالثينيات
َع ِلقت رائحة الوقود الجيد يف سامء أملانيا .فقد
كانوا يحرقون الكتب»)Ugresic 1998, 154( .

«مثلام تحولت املستشفيات من
أماكن للرعاية إىل معامل لتفريخ
عرق متفوق جينيا ،تحولت املكتبات
من مؤسسات ثقافية تخدم الفرد
إىل أدوات سياسية تخدم األهداف
الجمعية للشعب األملاين»

رمبا تكون أملانيا الهتلرية الحالة املثالية التي
نستكشف من خاللها تدمري الكتب واملكتبات
يف القرن العرشين .وباستثناء الشيوعية كانت
كل العنارص األيديولوجية التي نوقشت يف
الفصل الثالث ،بوصفها تسهم يف التدمري الثقايف،
حارضة يف أملانيا الهتلرية .إذ وجدت القومية
واإلمربيالية والعسكرية العدوانية والعنرصية
والشمولية لنفسها جميعها مواضع راسخة
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يف مجتمع أملانيا يف ظل قيادة هتلر .احتشدت هذه التوجهات حول االشرتاكية
القومية ،وهي أيديولوجيا َت ِعد باتحاد كامل ويوتوبيا جديدة ،وبعبارة أخرىَ ،وعَدت
رحب
بإغاثة تامة من الظروف االجتامعية التي ظهرت بعد الحرب العاملية األوىلَّ .
األملان الذين مت َّلكهم اليأس بهذه األفكار ،وكان مجتمعهم قد أظهر ميوال قومية
متطرفة للغاية ،ورسى فيه تيار خفي من العنرصية منذ القرن التاسع عرش .خلق
قبولهم لالشرتاكية القومية الظاهر َة التاريخية التي أسفرت عن اندالع الحرب العاملية
الثانية ،وهي رفض متشنج للحداثة والنزعة اإلنسية .أفىض نبذهم ملبادئ الحضارة
الغربية يف النهاية إىل إساءة استخدامهم وتدمريهم للتجليات املادية الثقافية لتلك
الحضارة ،وهي الكتب واملكتبات.
قتل النازيون ما يقرب من  21مليون رجل وامرأة وطفل يف خضم حرب كانت
يف األصل رصاع أفكار .وباإلضافة إىل ذلك ،سعى النازيون إىل االستيالء عىل الرتاث
الثقايف ألعدائهم أو محوه يف أثناء موجات العنف الذي س َّوغته الفكرة الداروينية
التي كان قوامها تف ُّوق ال ِعرق اآلري ،ومن ثم حتمية سيطرته عىل جميع األعراق
األخرى والبقاء بعد فنائها .ويف أثناء سعيهم إىل تحقيق هذا املصري استخدم النازيون
تدمري اإلرث القومي واإلثني سالحا من أسلحة الحرب ،وأداة لإلبادة الثقافية أو
ِّ
الحط من قدر الثقافات األخرى ،ووسيلة لبناء مستقبل مصطبغ بالصبغة األملانية.
وك َّيفوا إجراءات الرقابة عىل املطبوعات ونه ِبها ،ويف النهاية تدمري الكتب واملكتبات
وفقا لتصنيفات الفوقية والدونية العرقية واإلثنية النسبية .فكانت النتيجة خسارة
ثقافية تناسبت مع عدد ما أزهق من أرواح.

صعود النازية

انبثقت االشرتاكية القومية (النازية) من صدمة تلت الحرب العاملية األوىل،
وخلل اجتامعي واقتصادي حادٍّ ،وحالة متغلغلة يف أوساط املجتمع ميكن وصفها
بأنها يأس جمعي .انقشعت سحب الوهم فأحس الشعب األملاين باإلحباط وسيطر
عليه إحساس بأن بنيان النظام والتقاليد قد أصيب برشوخ عميقة .ويف حني أن
أحس األملان يف غمرة
غريهم من األوروبيني شعروا بخيبة األمل نفسها بعد الحربَّ ،
الجرمانية
املرارة التي سيطرت عليهم بأن آلهتهم القدمية ،أيْ القيرص واألمة والهوية ِ
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مل ُتجتث من جذورها فقط ،بل ُغدر بها َغ ْدرا بطريقة ما .نشأ فراغ وجداين هو
عبارة عن غضب ُو ِج َد إىل جانب ميل ثقايف نحو الرومانسية وعبادة البطل ومشاعر
الفوقية الثقافية والبيولوجية ،فصار الطريق مم َّهدا لصعود نجم هتلر وأيديولوجيته.
وجه هتلر غضب شعبه صوب كباش الفداء .وطرح خطة عمل ملواجهة املحن
َّ
االقتصادية اآلنية وأجزل الوعود بتحقيق مستقبل مجيد قوامه التفوق القومي
واإلثني .ومل تكن الطاقة التي تبنى بها األملان ِشب َه الديانة الجديدة سوى تصعيد
لحامس وأمناط ثقافية مامثلة متتد بجذورها يف املايض إىل مائة سنة عىل األقل.
يف دراسته املنشورة يف العام  1961عن األيديولوجيا الجرمانية بعنوان «سياسات
اليأس الثقايف» « »The Politics of Cultural Despairيحلل فريتز شترين Fritsz
 Sternحياة وكتابات ثالثة من النقاد االجتامعيني املؤثرين املنتمني إىل أواخر القرن
التاسع عرش .ومتثل هذه الدراسة أساس حجته التي يذهب فيها إىل أن جذور
النازية كانت مرتسخة يف عمق الوعي الثقايف األملاين .يرى شترين أن بول دي الغارد
 Paul de Lagardeويوليوس النغبني  Julius Langbehnومولر فان ِدن بروك
 Moeller van den Bruckقد كتبوا بالتفصيل عن السخط السيايس املرتسخ يف
أملانيا .ويف سبيل تحقيق مطمحهم إىل إميان جديد ،ومجتمع حديث من املؤمنني،
وعامل من املقاييس املكرسة واليقني الثابتَ ،ن َبذ الثالث ُة الليربالية والحداثة ،وفضلوا
عليهام ديانة قومية تو ِّثق الروابط بني األملان جميعا .زخرت كتاباتهم برومانسية
املتخصصني يف دراسة الثقافة األملانية ،وأيديولوجيا فقهاء اللغة ،والثقة التامة
املش َّبعة بالخرافات يف الثقافة اإلسكندنافية والجرمانية .ودعا الكتَّاب الثالثة إىل
إحياء قومي ووحدة قومية ،واقرتحوا تطبيق جميع أشكال اإلصالح :العنيف واملثايل،
والقومي املتطرف ،واليوتويب ،زاعمني أن املجتمع الليربايل الحديث ينكر عىل شعبهم
األملاين روحه وتراثه .أعىل ثالثتُهم من شأن الحدس ونبذوا العقل ،وتاقوا إىل قيرص
جديد وبطولة قومية ،مربرين العنف بأفكار مستمدة من الداروينية االجتامعية(٭)
والعنرصية السافرة .وإىل جانب كتابات غريهم من املفكرين ،عززت أعاملهم آليات
(٭) هي النظرية التي تذهب إىل أن األفراد واألعراق يخضعون جميعا للقوانني ذاتها التي تخضع لها الطبيعة ،من
انتخاب طبيعي وبقاء األقوى والرصاع بني الكائنات الذي يفيض بالرضورة إىل تنحية األضعف .خرجت هذه النظرية
من رحم كتابات تشارلز دارون ،وكان هربرت سبنرس من أهم دعاتها[ .املرتجم].
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مرتسخة للفكر األملاين وأرست األساس ملا سيعرف بعد ذلك باالشرتاكية القومية يف
ظل حكم هتلر .ويف الواقع ميكن اقتفاء أثر أغلب املوضوعات الرئيسة للنازية يف
أفكار الرومانسيني األملان ،وهؤالء التابعني البارزين الثالثة (.)Taylor 1985
كانت كتابات الغارد والنغبني ومولر إسهاما يف مناخ التشاؤم الثقايف القابل
لالستغالل والوهن اللذين كانا شائعني يف الفرتة املمتدة بني العامني 1890
و .1933كانت أملانيا ،مثل أغلب دول العامل يف تلك الفرتة ،متر بتحول من
االقتصاد الزراعي التقليدي إىل ُّ
تشكل مجتمع علامين حرضي .بعد هزمية أملانيا
يف الحرب العاملية األوىل ،تو َّقد سخط غامض بشأن التفسخ االجتامعي ،فأثار
عنفا سياسيا؛ إذ اقتتلت الفصائل املختلفة يف الشوارع .وهددت معاهدة السالم
ا ُملهينة افتخار األملان ببلدهم إىل حد بعيد ،وتحدث كثريون عن أن أملانيا
ُطعنت يف ظهرها بأيدي أعداء داخليني ،من بينهم البالشفة واليهود .وبحلول
العام  1932كان  7.5مليون شخص يف أملانيا عاطلني عن العمل و 17مليون
شخص – أي تقريبا ثلث السكان – يعتمدون عىل املساعدات الحكومية .أسفر
العبء االقتصادي لتعويضات الحرب ،مضافا إليه انهيار ملحوظ يف األخالقيات
االجتامعية (مبا يف ذلك تفيش اإلباحية الجنسية بال متييز وغياب االحرتام للحياة
األرسية) عن قلق وتعاسة عميقني ،ومل تزد الحكومة املركزية الواهنة األمور َّإل
سوءا عىل سوء (.)Staub 1989
كان الوعي الجامعي والحوار االجتامعي ،اللذان يحددان إدراك الفرد للعامل
من حوله بدرجة كبرية ،يتجهان صوب إظهار النزعة القومية ،وهذا يرجع إىل حد
سنبي يف الفصل األخري من الكتاب – إىل أن القومية تزدهر حيثام يشعر
ما – كام ِّ
الناس بأنهم مستض َعفون ومعر َقلون .بحلول العام  1933كان األملان – السيام
الطبقات املهنية – قد نبذوا جمهورية فامير(٭) والدميوقراطية ،وتبنوا أيديولوجيا
القومية األملانية الراديكالية ،وهي رؤية بخصوص مجتمع قائم عىل النقاء العرقي
والقوة( .)Friedlander 1995تز َّعم هتلر أيديولوجيا ارتكزت جاذبيتها الوجدانية
القوية عىل جعل األمة املوضوع األسمى للوالء .واستغل هتلر التمركز اإلثني الذي
(٭) الجمهورية األملانية التي تشكلت يف  ،1918وسقطت بصعود هتلر يف العام [ .1933املرتجم].
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كان ،مثل معاداة السامية ،يغيل ببطء وألمد طويل يف َمر ِاجل الثقافة األملانية،
ووصل إىل درجة الغليان بفعل الظروف االجتامعية والسياسية الحادَّة.
وميكن بالفعل اقتفاء أثر جذور القومية األملانية يف أثناء الفرتة النازية يف
الطريقة التي صار الناس من خاللها يتامهى بعضهم مع بعض بوصفهم مجتمعا
ترتابط أنسجته مبفهوم الشعب النقي ( .)volkيف هذا املجتمع املنغلق الذي أعطى
ِثقال للسمة الوطنية لألمة ،والدم املشرتك ،ورسوخ الجذور يف تربة متوارثة ،كان املثل
األعىل الهادي هو صورة من مايض أملانيا .تلقفت األيديولوجيا النازية فكر ْيت الشعب
( )volkو«البقاء لألصلح» وأضافت إليهام مصريا إمربياليا خاصا دعا إىل مبدأ املجال
الحيوي ( )lebensraumواتساع اإلمرباطورية األملانية .وزادت الثقاف ُة العسكرية
الربوسية التي مجدت القوة والهيمنة وخدمة الدولة ا ِّتقا َد الرغبة يف مواصلة برنامج
هتلر ،وهو إما القوة العظمى وإما السقوط .ومل يفصل الفكرة األملانية املوروثة
بكون األملان شعبا محاربا ،والتي تعود بالذاكرة إىل الفرسان التيوتونيني (وهم
صليبيون يف زمن سابق سعوا إىل إدخال املسيحية والثقافة األملانية والكاثوليكية إىل
البلقان) عن العسكرية العدوانية سوى خطوة قصرية.
نطاقي الحكومة
امتد أثر النزعتني القومية والعسكرية العدوانية إىل ما وراء
ْ
والجيش .فقد أيد أكادمييون ومفكرون أملان بكل قوة ،مبن فيهم رونتغن Roentgen
(مكتشف أشعة إكس) وراينهارت ( Reinhardtرائد املرسح الحديث) ،املطامح
القومية املتطرفة ألملانيا إىل حد إصدارهم «مانيفستو إىل العامل املتحرض»(٭) يف
العام  ،1914وهو إعالن ينكر تحمل أملانيا ذنب إشعال نار الحرب ويرصح بأن
اإلحجام عن الزحف إىل أرايض بلجيكا املحايدة كان سيصري مبنزلة انتحار قومي.
جادل املوقعون عىل املانيفستو بأن سلوك الحلفاء ،ال أملانيا ،هو الذي انتهك القانون
الدويل ،واختتموه بقولهم« :ولنئ تراجعت أملانيا عن نزعتها العسكرية ،لكانت
الثقافة األملانية قد ُمحيت عن وجه األرض .تلك الثقافة ،حامية لذاتها ،أفضت إىل
نزعة عسكرية؛ ألن أملانيا ،وحدها من دون كل الدول ،استُبيحت بالغزو لقرون»
( .)Nathan and Norden 1968, 3يف السنوات التالية للحرب العاملية األوىل،
(٭) و َّقع عليه  93أديبا ومفكرا وعاملا وفنانا[ .املرتجم].
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فس كاتبو هذا املانيفستو ومفكرون آخرون ،باستخدام حجتي الدفاع عن النفس
َّ
واالستحقاق الوطني ،هزمية أملانيا يف الحرب ،ليس باعتبارها خسارة مشؤومة
ببساطة (وهو ما كان ليوحي بوجود شعب متفوق عىل األملان) ،بل باعتبارها
نتيجة مؤامرة بقيادة يهودية .فهذه الوثيقة مت ِّثل إشارة مهمة توضح إىل أيِّ مدى
كانت التوجهات الذاتية للقومية شديدة الرسوخ حتى من قبل صعود هتلر إىل سدة
الحكم يف الثالثينيات ،و ُت ِربز الرابط املبارش بني القومية والعنرصية.
خطاب القومية غالبا ،فإنها كانت (يف
وعىل رغم أن النازية ما استخدمت
َ
الظاهر) أيديولوجيا ترافدية دولية قامئة عىل نظرية تفرس كل يشء وتس ِّوغه عىل
أساس العرق .استُغلت نظريات التطور والحتمية البيولوجية لتسويغ الهرميات
العرقية والتفويض بالهيمنة .وباعتامد اآلريني العرق «األصلح» من بني كل األعراق
املوجهة صوب تعزيز تفوق
يف هذا املخطط ،أصبح التطو ُر
األساس لسياسة الدولة َّ
َ
العرق اآلري .وحظي ُ
خلق إنسان وأمة أملانيني متفوقني باألولوية من دون كل يشء
آخر .كانت النازية يف األساس أيديولوجيا معادية للفكر ومرتكزة عىل اإلرادة والقوة.
وبنبذها الحداثة والعقل ومبادئ التنوير والنزعة اإلنسية ،رسخت األيديولوجيا
النازية املرشوع الجمعي والوالء لهتلر والرايخ الثالث ،واالنصياع لاللتزامات
األيديولوجية ال للمسؤولية األخالقية الفردية.
خرج الحزب النازي إىل الوجود من رحم الفوىض التي طغت عىل العرشينيات
وبواكري الثالثينيات بوصفه الجامعة الوحيدة القادرة عىل توطيد النظام واالستقرار.
وألن الربنامج النازي كان منسجام مع الجذور القومية والثقافية والسياسية األملانية
فقد كانت له أيضا جاذبية مم َّيزة عند الشباب األملاين الذين كان احتياجهم إىل
الرؤية والهدف حرجا ،وعند املحاربني القدامى الذين رمبا كانوا يعانون اضطراب
الكرب التايل للصدمة ،وهي حالة وهن تتسم بالقلق وضياع املعنى وغياب الغايات
والغضب وفقدان اإلميان بالعامل والسلطة ( .)Staub 1989ومام أضاف أيضا لجاذبية
النازية تفسري النظام السيايس لهزمية أملانيا يف الحرب العاملية األوىل باعتبارها ناجمة
عن انحطاط عرقي وبيولوجي لإلنسان النوردي ،مبدع الثقافة وحامل مشعلها
ُ
انحطاط العرق اآلري عىل األرض
( .)Buchheim 1968ووفق كتابات هتلر ،أرخى
«سدوال سوداء لزمن معدوم الثقافة» ،وأي شخص يق ّوض الثقافة البرشية بتدمري
ُ
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قوامها األسايس (أيْ العرق اآلري) فإنه يرتكب أشد الجرائم مقتا (Mosse 1966,
 .)6وللحيلولة دون اقرتاف مثل هذه الجرمية ،يجب تحديد مصادر التلوث الثقايف
وإزالتها من قلب الشعب األملاين وخارجه.
وهكذا ،اعترب النازيون أنفسهم ذروة َسنَام الثقافة والحضارة ،فبارشوا ارتكاب
بعض أفظع الجرائم ضد اإلنسانية التي سجلت يف التاريخ عىل اإلطالق .يف
الثالثينيات بدأ النازيون سياسات داخلية ممنهجة ملحو العنارص املنحطة .فاسته ُّلوا
بسياسة التعقيم القرسي للمرىض العقليني واملتأخرين عقليا ومدمني الكحول .وبعد
أن ضمنوا مستقبل العرق اآلري متثلت الخطوة التالية يف تطهري الحارض ومحو
املايضُ .ن ِّفذت سياسة القتل الرحيم عىل الرضع والبالغني املعوقني ممن اعتُربوا غري
جديرين بالحياة(٭) ،وهام الفئتان املذكورتان آنفا ،وأضيف إليهام املجرمون املعادون
للمجتمع أو عتيدو اإلجرام .توقيع هتلر وحده عىل سياسة «القتل الرحيم» يف إطار
وبالغ أملاين معوق (.)Friedlander 1995
طبي أزهق َ
رضيع ٍ
أرواح أكرث من  75ألف ٍ
ومل تكن سلسلة السياسات هذه سوى استهالل لإلبادة الجامعية النازية .فقد م َّهد
َ
السبيل لتطوير تقنيات قتل مثل غرف الغاز ،و َك َشف
برنامج هتلر للقتل الرحيم
النقاب عن استعداد العاملني يف املجال الطبي يف أملانيا العتامد رؤية طبية
هذا
َ
بيولوجية أيديولوجية ،كان القتل فيها رضورة عالجية ( .)Friedlander 1995ويف
ظل زمن الحرب ،باعتبارها ستارا مالمئا الرتكاب العنف ،ومع تجاوز النازيني ألبسط
الحدود األخالقية األساسية ،فقد كانوا عىل ُبعد خطوة من توسيع نطاق املستهدَفني
بسياسات القتل الرحيم لتشمل أي شخص غري جدير بالحياة ،أليِّ سبب كان ،من
وجهة نظر زعيمهم.
تراكمت كتابات متعمقة عن هتلر ُك ِّرست لفحص كل يشء ذي صلة به ،من
خلفيته ودوافعه إىل غموضه االستثنايئ بوصفه أحد زعامء القرن العرشين املتمتعني
بأكرث الشخصيات القيادية أرسا .فقد ُص ِّور بطرق عديدة ،منها ما أبرزه بوصفه
سياسيا مضطربا عقليا ْ
وإن كان ذا براعة ،أو بوصفه حالة مشارفة عىل اضطراب
(٭) العبارة األملانية «( »Lebensunwerten Lebensأرواح ال تستحق أن تحيا) ،يرجع تاريخها إىل العام 1920
إذ نرش كتاب بعنوان «السامح بإزهاق الروح التي ال تستحق أن تحيا» (Die Freigabe der Vernichtung
[ .)Lebensunwerten Lebensاملرتجم].
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الشخصية مع حاجة قرسية إىل مامرسة التدمري ،أو متنبيا موهوما ،أو بوصفه قوة
مد ِّمرة َّأججتها كر ٌ
اهية للحضارة املعارصة واملجتمع الربجوازي الذي فشل فيه فشال
ذريعا ،أو بوصفه انتهازيا ماكرا استغل الحسابات والتعصب لتحقيق مآربه (Curtis
 .)1979لقد منح هتلر وحده األيديولوجيا النازية شكلها ،مضيفا إليها جاذبية عن
طريق أحاديثه َّ
األخاذة وخطابه الخالب .وكانت الكاريزما التي متتع بها سببا ،إىل
حد بعيد ،وراء الدعم املتعصب الذي حظي به.
يف أثناء االجتامعات الشعبية الحاشدة ،أمكن له مبا متتع به من أداء َخطايب
حاميس وإمياءات حاسمة أن يحشد الجامهري األملانية عن طريق خلق انطباع لديهم
بأنهم يقيمون معه عالقة شخصية .ويف ظل قيادته وصلت النازية إىل مستوى التعبد
الطقيس :فقد تجلت إرادة الشعب يف إرادة هتلر ،الفوهرر أو الزعيم األعىل .والواقع
أن هوية الناس أنفسهم كانت مستنفدة يف حكمه الشمويل الذايت وحقه يف التسيد
عليهم الذي منحه لذاته :إذ «هتلر هو أملانيا ،وأملانيا هي هتلر» (Buchheim
الحكم األعىل ،يدير البالد خارج نطاق القانون نفسه .أعاد
 .)1968, 19أصبح هتلر َ
هتلر تخطيط املجتمع بإصدار أوامر تغطي كل مناحي الحياة ،بدءا من األداء املهني
وانتهاء إىل الفنون واألخالقيات واملبادئ األخالقية ،كلها وفق موقفه األيديولوجي
وهو االشرتاكية القومية .وداخل إطار رايخ أملاين أكرب ،كان الشعب األملاين ببساطة
مجرد وسائل لتحقيق غايات الزعيم ( .)Pfaff 1993كانت غاياته ثورية؛ إذ سعى إىل
استحداث نوع جديد من البرش عن طريق التوسع العاملي والهيمنة العرقية وعلم
تطهري البرشية أو االرتقاء بالنسل .تح َّول العنف عىل يديه إىل تجربة ارتقاء وخلق.
أملح بعض املفكرين إىل أن رغبة الشعب األملاين يف بناء جامعة ،و َت ْو ِقه إىل
اإلحساس باالنتامء ،واستعدا ِده للتخيل عن املسؤولية األخالقية ،أفضت به فعليا إىل
«الفرار من الحرية» ( .)Fromm 1941بينام عزا مفكرون آخرون الدعم الجامهريي
الضخم لهتلر إىل املوروث األملاين الخاص بالتسلطية ،يف حني جادل فريق ثالث
بأن التوكيد املك ّثف عىل القواعد االجتامعية الخاصة بالطاعة أتاح لألفراد ،عىل مر
التاريخ ،الهروب من مسؤوليتهم عن أفعالهم .ويذهب تفسري أحدهم إىل أنه ما
من شك يف أن هتلر حظي بدعم الجامهري األملانية« ،املاليني التي تهتف وتل ِّوح
بأيديها وتهيم بزعيمها ُصورت يف رشائط األخبار بوصفهم عىل الدوام حشودا يف
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قمة الحامس أمام الفوهرر .)Rosenfeld 1985, 16( ...وهكذا َق ِبل الشعب األملاين خايل
البال نظا َم هتلر الشمويل بارتياح نسبي .وبقدر ما كان النظام السيايس استبداديا (كونه
ال يتضمن أيّ آليات رسمية لكبح سلطة هتلر) فقد كان نظاما رضائيا باتفاق جامعي:
مرغوبي ورشعيني
أيْ أن الجامهري األملانية رضيت بربنامج هتلر وسلطته بوصفهام
ْ
( .)Goldhagen 1997وأيُّ انشقاق ضئيل تب َّقى صار ضحية مبكرة لذلك النظام؛ ألن
ات
الخوف حفظ سيطرته الصارمة .واستحالت مستنقعات االنحدار األخالقي إىل تيار ٍ
عارمة .يف العام  1936كتب فيكتور كلم َربر ) ،Victor Klemperer (1998, 165وهو
أملاين يهودي وجد نفسه رهينة لهذا النظام ،يف دفرت يومياته:
أغلبية الشعب راضية ،ومثة مجموعة صغرية ارتضت حكم هتلر
بوصفه أهون الرشور ،وما من أحد يريد ح ّقا أن يتخلص منه؛ فالجميع
يرونه املنقذ عىل صعيد السياسة الخارجية ،ويخشون الروس كام يخىش
الطفل الغيالن ،ويظنون أنه ما مل تتدهور األوضاع ح ّقا إىل تطرف سافر
فسيكون من غري املالئم من منظور السياسة العملية أن تثور ثائرتهم
بسبب تفاصيل من مثل :قمع الحريات املدنية واضطهاد اليهود وتزييف
كل الحقائق البحثية والتدمري املنهجي للمبادئ األخالقية كلها .يخىش
الجميع عىل كسب عيشهم وأرواحهم .يا لهم من جبناء بغيضني!

بحلول العام  1937تسجل تدوينات عديدة لكلمربر ( )229 ,1998رأيه الذي
يتزايد رسوخه« :الهتلرية ما هي إال عقيدة مرتسخة بعمق وثبات يف تربة األمة،
وتنسجم مع طبيعة األملان بأكرث مام أود أن أعرتف» ،والحزب يعرب عن الرأي
روح هذا الشعب.
الصادق للشعب األملاين ،وهتلر يجسد عن حق َ

معاداة السامية وتدمري اليهود

تتواصل النقاشات وتتأجج بشأن مقدار معاداة السامية يف أملانيا ودورها
بوصفها عامال تحريضيا يف املحرقة النازية .يف العام  1997أثار كتاب دانيال جونا
غولدهاغن  Daniel Jonah Goldhagenبعنوان َّ
«جلدو هتلر املطا ِوعون :األملان
العاديون واملحرقة النازية» «Hitler’s Willing Executioners: Ordinary
 »Germans and the Holocaustالباحثني التقليديني الذين هاجموا برشاسة
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َّ
املخل بال َّرد إىل علة واحدة» حيث َع َّد معاداة السامية اإلقصائية
«التبسيط
املتجذرة أنها القوة املحرضة وراء مشاركة ماليني األملان العاديني يف اإلبادة
الجامعية لليهود ( .)Eley 2000, 30صار الكتاب من بني الكتب األكرث مبيعا يف
أملانيا والواليات املتحدة ،ورمبا يعزى القبول الذي حظي به إىل رد فعل تجاه
التفسريات األكادميية املج َّردة للمحرقة التي ركزت عىل الحكم البريوقراطي
وعملية اتخاذ القرار املجزأة ،ورفضت مواجهة حقيقة القتل الجامعي وجها لوجه
( .)Bartov 2000bوفيام يتعلق بتفسري اإلبادة النازية للكتب ،وكذلك اإلبادة
الجامعية التي ارتكبوها ،يبدو أن معاداة السامية كانت جزءا من تيار تحتي رسيع
التأثر يف الثقافة األملانية متكن النازيون من استقطابه ومنحوه قالبا .كانت معاداة
السامية عنرصا أساسيا يف العنرصية والتامهي اإلقصايئ مع الشعب ( )volkالذي
و َّفر الوسيلة ،وهي انخراط األملان بوصفهم أفرادا ،يف ارتكاب فظائع ضد الثقافة
والبرش أيضا.
ووفقا ملا يرى غولدهاغن ( )1997ميتد تاريخ معاداة السامية إىل بواكري الديانة
املسيحية .ويف أملانيا كانت فكرة وجود مشكلة يهودية ( )Judenfrageواضحة منذ
وقت مبكر يرجع إىل القرن الثامن عرش .فقد تج َّلت الفكرة يف الخطابني األديب
والفكري وحظيت بدعم واسع من القطاعني السيايس والثقايف .ولقد انبثق مفهوم
الشعب (( )volkأيْ عرق أملاين نقي ومتفوق) من العداء تجاه اليهود .ومع ذلك
نجح اليهود األملان يف تحقيق مساواة مدنية بحلول العام  .1871انبثق هذا التقدم
من تحول يف تحديد معنى «اليهودي» ليكون معربا فقط عن الديانة بدال من العرق،
واعتناق الدين مسألة اختيار ح ٍّر ،ال حتمية بيولوجية .لكن يف السنوات املتأخرة من
القرن التاسع عرش استُخدمت نظريات علمية زائفة وأخرى نشوئية وتطورية إلحياء
التأويالت العرقية ،فجعلت هوية اليهود غري قابلة للتغيري ،وميؤوسا من إصالحها
(بالنسبة إىل ثقافة متش ِّبثة بتص ُّورها عن اليهود بوصفهم عدوا فاسقا ّ
منحل).
رواج أفكار عن اليهود
لقد أتاح انتهاء التمييز بني املضامني الدينية والعرقية َ
بوصفهم أمة حقودة وهدامة ،وبحلول أواخر القرن التاسع عرش اتسع نطاق معاداة
السامية لدرجة أنها أصبحت مك ِّونا طبيعيا للثقافة السياسية واالجتامعية .ويف ظل
وصاية النازيني ُو ِسم اليهود بأنهم جسم غريب داخل أملانيا ()Fremdkorper
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املوجهة بكل صفة اجتامعية وسياسية واقتصادية مذمومة
ووصفتهم الدعاية َّ
لحقت بهم يف أي وقت مىض .فعىل سبيل املثال يشنُّ كتاب أطفال نرش يف العام
السام» ( )The Poisoned Mushroomهجوما عىل
 1938بعنوان «عيش الغراب َّ
اليهود واضحا ومزودا برسوماتُ ،ص ِّوروا يف هذا الكتاب كعيش الغراب الذي قد
يبدو نافعا ،لكنه ميكن أن يكون مهلكا .ويعلن عنوان آخر فصل يف ذلك الكتاب
أنه «من دون ٍّ
حل للمشكلة اليهودية ال خالص للبرشية» (.)Goldhagen 1997
وحمي النقاش العام بشأن الحاجة إىل محو اليهود يف أثناء الثالثينيات .يف البداية
كان هناك تفضيل للتهجري القرسي ،لكن يف وقت الحق عندما أتاح اندالع الحرب
الفرصة ،راقت للنازيني املتعصبني فكرة إبادتهم ،حيث كان محو اليهود بالكامل
الحل الوحيد الذي ميكن أن ِّ
يبش باقرتاب عهد جديد من االنسجام والرخاء اللذين
وعدت بهام االشرتاكية القومية (.)Taylor 1985
مع الفوىض التي أعقبت الحرب العاملية األوىل نشأت ظروف كان التعبري فيها
عن معاداة السامية مبنزلة صامم الضغط االجتامعي .وعندما صعد الحزب النازي
إىل ُسدة الحكم َّأجج النازيون نريان العنرصية .أطلق الحزب وابال من الدعايات
التي شيطنت اليهود ،وألقت عىل عاتقهم اللوم لتسببهم يف جميع الباليا التي ح َّلت
السام
بأملانيا .أكدت الصحف وامللصقات والخطب والعروض الفنية والكتب أثرهم َّ
يف العرق اآلري واإلنسانية كلها .وبتكليف من الحزب «أثبت» علامء أملان تف ُّوق
العرق اآلري ،وحددوا مخاطر األنساب التي تلوثها األعراق األدىن .ويف اكتشافاتهم
املنشورة ،والتى ال ترقى إىل أن توصف بأنها علميةَ ،و َسم هؤالء العلامء تلك
األعراق بأنها زوائد سقيمة ودعوا إىل إزالتها .م َّثل اليهود أصل جميع الرشور عىل
الرغم من األدلة امللموسة عىل عكس ذلك ،أو األمثلة الواضحة عىل وجود يهود
«صالحني» – عىل سبيل املثال العلامء واألطباء الذين أفادوا مجتمعهم األملاين ،أو
يهودي بعينه قد يكون لفرد أملاين تعا ُم ٌل إيجايب معه .شمل وصف هتلر لليهودي
يف كتابه «كفاحي» « »Mein Kampfتصويره حرش ًة يف جثة متعفنة وطاعونا أسوأ
من الطاعون األسود وحامل جراثيم ومخلوقا طفيليا ومصاص دماء (.)Jackel 1972
َّ
رخص الحزب للشعب إطالق غضبه ضد اليهود ،وأطلق العنان لوحشية ُك ِبحت فيام
ميض بأعراف املجتمع املتحرض وقيمه.
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وبدءا من العام ُ 1933ج ِّرد اليهود بصورة منهجية من حقوقهم االجتامعية
واملدنية والقانونيةُ .
وحرموا من الحامية
وطرد املواطنون اليهود من الخدمة العامةُ ،
املكفولة للعامل ،وقوطعت مشاريعهم التجارية ُوأغلقت .أفاد أملان كرث من عملية
التحول إىل اآلرية الخالصة يف مجال األعامل (نقل صكوك املِلكية إىل غري اليهود) أو
من إقصاء اليهود من املنافسة يف التخصصات املختلفة وكل املجاالت فعليا .وأتاح
إلزام اليهود بارتداء نجمة داود ،رمز اليهودية ،للمسؤولني التعرف عليهم بسهولة،
ومن ثم إنفاذ القوانني التي انتزعتهم من الثقافة األملانيةُ .منع اليهود من الظهور
يف األماكن العامة مبا فيها املكتبات واملسارحُ ،
وطرد أطفالهم من املدارس .وصارت
الشوارع ساحات محفوفة باملخاطر بالنسبة إىل اليهود ،فكان من املألوف وقوعهم
ضحايا حوادث اعتداء واغتصاب .وأصبحت ظروف الحياة بائسة للغاية لدرجة أن
العقد الذي سبق اندالع الحرب ،وقبل تنفيذ خطة هتلر بالكامل ،كان  60يف املائة من
اليهود األملان قد غادروا البالد .أ َّما الذين بقوا فيها فواجهوا إقصاء وامتهانا منهجيني
كاف لبدء سياسة اإلبادة الرسمية.
إىل أن اندلعت رشارة الحرب
وأحس هتلر بارتياح ٍ
َّ
الشعب األملاين
املوجهة للحزب النازي
َ
وعىل مدار الثالثينيات حرضت الدعاية َّ
عىل مهاجمة اليهود وجذورهم الثقافية بأي وسيلة كانت .ورسعان ما تطور
االعتداء اللفظي والجسدي ليصبح إقصاء قانونيا وإداريا ،وكلها كانت عوامل تقف
وح َّط من قدر اليهود حتى صاروا
وراء الهجرة الجامعية عىل مدار ذلك ال ِعقدُ .
«موىت اجتامعيا»( ( ،)Socially deadوهي عبارة ص َّكها أورالندو باترسون �Orlan
) do Patterson (1982ليشري إىل الفئات التي منعت من كل حقوقها وسلطتها
واحرتامها بقرار حرمان علامين اجتثهم من أيِّ نظام اجتامعي رشعي .ويف النهاية
تطورت إجراءات اجتثاث اليهود إىل الرتحيل القرسي واإلهامل املسبب للوفاة،
والعمل بالسخرة املفيض إىل املوت ،ومسريات املوت الطويلة(٭) ،واإلبادة الجامعية
الرصيحة .لكن هذه اإلجراءات ُقصد بها أكرث من مجرد استهداف الوجود املادي
(٭) مسريات املوت ( :)Death Marchesهي عملية نقل السجناء إلخالء معسكرات االعتقال القريبة من جبهات
القتال مع قرب نهاية الحرب العاملية الثانية وتقدم قوات الحلفاء (مطلع العام  ،)1945إذ أجرب األملان السجناء عىل
السري ملسافات طويلة ،يف ظروف شديدة القسوة شملت التجويع والربد القارس ،إىل محطات السكك الحديد لنقلهم
يف قطارات الشحن[ .املرتجم].
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لليهود .فقد ُط ِّهرت جميع املؤسسات من األثر الثقايف اليهودي؛ إذ ُأحرقت الكتب
يف أثناء تطهري املكتبات من املحتوى اليهودي؛ ُوأجربت املنشورات اليهودية عىل
االحتجاب ،بل إن املجموعات الفنية والعروض الثقافية ُص ِبغت بصبغة أملانية ،أي
أن أعامل الفنانني واملؤلفني املوسيقيني والكتاب املرسحيني اليهود قد ُمنعت ،ومل
يسمح للفنانني اليهود بالظهور أمام الجمهور األملاين.
َّبي غولدهاغن ( )1997أنه بسبب كون األثر النفيس لتدمري مؤسسات
املوجه ضد الثقافة يريض
املجتمع مامثال ألثر تدمري البرش أنفسهم فإن العنف َّ
املعتدي بالقدر نفسه تقريبا .وبالتأكيد استمد أعضاء الحزب النازي وجامعات
الشبيبة رضا كبريا من إحراق املعابد اليهودية وآثار اليهود الثقافية .يف العام 1938
انفجر بركان عنف بطول البالد وعرضها ،وعُ رفت هذه الليلة فيام بعد باسم «ليلة
َّ
(املحطم)» ()Kristallnacht؛ إذ هُ ِّشمت الواجهات الزجاجية لنحو
الزجاج
 7500متجر يهودي وغطى الزجاج شوارع أملانيا .ودُمرت مئات املعابد واملدارس،
وكذلك آثار وكتب يهودية مبا فيها زهاء  16ألف مجلد يف مركز الجالية اليهودية
( )The Jewish Community Centerيف فرانكفورت ( .)Hill 2001و ُر ِّحل
 30ألف يهودي إىل معسكرات االعتقال .وعىل رغم أن بعض األملان أعربوا عن
انتقادهم للرضر االقتصادي الهائل ملوجة العنف هذه وافتقارها إىل املس ِّوغات،
تجسد الظلم يف هذا الحادث ،وليس من بينهم
فإن قلة هم من أشاروا إىل ُّ
بالتأكيد نحو  100ألف أملاين احتشدوا يف نورمربغ لالحتفال بتلك الليلة املشؤومة
أحسه
( .)Goldhagen 1997كان حامس الحشود يومئذ إرهاصا لالبتهاج الذي َّ
النازيون املتورطون يف إحراق املكتبة التلمودية الكربى للمعهد الالهويت اليهودي
()The Great Talmudic Library of the Jewish Theological Seminary
يف لوبلن ببولندا يف العام :1941
بالنسبة إلينا كانت مسألة فخر استثنايئ أن ند ِّمر األكادميية
التلمودية التي عرفت بأنها األضخم يف بولندا ...ألقينا الكتب
خارج مبنى املكتبة التلمودية الكربى ،وحملناها يف عربات نقل
يدوية إىل السوق .وهناك أرضمنا النريان يف الكتب .استمرت النريان
مشتعلة نحو  20ساعة .اجتمع يهود لوبلن حول املكان وبكوا بكاء
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مريرا .كاد بكاؤهم يسكتنا .استدعينا الفرقة املوسيقية العسكرية
َّ
فغطت صيحات الجنود املبتهجني عىل انتحاب اليهود( .كام ورد االقتباس
يف .)Shaffer 1946, 84

مع احتالل بولندا يف العام  1939انتقلت الحكومة األملانية من مجرد تشجيع
العنف إىل املشاركة الرصيحة واملنظمة فيه .وأصبحت اإلبادة الجامعية سياسة ذات
أولوية عليا ،انتظم حولها الجهاز اإلداري للدولة األملانية بكامله .وملا كان اليهود
األملان قد نقلوا إىل رشق أوروبا ،بينام أحيط باليهود البولنديني يف غيتوهاتُ ،أحرقت
مئات اآلالف من الكتب التي تركوها وراءهم .ففي مدن مثل بيدزين وبوزنان
ُك ِّلفت فرق إحراق أملانية بإرضام النريان يف املعابد والكتب اليهودية (Borin
 .)1993وبوجه عام مل يكن تدمري الكتب اليهودية مهمة سهلة .فباإلضافة إىل
وضم كل تجمع حرضي
مكتبات املعابد كان لدى كل أرسة بعض الكتب عىل األقلَّ ،
يهودي يف األغلب مكتبة واحدة عىل األقل .وبالنسبة إىل اليهود البولنديني كانت
املكتبات أهم مؤسسة علامنية عىل اإلطالق ومركز حياة الشباب اليهود(Shavit
 .)1997احتضنت مدينة وارسو ،عىل سبيل املثال ،خمسني مكتبة يهوديةُ .حفظت
بعض مقتنيات الكتب من التدمري الفوري ووضعت تحت إرشاف أساتذة وخرباء
أملان للتخلص منها .وقسمت الكتب عىل مكتبات أملانية أو معاهد متخصصة
مكرسة لدراسة املشكلة اليهودية .وهكذا يف حني ُد ِّمر العديد من مجموعات الكتب
الشخصية املحدودة ومقتنيات مكتبات محلية تضم سجالت املعابد وجمعيات
الجنائز واجتامعات األحبار وغريها ،يف أثناء موجات الرتحيل أو استُخدمت فيام بعد
مادة خاما لصناعة الورق لتخفيف النقص فيه ،فإن املكتبات األضخم مثل املعهد
الالهويت اليهودي يف بريسلو ،الذي كان يدعم الدراسات اليهودية ،وهو فرع بحثي
منذ بداية القرن ،صودرت الستخدامات النازيني.
وكثريا ما تنافس الباحثون وأبواق الدعاية النازية ،من وحدات بريوقراطية
متنوعة داخل الدولة ،عىل االستحواذ عىل مقتنيات الكتب املهمة .مكتب األمن
الرئييس للرايخ – وهو مقر رشطة األمن النازية الذي ضم الغستابو(٭) ودائرة
(٭) الغستابو :هي الرشطة النازية الرسية التي تولت مهمة إرسال اليهود إىل معسكرات االعتقال وغريها من
املهامت بقيادة هيرنيك ِه ْملر[ .املحرر].
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األمن ،وكان املؤسسة الرئيسية التي تنظم حرب النازيني ضد أعداء النظام
النازي – كان يضم مكتبة أوكل إليها إمداد املعاهد البحثية الصورية للمكتب
بالكتب اليهودية .بلغ مجموع هذه الكتب يف آخر األمر نحو مليوين كتاب.
وقد ُجنِّد باحثون وأكادمييون ورجال أعامل يهود للعمل بالسخرة عىل تصنيف
مقتنيات الكتب هذه يف ظروف أشبه مبعسكرات االعتقال (Schidorsky
 .)1998وكان من بني من قاوموا التجنيد حفيد مؤسس مكتبة شرتاشون
 ،Strashun Libraryالذي فضل االنتحار عىل املساعدة يف نقل مجموعات
الكتب ( .)Borin 1993لقد نظر األملان إىل اإلرث املطبوع لليهود بوصفه
وسيلة تستخدم يف محوهم نهائيا ،ومل يبد منهم أيّ تردد بشأن إجبار اليهود
عىل العمل بالسخرة يف هذه املهمة ،وهو مثال إضايف عىل االمتهان النفيس
الذي ُص َّب فوق رؤوس اليهود ص ّبا.
أما املجموعة األخرى التي كانت تسعى إىل االستحواذ عىل الكتب اليهودية
ملصلحة معاهد خاصة بها ،فهي حزب العامل األملاين االشرتايك القومي (.)NSDAP
فالكتب الالزمة ملعهد األبحاث حول املسألة اليهودية التابع لذلك الحزب ،الذي
ترأسه ألفريد روزنربغ  ،Alfred Rosenbergوهو قيادي ُم ِّ
نظر يف الحزب النازي،
كانت تأيت عن طريق فرقة عمل روزنربغ املعنية باألرايض املحتلة .تابعت فرقة
روزنربغ بدأب عملها عشية دخول القوات بولندا ،فصادرت عددا هائال من الكتب
واآلثار اليهودية والعربانية ونقلتها إىل معهد فرانكفورت .ومن جملة مهامت أخرى
كان املعهد َمعن ّيا بتوثيق التأثري اليهودي عىل العامل عىل مدار قرنني فائتني .وقد
ُخ ِّطط لهذا املعهد يك يكون نواة لألبحاث والتعليم اآلري .ومن بني أسباب التنافس
عىل االستحواذ عىل املكتبات اليهودية «الهوس الغريب» للنازيني لتأسيس متاحف
تحيي ذكرى أعدائهم .وهكذا تنافست وكاالت حكومية عديدة لنيل رشف تأسيس
متاحف ومكتبات معادية لليهودية (.)Arendt 1964, 37
بنهاية الحرب العاملية الثانية قدرت اللجنة املعنية بإعادة بناء الرصح الثقايف
اليهودي األورويب وجود  469مجموعة من مقتنيات الكتب اليهودية (تزيد الواحدة
منها عىل ألف كتاب) يف العام  .)Schidorsky 1998(1933عدد قليل من بني هذه
املكتبات سيكتب له النجاة من أهوال الحرب من دون رضر.
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وقليلون من اليهود أيضا سيبقون أحياء .يف مؤمتر وانيس Wannsee
 Conferenceبربلني يف العام  1942خطط املسؤولون األملان إلبادة  14مليون
يهودي .و ُيقدر عدد من نجحوا يف قتلهم بنحو  6ماليني يهودي .يف بولندا قتل
النازيون  90يف املائة من السكان اليهود ودمروا ما يقدر بنحو  70يف املائة من
الكتب اليهودية .ومن املفارقات أن قرار النازيني حفظ الكتب الستخدامات الباحثني
األملان أنقذ بالفعل كتبا كثرية كان سيؤول مصريها يف ظرف آخر إىل التدمري.
وقع تدمري الكتب اليهودية أوال داخل أملانيا يف إطار التوسع يف برامج التحول
املدين الذي ُح ِظر فيه عىل اليهود استخدام مكتبات الدولةُ .
وط ِّهرت املكتبات العامة
وص ِّورت هذه العملية باعتبارها
ومكتبات الجامعات من املواد غري املرغوب فيهاُ ،
إجراء صحيا ،وأحيانا كان األمر يتم بعمليات إحراق جامهريية للكتب يف احتفاالت
تطهريية .فإذا ما حاولنا إعادة صياغة مقولة الفيلسوف األملاين هيرنيك هاينه
 Heinrich Heineلقلنا إن إحراق الكتب يعقبه إحراق البرش .لقد أعقب اإلقصاء
املدين واالجتامعي لليهود الفصل املطلق للغيتوهات .فمصري تراثهم املد َّون تداخل
مع مصريهم هم أنفسهم بوصفهم عرقا من األعراق؛ ألن الحل النهايئ للنازيني مل
يكن ليب ُلغ متامه عندما يباد التجيل الظاهر لليهودية ،أي شعبها ،فقط بل عندما
تقع ذاكرة تلك الثقافة الكامنة يف بطون الكتب واملكتبات يف قبضة األملان ،و ُتل َفظ
نصوصها يف النهاية لتصبح وثائق مهجورة لثقافة ضائعة.

مصري املكتبات األوروبية :بولندا وأوروبا الرشقية

كان جزء من إحساس أملانيا مبصريها الجيل يتمثل يف استحقاقها مزيدا من
اض لتوسعات الدولة وضم بلدان أجنبية تعيش عىل أراضيها
املجال الحيوي ،أيْ أر ٍ
أقليات أملانية .كان املخطط لهذه األقاليم أن تصطبغ بصبغة أملانية ،أيْ ُتط َّهر
من االنتامء اإلثني املغاير ،ويجري إخضاعها للتجانس الثقايف املتفق مع املعايري
األملانية .ومن ثم بعد استحواذ أملانيا عىل إقليم زودايتينالند ()Sudetenland
التشيكوسلوفايك عقب مؤمتر ميونخ للعام  ،1938أرسع النازيون يف تطبيق
منظومات السيطرة الثقافيةُ .حملت مجموعات كتب قيمة إىل أملانيا مبا فيها 48
مكتبة من مكتبات األديرة و 42مكتبة أرشيفية ومتحفية خاصة .وصودرت أيضا
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كنوز وطنية قدرت باعتبارها مصدر إنجاز ثقايف ،مثل إنجيل سالفاتا (Slavata
رسخ األملان دعائم سيطرتهم
 )Bibleواملحفوظات امللكية البوهيمية .وعندما َّ
وسعوا نطاق منظومات املكتبات لألملان ،بينام أخلوا مناطق
عىل تشيكوسلوفاكياَّ ،
معينة من املكتبات أو طهروا مقتنيات الكتب املحلية بدرجة كبرية – متاما مثلام
سيفعلون الحقا يف أقاليم أخرى ضموها إىل أملانيا .يف املكتبات التي ُسمح لها
باالستمرار يف العمل دُمرت جميع كتب املكتبات (التشيكوسلوفاكية) املحلية
التي تتناول الجغرافيا والرتاجم والتاريخ (التي قد تناقض املزاعم والتفسريات
األملانية) ،وأيّ مواد ال تتفق مع األيديولوجيا األملانية وكتب كثرية ملؤلفني تشيك.
واستُخدمت كتب عديدة كمواد خام ملصانع الورق التي كانت تدعم جهود
الحرب يف أملانيا .وإجامال بلغت خسائر الكتب واملخطوطات والكتب املطبوعة
قبل العام  1500نحو مليوين كتاب أو زهاء نصف مكتبات تشيكوسلوفاكيا
ومحفوظاتها .القليل من هذا التدمري حدث يف أثناء القصف بالقنابل أو املدافع،
فالتدمري كان نتيجة ألوامر السلطات األملانية ،فكان «حالة خالية من املشاعر
لتدمري منظم للمكتبات» ( )Grzybowska 1954, 2هوجمت فيه منظومات
متطورة من املكتبات العامة والبحثية كأنها هي ذاتها العدو.
ومع اتساع املجال الحيوي عن طريق ضم زودايتينالند استُثريت شهية هتلر
لضم مزيد من األرايض .وباستخدام حجة توحيد الشعوب املتحدثة باألملانية داخل
ِّ
اض متامسة مرة أخرى شن هتلر حربا خاطفة شاملة عىل بولندا باسم األقلية
أر ٍ
عجل بنشوب حرب دولية
املتحدثة باألملانية .وعىل رغم أن هذا الغزو رسعان ما َّ
فإن البولنديني استبسلوا يف البداية وحدهم ضد األملان ودافعوا عن أرضهم دفاعا
باهرا .وألن األملان اهتاجوا بسبب خسائرهم ،السيام أنهم تكبدوها عىل أيدي من
اعتربوهم عرقا دون البرش ،فقد ردُّوا بفرض عهد إرهاب لتدمري األمة البولندية
تدمريا ساحقا حتى ال تقوم لها قامئة مرة أخرى بوصفها كيانا ثقافيا.
بالطبع مل يقا َبل مصري بولندا َّإل بالالمباالة من األملان .صاغ هيرنيش ِهملر
توجهه نحو األجناس األدىن قائال:
 ،Heinrich Himmlerرئيس الوحدة الوقائيةُّ ،
ٌ
مسألة
«سواء عاشت األمم األخرى يف رخاء أو تضورت جوعا حتى هالكها فهي
ال تعنيني َّإل بقدر حاجتنا إليهم عبيدا لبناء حضارتنا( »...كام ورد االقتباس يف
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 .)Kamenetsky 1961, 103ورصح مارتن بورمان  ،Martin Bormannوهو
بتوجه مامثل فقال« :مصري العبيد أن يعملوا ملصلحتنا.
إداري وصانع سياسة أملاينُّ ،
وما مل تكن لنا حاجة إليهم ،فام من مشكلة يف أن ميوتوا» (كام ورد االقتباس يف
 .)Kamenetsky 1961, 103هذه التعليقات ،من جملة تعليقات أخرى لضباط
ومسؤولني أملان ،باإلضافة إىل العدوان األملاين ،توضح أن العنرصية األملانية اتسع
نطاقها إىل ما وراء اليهود لتشمل جامعات إثنية أخرى اعتُربت أدىن – يف هذه الحالة
السالف من سكان أوروبا الرشقية (البولنديني والسوفييت) .بالنسبة إىل البولنديني
ُّ
كانت إبادتهم الالحقة مسألة من مسائل السياسة الرسمية ،فعىل سبيل املثال،
نسبة  3إىل  5باملائة فقط من سكان بولندا هي التي اعتُربت مادة مالمئة لألملنة يف
إطار الخطة الرئيسية للرشق (.)Gross 1979
وبعد الغزو األملاين مبارشة أعلن الفيلد مارشال ِهرمان غيورنغ Field Marshall
 Hermann Goeringأن مصادرة جميع ممتلكات الدولة البولندية ستكون
ملصلحة الدولة األملانية ونفعها ،أي الرايخ الثالث .ثم أصدرت الحكومة األملانية
مرسوما بتسليم جميع مجموعات الكتب البولندية التي ميلكها أفراد أو رشكات
أو جمعيات غري أملانية إىل السلطاتُ .جمع عدد هائل من الكتب ُوأودع املخازن.
ومرة أخرى ُخطط لنقل كتب وقطع متحفية ق ِّيمة إىل أملانيا إىل جانب جميع الكتب
واملجالت الدورية العلمية .فمكتبة الربملان البولندي عىل سبيل املثال ُحملت إىل
أملانيا .لكن بعد سلسلة من عمليات النقل الكاملة ،عارض اإلداريون النازيون يف
بولندا هذه الخطة متعللني بأن اإلدارة النازية ستحتاج إىل هذه الكتب لجمع
معلومات وتدعيم املؤسسات التعليمية األملانية يف بولندا .وهكذا ُحفظت كتب
علمية كثرية ومجموعات كتب جامعية الستخدام اإلداريني األملان وإنفاذا لسياسة
األملنة ،السيام يف مناطق بولندا الغربية حيث كان من املقرر أن َّ
يحل املستوطنون
الناطقون باألملانية محل البولنديني ( .)Dunin 1996بحلول العام  1941أنشئت
أربع مكتبات حكومية يف كراكوف ،ووارسو ،ولوبلن ،ولفوف لتكون مبنزلة «الحصون
الجديدة للنشاط الفكري األملاين يف الجنوب الرشقي األقىص» (.)Sroka 1999, 7
ُنهبت املكتبات الخاصة (السيام اململوكة للمب َعدين) و ُد ِّمرت واستخدمت
كامدة خام يف مصانع الورق أمال يف تجويع العقل البولندي وإذواء الطبقة املثقفة
122

أملانيا النازية :العنصرية والقومية

( .)Stubbings 1993استُخدمت املكتبات املدرسية – التي كانت من وجهة نظر
السياسات التعليمية النازية ّ
كم مهمال ميكن االستغناء عنه – يف إنشاء الثكنات
ودمرت مجموعات الكتب بهمجية .ووفق ما رأى النازيون مناسبا ألمة من الفالحني،
مل يكن س ُيسمح لألطفال البولنديني إال ببضع سنوات يف التعليم ،سيتعلمون يف
أثنائها كتابة أسامئهم والعد حتى ُّ 500
وترشب الطاعة ألسيادهم األملان ،فالتمكن
من القراءة سيكون غري ذي جدوى يف حياتهم ( .)Kamenetsky 1961عُ ِّطلت
صناعة النرش البولندية أيضا .و ُد ِّمرت جميع املكتبات العامة تقريبا ،مبا فيها مكتبة
كاليس العامة  Kalisz Public Libraryالتي استُخدمت كت ُبها لسد مجرى ملياه
األمطار (.)Dunin 1996
لتوجيه رضبة أعمق لجذور الثقافة والفكر البولنديني ،ارتكب النازيون جرائم
قتل جامعي لكل من الطبقات املتعلمة يف بولندا وأولئك الذين قد تتمثل فيهم
زعامة لجهود املقاومة أو إحياء ثقايف .ووفقا ملا قال الحاكم العام فرانك :Frank
«قال يل الفوهرر :الطبقة التي أدركناها اآلن يف بولندا بوصفها الصفوة يجب
تصفيتها؛ يجب أن نراقب لرنصد البذور التي قد تتربعم مرة أخرى بحيث نسحقها
من جديد يف الوقت املناسب»( .كام ورد االقتباس يف  .)Lukas 1986, 8يف مدينة
بيدجوش  Bydgoszczكان جزء من الروتني اليومي أن يحيط النازيون بقساوسة
وقضاة ومحامني وأساتذة جامعيني ومعلمني وتجار وصناع وقادة عامل وفالحني
ُليدوهم قتىل يف ميدان البلدة ،حتى وصل عدد الضحايا يف النهاية إىل نحو  10آالف
قتيل .يقول أحد اإلداريني النازيني« :يف منطقتي ،أي شخص ُيظهر عالمات الفطنة
واألملعية سريمى بالرصاص» (كام ورد االقتباس يف .)Rummel 1992, 80ويف جامعة
كراكوف اعتقلت الرشطة الرسية  167أستاذا جامعيا ومساعدا ومعلام ُو ِّجهت إليهم
الدعوة لحضور محارضة عن سياسات التحول إىل النازية؛ ومات كثري منهم يف األرس.
فقدت بولندا إجامال  40يف املائة من أساتذتها الجامعيني ( .)Lukas 1986يقول
هتلر« :ال ميكن لسيدين أن يقفا جنبا إىل جنب؛ لهذا السبب يجب قتل جميع
أفراد طبقة املفكرين البولنديني» (كام ورد االقتباس يف  ،)Gross 1979,75ولعله
كشف بذلك ،من دون وعي ،عن مدى تهديد العقل النشط والحر أليديولوجيته.
لقد كان الهدف من وراء التدمري املادي لكتب بولندا ومكتباتها ،أو مصادرة تلك
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َ
التعجيل مبحو
الكتب ،وتفكيك نظامها التعليمي ،وإبادة طبقاتها املتعلمة واملثقفة،
الهويتني القومية والثقافية ،وتيسري االستعباد ،وأن يكون ذلك مبنزلة إجراء مؤقت
إىل أن تكون اإلبادة الشاملة ممكنة.

أوروبا الغربية

بدأ هتلر يف أملانيا عملية فرض التجانس مبوجب الربنامج النازي بعد السيطرة
عىل الحكومة يف الثالثينيات .فرض النازيون سيطرتهم عىل صناعة النرش األملانية،
وأعادوا تدريب الق ِّيمني عىل املكتبات وبائعي الكتب ،وط َّهروا املكتبات من املواد
غري املرغوب فيها واملنحرفة أيديولوجيا ،ووجهوا الجهاز الفكري للدولة بكامله نحو
إنتاج مواد تر ِّوج للرؤية النازية .كانت هناك «قوائم سوداء» بهدف التخلص من
الكتب و«قوائم بيضاء» إلرشاد عمليات اقتناء املكتبات للكتب .كان هدف الخطة
هو تطهري مجموعات الكتب ،والحفاظ عىل هذا النقاء عن طريق التحكم يف النرش
وتوسيع نطاق الوصول إىل املواد «الصحية» عن طريق إنشاء مزيد من املكتبات.
كانت هذه خطة مامثلة لعمليات القتل الرحيم والتعقيم القرسي التي ُن ِّفذت يف
املستشفيات األملانية (حيث أبيدت أنواع أدىن من بني مكونات الشعب  volkأو
ِح َ
يل بينها وبني التناسل) ،ويف التشجيع الرسمي لألملانيات عىل الحمل والوالدة.
ومثل األطباء الذين شاركوا يف هذه الربامج ،كان املأمول من الق ِّيمني عىل املكتبات
للم ُثل املعتادة ملهنتهم .فالق ِّيمون عىل املكتبات الذين
أن يسلكوا مسلكا مناقضا ُ
رشبوا النزعة اإلنسيةُ ،أعيدت برمجتهم ليصريوا مراقبي مطبوعات وأدوات للدعاية
ُأ ِ
املوجهة ،متاما مثل األطباء الذين ُح ِّولوا إىل قتلة بدال من كونهم سبب مداواة
وشفاء .ومثلام تحولت املستشفيات من أماكن للرعاية إىل معامل لتفريخ عرق
متفوق جين ّيا ( )Lifton 1986تحولت املكتبات من مؤسسات ثقافية تخدم الفرد
إىل أدوات سياسية تخدم األهداف الجمعية للشعب األملاين .volk
كانت خطة صبغ املكتبات بالصبغة األملانية ضيقة يف فلسفتها لكنها جامحة
يف طموحها :فقد كان من املقرر فرض هذا النموذج عىل عموم أوروبا الرشقية
والغربية .وكانت زودايتنالند وبولندا ،بعد أن ضمهام النازيون ،إقليمي تجارب.
وشمل النطاق العام لسياسات هتلر برامج سيطرة وقيودا أقل حدة نسبيا،
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وكذلك إبادة شاملة للمطبوعات اليهودية أو الداعية إىل السالم أو املناهضة
لألملان ،واملطبوعات التي تروج آراء قومية وإنس َّية ،بل مكتبات بكاملهاُ .أمر
الجيش بالحفاظ عىل مقتنيات الكتب التي يستحوذ عليها يف أثناء تقدمه؛
عىل سبيل املثالُ ،أمرت كتيبة املهام الخاصة لوزارة الشؤون الخارجية األملانية
باالستيالء عىل املخطوطات واألرشيف والكتب يف االتحاد السوفييتي عىل الفور
مبجرد استسالم كل قرية أو مدينة عىل طول طريق الغزو (.)Shaffer 1946
ووضعت سلطات مدنيةُ ،تعا ِونها يف ذلك وحدات إدارية متخصصة ،خططا
بعيدة املدى للترصف يف هذه املطبوعات؛ فعىل سبيل املثال ،أنشئت فرقة
عمل روزنربغ ( )Rosenberg Task Forceاملعنية باألرايض املحتلة للبحث عن
املكتبات ومصادرتها ،مبا فيها أرشيف اليهود والسالف واملاسونيني والشيوعيني،
عندئذ كان سيمكن للباحثني النازيني دراسة هذه الكتب لفهم أصحابها
ومكافحتهم بوصفهم أعداء الرايخ .باإلضافة إىل ذلك كانت فرقة عمل روزنربغ
املعنية باألرايض املحتلة واحدة من بني إدارات متخصصة عديدة أنشئت إلدماج
اإلرث األديب والكنوز الفنية للبلدان املقهورة يف منظومة هائلة للثقافة األملانية
الرفيعةُ .كلفت هذه الفرقة باالستيالء عىل الكتب القيمة والقطع الفنية ونقلها
إىل أملانيا .وبعد أن وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها ،كانت هذه الفرقة قد
زارت ما يقدر بنحو  325مؤسسة أرشيفية ،و 402من املتاحف ،و 531معهدا،
و 957مكتبة يف أنحاء أوروبا (.)Borin 1993
ويف حاالت عديدة ُخ ِّطط مقدما لعمليات املصادرة والتطهري تخطيطا جيدا
وفقا للسياسات الرامية إىل فرض الهيمنة الثقافية .أعد الق ِّيمون عىل املكتبات قوائم
باملواد املرغوبة التي سيق َّيض لها أن ُتحفظ الستخدامات األملان ،وأخرى باملواد
املنبوذة التي ُقدِّر لها التدمري يف إطار سياسة األملنةُ .أعدت قوائم عديدة منها عندما
كان الق ِّيمون عىل املكتبات يحرضون مؤمترات دولية عُ قدت قبل الحرب ،أو عندما
عملوا يف مكتبات أجنبية يف أثناء زيارات وفرتات تدريب تبادلية .اشرتكت املعاهد
األملانية والباحثون األملان يف التخطيط إلعادة تشكيل العقلية األوروبية وفق القالب
األملاين ،ومنازعة قوى التقاليد والتصلب الثقايف داخل كل بلد محتل (Carlton
 .)1990لذلك اعتُربت السيطرة عىل الكتب واملكتبات عنرصا رئيسيا.
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يف أثناء رشوع األملان يف توحيد أوروبا لتشكيل شعب نوردي شاميل واحد كان
استخدامهم للعنف ضد الثقافة يف كل إقليم يتناسب مع القيمة العرقية التي
خصصوها لكل شعب (كان لألوروبيني الغربيني قيمة أكرب من األوروبيني الرشقيني)،
وكذلك مع مستوى املقاومة التي يواجهون؛ فعىل سبيل املثال ،دُمرت مكتبات
عديدة يف املنطقة الشاملية من فرنسا يف أثناء املعارك ،لكن فرنسا عوملت بوجه
عام بعنف أقل قسوة مام عوملت به بولندا أو روسيا .ومع ذلك فاحرتام األملان
للكنوز الثقافية األوروبية الغربية ،القائم بدرجة ال يستهان بها عىل أساس رغبتهم يف
امتالكها ألنفسهم ،مل يتطور إىل إحساس بالخسارة عندما دُمرت هذه األشياء الثمينة
يف املعارك؛ فقد عادوا باللوم لوقوع هذه الخسائر عىل تص ُّلب الشعوب املدا ِفعة
وعنادها .عالوة عىل ذلك اعترب النازيون جميع موارد العدو يف الحرب الشاملة
مغانم مرشوعة ،فالهجوم عىل الثقافة املادية كان رضبة للعمود الفقري للعدو،
وجزءا من إسرتاتيجية الحرب؛ لذلك أدت املقاومة الربيطانية ،عىل رغم إعجاب
األملان بالعرق الربيطاين ،إىل خسائر فادحة لنحو  20مليون كتابُ ،وأضريت خمسون
مكتبة كربى يف أنحاء بريطانيا أو دُمرت يف الغارات الجوية .يف قصف بالقنابل
الحارقة يف العام ُ 1940أح ِرق ستة ماليني كتاب عىل األقل يف منطقة باترينوسرت رو
( )Paternoster Row Areaيف لندن ،وهي منطقة بيع الكتب بالجملة (Butler
 .)1945واستهدفت الغارات الجوية مواقع ثقافية مذكورة يف دليل باديكر السياحي
لربيطانيا ( .)Baedeker Tourist Guide to Britinودمر األملان أعامال ال بديل
لها ،مثل صور ورسومات ومحفوظات مدينة كوفنرتي ( ،)Coventryمبا فيها مكتبة
غولسون (ُ .)Gulson Libraryوأح ِرق مبنى غلدهول ( )Guildhallيف لندن الذي
يضم مكتبة كوربوريشن القدمية ( ،)The Ancient Corporation Libraryحتى
ُس ِّوي باألرض وضاع  25ألف مجلد ،كثري منها يعد نادرا .أصابت هذه الخسائر عمق
الثقافة الربيطانية ،منتهكة ّ
كل من اإلحساس باالستمرارية والفخر الذي مصدره
سجالت تاريخية ،والحالة الدينامية التي ترتعرع يف ظل صناعة النرش الحديثة.
مر احتالل الدمنارك والرنويج بسالم نسبيا ،واندرج ضمن التقاليد املتعارف عليها
لالحتالل العسكري الحديثُ .خ ِّطط لتنفيذ عملية تطهري املكتبات اإلسكندنافية
عىل مدى فرتة زمنية ،ما يوحي بأن األملان افرتضوا أنه ال حاجة إىل أن تكون عملية
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األملَنة عنيفة للغاية يف أثناء تعاملهم مع أمثالهم من اآلريني .يف الرنويج كان هناك
قدر من املقاومة ألشكال البريوقراطية األملانية الخاصة ،لذا اتسم االحتالل فيها بقدر
أكرب قليال من العدوانية .ومام أثار إحباط األملان الذين نظروا إىل هولندا باعتبارها
«إقليام أملان ّيا باألساس» له مكان طبيعي داخل الرايخ الثالث (،)Nicholas 1994
إظهار الهولنديني عنادا ال يلني .لذلك ك َّثف األملان حملة تطهري املكتبات يف هولندا؛
فإ َّما أنهم استولوا عىل مكتبات عديدة ،وإ َّما أنهم ط َّهروا بقسوة األعامل املنسوبة
مناهضني للنازية ،واملؤلفني اليهود ومن ف ُّروا إىل الخارج والكتَّاب الروس
إىل مؤلفني ِ
أو الربيطانيني أو األمريكيني الذين توفوا قبل العام 1904؛ كام ُحظرت الكتب التي
تتناول أفراد العائلة امللكية األحياء (.)Grzybowska 1954
يف أوروبا الغربية ،حيث يرشعن التكوينُ العرقي َ
اإلرث الثقايف لألمم ،أوىل
النازيون اهتاممهم بعملية األملنة ،ومراقبة املكتبات ،وإعداد القوائم السوداء (التي
طبقت بشكل شامل عىل املؤسسات واملكتبات الشخصية عىل حد سواء) والتطهري.
ووفقا لرأي املؤرخ لني نيكوالس (« )Lynn Nicholas) (97، 1994مل تكن للغزاة
حاجة إىل أن يحملوا مقتنيات الكتب الوطنية الخاصة بتلك «األقاليم» الجديدة؛
فالرايخ الثالث الذي سيمتد ألف عام ميلكها اآلن بالفعل» .و َو َضع األملان  -يف
بعض البلدان  -مجموعات كتب ذات قيمة خاصة تحت «الحراسة» .ويف فرنسا
أُرسيت قواعد متييز مبوجبها «صان» مفتشو املكتبات األملان مؤسسات مثل املكتبة
الوطنية الفرنسية بعناية ،يف حني ُنهبت مجموعات كتب شخصية ،صغرية وكبرية،
ُوأحرقت ودنست ،مثل تلك اململوكة ليهود أو لالجئني .واستولت فرقة عمل روزنربغ
املعنية باألرايض املحتلة عىل  723مجموعة كتب فرنسية تشكل إجاميل 1.767.108
مجلدات ،مبا فيها  12743كتابا نادرا ( .)Hill 2001وصفت هيلدا ستابنغز (Hilda
 ،)Stubbings) (1993مؤرخة املكتبات املد َّمرة يف أثناء الحرب العاملية الثانية ،األملان
بأنهم كانوا ممزَّقني بني رغبتهم يف تدمري الثقافة الفرنسية الوطنية بادعائهم أنها
َّ
منحطة ،واشتهائهم االستحواذ عىل كنوزها ،وهو توصيف مالئم ،بالنظر إىل الطبيعة
القروية للعديد من املسؤولني النازيني ،وبسبب تاريخ حرب أملانيا ضد فرنسا .كان
هناك تطهري عىل نطاق واسع للكتب املدرسية واملواد التعليمية الفرنسية ،السيام يف
مجاالت التاريخ واألدب والجغرافيا ،وعىل وجه الخصوص املواد التي وصفت األملان
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بأنهم بغاة أو مهزومون .ومع ذلك يف منطقة ألزاس لورين ()Alsace Lorraine
التي ضمها األملان ،حيث اعتُرب أهلها من العرق األملاينُ ،أزيلت كل الكتب الفرنسية
ودُمر اآلالف منها .وإمتاما لعملية األملنة أضيفت إىل مجموعات الكتب املتبقية
كتب أملانية بلغت نحو  70ألف كتاب ،كام يف مدينة ميلوز (.)Mulhouse
ُس ِمح بشكل أسايس للهولنديني والبلجيك والفرنسيني واإلسكندنافيني بالحفاظ
عىل ثقافاتهم ،عىل أن تكون يف مكانة أدىن من الثقافة األملانية بشكل واضح؛
أما بقية املؤثرات الثقافية األجنبية فحكم عليها باإلبادة .يف لكسمبورغ صودرت
املراجع غري األملانية (أي الفرنسية أو اإلنجليزية) ،وحلت محلها موسوعات
أملانية .ويف الواقع كانت هناك محاولة بعد العام  1940ملحو جميع الكتب
اإلنجليزية والفرنسية من مجموعات الكتب يف هولندا وبلجيكا ولكسمبورغ.
كانت محاولة لسد جميع املنافذ عىل البلدان املحتلة حتى ال تترسب إليها
التيارات الدميوقراطية (.)Grzybowska 1954
حدثت استثناءات للسياسات العامة الخاصة بتأجيل عملية تفكيك مجموعات
الكتب الوطنية لبلدان أوروبا الغربية بسبب رغبة األملان يف استعادة مواد تنتمي
«عن حق» إىل أملانيا ،ومن شأنها أن تعزز إرث أملانيا الخاص ونهضتها َّ
املخطط لها.
وأرص هتلر إرصارا
ضمت هذه املجموعات مخطوطات ووثائق لها منشأ أملاينَّ .
خاصا عىل أن تجمع هذه املقتنيات عىل الفور .ووفق «مبدأ اإلرث الجرماين» وصل
خرباء أملان إىل فرنسا املحتلة بقوائم تضم الكنوز الثقافية املزمع مصادرتها من
املكتبات واملتاحف الفرنسية ( .)Hamon 1997, 63وعندما انقلبت إيطاليا عىل
أملانيا رسم خبري محفوظات أملاين خطة تدعو إىل نقل جميع املحفوظات اإليطالية
املتعلقة بتاريخ اإلمرباطورية األملانية إىل أملانيا .وكانت عملية «االسرتداد» املناورة
التمهيدية يف اسرتاتيجيات ما بعد الحرب طويلة األمد التي تدعو إىل نقل املواد
الثقافية عىل نطاق واسع إىل متاحف ومكتبات أملانية جديدة ومهيبة.
ُنهبت مقتنيات الكتب اليهودية (العامة والخاصة) ،ودُمرت بال رحمة يف جميع
البلدان املحتلة .ووفقا للباحث يف مجال املحرقة النازية فيليب فريدمان (Philip
 ،)Friedman) (1980تع َّقب األملان املكتبات اليهودية التي كانت مرتبطة مبؤسسات
التعليم العايل ومعاهد األحبار واملعاهد التعليمية والبحثية ،واملعابد ومنظامت
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الشباب .وضع األملان أيديهم عىل الكتب اليهودية يف املقتنيات املوجودة بحوزة
البلديات والدولة والجامعات .وأوىل األملان اهتامما خاصا باملكتبات الشخصية
اململوكة لليهود األثرياء ،السيام الباحثني ومحبي جمع الكتب .جرت عمليات نهب
عىل نطاق واسع للمكتبات اليهودية يف فرنسا وعدد كبري من املصادرات يف هولندا،
مبا يف ذلك مخزون دور النرش اململوكة ليهود .و ُوضعت محتويات مكتبة الجمعية
الدولية للتاريخ االجتامعي (The Library of the International Society
 )Historyبأمسرتدام ،التي قام عليها طاقم موظفني من باحثني يهود الجئني من
أملانيا ،يف  776صندوقا ،و ُنقلت إىل أملانيا ( .)Friedman 1980وغالبا ما عامل
األملان املكتبات الكاثوليكية بالطريقة ذاتها؛ إذ كان الدين العدو الطبيعي للنازية،
بل ألي أيديولوجيا متطرفة بكل تأكيد.

البحث املعريف والنازية

يف كتابه َّ
«جلدو هتلر املطاوعون» ( )1997 ،440يقتبس غولدهاغن قصيدة
كتبها و .هـ .أودن ( )W. H. Audenأدان فيها الشاعر األملان الذين وقفوا مكتويف
األيدي يشاهدون الفظائع التي ُترتكب بحق اليهود ،واصفا إياهم بأنهم كشفوا
عن «عار فكري»(٭) .ومثة منط آخر من العار الفكري أشد يف َحرفيته من ذلك،
وهو املشاركة النشطة والحامسية لألكادمييني والباحثني األملان يف ترويج العنرصية،
وتحريفهم العلم والبحث املعريف والفكر ملصلحة ترويج األيديولوجيا النازية.
ومع أنهم ليسوا الباحثني الوحيدين يف التاريخ الذين انزلقوا إىل فخ األيديولوجيا
السياسية ،غري أن أعاملهم َّ
وطدت نظام هتلر ،يف تناقض صارخ مع فرضية البحث
املعريف بحد ذاتها عىل جميع املستويات .أدرك الباحثون أنهم كانوا ينحازون إىل
اختيار ما .وقد أوضح األستاذ ألفريد بوميلر ( )Alfred Baeumlerقائال« :بدال من
املزيج املبهم للمفاهيم والقيم العامة التي جرى العرف عىل تسميتها روح النزعة
مؤسسة
اإلنسية أو فكرة الثقافة الغربية ،أرست االشرتاكية القومية رؤية للعامل َّ
(٭) القصيدة املعنية «يف ذكرى و .ب .ييتس» ،ترجمها ماهر شفيق فريد ومجموعة أخرى من قصائد أودن يف كتاب
«هبوط الليل :مختارات شعرية» ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،1996 ،والسطور املشار إليها :العار الفكري/
يطل من كل وجه برشي /وبحار الشفقة ترقد /ممدودة ومتجمدة يف كل عني[ .املرتجم].
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تأسيسا عضويا» (كام ورد االقتباس يف )Weinreich 1999, 23؛ وقد تبنى البحث
املعريف األملاين هذه الرؤية.
يف الواقع ،نشأ يف بريطانيا  -يف نهايات القرن التاسع عرش  -تقليد للبحث
املعريف املح َّرف؛ إذ صك الباحثون الربيطانيون مصطلح «علم تحسني النسل»
( )Eugenicsيف العام  ،1881لإلشارة إىل علم تحسني الجنس البرشي عن طريق
تناسل أفضل .كان هدفهم تطوير حجة بيولوجية للداروينية االجتامعية أو مبدأ
«البقاء لألصلح» .ورسعان ما انترش علم تحسني النسل يف أرجاء العامل ،وحظيت
االكتشافات البحثية يف هذا املجال بقبول واسع النطاق .ومل ينشأ وعي بانتهاك
أفسدت فيها تحيز ُ
ْ
ات الباحثني
أبحاث تحسني النسل املعاي َري األخالقية التي كثريا ما
ودوافعهم األيديولوجية فرضيا ِتهم َّ
ولطخت استنتاجا ِتهمَّ ،إل بعد ميض سنوات
ُ
ُ
عديدة من القرن العرشين .فام أطلق عليه اسم «بحث» (استقصاء مثل دراسات
مقاييس املخ) كان هدفه اجتامعيا وسياسيا أكرث مام كان علميا.
ومع ذلك عندما رشع العلامء حول العامل يرتاجعون عن مثل هذه األبحاث
يرسخون هذا املجال ترسيخا مؤسسيا أعمق .بعد أفول جمهورية
كان األملان ِّ
فامير اتخذ البحث املعريف لتحسني النسل يف أملانيا شكل «علم الصحة العرقية»،
وهو مجال دراسة يؤكد التفوق اآلري .ومع تبني األقسام املتخصصة لأليديولوجيا
العرقية للقومية الجرمانية املتطرفة ،مبا يف ذلك تأكيدها النقاء والقوة العرقيني،
ُو ِضعت األسس أليديولوجيا انعدام املساواة بني البرش التي ستقنن األهداف
النازية يف آخر األمر .وتصف أطروحة هربرت روثفيدير ()Herbert Rothfeder
عن ألفريد روزنربغ ( ،)Alfred Rosenbergالتي أعدها يف العام  ،1963سلسلة
من اإلجراءات املؤسسية املوضوعة بهدف إدخال عقائد الحزب إىل عامل البحث
املعريف ،وتكوين عالقة تكاملية بني األيديولوجيا النازية والعلوم األملانية .بحلول
العام  1932كان عدد املقررات التي تتناول علم الصحة العرقية قد تجاوز
 40مقررا تقدم يف جامعات أملانية .وكانت املراكز البحثية  -يف هذا املجال -
تنبثق واحدا بعد اآلخر ،والكرايس األكادميية ومناصب األستاذية ُتستحدث فيه؛
ففي جامعة ميونخ ُأ ِعدَّ ت الخطط إلنشاء معهد التاريخ الفكري اآلري .وسعى
هيرنيش هملر إىل تأسيس مجمع بحثي ضخم يضم مئات الباحثني وعلامء
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اآلثار ،ينخرطون يف استكشاف منهجي للعرق الهندي األملاين الشاميل ومنجزاته.
وباإلضافة إىل ذلك ،سعى معهد دراسة املسألة اليهودية الذي يديره روزنربغ
املوجهة إىل نطاق
إىل االرتقاء مبستوى «املسألة اليهودية» من مجرد الدعاية َّ
البحث املعريف البحت باالستعانة بقوائم للمراجع واملصادر وقوائم كتب مذ َّيلة
بحواش جمعها ق ِّيمون عىل مكتبات .ونرش باحثون أوراقا بحثية استخدموا فيها
ٍ
اقتباسات مطولة من مصادر أساسية مزعومة ،وأضافوا هوامش غزيرة ،ما خلق
علمي شديد التدقيق .وبحلول العام  1943ضم هذا املعهد
بتبحر
مظهرا يوحي ُّ
ٍّ
 550ألف كتاب ،باإلضافة إىل مجموعات كتب أرشيفية ضخمة ،صودر أغلبها
وحرفت هذه الكتب عند الحاجة ،واقتُطعت من سياقاتها
من اليهود املب َعدينُ .
بهدف تقديم البحث تأييدا ال لبس فيه للمعتقدات النازية ،مبا يف ذلك رضورة
إبادة اليهود .وقدمت الحكومة دعام سخيا ألدوات نرش هذه املقاالت البحثية
الزائفة .كانت مجلة  Der Weltkampfواحدة من بني تلك األدوات .و ُنظر
إىل ذلك املعهد عىل أنه أداة محورية يف «تعليم األساس الروحي والتكتيكات
الخاصة بعدونا األيديولوجي» (.)Pugliese 1999, 245
أصبح علامء كثريون ِّ
منظرين نازيني تعزِّز أعاملهم بوضوح األيديولوجيا
ترسخ التمييز ضد اليهود
القومية ،عن طريق التسويغ البيولوجي للسياسات التي ِّ
( .)Friedlander 1995وكام ميكن أن يتصور املرء ازدهرت املسرية املهنية لهؤالء
الباحثني الذين كتبوا بأيديهم االكتشافات ا ُملجازة من قبل الحكومة .وعىل الجانب
اآلخر استُبعد اليهو ُد تدريج ّيا ،ثم عىل نحو حاسم ،من األوساط األكادميية .أما
املنشقون من غري اليهود (الذين دفعتهم إ َّما األخالقيات املهنية وإ َّما ارتيابهم
السيايس) فقد ُنبذوا ودُمرت مسرياتهم املهنية عىل يد املسؤولني النازيني الذين
مل ترتك استجاباتهم العدوانية تجاه املوضوعية أو االعتدال بابا للتحليل النقدي
أو طرح خطاب بديل .أضفت الدوائر العلمية يف أملانيا مصداقية عىل السياسات
الرسمية ملعاداة السامية و«الحل النهايئ» للمشكلة اليهودية ،أي إبادة اليهود ،ما
وصل بالنازية إىل أقىص نتائجها تطرفا ( .)Borin, 1993عالوة عىل ذلك تورط أطباء
وباحثون بأنفسهم يف جرائم إبادة جامعية؛ بإجرائهم تجارب قاتلة عىل السجناء يف
معسكرات االعتقال ،وكان موت الخاضعني لتلك التجارب جزءا من تصميم التجربة
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العلمية .كان العلامء واملختصون األملان متواطئني يف اإلبادة الجامعية ،مبشاركتهم يف
تطوير تكنولوجيا مثل غرف الغاز التي استُخدمت يف القتل الجامعي.
مل يكن علم الصحة العرقي سوى جانب واحد ال غري لخسارة بيئة فكرية مثمرة،
وميكن الذود عنها يف أملانيا النازية ،بل حتى قبل العام  1914احتل التعلم األكادميي
يف أملانيا مركزا ثانيا بعد بناء شخصية عرقية .بعد امتالك النازيني زمام الحكم مل يكن
التعليم سوى عملية فكرية طارئة ،لقد خضعت األفكار  -إىل حد بعيد  -للرشط
السيايس ( .)Stieg 1992وجاء املحتوى العلمي يف مركز ثانٍ بالنسبة إىل األيديولوجيا
يف الكتب املدرسية للمرحلة الثانوية التي أثنت عىل مصري الشعب األملاين ،وأدانت
روح التيوتونيني  -يف
الحداثة بوصفها دليال عىل التحلل األخالقي ،يف حني كانت ُ
النموذج القدوة ألجيال املستقبل ( .)Taylor 1985تحت حكم
أثناء عصور الظالم -
َ
النازيني شهد التعليم العايل انحدارا إذ تح َّول الطالب إىل األنشطة السياسية ،وكانوا
شديدي االنخراط فيها ،فقد كانوا مأخوذين بوعد إنشاء أملانيا جديدة .وبني العامني
 1933و 1939تدىن التسجيل يف الجامعات واملؤسسات التقنية بنسبة  50يف املائة
( .)Ebenstein 1943وكان الطالب الجامعيون يرصفون جزءا كبريا من وقتهم يف
الحزب وأنشطة الشباب ( .)Klemperer 1998وبالنسبة إىل أحداث إحراق الكتب
الطالب الذين استُغلوا لقيادة حفل
يف العام  1933التي صعقت العامل كان أدا َتها
ُ
إحراق الكتب باستيالئهم عليها من أرفف جامعاتهم (.)Stubbings 1993, 367
وعىل رغم أن هذا التدمري للكتب ُخ ِّطط له ليك يبدو كأنه ثورة تلقائية أشعلها
شباب غاضب ضد كل موروث فكري ضا ٍّر ،فإن ما حدث كان بالفعل «محرقة
جنائزية للعقل»ُ ،ن ِّظمت ُوأميل عىل الطالب تنفيذها ( .)Stieg 1992, 91أما
املتخرجون يف الجامعات فقد ُأ ِعدوا وهُ يئوا لشغل مناصب يف وحدات شوتسشتافل
النخبوية الفتاكة .وبالفعل كان قادة وحدة  Einsatsgruppenسيئو السمعة ،وهي
فرق القتل التابعة لشوتسشتافل ،وكذلك كثريون من أعضاء مكتب األمن الرئييس
للرايخ األكرث نشاطا وتشددا  -املكلفني بتنظيم برنامج الحل النهايئ  -من َح َم َلة
درجات الدكتوراه من أرقى جامعات أملانيا عىل اإلطالق (.)Bartov 2000a, 184
عززت املؤسسة التعليمية والثقافية يف أملانيا غسل املخ بالفكر النازي،
ومعاداة السامية ،و«العلم» اآلري ،ونبذ املوضوعية العلمية ،والعنف ،وإحراق
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الكتب ،سواء بالرتويج النشط أو باالنقياد السلبي .ومع استدماج املدارس
واملكتبات رسيعا أهدافا جديدة للنقاء األيديولوجي واالمتثال الشمويلُ ،أقيص
املتخصصون ممن كانوا غري راغبني يف االمتثال ،السيام املذنبني منهم بإعامل العقل
«املتشكك» و«الكسول» ( .)Klemperer 1998, 86, 116ومبعدل استقاالت بلغ
أربعة أضعاف املعدل الطبيعي ،ترك ما ال يقل عن ثالثة أرباع الق ِّيمني عىل
املكتبات الذين أداروا املكتبات املدرسية وظائفهم أو ُأجربوا عىل االستقالة منها
يف أثناء السنوات الخمس التي أعقبت إرساء النظام النازي (.)Ebenstein 1943
الكتب التي كتبها اليهود واملاركسيون ودعاة
وأزال الباقون منهم يف وظائفهم
َ
واملناصة للنزعة اإلنسيةَّ .
تنكرت
السالم ومن ير ِّوجون الرؤى الدميوقراطية
ِ
املؤسسات الثقافية بوجه عام لقيم التنوير ،فالرقابة عىل املطبوعات ح َّلت
محل الوصول الحر إىل الكتب ،وانترص مبدأ الجامعية عىل الفردانية ،وقهرت
اآلرا ُء املتصلبة العقل .من الصعب تحديد ما إذا كان أغلب املعلمني والق ِّيمني
عىل املكتبات الذين عملوا يف ظل النظام النازي قد أحنوا رقابهم أمام الضغوط
املكثفة وانصاعوا لها كرها أم انجرفوا يف تيار التعصب األيديولوجي وتبنَّوا النازية
ومامرساتها بحامس .وبالتأكيد يبدو أن كثريين من الق ِّيمني البارزين عىل املكتبات
قد شاركوا بإخالص يف التطهري األيديولوجي ملجموعات الكتب األملانية ويف تنفيذ
أجندة إمربيالية فكرية وثقافية يف البلدان املحتلة.
يف النصف األول من الثالثينيات ُوضعت املكتبات املتاحة للجمهور ،التي مل
تخضع أغلبيتها من قبل لسيطرة الحكومة ،تحت إمرة الوزارة الفدرالية والربوسية
للعلوم والتعليم الرسمي وتنوير الجامهري التي أنشئت حديثاُ .طهرت هذه املكتبات
من جميع املطبوعات االنشقاقية ُوأعيد تكديس أرففها بكتب نازية .و ُوضعت
نحو  10يف املائة من مجموعات الكتب باملكتبات األملانية العامة يف قوائم سوداء
( .)UNESCO 1996ومع ذلك ،وإمعانا يف التطرف ،جاوزت بعض املكتبات بالفعل
توقعات مراقبي املطبوعات .بحلول العام  1938كانت املكتبات العامة مبيونخ قد
جردت نفسها من  76يف املائة مام امتلكته يف العام  .)Stieg 1992( 1934فقد
أرشدت ٌ
قامئة دامئة بكل الكتب التي «تهدد اإلرادة الثقافية االشرتاكية القومية»
القص
الق ِّيمني عىل املكتبات ( .)Ebenstein 1943, 129و ُن ِّقح الترشيع الذي يحمي َّ
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من األدب الفاحش حيث إن جميع املواطنني اعتُربوا يف حاجة إىل الحامية .واتسع
نطاق األدب الخطر من املواد الفاحشة ليشمل أي كتاب قد يراه مسؤول حزيب
متعارضا مع النازية ( .)Ebenstein 1943أما مقتنيات الكتب األكادميية فلم متس
بشكل أساس ،لكن إمكانية استخدامها ظلت مقترصة عىل من كانوا متعاطفني مع
النازية .وحدث تراجع ملحوظ يف استخدام املكتبات الجامعية :فخالل الفرتة من
 1933 – 1932استخدم نحو  100ألف شخص مكتبات الجامعات العرش البارزة يف
أملانيا ،لكن هذا العدد انخفض إىل  339ألفا يف الفرتة  ،1938 – 1937أي نقصان
بنسبة الثلثني تقريبا (.)Ebenstein 1943
وخالل الثالثينيات شن رجال الرشطة والنازيون حمالت عىل املنازل وصادروا
الكتب (السيام عن االشرتاكية) ،والسندات املالية ،واملراسالت الشخصية ،واملكتبات
الشخصية الكبرية ،وأشياء نفيسة غري الكتب واملطبوعات .ودفع الخوف من حمالت
تفتيش املنازل كثريا من اليهود واليساريني إىل إحراق أوراقهم ومكتباتهم بأنفسهم،
فكان «إحراقا وقائيا للكتب» ( .)Hill 2001:17وكان املؤلفون مجموعة مثرية
للمشكالت ،السيام «األدباء املنح ِّلني معتنقي قيم الحضارة الليربالية الغربية» (Hill
 .)2001, 20يف أبريل من العام  1933دمرت قوات شعبة الهجوم (إس إيه)  SAمبنى
سكن ّيا يف برلني متلكه جمعية حامية الكتَّاب األملان Schutzverbaud Deutscher
 ، Schriftstellerوهي أكرب جمعية للكتَّاب األملان عىل اإلطالق ومقر  500عضو
كاتب .دمرت هذه القوات الكتب املشكوك فيها وارتكبت أعامل تخريب بال مربر
( .)Hill 2001كان اإلرهاب غاية ال منتَجا ثانويا خالل مساعيهم إىل تدمري املواد «غري
األملانية» ،وهي أي يشء يعرب عن «العقالنية ،واملادية ،والكوزموبوليتانية ،واملساواة،
والربملانية ،ونبذ الحرب والعنف ،والتسامح ،واالستيعاب االجتامعي ،وتوحيد الطوائف
املسيحية ،والحداثة التي كرهها النازيون» ( .)Hill 2001, 11كام ُط ِّهرت أيضا مكتبات
بيع الكتب ومكتبات اإلعارة .وبالفعل نظم الحزب النازي حلقات تدريبية للق ِّيمني
عىل املكتبات َّ
وملك مكتبات اإلعارة لتلقينهم «التوجه املالئم» نحو األدب .وقد
ُكلف ِّ
منظر الحزب النازي البارز ،ألفريد روزنربغ ،بتنفيذ التدريب الفكري والتعليم،
والبحث العلمي ،واآلداب ،والتطور الثقايف العام لألمة بكاملها (.)Rothfeder 1963
وإيجازا ،فهدف الثقافة األملانية والتعليم والبحث املعريف خدم ُة االشرتاكية القومية.
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يف كلمة احتفالية ليلة إحراق الكتب يف برلني يف العام  ،1933رصح د .جوزيف
املوجهة يف حكومة النازي ،بنربة مفعمة باالنتصار« :ها هو
غوبلز ،وزير الدعاية َّ
املايض يحرتق!» ( .)Snyder 1981, 122كانت املكتبات يف غاية األهمية بالنسبة
إىل املجتمع األملاين ،وكان غوبلز ،مهندس املجتمع الجديد ،يحتفل بإحراق الكتب
بوصفه رمزا للتط ُّهر الثوري ونهضة ثقافية وشيكة .ومع اقرتاب الحرب العاملية
الثانية كانت الخطة هي تدمري جميع مؤسسات األعراق املستذ َّلة واألمم املقهورة
تدمريا كليا أو إخضاعها بحيث ال يكون لآلليات الفكرية التي تعارض الرؤية النازية
أيّ وجود .كان منطق هتلر قامئا عىل فرضية أن الثقافة األملانية النازية هي ذروة
سنام الحضارة؛ فالنتيجة التي كان يسعى إليها هي الهيمنة األملانية عىل عامل األدب،
وكذلك ما سواه من جوانب يف املجتمع العاملي.

تقييم األرضار

يف النهاية انترص الحلفاء ،وانتهى األمر بأوهام هتلر إىل املصري نفسه الذي
واجهه ماليني البرش الذين أزهق أرواحهم والنفائس التي دمرها .مل تكن الهيمنة
األملانية عىل العامل سوى وهم آخر َّ
محطم .لكن حتى الهزمية الحتمية قوبلت
باستعراض للوحشية ،فوقعت بعض أبشع حاالت إبادة الكتب قرب نهاية الحرب.
شارك النازيون املنسحبون مرارا يف إلحاق األرضار بال مربر بالثقافة فن َّفسوا عن
غضبهم بتدمري اآلثار واملؤسسات الثقافية.
ففي أثناء انسحاب األملان من إيطاليا أحرقوا محفوظات ال بديل لها ،من بينها
 850صندوقا من محفوظات نابويل .ويف فرنسا غالبا ما كان التدمري النازي انتقاما من
أنشطة أعضاء املقاومة وقوات الحلفاء .عىل سبيل املثال ،يف أغسطس  1944دمرت
الفرق األملانية مجموعة مخطوطات ق ّيمة وكتبا طبعت قبل العام  1500من املكتبة
البلدية يف ميتس ،التي كانت مخزنة يف سانت كوينتني  ،Saint-Quentinعىل رغم أن
(أو رمبا ألن) البلدة كانت محاطة بالفعل بالجيش الثالث األمرييك (Grzybowska
وفجرت القوات املنسحبة املكتبة البلدية يف دييب  ،Dieppeوقبل التخيل
ّ .)1954
عن باريس أحرق الجنود األملان مكتبة قرص بوربون ،وهي مكتبة الجمعية الوطنية،
فدمروا  40ألف مجلد ( .)UNESCO 1996وكانت الخطة الفعلية هي التدمري
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الكيل لباريس التاريخية ،غري أن بعض الضباط األملان رفيعي املستوى عارضوا أوامر
هتلر إدراكا منهم لإلسهامات الثقافية الفريدة لتلك املدينة.
كانت الصورة مختلفة يف املناطق الرشقية حيث استُهدفت املكتبات طوال
الوقت .وما عىل املرء إال أن يقارن مصري باريس مبصري وارسو حتى يتبني له التفاوت
الكبري يف التزام األملان بضبط النفس .كانت نية هتلر أن يجعل وارسو «قرطاج
ثانية»(٭) ،بل قد نجح تقريبا يف أن يتفوق عىل الرومان يف تدمريهم تلك املدينة -
الدولة وثقافتها ( .)Hoffman 1993, 9يف العام  1944بعد ثورة مسلحة يف وارسو،
ويف أثناء انسحاب األملان من بولندا ،أشعلت الفرق األملانية النار عمدا يف مكتبات
بولندا األعىل قدرا ،كأن الغرض كان عدم ترك أي مصدر أهمية ثقافية من دون
رسا يف خطط الطوارئ يف حالة الهزمية ،أحرق النازيون
تدمري .وكام ُأ ِ
وجز األمر ّ
كثريا من مقتنيات الكتب املميزة التي جمعوها يف السابق من أجل «صونها».
فعىل سبيل املثال ،أحرقوا صورا ومخطوطات وخرائط من مكتبة جامعية ومكتبة
زامويسيك  Zamoyskiواملكتبة الوطنية ومكتبة رابرسويل  ،Rapperswilوهي
مقتنيات كانت محفوظة يف مكتبة كراسينسيك  .Krasinskiوفقدت املكتبة الوطنية
تقريبا جميع مجلداتها التي بلغت نحو  700ألف مجلد ،أما املكتبة العسكرية
املركزية التي ضمت  350ألف كتاب عن تاريخ بولندا فقد ُد ِّمرت متاما .وضاع
نحو مليون كتاب من املكتبة الجامعية يف وارسو ،و ُد ِّمرت مكتبات خاصة وبحثية
عديدة ( .)Bilinska 1946وعشية اإلخالء ُأحرق الجزء الرئيس من مكتبة وارسو
العامة الذي يضم أغلبية الكتب .كانت املكتبة تضم  300ألف كتاب ،وكانت مبنزلة
مركز شبكة وطنية للمكتبات الفرعية ومكتبات األطفال .وبعد أن وضعت الحرب
أوزارها ُقدرت خسائر الكتب يف مكتبات وارسو العامة بنحو ثلثي محتوياتها .بل
لوال أن أخفى املوظفون نحو  125ألف كتاب من كتب تلك املكتبات الحتمل أن
تكون الخسارة أكرب.
ويعتقد بعض الباحثني أن بولندا خرست إجامال نحو  90يف املائة من مجموعات
كتبها يف املكتبات املدرسية واملكتبات العامة يف أثناء االحتالل األملاين ،وما يرتاوح بني
(٭) دمر قدماء الرومان قرطاج التونسية يف العام  146ق.م[ .املرتجم].
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 70و 80يف املائة من مجموعات كتبها املتخصصة والشخصية ونحو  55يف املائة من
مجموعاتها العلمية ( .)Dunin 1996ووفق تقدير آخر ،دُمر نحو  15مليون مجلد
من بني  22.5مليون يف املكتبات البولندية ( .)Sroka 1999وهذه تقديرات معقولة
إىل حد بعيد استنادا إىل معلومات شاملة عن بولندا ُأتيحت بفضل السجالت
املنظمة التي أعدها النازيون يف املناطق التي ضموها إىل أراضيهم .لكن اإلحصائيات
بالنسبة إىل بقية أوروبا الرشقية أقل يف دقتها بكثري وإن كانت صادمة أيضا .وبلغت
تقديرات خسائر الكتب السوفييتية (يف أوكرانيا وبيالروسيا وروسيا بشكل رئيس) يف
أثناء اجتياح أملانيا لالتحاد السوفييتي نحو  100مليون مجلد (.)UNESCO 1996
وكانت خسائر يوغوسالفيا الثقافية مامثلة لخسائر بولندا .فقد كان التدمري الشامل
للمؤسسات السلوفانية واسع النطاق عىل نحو خاص ،إذ هُ دِّمت املكتبات ُوأحرقت
محتوياتها عىل املأل.
وعىل رغم الجهد االستثنايئ الذي بذله األملان يف مشاريعهم لتنفيذ اإلبادة
الجامعية وإخضاع الشعوب ،فقد أمكن وضع حد يف النهاية لعهد اإلرهاب .ومن
املرجح أن املصري الذي واجهه ضحايا هتلر كان مبنزلة العامل املؤثر األهم الذي
وموحدة تجاه اإلبادة .وتعد حالة
أوضح للعامل رضورة تشكيل استجابة حازمة
َّ
بولندا التي أوشكت فيها خطة هتلر عىل االكتامل مثاال مروعا ،يبني إىل أيِّ مدى
اعتزم هتلر تنفيذ برنامجه األيديولوجي .وأثبتت معاملة األملان لليهود غياب
الحدود األخالقيةَّ ،
وتبي من خالل قتلهم السافر للمعلمني والكتَّاب واملفكرين
ونهبهم املكتبات البولندية أن الهدف الحقيقي للنازية كان سحق أساس الحضارة
الغربية واإلنسانية ذاتها .يف ضوء هذا متكن الربيطانيون عىل وجه الخصوص من
التصدي للخسائر البرشية والثقافية املهلكة وحشد القوة ملقاومة النازيني.
غري أن برنامج هتلر األيديولوجي ،الذي صدم بقية أوروبا ،جلب بدوره الخراب
إىل أملانيا وإرثها الثقايف املكنون .فبنهاية الحرب ،ويف تحول مناقض ،فقدت أملانيا
ما يرتاوح بني الثلث والنصف من كتبها ،خالل القصف الذي شنَّه الحلفاء وبسبب
حمالت املصادرة الروسية (إذ تقدر الكتب التي ُحملت إىل االتحاد السوفييتي
بوصفها غنائم حرب بنحو  11مليون كتاب مبا فيها نسختا غوتنربغ للكتاب املقدس
( .)Gutenberg Biblesوقد تفاقمت فداحة الخسائر يف مكتبات املدن والجامعات
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األملانية .يف برلني فقدت املكتبة الوطنية نحو مليوين مجلد ،بينام دُمرت مكتبة
الرايخستاج متاما .ويف فرانكفورت فقدت املكتبة البلدية ومكتبة الجامعة  550ألف
مجلد و 440ألف رسالة دكتوراه و 750ألف براءة اخرتاع .أما املكتبة الحكومية يف
برمين  Bremenففقدت نحو  150ألف مجلد مبا فيها أعامل نادرة وق ّيمة عديدة
( ،)UNESCO 1996والقامئة تطول .ومن الحقائق التي ال تقبل الجدل أن تدمري
كتب األملان ومكتباتهم ك َّبدهم خسائر فادحة .ومع ذلك ،فخالفا ملناخ الرثاء للذات
عىل املستوى القومي الذي هيمن عىل األملان بعد الحرب العاملية األوىل ،يبدو
أعم تنامى لدى األملان بعد الحرب العاملية الثانية تجاه الخسائر التي
أن تعاطفا َّ
تك َّبدها أعداؤهم ،كام تنامى لديهم إحساس أكرب باملسؤولية الشخصية والقومية.
وليس بوسع املرء َّإل أن يأمل أن يكون املرياث اآلخر للتدمري الثقايف الذي حدث يف
الحرب العاملية الثانية هو نشوء إدراك متزايد وعاملي النطاق ليس فقط بقيمة روح
اإلنسان ،ولكن أيضا بأهمية الكتب واملكتبات ،بل كل املقتنيات والتقاليد املتصلة
بالرتاث الثقايف ،بوصفها إرثا عامل ّيا مشرتكا ،وأساسيا ومثينا.
يختتم هذا الفصل بتعليق بشأن املفارقة األخرية إلبادة الكتب يف الحرب
العاملية الثانية ،وهي أن التهديد الذي ش ّكله التطرف األيديولوجي لألملان أثار يف
النهاية تصعيدا وقتيا ملبدأ الدميوقراطية وصوال إىل نسب متطرفة .حدث هذا عندما
ترسبلت دول الحلفاء ،التي كانت تخىش عىل انهيار الحضارة الغربية ،برداء النزعة
العسكرية والنزعة القومية ،ودافعت عن أسلوب معيشتها الدميوقراطي عن طريق
مامرسة عنف غري مسبوق ،حيث شنت قصفا عشوائيا عىل املناطق الحرضية،
مبا يف ذلك القصف الشامل الذي غطى مدينة دريزدن  .Dresdenب َّرر الحلفاء
استهداف دريزدن بوصفه هجوما يهدف إىل تحطيم إرادة األملان عىل االستمرار
يف الحرب ،فصارت هذه املدينة متثل «الكارثة األنجلوأمريكية األخالقية العظمى
للحرب ضد أملانيا» ( .)Johnson 1991, 404ففي ليلة واحدة هوجمت منطقة
مساحتها املربعة  8أميال بعاصفة نارية رمبا قتلت  135ألف مدين ،ودمرت أحد
مراكز الثقافة األوروبية املشهورة .ومرة أخرى يف املحيط الهادي رأى األمريكان أنه
ملقاومة املتطرفني اليمينيني – أي اليابان اإلمربيالية يف هذه الحالة – يجب تنفيذ
عملية تدمري واسعة باعتبارها رد فعل دفاع ّيا رضور ّيا وم َّربرا ضد نزعة توسعية
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خبيثة .فقد أسفر القصف األمرييك للمدن اليابانية وإلقاء القنبلتني الذريتني عىل
ناغازايك وهريوشيام عن خسائر فادحة يف األرواح وتدمري مواقع ثقافية فريدة .لقد
نجم عن قصف الحلفاء يف كل من أوروبا وآسيا ما ميكن أن يصنف بأنه تدمري غري
مبارش عىل نطاق واسع ال إبادة للكتب (وفق ما يرسي تعريف إبادة الكتب يف
هذا الكتاب) ،متاما مثل ما ميثل هذا القصف قتال جامعيا ال إبادة جامعية (وفق
تعريفها دول ّيا) .ومع ذلك ،فإن هذا التدمري غري املبارش للكتب واملكتبات ،باإلضافة
إىل التدمري املتعمد الذي اقرتفه متطرفو دول املحور ،يظهر قطعا أن التدمري العنيف
وواسع النطاق للكتب واملكتبات نتاج ثانوي خبيث للتطرف األيديولوجي والنزعة
العسكرية العدوانية ،وهو إحدى سامت الحرب الشاملة.
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«أباطرة اليوم استخلصوا استنتاجات من هذه
الحقيقة البسيطة :ما مل ي َّ
ُسطر يف ورق ال وجود
له عىل اإلطالق» (.)Milosz 1990, 224

«يف تطور شاذ للبريوقراطية ُطلب
من املسلمني يف بانجا لوكا الحصول
عىل  12شهادة مختلفة للخروج من
املدينة ،مبا يف ذلك شهادة تثبت أنهم
س َّلموا كل ما لديهم من كتب»

عىل رغم أن البلقان كانت منطقة تصدع
سيايس ملئات السنني فإن تفكك يوغوسالفيا بعد
انهيار الشيوعية يف نهاية القرن العرشين أخذ
جريانها عىل حني غرة .بحلول نهاية الثامنينيات
َف َص َل ٌ
جيل كامل بني األوروبيني والحرب العاملية
الثانية .ألكرث من أربعني سنة أجرى األوروبيون
الغربيون تحليالت ومراجعات ذهنية ونفسية
عىل الحرب (عىل مهل يف البداية ثم اكتسبت
زخام) مستعينني يف ذلك بأدوات التوثيق التي
141

إبادة الكتب

جمعها املسؤولون والصحافة املستقلة والباحثون .فالوثائق التاريخية وشهود العيان
هم مبنزلة نقطة االنطالق إلجراء حوار وللتعليم ولسرب أغوار النفس يف وقت ُت َّحص
فيه نتائج النزعة القومية املتطرفة و ُتستوعَب (مبا تسببه من أمل يف األغلب) .وعىل
رغم أن هذه العملية كانت أبعد ما تكون عن أن توصف بالكامل (الفرنسيون عىل
سبيل املثال كانوا يواجهون صعوبة كبرية يف التعامل مع ماضيهم املوصوم بالتواطؤ)،
فإن األملان املعارصين دانوا الفظائع النازية عالنية ،بل سنوا قانونا يج ِّرم إنكار
حدوث املحرقة النازية .ومتكن األوروبيون الغربيون من إحداث التقارب بني أعداء
األمس مع إنشاء االتحاد األورويب ،إذ أظهرت األجيال الجديدة استيعابها للزمن
بوصفه ِّ
خطيا ،وللاميض بوصفه ّ
سجل للدروس املستفادة فقط؛ ال يعرتض خطاهم.
يف أوروبا الرشقية استخدم الشيوعيون تكتيكا مختلفا يف تعاملهم مع انقسامات
زمن الحرب ،فقد فرضوا عقائد وسياسات من قمة الهرم إىل أسفله ُأعدت للقضاء
عىل املنافسات االجتامعية السياسية مبرسوم إداري تس ُّلطي .عقب الحرب العاملية
الثانية ُأجربت أمم البلقان الست ،وهي سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك (سيشار
إليها فيام بعد يف هذا الكتاب باسم البوسنة) ورصبيا والجبل األسود ومقدونيا ،عىل
االندماج يف كيان واحد ،هو دولة يوغوسالفيا الفدرالية .أتاحت إعادة تعريف الوالء
َ
تسويغ امتزاج الجامعات اإلثنية،
باالنتامء إىل يوغوسالفيا ال األمم البلقانية املفردة
السيام يف كرواتيا والبوسنة ،حيث كان هناك تاريخ للنزاع املتمركز حول اإلثنية بني
الكروات والرصب واملسلمني .وبدا أن األيديولوجيا الجديدة ،أيْ الشيوعية ،التي
أكدت مبدأ ترافد األمم الذي يعلو فوق القومية اإلثنية ،قد أنهت املزاعم الرصبية
اض متنازع عليها .وبالنسبة إىل الشيوعيني أن يكون املواطن رصبيا
والكرواتية بشأن أر ٍ
اض كرواتية أو مسلام يعيش بني الرصب أمر مل يكن ذا بال .أخذ الحزب
يحيا عىل أر ٍ
يف اعتباره التاريخ بالنظر إىل الجدلية املاركسية فقط ،أما الحقيقة بشأن أحداث
املايض فقد ُقمعت ،وح َّلت ُمثل األخوة االشرتاكية ،بالقوة إذا ما دعت الرضورةَّ ،
محل
أفكار الهويات القومية املستقلة .وألن مواطني األمم البلقانية ُحرموا من أدوات
التفكري النقدي والوصول إىل املعلومات والجدل الحر؛ فقد َطمروا العداوات املع َّلقة،
وأخفوا  -قرسا  -وعيا أش َبه ما يكون بوعي األملان عقب الحرب العاملية األوىل ،ملؤه
املرارة واالستضعاف والتامهي اإلقصايئ مع جامعة إثنية معينة وشيطنة األعداء.
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بعد وفاة تيتو(٭) يف العام  1980وتفكك الهيمنة الشيوعية بعد ذلك بنحو
عرش سنوات ،بدأت يوغوسالفيا الفدرالية تتفكك .وصار التعايش السلمي مشكوكا
فيه ،وعندما بدأت رصبيا تهيمن عىل االتحاد الفدرايل ،أعلنت سلوفينيا وكرواتيا ثم
البوسنة االستقالل .ردت رصبيا بشن حرب ،حرب أهلية باسم يوغوسالفيا موحدة
يف ظاهرها ،فاعتربت األمم األخرى ذلك عدوانا قوميا متطرفا ملصلحة تأسيس رصبيا
الكربى .برز اليوغوسالفيون من جديد بوصفهم قوميني متطرفني ،بينام عاد الرصب
والكروات إىل الفاشية مرة أخرى .وظهرت الصدوع بطول الخطوط القومية والدينية
واإلثنية ،إذ هاجم الرصب والكروات بعضهم بعضا وهاجموا املسلمني .و ُو ِجهت
األسئلة املتعلقة بالرشعية السياسية ورشعية الهيمنة عىل األرض بالطريقة ذاتها التي
لطاملا ووجهت بها ،وهي :مهاجمة الجامعات اإلثنية وطردها من املناطق التي زعم
الرصب أو الكروات أنها جيوب حرصية تخص هذه املجموعة أو تلك .غاب املفهوم
الحديث للزمن – «فالتكرار األبدي لألمناط البدائية نفسها محا أيَّ متييز بني األمس
واليوم والغد» ( .)Debeljak 1994, 19وصارت الذكريات ،التي ُقمعت و ُتركت
لتتأجج منذ الحرب العاملية الثانية ،وقودا للعنف؛ إذ ب َّررت الهوية اإلثنية والقومية
مامرسة جميع أمناط التطرف.
نالت الحرب التي رزحت يوغوسالفيا السابقة تحت وطأتها يف التسعينيات
تسميات عديدة :انفجارا داخليا عقب انهيار الشيوعية ،حربا أهلية ،حربا قبائلية،
حربا دينية ،حربا عنرصية ،حربا توسعية .كان هذا رصاعا عىل السلطة والهوية
واالستحقاق التاريخي وتأسيس ما رآه كل طرف بوصفه «الحقيقة» .مارس الرصب
والكروات التطهري العرقي ،وهو الذي تفاقم ليصل إىل حد اإلبادة اإلثنية ،بوصفه حال
نهائيا للمزاعم املتنافسة عىل امتالك األرض ،وخطوة رضورية لخلق أمم متجانسة.
وعىل رغم أن املجموعتني املتناحرتني حاولتا تنقيح التاريخ وتعديله إلنكار وجود
املجموعة األخرى عىل أرضها يف السابق فإن الرصب عىل وجه الخصوص مل يسعوا
إىل محو دالئل الوجود املادي لعدوهم يف منطقة ما فقط ،بل أيضا محو جميع
(٭) جوزيف بروز تيتو ( :Josip Broz Tito )1980 – 1892أول رئيس للجمهورية اليوغوسالفية ،ورئيس الحزب
الشيوعي اليوغوساليف[ .املرتجم].
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الدعاوى الشخصية والسياسية وكل برهان يثبت املنجزات الثقافية للعدو ورشعية
وجوده باعتباره شعبا.
يبدأ هذا الفصل بلمحة عامة عن تطور القومية الرصبية ،ودور املفكرين يف
تشجيع التمركز حول اإلثنية ،واألحداث التي أفضت إىل إبادة الكتب .وييل ذلك
وصف للقومية الكرواتية ووصف لتدمري الكتب واملكتبات يف أثناء القتال الذي امتد
ستة أشهر بني كرواتيا ورصبيا أوال يف العام  ،1991ثم الرصاع املرير داخل البوسنة
الذي امتد من العام  1991حتى العام .1995

صعود القومية الرصبية

متتد جذور الرصاعات يف يوغوسالفيا السابقة إىل عمق التاريخ البلقاين،
وهو تاريخ شكلته األنساق الدينية والثقافية املتصارعة والهجرات والهيمنة
األجنبية .امتدت الحدود الفاصلة بني الكنيستني البيزنطية والرومانية عرب
منطقة البلقان ،واستمر أثر هذا االنقسام حيث اعتنق الرصب األرثوذكسية
بفضل الجهود التبشريية التي بذلتها القسطنطينية ،فصاروا متاميزين عىل أساس
االنتامء الديني عن الكروات الذين وقعوا تحت تأثري كنيسة روما (.)Sells 1996
وعىل إثر سيطرة األتراك عىل مناطق من البلقان الرشقية منذ القرن الخامس
السالف إىل الدين اإلسالمي.
عرش حتى بواكري القرن التاسع عرش ،تحول بعض ُّ
الرصب ،املتحولني إىل اإلسالم والذين بقوا مستمسكني
ومنذ ذلك الحني وصم
ُ
بوالئهم للكنيسة األرثوذكسية ،بخيانة القومية الرصبية وبأنهم مجموعة وضيعة
بطبيعتها .مبرور الوقت ،وعىل رغم البنية البيولوجية املتطابقة واللغة املشرتكة،
برزت إىل الوجود ثالث مجموعات ثقافية متاميزة ومتناحرةّ ،
لكل ديانتها الخاصة:
الرصب (أرثوذكس) والكروات (كاثوليك) واملسلمون.
صار الدين مسألة ذات أهمية محورية بعد زوال اململكة الرصبية األوىل .يف
ظل حكم ساللة نيامنجيتش  ،Nemanjicالذي امتد مائتي عام ،برزت رصبيا يف
القرن الحادي عرش بوصفها قوة عظمى .ينظر الرصب يف الزمن املعارص إىل رصبيا
القروسطية باعتبارها عرصا ذهبيا ،ما ضاعف مرارة خسارتهم املدمرة يف معركة
ضد األتراك يف كوسوفو يف العام  .1389بعد هذه الخسارة التي أرجعها الرصب
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إىل الخيانة ُأجرب الرصب عىل دفع جزية للسالطني األتراك ،وبحلول العام 1459
اجتاحت اإلمرباطورية العثامنية جميع أرايض الرصب ومن ثم حكمتها بالكامل.
وظل الوجود املستقل بالنسبة إىل الرصب صعب املنال قرابة أربعة قرون .وكثريا ما
عزف الشعر الفولكلوري امللحمي – ورمبا يكون هو التعبري األكرث أصالة عن الهوية
والتاريخ كام يدركهام الرصب أنفسهم – عىل نغمة ضياع كوسوفو باعتباره الحدث
الحاسم يف التاريخ الرصيب .كان معنى ضياع كوسوفو نهاية العرص الذهبي لل َم َلكية،
أي بداية االستعباد الثقايف والسيايس ،وهو حدث يلهب مشاعر الرصب باالستضعاف
واالستحقاق التاريخي وكراهية املسلمني حتى الزمن الحارض .ومع فقدان االستقالل
السيايس صارت الكنيسة األرثوذكسية َمعني الهوية الرصبية .ربطتهم هذه العقيدة
ض مجيد ودعمت إحساسهم بكونهم شعبا مختارا« .كان الدين إذن هو
الدينية مبا ٍ
ما جعلهم رصبا» ،أيْ انتامؤهم األرثوذكيس بوصفه متاميزا عن اإلسالم والكاثوليكية
( .)Judah 1997, 43وعُ ززت الهوية الثقافية املستقلة أيضا عن طريق استخدام
خط كتابة ساليف ابتكره راهبان يف أواخر القرن الثامن امليالدي .كان هذا الخط
السرييلييك «شارة أخرى عىل الهوية الرصبية ،تكمل األرثوذكسية وتعزز انفصال
الرصب عن جريانهم املسلمني والكروات» (.)Judah 1997, 44
ألكرث من ثالثة قرون ظل العثامنيون ورعاياهم الرصب عىل جانب خط دفاعي
امتد مسافة  1000ميل يفصلهم عن املناطق التي تقع تحت سيطرة اإلمرباطورية
الهنغارية النمساوية .صارت الحدود مرسحا لالحتكاك بني اإلقليمني ،ما خلق
نسخة اجتامعية ثقافية من العنف واالضطراب ،كام يحدث عندما يحتك لوحان
من األلواح التكتونية أحدهام باآلخر ،فينتج من ذلك تشكيالت جيولوجية جديدة
( .)Allen 1996عىل الجانب الهنغاري النمساوي استمسك الكروات بالكاثوليكية
الرومانية وط َّوروا أسطورتهم القومية الخاصة التي م َّثلوا فيها حصن املسيحية
وجدارها الخارجي .اعترب الكروات أنفسهم من قلب أوروبا وذوي ثقافة رفيعة ،يف
مقابل الرصب ،فهم بيزنطيون ينتمون إىل البلقان وبدائيون ( .)Judah 1997برزت
أسطورة التفوق الكرواتية هذه إىل السطح من جديد يف أثناء الرصاعات املتواصلة
مع الرصب .بحلول القرن العرشين تسارع معدل «البلقنة» ،إذ َّ
تشظت الجامعات
الثقافية إىل قوميات عديدة ذات حدود إقصائية من جانب كل طرف .وصارت
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املنطقة تعرف باسم حزام التمزق األورويب (،)The Shutter-belt of Europe
ُ
تناقضات الجامعات اإلثنية واملعتقدات الدينية البنى السياسية
حيث حددت
اإلقليمية وما بني األقاليم (.)Chapman and Dolukhanov 1993
نشأ قدر من عدم االستقرار من السلوك املتمركز إثنيا والقومي املتطرف للغاية
الذي وسم رصبيا عن األتراك قبل االستقالل وبعده ،وهو الذي تحقق يف العام 1878
( .)Cigar 1995تجلت القومية الرصبية يف سياسات الحرصية اإلثنية التي حاولت
حشد جميع الرصب يف دولة أرثوذكسية واحدة .وعىل مدى التاريخ ،ومع اتساع
نطاق رصبياُ ،طرد املسلمون بالقوة و ُبدِّل دينهم و ُقتلوا ،يف استمرار ألعامل عدائية
يرجع تاريخها إىل القرن  .14يف العام  1813عىل سبيل املثال اسرتد الرصب بلغراد من
األتراك ،وعىل مدى األعوام املائة التالية س ُّووا جميع املساجد باألرض َّإل مسجدا واحدا
وجهت وثيقة ترجع إىل القرن التاسع عرش ،تسمى «ناسريتانيجي»
(َّ .)Cohen 1998
موحدة) ،سياسات القومية اإلقصائية
( Nacertanijeوهي مسودة خطة إلنشاء رصبيا َّ
وإزاحة الجامعات اإلثنية املنافسة .وتحتفي القصيدة امللحمية الحاسمة املكتوبة يف
العام  1847بعنوان «إكليل الجبل» ( The Mountain Wreathوالتزال القصيدة
قراءة إلزامية يف املدارس الرصبية املعارصة) بالعنف ضد املسلمني ،وساعدت عىل خلق
وعي يجعل «أفكار التحرير القومي مجدولة بشكل ال فكاك منه مع قتل الجار وحرق
قريته» ( .)Judah 1997, 77بحلول نهاية القرن التاسع عرش اختتمت األمة الرصبية
تقريبا مرشوع خلق كتلتها السكانية املتجانسة الذي سعت إىل تحقيقه.
يف أثناء الحروب البلقانية خالل العامني  1912و 1913برزت من جديد مسألة
الوجود اإلسالمي املشرتك – التي اعتربها الرصب «مشكلة» ،فهي ال تختلف عن
املوقف النازي الالحق من اليهود – عندما ضمت رصبيا إقليمني من اإلمرباطورية
العثامنية كانت أغلبيتهام مسلمة ،هام كوسوفو وساندزاك .أسفرت حروب البلقان
عن طرد األتراك العثامنيني نهائيا من املنطقة ،وخلقت ظروفا ملوجات من املذابح
والهجرات القرسية؛ حيث بدأ القوميون الرصب والكروات «لعبة خرائط سيواصلونها
حتى يومنا هذا ،إذ يطالبون لدولهم الحديثة بحدود دول قروسطية قصرية األجل،
داخ َل ُ
حدود َت َ
بعضها يف بعض مع مرور الزمن» ( .)Judah 1997, 63يف العام
عجلت االضطرابات يف البلقان ،مم َّثلة يف اغتيال األمري فرانز فرديناند ويل
َّ 1914
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عهد اإلمرباطورية الهنغارية النمساوية يف رساييفو ،باندالع الحرب العاملية األوىل.
أنشأ الحلفاء املنترصون عقب الحرب دولة يوغوسالفيا (مملكة الرصب والكروات
والسالف) وأعلنوها َم َلكية .ومل يعرتف املتفاوضون بالبوسنة كيانا جغرافيا سياسيا
مستقال ،و ُو ِّزعت املساحة عىل الكروات والرصب الذين متكنوا بذلك من زيادة
مساحة األرض بحوزتهم وعززوا مطالبهم باستحقاق األرايض البوسنية .تفاقمت
مسألة الوجود اإلسالمي بالنسبة إىل الرصب ألن حصة الرصب بدولة يوغوسالفيا
املعلنة حديثا ضمت مسلمني ُكرثا .وأحبط اندالع الحرب العاملية الثانية الخطط
الرامية إىل الطرد الجامعي للمسلمني من هذه املناطق.
وعىل مدار العرشينيات والثالثينيات من القرن العرشين استمر تسبب التوتر بني
املجموعات اإلثنية والسياسية يف زعزعة استقرار البلقان .يف العام  1934اغتال مقدوين
ملك يوغوسالفيا ،باالتفاق مع حزب أوستاشا ( ،)Ustashaوهي جامعة كرواتية متطرفة.
أنذرت هذه الحادثة بتفكيك النازيني ليوغوسالفيا .ففي أبريل  1941غزت أملانيا
يوغوسالفيا وهزمتها يف  12يوما ،وبناء عىل أوامر هتلر مارس األملان «وحشية بالغة
بهدف تدمري يوغوسالفيا عسكريا وتفتيتها بوصفها هوية قومية» (كام ورد االقتباس يف
ُ .)Rummel 1994, 339ق ِّسمت يوغوسالفيا إىل منطقتني ،فسيطر النازيون عىل رصبيا
بينام حكم أنتي بافليتش  ،Ante Pavelicوحزبه الفايش القومي املتطرف (أوستاشا)،
دولة كرواتيا املستقلة حديثا .عقب ذلك اندلعت حرب أهلية عنيفة وفوضوية إذ
تفاقمت الرصاعات السياسية واأليديولوجية (بني الفاشيني والشيوعيني والقوميني)
بسبب العداوات التاريخية واإلثنية والدينية (بني الكروات والرصب) .استخدم النظام
الكروايت الفايش العنف إلقامة شكل متطرف من القومية الكاثوليكية تق ُّره هرمي ُة
الكنيسة ويستهدف «التطهري اإلثني» للرصب األرثوذكس (ويف الواقع استخدم حزب
أوستاشا بالفعل مصطلح «التطهري»)ُ .قتل ما يقدر بنحو  600ألف شخص ،أي ما بني 25
و 30يف املائة من مجموع الرصب املوجودين عىل األرايض الكرواتيةُ .
وطرد زهاء مليوين
رصيب من كرواتيا ،وواجه من بقي منهم فيها تحويال قرسيا للكاثوليكية أو اإلبادة .وأباد
الفاشيون الكروات والنازيون َ
آالف اليهود والغجر والشيوعيني.
اشتهر معسكر اعتقال أوستاشا يف جازينوفاتش ( )Jasenovacبوحشيته ،ومع
ترسب املعلومات عن الفظائع التي ترتكب فيه َّأججت اإلشارة إىل اسم املعسكر
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غضب مجموعة عصابات تدعى التشيتنيك (« ،)the Chetniksوهي قوة رسمية من
َ
الجنود املتطوعني وغري النظاميني يف وقت ما قبل الحرب العاملية الثانية ،تدربت عىل
شن الحرب خلف خطوط العدو  ...األغلبية منهم من الرصب واملناوئني للشيوعية،
والقوميني ،وامللكيني» ( .)Rummel 1994, 340ارتكب التشيتنيك ،الذين كانوا يف
أغلبيتهم من الرصب ،مجازر ضد كل من الكروات (انتقاما منهم) واملسلمني (وفقا
لسياسات التطهري التي بدأت يف القرن التاسع عرش) .وضعت قيادة التشيتنيك
سياسة طموحة تدعو إىل «رصبيا متجانسة» لن تشمل يوغوسالفيا ما قبل الحرب
فقط (مبا فيها كرواتيا بكل تأكيد) بل أجزاء من بلغاريا ورومانيا وهنغاريا أيضا،
مع أن الرصب كانوا يف األغلب أقليات يف هذه املناطق .واجه املسلمون ،السيام يف
البوسنة ،قتال جامعيا وانضم كثري منهم إىل مقاتيل أوستاشا دفاعا عن أنفسهم .وما
فاقم الفوىض أن أنصار الشيوعيني الذين قاتلوا مع التشيتنيك انفصلوا عنهم وقاتلوا
ضد كل من املوالني ألوستاشا والتشيتنيك ،أيْ حلفائهم السابقني .وصارت البوسنة،
التي ضمت أعدادا كبرية من كل الجامعات اإلثنية« ،أكرث ساحات الحرب األهلية
اليوغوسالفية التي ُسفكت فيها الدماء» (.)Zimmerman 1999, 114
وبعد أن وضعت الحرب العاملية الثانية أوزارها استوىل الشيوعيون ،بقيادة تيتو،
عىل السلطة ،وهو ما مل يكن انتصارا لأليديولوجيا بقدر ما كان نجاحا يف إرهاب
السكان وقمع املنافسني يف الداخل .ووفقا لإلحصايئ ج .د .روميل (J.D. Rummel
 )1994أرىس الشيوعيون سلطتهم بقتل نحو  570ألفا من أنصار أوستاشا والجنود
الكروات واألرسى النازيني وجامعات أملانية إثنية والحرس األبيض السلوفيني
ومناويئ الشيوعية والشيوعيني املنارصين لالتحاد السوفييتي واملتواطئني والتشيتنيك
واملفكرين والربجوازيني ومالك األرايض وأثرياء الفالحني والثوريني ومنتقديهم
وآخرين أبرياء .وباإلضافة إىل ذلك سجنت الرشطة الرسية والجهاز الشيوعي مئات
ينج كثريون
اآلالف من الناس عقب الحرب يف الفرتة بني العامني  1945و ،1952ومل ُ
من فرتة األرس .وإجامال بلغ عدد ضحايا القتل الحكومي يف يوغوسالفيا (أيْ قتل
الحكومة لشعبها) نحو مليون شخص.
برزت إىل الوجود يوغوسالفيا فدرالية جديدة ،دولة أنهكتها حرب أهلية مريرة
اندلعت بني فصيلني من فصائل القومية املتعصبة ،ثم ثورة دموية حيث قذفت
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الناس إىل مزيد من التطرف .عارض نظام تيتو
أيديولوجيا أخرى ،وهي الشيوعيةَ ،
الشيوعي القومية بقسوة بالغة ،ونبذ بشدة فظائع زمن الحرب التي ارتكبها أنصار
َ
إزهاق األرواح بوصفه تكلفة لتطبيق الشيوعية،
أوستاشا والتشيتنيك ،متجاهال
تحقيقا ملصالحهُ .فرضت السياسات االشرتاكية «لألخوة واالتحاد» بال رحمة عىل
فدرالية مكونة من ست جمهوريات وإقليمني مستقلني .وحافظت العقائد الشيوعية
ٌ
وحكومة مركزية يهيمن عليها تيتو ،الزعيم املعبود ،عىل متاسك هذه الوحدات .ورمبا
تبنى يوغوسالفيون كرث وعود الشيوعية باملساواة وترا ُفد األمم والتعددية الثقافية
اشمئزازا من سنوات الرصاع اإلثني التي عصفت بهم .صارت القومية قوة خاملة،
السيام يف البوسنة ،حيث تخطى ربع حاالت الزواج فيها الحدود اإلثنية .ويف ظل
حكم تيتو بدا كأن الحافز القائم وراء العداوات اإلثنية القدمية قد ُأزيح بنجاح
إىل العامل الخارجي ،غربا ورشقا .وأنشأ اليوغوسالفيون جيشا قويا ومدربا (الجيش
الوطني اليوغوساليف) لحامية أمتهم من هؤالء األعداء الخارجيني.
ُأبقي عىل اآلثار الدالة عىل االنتامء القومي ما دامت جزءا من الرتاث الفولكلوري
(الرقص الفولكلوري ،واستخدام تصميامت الزينة ،واألزياء املحلية) فقط ،كام ُأبقي عىل
الهوية الدينية كام هي من دون أن ُت َّس (ولو أنها القت تثبيطا) .أما امليول القومية
املجاهَ ر بها فقد ُقمعت مثلام كان الحال مع قدر كبري من الذاكرة التاريخية .إذ مل
ُيتعامل مع مرياث الجرائم واملظامل التي ُ
اقتفت يف الحرب العاملية الثانية ،فعىل سبيل
املثال مل يحسم قط عدد القتىل (السيام الرصب) يف معسكر جازينوفاتش .وعالوة عىل
ذلك تجاهلت الحكومة الشيوعية ادعاءات املسلمني مبقتل ما يرتاوح بني  85ألفا و100
ألف من بينهم يف أثناء سنوات الحرب خالل محاولة التشيتنيك الرصب تنفيذ إبادة
جامعية ضدهم ( .)Gutman 1993أدى الغياب الخطري للحقائق املثبتة إىل إهدار
مبدأ املحاسبة األخالقية وتقويض فرص املصالحة وإغالق باب هذه املظامل .وبدال من
أن يكون التأريخ مترينا عىل التزام املوضوعية أو اكتشاف الحقائق صار أداة لتشكيل
مجتمع اشرتايك .فرض الشيوعيون رسديات معينة للتاريخ لتفسري أدوارهم ومتتينها
وتسويغها .ومن ثم مل يجد تيتو غضاضة يف تقديم حرب أنصار الشيوعيني باعتبارها
رصاعا مرشفا ضد القوميني الفاشيني ،يف الداخل والخارج ( .)Thompson 1994وصف
تيتو جميع الوطنيني الكروات بأنهم من األوستاشا الفاشيني ووصف الوطنيني الرصب
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بأنهم تشيتنيك عنرصيون ،وشجع يف نهاية األمر أشكال «الذكريات» النمطية التي
ستظهر عىل السطح من جديد يف التسعينيات.
باإلضافة إىل توجهات الشيوعيني نحو التاريخ تركوا خلفهم بقايا أيديولوجية
ُك ِّيفت بسهولة لتتواءم مع الغايات القومية .واملذهبان (أي الشيوعية والقومية)
كالهام جمعي متص ِّلب وإقصايئ عسكري ( .)Zimmerman 1999فالفرد ال أهمية
له ،والعنف م َّربر ضد جميع العنارص التي تطلق مزاعم تنافسية أو تقف يف طريق
تنفيذ املهامت االجتامعية السياسية .فال القوميون املتطرفون وال الشيوعيون شجعوا
املتبحر ،وكلتا املجموعتني استغلت الخوف ودعت إىل
التفكري املتباين أو البحث
ِّ
الحيطة املستمرةَ .ق َمع النظام الشيوعي ما بعد الحرب القومية الخبيثة لرصبيا
جمدها كام هي بكل خبثها وسم َّيتها.
وكرواتيا لكنه مل يجتثها ،بل َّ
بدأ تداعي الشيوعية اليوغوسالفية يف العام  1974عندما أضعف الدستور
الجديد الحكومة املركزية يف البالد ،وباإلضافة إىل متكني الجمهوريات فإنه أثار
التنافس فيام بينها .حافظ تيتو عىل إحكام قبضته عىل البالد حتى وفاته يف العام
 ،1980وبعدها أسفرت قوى الطرد الالمركزية واالنحدار االقتصادي الحاد والوهن
العام للمجتمع عن تفجر الطموحات القومية واستقطاب حاد للجامعات اإلثنية
الثقافية ( .)Denitch 1994وحلت القومية االنعزالية يف سلوفينيا محل اليوتوبية
الثورية للشيوعية ،إذ َّ
فضل السلوفينيون التامهي مع أوروبا الغربية .ور َّوج الرئيس
)
٭
(
فرانيو تودجامن  Franjo Tudjmanلقومية رشسة يف كرواتيا وفعل سلوبودان
ميلوسيفيتش (Slobodan Milosevic٭٭) باملثل يف رصبيا .سعى زعيام الدهامء
كالهام(٭٭٭) ،من خالل إنكار حق املسلمني يف الوجود وحق استقالل البوسنة
املتعددة ثقاف ّيا ،إىل توسيع نطاق إقليميهام عن طريق استغالل األساطري القومية،
غري عابئني بأن تلك األساطري كانت يتداخل بعضها مع بعض ،أو تتسم بالتناقض أو قد
(٭) فرانيو تودجامن ( )1999 - 1922سيايس كروايت .بعد استقالل البالد عن يوغوسالفيا أصبح أول رئيس لكرواتيا.
شارك يف الحرب العاملية الثانية ،وصار جرناال يف الجيش اليوغوساليف يف العام  ،1959ثم أستاذا جامعيا يف جامعة
زغرب يف العام [ .1963املرتجم].
(٭٭) سلوبودان ميلوسيفيتش ( :)2006 – 1941سيايس يوغوساليف ورصيب ،ترأس جمهورية يوغسالفيا االتحادية يف
الفرتة ([ .)2000 – 1989املحرر].
(٭٭٭) زعيم الدهامء ( :)Demagogueهو القائد الذي يعزز قوته عرب تلبية الرغبات الشعبية بدال من استخدام
الحجج العقلية[ .املحرر].
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تكون عرضة لالنفجار ( .)Zimmerman 1999وقد تزعام يف عهد «للتاريخ بوصفه
إرهابا وجالدا و ِمشعال  ...واكتشاف السجن الذي ميكن أن يكون عليه التاريخ السيئ
أو املقموع ( .)Cohen 1998, xviوصار الصدام بشأن الرؤى اإلقصائية حتميا».

القومية يف حالة حراك دائم

بعد استيالء الشيوعيني عىل السلطة يف يوغوسالفيا عقب الحرب العاملية الثانية
حظي الرصب مبكانة مميزة يف الوزارات الحكومية والجيش والبنية االقتصادية ويف
الحزب الشيوعي يف أرجاء يوغوسالفيا .لكن يف غياب وريث مهيمن بعد موت
تيتو تفككت املركزية التسلطية التي أقرت االمتيازات الرصبية وفرضتها .بدأت
الجمهوريات األخرى تعني أفرادا محليني بدال من املسؤولني الرصب ،فكانت
هذه خسارة كبرية للسلطة واملكانة بالنسبة إىل الرصب .بحلول العام 1989
سجل أعىل معدل يف العامل وقتئذ :أكرث من
رزحت يوغوسالفيا تحت وطأة تضخم َّ
 3آالف يف املائة يف السنة ( .)Zimmerman 1999فاقم االقتصاد املتخبط الضغوط
والبلبلة الناجمة عن األفول الرسمي للشيوعية وتحول القيم الذي أعقب ذلك.
وألن هجر الشيوعية تطلب فقدانا للذاكرة الشخصية والسياسية ،أي محو تلك
الهوية ( ،)Ugresic 1998فقد التمس كثريون املعنى يف االرتداد إىل الهوية اإلثنية
واالستحقاقات التي تس ِّوغها صنوف االستضعاف املاضية التي واجهتها جامعتهم.
عند هذه املرحلة سيطر املحامي والسيايس الشيوعي الذي انقلب إىل النزعة
القومية ،سلوبودان ميلوسيفيتش ،عىل الحكومة الرصبية .كان ميلوسوفيتش
ماض قروسطي
متحدثا لبقا استامل مواطنيه الرصب باستدعاء صور مثالية عن ٍ
مجيد ،وباللعب عىل وتر إحساسهم باستضعاف مزمن ( .)Balic 1993شجعت
الرصب عىل إدراك أنفسهم بوصفهم كبش فداء يف مؤامرة دولية ضد
حملة إعالمية
َ
الشعب الرصيب ووطنهم (.)Shawcross 1994
مل يصل ميلوسيفيتش مطلقا إىل تحقيق مكانة الزعيم املعبود وال مستوى
الهيمنة الشمولية التي حققها هتلر أو ماو أو صدام ،وال كان بوقا أيديولوج ّيا
متفان ّيا يف دعوته .ومع ذلك كان ميلوسيفيتش قادرا عىل حشد كتلة حرجة من
الرصب خلف برنامج سيايس مرتكز عىل الهوية واالستحقاقات الرصبية .وكان بارعا
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يف استغالل األيديولوجيا – وهي قومية إقصائية متمركزة حول اإلثنية ،ودينية
استحالت إىل قومية عنرصية – وكذلك الوعد بإقامة رصبيا كربى لتحقيق أهدافه
وهي السلطة لذاته والقوة لرصبيا .حانت لحظته الحاسمة ،أي النقطة التي تأكد
عندها صعوده إىل السلطة ،يف كوسوفو يف العام  .1987فقد أظهرت رشائط فيديو
مسجلة التقطها صحافيون غربيون أن األقلية الرصبية َّ
نظمت حادثا بإيقاف شاحنة
مملوءة بالحجارة عىل مقربة من اجتامع حرضه ميلوسيفيتش يف مهمة كان ظاهرها
كبح الرصاع اإلثني .ألقى الرصب الحجارة عىل قوات الرشطة التي حاولت بدورها
أن تسيطر عىل الحشد .هرول ميلوسيفيتش إىل امليكروفون وأكد للغوغاء الهائجني
من الرصب ،الذين زعموا أن الرشطة عاملتهم بقسوة ،أنهم (ومن ثم كل الرصب)
لن يتعرضوا إىل الرضب أبدا مرة أخرى .بعد هذا الحادث بدا أن بعض الرصب،
يف نطاق عبادة تيتو بوصفهم تابعني مولعني ،قد بدأوا يح ِّولون متاهيهم العاطفي
من تيتو إىل ميلوسيفيتش .والحق أن بعضهم بدوا محبني له ح ّبا صادقا (Ramet
 ،)1996وأظهر كثريون «الوالء مليلوسيفيتش الذي أصبح مظهره املتجهم بأذنيه
البارزتني وتصفيفة شعره األشبه بفرشاة األسنان األيقونة املركزية املصطنعة لهذه
الديانة الجديدة [األيديولوجيا القومية]» ( .)Glenny 1992, 33لكن من ناحية
رصب آخرون ،مبن فيهم كتّاب ومتخصصون كرث انتهى بهم املطاف
أخرى ،نظر ٌ
الحقا إىل العيش يف املنفى ،إىل ميلوسيفيتش بوصفه مفتتنا بالسلطة التي ميكن أن
يحصل عليها إذا دعمه الناس ،أي أنه كان «انتهازيا أكرث من كونه بوقا من أبواق
األيديولوجيا القومية» ،واعتناقه ملبدأ املصري الرصيب مل يكن أكرث من تحرك نفعي
( .)Zimmerman 1999, 25ومن جانبه نظر إليه ميشا غليني ،Misha Glenny
مراسل يب يب يس ملنطقة وسط أوروبا ( )31 ,1992بوصفه «رجال قلبه خال من
الشغف ،بال أي تحفيز قومي حقيقي (ولو أنه يف الظاهر بدا كأنه يتمرغ فيه)...
رجال مل يظهر عىل اإلطالق أي عاطفة أو اهتامم تجاه الحشود التي اعتمد عىل
مؤازرتها له» .ويف أثناء أواخر الثامنينيات َّ
ووسع نطاقها
وطد ميلوسيفيتش هيمنته َّ
عن طريق تفكيك القيود الدستورية عىل سلطته الشخصية بوصفه رئيسا لرصبيا
وعىل قوة رصبيا داخل الفدرالية .وكان أحد املكونات الرئيسة يف خططه أن يسيطر
عىل الجيش اليوغوساليف .كان الجيش اليوغوساليف قوة عظيمة َمهيبة ،لكنه فقد
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تركيزه عىل مهمته وهي صون سالمة أرايض يوغوسالفيا وحامية حدودها ،فأصبح
أقل قوة بعد انهيار الشيوعية السوفييتية .من بني  70ألف ضابط ش َّكل الرصب
ومواطنو الجبل األسود  70يف املائة من الجيش .ارتفعت هذه النسبة يف الثامنينيات
إذ ُأجرب غري الرصب عىل ترك الجيش باستخدام أساليب خفية وأخرى رصيحة ،مبا يف
ذلك التخويف واالغتيال .فقد ضمن التامهي مع رصبيا وطموحاتها أمانا وظيفيا يف
ظل اقتصاد آخذ يف االنحدار ،باإلضافة إىل أن النزعة العسكرية كان لها موقع مركزي
يف الثقافة الرصبية .بحلول العام  ،1990ووفقـا ملا قاله وارين زميرمان Warren
) ،Zimmerman (1999, 87وهو السفري األمرييك ليوغوسالفيا ،كان الجيش قد
سار عىل غري هدى من الرصامة املعهودة يف الزعامة الشيوعية املركزيةُ ،
وط ِّهرت
صفوفه من غري الرصب ،وانغمس يف أوهام معاداة األملان والغرب ،فصار كيانا
«متص ِّلبا ،ونرجس ّيا ،ومسكونا بالبارانويا ومرتهال وجامحا».
عالوة عىل ذلك ،أحكم ميلوسيفيتش قبضته عىل اإلعالم الرصيب ،فسيطر عىل
محطات اإلذاعة والتلفزيون والصحف الحكومية ،وهو ما جعل عمل الصحف
املستقلة أمرا صعبا .وألن اإلعالم يف ظل حكم الشيوعيني كان يف ظاهره ِملكية
اشرتاكية ،بينام كان يقع فعليا تحت سيطرة رابطة الشيوعيني ،مل يكن تفكيك
الصحافة الرسمية مي ِّثل مشكلة تعجيزية .وبالنسبة إىل كثري من الصحافيني
واإلعالميني الرصب مل ينط ِو األمر إال عىل قفزة متواضعة من مذهب تسلطي
(االشرتاكية) إىل مذهب آخر (قومية الحزب الواحد) ( .)Thompson 1994لكن
التخي بني املهنة أو الهجرة أو
بالنسبة إىل آخرين كان االختيار ميثل معضلة
ُّ
االنشقاق السيايس املحفوف باملخاطر.
يف أواخر الثامنينيات كان التحكم يف محتوى برامج التلفزيون عىل وجه
الخصوص عامال رئيسا ألن ثلث سكان رصبيا كانوا أميني .وقد عزَّزت تغطية األحداث
خطاب الضعف ،وهيمنت صور االستضعاف
اإلخبارية املتعلقة بالرصاع اإلثني
َ
الحقيقي واملصطنع للرصب عىل الشاشة .ور َّوج التلفزيون الرصيب لرسالة بسيطة
فحواها أن ميلوسيفيتش هو حامي حمى رصبيا التي يهددها املسلمون واألوستاشا،
فكانت رسالة استجاب لها املشاهدون بحامس ( .)Maas 1996وعن طريق اإلذاعة
والتلفزيون والوسائط املطبوعة استقبلت أدمغة الشعب الرصيب تيارا َّ
مطردا من
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الدعاية املوجهة التي ُص ِّور فيها الرصب بأنهم أيسء فهمهم ومعاملتهم عىل مدى
التاريخ ،وبأنهم يواجهون يف الوقت الحايل فيلق أعداء بعضهم (املسلمون عىل سبيل
املثال) عازم عىل استئصال شأفتهم« .هذا التصور املزدوج عن الذات والذي يجمع
بني التفوق واالستضعاف يقرتب من البارانويا [وهو منط شائع بالنسبة إىل القوميني
املتعصبني تعصبا ساما] ميكن أن يكون مزيجا متفجرا عىل نحو خاص» (Cigar
َّ .)1995, 78
وظفت وسائل اإلعالم أساليب غوغائية والعقالنية متهورة باستخدام
أسئلة بالغية وهتافات واستشهادات مبصري الرصب ومهمتهمَ ،فهُم «شعب ساموي»
يواجه قدره .كان هذا تحريضا قطعيا عىل العنف.
ومع ذلك ،فالتحكم يف وسائل اإلعالم ال يفرس االندماج الحاميس لكثري من املفكرين
الرصب باملواقف املتطرفة – وهذا أمر مدهش عىل نحو خاص ألن رصبيا كانت تعترب،
وفقا للباحث بوغدان دينيتش ( ،)Bogdan Denitch 1994مركزا للفكر الليربايل
والدميوقراطي تحت حكم تيتو .هذه السمعة « ُمحيت فلم يخلفها أي أثر بسبب املستوى
غري املسبوق من االمتثال الحريف لالحتفاء القومي باألوهام البدائية لكراهية األجانب»
( .)Denitch 1994, 192–30كتب الشاعر السلوفيني أليس ديبلياك Ales Debeljak
) (1994, 31متحدثا عن هذا االمتثال والتطابق فقال« :حيثام يكن للذاكرة الجمعية
القامئة عىل االستخدام االنتقايئ للاميض تأثري بعيد األثر يفكر الجميع بالطريقة
نفسها .وعندما يفكر الجميع بالطريقة نفسها ،فال أحد يفكر عىل اإلطالق .واملجتمع
الذي ال يفكر فيه أحد عىل اإلطالق إن هو َّإل صورة لسوق قروي جامح وداعر».
ويصف أحد املتابعني لحدث رسمي ذلك املناخ املشحون للغاية قائال:
حرض أكرث من مليون رصيب حشدا شديد االهتياج يف موقع معركة
كوسوفو حيث واجه أسالفهم اإلذالل يف العام  ،1389يستمعون إىل
شيوعيني سابقني يتحدثون بغضب محموم عن نظام قبائيل جريح.
تتدافع الرموز واألوثان وشعارات النبالة اإلقطاعية والطالسم
والعهود والطقوس واأليقونات والشعارات امللكية للسيطرة عىل
الساحة .مجتمع غارق منذ فرتة طويلة يف ركود سيايس ،لكنه مع
يرتج فيفرغ من جوفه كتال عفنة من
ذلك تخطى أعتاب الحداثةُّ ،
بربرية غري مهضومة .يف هذا املناخ الشبيه مبناخ الثالثينيات املم َّيز
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بقمصانه امللونة وتحيته الغريبة(٭) وساد َّيته َّ
املرخص لها ،تستدعي
الذاكرة ُأو ِدن  ،Audenصوت هذه الفرتة األصدق ،الذي تحدث
عن «االستنارة وهي ُيدفع بها بعيدا»(٭٭) (.)Hitchens 1993, 5
أما املفكرون الرصب الذين شعروا باالشمئزاز واالنزعاج من الخطاب القومي،
وحاولوا التعبري عن آراء مختلفة وموازنة التطرف ،فرسعان ما لقوا املصري ذاته الذي
لقيه الصحافيون املستقلون .وألن الخطاب القومي كان جامثا عىل األنفاس ،فقد
اختار كثريون منهم العيش يف املنفى ،وتركوا البالد فريسة يف أيدي األفراد الراضني
تسممهم بحمى
غري املبالني الذين ط َّوروا وجهات نظر حادة معادية لإلسالم نظرا إىل ُّ
الخطاب القومي .استخدم هؤالء اآللة األكادميية لنرش تحليلهم الزائف للتاريخ
واألحداث املعارصة ،ور َّوجوا قيمهم بالعمل يف الحكومة الرصبية .فقد أسهم الروايئ
دوبريتسا تشوسيتش  Dobrica Cosicعىل سبيل املثال يف كتابة مسودة «املذ ِّكرة»،
وهي املخطط املتكامل الرسمي للهيمنة الرصبية ،وأصبح الحقا رئيس يوغوسالفيا
بعد تفككها ،املكونة من رصبيا والجبل األسود.
كتب أعضاء األكادميية الرصبية للفنون والعلوم ،وهي املنرب الفكري األعىل قدرا
يف البالد ،مسودة «املذكرة» يف العام  .1986نادت هذه الوثيقة بأن «تأسيس السالمة
القومية والثقافية الكاملة للشعب الرصيب ،بغض النظر عن الجمهورية أو اإلقليم
الذي قد يقطن فيه الرصب ،هو حقهم التاريخي والدميوقراطي» (Cohen 1998,
 .)185ووردت يف هذه الوثيقة إدانة لـ «اإلبادة الجسدية والسياسية والقانونية
والثقافية» للرصب يف كوسوفو .وقد عززت تفاصيل املظامل التي تك َّبدها الرصب
عىل مدى التاريخ موقفهم بوصفهم ضحايا ،وحددت النغم َة (املشفقة عىل الذات
والكئيبة والثأرية) للخطاب القومي التايل ( .)Thompson 1994, 54كانت املذكرة
جزءا من تيار الدعاية املوجهة املترسبلة يف األغلب مبظهر املعرفة البحثية ،وس َّوغت
إنشاء رصبيا الكربى وم َّهدت السبيل لتوسع إقليمي.
(٭) املقصود :القمصان السود عند أتباع موسوليني ،وال ُبنِّية عند أتباع هتلر؛ والتحية هي تحية موسوليني وهتلر
وهي إمياءة برفع اليد اليمنى ومدَّها عىل استقامتها يف الهواء[ .املرتجم].
(٭٭) قصيدة « 1سبتمرب  »1939للشاعر أودن[ .املرتجم].
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يف أثناء الثامنينيات والتسعينيات مل يقدم املفكرون ،بوصفهم قوميني
منخرطني يف السياسة ،وجهات نظر نقدية وعقالنية أو يؤدوا دور املراقب الذي
تضطلع به طبقة اإلنتلجنسيا(٭) يف األغلب ( .)Gutman 1993بل إنهم أصبحوا
أداة لسياسات التسويغ واإلنكار .وقد سجل صحايف حكاية ذات مغزى عن
نيكوال كولييفيتش  ،Nikola Koljevicوهو باحث يف أعامل شكسبري وكان نائبا
لرادوفان كاراديتش ( Karadzicزعيم بوسني رصيب ،وهو طبيب نفيس أدين
بارتكاب جرائم حرب) (٭٭) ،فحينام ُسئل عن الفظائع الرصبية ادعى كولييفيتش
أنها كلها حوادث مزيفة اختلقها املسلمون الستدرار الدعم اإلعالمي .وفعل ما
يف وسعه ليك ال يرى أي يشء من شأنه أن يكشف قرص نظره ،ومن ثم جاء
تعليقه عىل رؤيته الرصب ذات مرة يحرقون املنازل ،فقال« :ال يرغب املرء حقا
يف أن يعرف ،لذا فقد ُ
بقيت داخل الحظرية»( . )Cohen 1998, 480يف العام
 1997انتحر كولييفيتش .ومن املحتمل أنه يف النهاية مل يعد قادرا عىل االستمرار
يف مامرسة سياسة األفكار والحفاظ عىل «سمة القتل بدم بارد لدى رجل يحب
التأمل والتفكري ،واثق بأن األذى الذي تقرتفه يداه هو تذكرة املرور إىل مستقبل
يتحقق فيه الخالص» (.)Pfaff 1993, 233
مل يكن كولييفيتش هو الوحيد الذي مارس قرص النظر عن قصد وعزم .فعىل
سبيل املثال ،دافع األكادميي ميلوراد إكميسيتش (Milorad Ekmecic٭٭٭) عن
السياسات والسلوكيات الرصبية باعتبارها «تحمل يف طياتها الطابع غري املريئ للرصاع
من أجل البقاء البيولوجي .فالخوف يحكمنا» (كام ورد االقتباس يف Hitchens
 .)1993, 9وألقى الشاعر والربملاين برانا كرنسيفيتش (Brana Crncevic٭٭٭٭)
ترصيحا مامثال ،اقتُبس يف إحدى الصحف فقال« :الرصب ال يقتلون بدافع
الكراهية بل اليأس( .كام ورد االقتباس يف  .)Ugresic 1998, 43يف كتابه بعنوان
(٭) اإلنتلجنسيا ( :)Intelligentiaاملقابل الالتيني ملفهوم النخبة املثقفة[ .املحرر].
(٭٭) هرب كاراديتش  13عاما قبل القبض عليه يف العام  .2008عرث عليه متخفيا يف بلغراد ،متنكرا بارتداء نظارة
وإطالق لحيته ،حيث عاش باسم مستعار وعمل بالطب البديل .واجه  11اتهاما باإلبادة الجامعية ،وارتكاب جرائم
حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية ،وغريها .دانته التحقيقات بارتكاب مجازر بحق اآلالف من الكروات ومسلمي البوسنة
(مجزرة رسبرنيتسا التي وقعت يف يوليو  .)1995وحكم عليه يف مارس  2016بالسجن  40عاما[ .املرتجم].
(٭٭٭) إكميسيتش ( :)2015 – 1928مؤرخ رصيب وعضو األكادميية الرصبية للفنون والعلوم[ .املرتجم].
(٭٭٭٭) كرنسيفيتش ( )2011 - 1933كاتب وسيايس رصيب[ .املرتجم].
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توحشت  »Hearts Grown Brutalكتب روجر كوهني Rager Cohen
ٌ
«قلوب َّ
) (1998, 130يقول« :أحيانا وأنا أستمع إىل خطبة نقد الذعة يف بلغراد كنت أتساءل
عام إذا كان الرتاكم الفظيع للحرب يف هذا البلد مل ُيف ِقد الناس رشدَهم فقط».
بتسويغهم الجنون القومي وإضفائهم الرشعية عىل البارانويا والعنرصية
وخطابها بدال من معارضة هذا كله (Thompson
وتورطهم يف معجم الحرب ِ
 ،)1994أسهم املفكرون يف مجانسة الوعي وتوحيده وانهيار السياسات الرشيدة
( .)Glenny 1992مل تكن هناك وسيلة فعالة لكبح جامح التطرف؛ ألن هرمية
الكنيسة األرثوذكسية الرصبية ذات التأثري البالغ اعتنقت هي األخرى النزعة
القومية َّ
وحضت السكان عىل مناوأة املسلمني .كان الحامس الديني يف رصبيا جنون ّيا
إىل درجة أن باحثني عديدين وصفوا الهجوم عىل املسلمني يف البوسنة بأنه حرب
دينية .كان السلوك العشوايئ واإلبادة اإلثنية واإلبادة الجامعية وإبادة الكتب يف
التسعينيات ُمجازة ومرشعَنة من جميع أطياف املجتمع الرصيب :الحكومي والديني
واملدين ،فكانت الجرائم أبعد ما تكون عن أن توصف بأنها جرائم فردية.

إبادة الكتب يف كرواتيا

حينام تخلت يوغوسالفيا عن الشيوعية يف أواخر الثامنينيات استخدم
ميلوسيفيتش وسائل سياسية إلضعاف الحكومة املركزية متعددة القوميات وتقوية
السيطرة الرصبية .وعىل رغم أن الجبل األسود ومقدونيا ،وكلتاهام بأغلبية رصبية،
قبلتا زعامة بلغراد فإن الهيمنة الرصبية شكلت تهديدا للجمهوريات األخرى يف
الفدرالية؛ حيث شهدت هي األخرى انبعاثا للنزعة القومية يف أوساط مواطنيها
من غري الرصب .يف يونيو العام  1991أعلنت سلوفينيا وكرواتيا استقاللهام .وعقب
اعرتاف املجتمع الدويل بسيادتهام عىل الفور حشد ميلوسيفيتش ،الذي صدَّر نفسه
ناطقا باسم يوغوسالفيا كلها ،قوات جيشه لفرض االتحاد الفدرايل .شن الجنود ملدة
عرشة أيام حربا «أهلية» ملتبسة داخل سلوفينيا ،إذ لقي  47جنديا حتفهم .وألن
عددا قليال من الرصب كان يعيش يف سلوفينيا ومل يكن باإلمكان تسويغ الحرب عىل
فسمح لسلوفينيا بشق
أرضية إثنية ،افتقر الرصب إىل اإلرادة عىل مواصلة القتالُ ،
طريقها املستقل .تراجع الجيش اليوغوساليف إىل كرواتيا حيث شن قتاال لستة أشهر
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ضد الدولة املستقلة حديثا .هنا تركزت إرادة القتال عىل تأكيد الهيمنة الرصبية عىل
اض متنازع عليها
كرواتيا بوصفها أمة أقل شأنا داخل يوغوسالفيا ،والحصول عىل أر ٍ
ملصلحة الرصب الكروات وحدهمُ .ح ِّرض الرصب عىل قتال الكروات وشهدت النزعة
القومية املتأججة صعودا كبريا يف أوساط الكروات أيضا.
وكام تح َّرر الرصب من اعتناق الشيوعية ليلقوا بأنفسهم بني ذراعي القومية،
كذلك فعل الكروات .ظلت القومية الكرواتية ،التي أظهرت نفسها جل ّية يف الفظائع
املرتكزة عىل اإلثنية يف أثناء الحرب العاملية الثانية ،خاملة يف ظل حكم تيتو .وكام
توثب ميلوسيفيتش إىل السلطة متوسال بالقومية الرصبية ،حشد الرئيس الكروايت
فرانيو تودجامن شعبه وراء وعد بإنشاء كرواتيا كربى ومستقلة .كان تودجامن
جرناال عسكريا صار فيام بعد مؤرخا ثم تحول إىل التدريس الجامعي ومنه إىل
عامل السياسة .شجع تودجامن عىل االستقطاب اإلثني بزعمه أن «الكروات والرصب
والسلوفينيني هم نتاج حضارات مختلفة وثقافات مختلفة .فالكروات كاثوليك
وجهت الروائية
وأوروبيون أ َّما الرصب فليسوا كذلك» (َّ .)Zimmerman 1999, 72
الكرواتية دوبرافكا أوجرشيتش (Dubravka Ugresic٭) ( )81 ,1998انتقادا الذعا
السرتاتيجية إنشاء الحدود هذه وترسيخ االختالفات فكتبت تقول« :نحن مختلفون
عنهم [أيْ الرصب] ألننا أفضل ،وهو ما يؤيده تاريخنا .فنحن عىل الدوام نبني
ونش ِّيد وهم ال يفعلون شيئا سوى التدمري .نحن ثقافة أوروبية كاثوليكية ،وما هم
إال حفنة برابرة جهلة أرثوذكس».
يف أواخر الثامنينيات بدأ تودجامن عملية «تطهري» املجتمع املدين الكروايت
الذي مل يشكل الرصب فيه سوى  11يف املائة من تعداد السكان ،وشغلوا  40يف
املائة من املناصب الحكومية ،وشكلوا  75يف املائة من الرشطة ،وتقريبا هيمنوا
متاما عىل الصحافة (ُ .)Zimmerman 1999طرد الرصب فورا أو ُأبعدوا بالتمييز
ضدهم أو اإلرهاب أو إجبارهم عىل حلف ميني والء ،واستُبدل بهم قوميون كروات.
وهيمن الخطاب القومي املتطرف عىل املجال العام .رشح الكاتب سلوبودان نوفاك
(٭) دوبرافكا أوجرشيتش :روائية وكاتبة مقاالت .مع اندالع الحرب يف العام  1991اتخذت أوجرشيتش موقفا مناهضا
للحرب وانتقدت النزعة القومية املتطرفة وفظائع الحرب فشنَّت وسائل اإلعالم الكرواتية حملة ضدها .تركت كرواتيا
يف العام  1993وتعيش يف الوقت الحايل يف أمسرتدام[ .املرتجم].
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(Slobodan Novak٭) التطهري الثقايف الذي اعتُقد أنه رضوري فقال« :كرواتيا
تستعيد بوضوح تكوينها األصيل وتؤوب إىل ذاتها الحقيقية .وإن كانت مضطرة
اليوم إىل إجراء قطع حا ٍّد يف لغتها وتاريخها ومعرفتها البحثية ...فال ُيظ ِهر هذا سوى
املدى الذي وصل إليه تلو ُّثها وكيف تل َّوثت جميع مناحي الحياة فيها وكل أجزاء
جسدها» (كام ورد االقتباس يف  .)Ugresic 1998, 64كان الوطنيون من الق ِّيمني
عىل املكتبات «يضعون الكتب التي كتبها مؤلفون رصب بكل هدوء يف األقبية،
ويط ِّهرون األرفف من العدو السرييليك وكذلك الكتب الالتينية املشبعة بــ «الروح
اليوغوسالفية»» ( .)Ugresic 1998, 62ومن ناحية أخرى ُأب ِرزت الكتب التي كتبها
مؤلفون كروات و ُو ِسمت ببطاقات مميزة تحمل رمزا فولكلوريا لتمييزها عن كل
الكتب غري الكرواتية.
لكن كرواتيا ،بعد  800عام من انعدام استقالليتها ،مل تحقق االستقالل للمرة
األوىل إال يف أثناء الحرب العاملية الثانية بفضل عنف األوستاشا ،فكانت تلك الحقيقة
وصمة عار يف صفحة ترويج ودجامن للقومية الكرواتية .مل يهضم تودجامن ،مثل
كثري من الكروات ،تراث األوستاشا ،لذا فقد َّ
غض طرفه عن جرائم الحرب ملصلحة
«املصالحة القومية» .يف مقاالت منشورة ه َّون تودجامن ،مببالغة شديدة ،من أعداد
ضحايا معسكر جازونيفاتش ،وأشار إىل الحملة الفتاكة للكروات بني العامني 1941
و ،1945باعتبارها «شكال من أشكال الوطنية الكرواتية ،لعلها مام يؤسف له لكنها يف
جوهرها إلهام نبيل»  )Cohen1998, 308(.تودجامن ،الذي بدا يف األغلب مهووسا
بالرموز والربوتوكول( ،)Glenny 1992عزل الرصب الذين يعيشون يف كرواتيا عن
طريق رفع معنويات بلده ،وتغطيتها باألعالم والدرع املزينة بلونني ،اللذين كانا
يستدعيان إىل الذاكرة ماضيا بعيدا ،لكنهام مع ذلك رمزان استخدمهام األوستاشا.
بالنسبة إىل الرصب الكرواتيني ،بعثت هذه الرموز ذكريات بشأن فيكتور غوتيش
 ،Viktor Guticمدير األوستاشا يف غرب البوسنة ،الذي صك مصطلح «التطهري
( »)ciscenjeلوصف عملية تخ ُّلص كرواتيا من الرصب عن طريق القتل واإلبعاد
والتحويل القرسي للكاثوليكية (.)Cohen 1998
(٭) سلوبودان نوفاك ،)2016 – 1924( :روايئ كروايت[ .املرتجم].
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بنى تودجامن الجيش الكروايت عىل عجل عندما أعلن السلوفينيون أنهم
سينسحبون من يوغوسالفيا الفدرالية .انتهز الكروات الفرصة إلعالن االستقالل أيضا،
وحاربت القوات الكرواتية الجيش اليوغوساليف الذي صدَّر مهمته باعتبارها قمعا
لحرب أهلية .غري أن الجيش اليوغوساليف ،يف أثناء مواجهته القوات الكرواتيةَّ ،
لطخ
تقاليده العسكرية الحديثة بطريقة يتعذر إصالحها؛ بانخراطه يف حملة ممنهجة
لطرد الكروات واملسلمني من األرايض الكرواتية التي طالب بها الرصب .اتسم تحول
الجيش اليوغوساليف إىل أداة تتجىل فيها القومية الرصبية بأنه تحول تام .لذا ،تنفيذا
لألوامر التي أصدرتها العاصمة الرصبيةَ ،س َلك الجيش اليوغوساليف مسلكا عدوانيا
نيابة عن حكومته والقوات شبه العسكرية والعصابات املحلية ،فشارك يف ارتكاب
فظائع ُ(أدين ضباط كثريون بجرائم القتل يف محكمة لجرائم الحرب) ،وانتفعوا من
أعامل النهب ونشاط السوق السوداء.
انضم الرصب الذين يعيشون يف كرواتيا إىل قوات الجيش اليوغوساليف ،وانتهزوا
اض متنازع عليها،
الفرصة للثأر من التمييز املتواصل املتخ َّيل ضدهم ،واالستيالء عىل أر ٍ
ودافع الكروات بدورهم عن ممتلكاتهم ،وأحيوا مطالبهم داخل املناطق الواقعة
يف قبضة الرصب ،وعزَّزوا «حقهم» يف العيش داخل مجتمع متجانس إثنيا .سار كال
الفصيلني عىل خطى تقاليد قدمية للتطهري اإلثني؛ إذ ف َّر املدنيون أمامهم فأحرقوا
منازلهم التي تركوها .بالنسبة إىل كلتا املجموعتني ،تفاقمت مسائل االستحقاق
والرصاع بسبب الشعور باملرارة الناجمة عن العنف اإلثني الذي ار ُتكب يف أثناء الحرب
العاملية الثانية .بدا أن كل مجموعة منهام تثأر للفظائع املرتكبة يف املايض ،فبالنسبة
إىل الرصب كان الكروات القوميون املعارصون مبنزلة بديل يقوم مقام األوستاشا يف
زمن الحرب العاملية الثانية .أ َّما الكروات فقد رأوا تحركات الجيش اليوغوساليف بوصفها
عدوانا غري منطقي أو م َّربر يستدعي التشيتنيك للذاكرة .كان االنتقام متبادال وغذى
بدوره عداوات مستحدثة عند كال الجانبنيَّ .
وظف الكروات والرصب أساليب ترمي إىل
تحقيق التجانس (حرق قرى ،ومذابح ،وإرهاب ،وتهجري قرسي) ،وتسعى إىل تسوية
نهائية للنزاعات التاريخية بشأن األرض .رشع املعسكران يف ارتكاب العنف ،كأن
اإلبعاد املادي للسكان «األغراب» مل يكن كافيا ،فكل الدالئل عىل وجودهم يوما ما يف
أي منطقة يجب أن متحى إىل األبد .وعىل ذلك كانت املعامل الثقافية ،مثل الكنائس
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واملكتبات ،أهدافا عسكرية رئيسية .كانت محاولة وحشية لنزع الهوية عن املكان.
دمر الكروات  -عىل سبيل املثال  -معاهد دينية وكنائس أرثوذكسية عديدة.
كان أبرز تلك االعتداءات أن أقامت امليليشيا الكرواتية مقر قيادتها يف مكتبة أولد
بيشوب ( )The Old Bishop’s Libraryيف باكراتش ( Pakracسلوفينيا – منطقة
رصبية) ،إذ ُألقيت الكتب خارج املكتبة ُوأحرقت .وفيام يتعلق بأعداد الكتب
والوثائق والقصائد الرصبية القدمية التي ضمتها تلك املكتبة فإنها ال تأيت يف املرتبة
الثانية َّإل بعد مكتبة ماتيشا (نويف ساد)  Matica (Novi Sad).كام أنها ضمت
نصوصا قدمية من أديرة إقليمية وكنائس أبرشية ُحفظت يف زغرب يف أثناء الحرب
العاملية الثانية ،لكن يف أثناء سري مجريات الرصاع بدأت الحكومة الكرواتية ،بعد أن
آملتها خسائرها الثقافية واألدبية ،تظهر وعيها باستنكار هذه االعتداءات .وبدا أن
الكروات أكرث وعيا  -بدرجة ما  -بأنهم عىل غري انسجام مع بقية أوروبا التي نبذت
القومية املتطرفة ،وكانت تكافح من أجل التوافق مع التعددية الثقافية .انطوى
االبتعاد عن األعراف األوروبية اآلن عىل مخاطر أكرب بكثري مام كان يف املايض ،فهذه
الحرب بني الكروات والرصب التي حظيت بتغطية إعالمية كبرية ،جرت أحداثها عىل
االتصاالت العاملية الرأي العام الذي دان ّ
ُ
كل من
مرأى ومسمع من العامل .وقد شكلت
الدمار الذي ّ
حل بالناس ،واالستهداف املتعمد من جانب الرصب والكروات للمواقع
واآلثار التاريخية والثقافية .بدأت وزارة الثقافة الكرواتية وجامعات متخصصة مثل
اتحادات املكتبات يف الرتويج إعالميا للحديث عن االعتداءات الرصبية عىل اآلثار
الثقافية ،وبذلك سجلت نرصا عىل صعيد العالقات العامة أمام العامل ،وجعلت
اإلرادة القومية ملقاومة «الربابرة» أشد صالبة أيضا .وقد أدرج يف إحدى القوائم
تدمري نحو  210مكتبات كرواتية 10 :مكتبات بحثية ،و 19مكتبة تذكارية ،وواحدة
خاصة بأحد األديرة ،و 10مكتبات أبرشية ،و 13مكتبة متخصصة ،و 13مكتبة
عامة ،و 29مكتبة مدرسة ثانوية ،و 93مكتبة مدرسة ابتدائية (Miletic-Vejzovic
 .)1994وأدرجت قامئة أخرى  370متحفا ومكتبة ودار محفوظات ،إما أنها أضريت
وإما أنها دُمرت (.)Tuttle 1992
من ناحية أخرى ،ك َّثف الرصب هجامتهم عىل املواقع الثقافية ،يف غمرة غفلتهم
عن ر ِّد الفعل .وألن الجيش اليوغوساليف كان عازما عىل إضعاف اإلرادة الكرواتية
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عىل القتال ،فقد هاجم مواقع سياحية وتاريخية بطول الساحل ،يف منطقة بعيدة
للغاية عن املناطق املتنازع عليها .ومل يظهر الجيش اليوغوساليف اهتامما يذكر،
حتى من الناحية الظاهرية ،بالقيم الثقافية أو الرأي العام ،عندما قصف ميناء
دوبروفنيك  Dubrovnikالبحري القديم فأثار عاصفة من الغضب الدويل .ألحق
هذا الهجوم أرضارا مبكتبات يرجع تاريخها إىل بدايات القرن السادس عرش ،ومكتبة
الدومينيكان ( )The Dominican Libraryالتي تعود إىل القرن الثالث عرش .كام
لحقت أرضار بشبكة املكتبات العامة لدوبروفنيك ،وهي خمسة فروع تضم  70ألف
كتاب ،جاء كثري منها عن طريق تربعات من جامعي كتب مستقلني مهتمني بدعم
مكتبة املدينة .وأحرقت املباين يف مركز الجامعة الدويل ،و ُنهبت األعامل األدبية
( . )Peic 1995ومل تكن دوبروفنيك ،عىل رغم كونها املدينة األشهر ،سوى موقع
واحد من بني مواقع تاريخية كرواتية عديدة استهدفها الرصب .ويف بلدة سبليت
 Splitالساحلية القدمية قصف الرصب كنيسة سانت ترينيتي St. Trinity
التي يرجع تاريخها إىل القرن الحادي عرش ،والكاتدرائية التي تحولت يف القرن
السابع من رضيح دايوكليشن  Diocletian’s Mausoleumإىل كنيسة ،وقرص
دايوكليشن  The Palace of Diocletionاملنقب عنه حديثا ،ويرجع تاريخه
إىل القرن الرابع  )Tuttle 1992(.لكن كان قصف دوبروفنيك التي صنفتها
األمم املتحدة موقعا ثقافيا عامل ّيا ،هو الحادثة األكرث إلغازا واستغالقا عىل أفهام
املراقبني .افرتض أحد املراقبني أن سبب القصف يرجع إىل أن الرصب أرادوا
إشباع رغبتهم يف االنتقام من الكروات النفصالهم عن االتحاد الفدرايل ،بحرمان
كرواتيا املستقلة من مكانتها ،ومن الدوالرات املتدفقة مع قدوم السياح إليها
 )Detling 1993(.أظهر هذا القصف جهال مستحكام بالحساسيات الثقافية
الحديثة .وبعد شهور عديدة من القصف الذي نجم عنه اإلرضار بنحو  40يف املائة
من قلب املدينة ،يقال إن شخصا رصبيا ع َّلق قائال« :لسوف نبني دوبروفنيك
من جديد ،بل ستكون أجمل وأعتق ( .»)Ugresic 1998, 195وأعىل الساحل
أضــريت مكـــتبة بلــدة زادار  Zadaبسبب الهجوم عليها ،كام ُقصفت مكتبة
زادار البحثية  Zadar Research Librarبكثافة ،وقد كانت تضم بني جنباتها
 600ألف مجلد ،و 5566مجلة فصلية ،و 926صحيفة ،و 33كتابا طبع قبل
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العام 1500م ،و 1080مخطوطا ،و 370رقا ،و 1350كتابا نادرا ،و 1200خريطة
جغرافية ،و 2500صورة فوتوغرافية ،و 1500مدونة موسيقية ،و 60ألف إعالن
( .)Aparac-Gazivoda and Katalenac 1993ووفقا لشهادة مفعمة باملرارة
ألحد املقيمني الكروات ،كانت املدافع تحت إمرة ضباط رصب من الجيش
اليوغوساليف من سكان مدينة زادار نفسها سنوات عديدة ،ويبدو أنهم استهدفوا
«العالمات الجلية لزادار بوصفها بلدة كرواتية (مكتباتها ودور املحفوظات بها
وكنائسها) ،مل يروا يف كل هذه اآلثار والكتب واملتاحف سوى يشء ال ينتمي
إليهم ،ووجوده يغذي بداخلهم كراهية غريزية»( .)Stipcevik 1993, 7عندما
رحل الجيش اليوغوساليف من ُثكنات زادار أمر القادة الرصب بتدمري  60جهاز
حاسب آيل بالبلطات ،وإحراق جميع كتب مكتبة الكلية العسكرية التي كانت
مطبوعة بحروف التينية (ويستخدم الرصب حروفا سرييليكية)ُ .جمعت آالف
الكتب يف أكوام يف ساحة الكلية العسكرية ،ونضحت بالغازولني ،ثم أشعلت
النريان فيها؛ فاحرتقت أليام (.)Stipcevic 1993
وقصف الجيش الذي يتحكم فيه الرصب أيضا ،يف هجوم حظي بتغطية
إعالمية واسعة ،مدين َة فوكوفار  Vukovarالتاريخية فأحالها أنقاضا ،وافتخر بأن
ما من مبنى فيها َس ِلم من هجامته .وكان من بني الضحايا  261مريضا من غري
الرصب ُأخرجوا من مستشفى فوكوفار  Vukovarو ُقتلوا .أ َّما املؤسسات الثقافية
التي تك َّبدت خسائر كبرية يف الكتب فهي :مكتبة تاون ميوزيام The Town
 ،Museum Libraryوالدير الفرنسيسكاين The Franciscan Monastry
(الذي ضم  17ألف مجلد ميتد تاريخها من القرن الـ  15حتى القرن الـ ،)19
ومكتبة فوكوفار العامةُ .وأرضمت النريان يف قلعة إلتس القدمية Old Eltz
Castleبفوكوفار ،فاختفت محفوظاتها ،وكذلك مجموعة قيمة تعود إىل ما
قبل التاريخ ( .)Tuttle 1992وبالقرب منها ،يف فينكوفتيش  ،Vinkovciضاعت
مجموعة كبرية ومتنوعة وفريدة من الكتب املطبوعة واملخطوطات القيمة
والوثائق املتعلقة بكتَّاب من املنطقة (Aparac-Gazivoda and Katalenac
 .)1993و ُقصفت املكتبةُ ،وأرضمت النريان فيها ،وبعدما خمدت النريان أطلقت
عليها القوات الرصبية مجددا طلقات حارقة (ُ .)Stipcevic 1993وأحرقت
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املكتبات العامة يف كل من فوكوفار وفينكوفتيش حتى ُس ِّويت باألرض .وكانت
كل الكنائس واآلثار واملتاحف واملحفوظات واملكتبات أهدافا عسكرية .بلغ أحد
املؤلفني الكروات الذي ف َّر من منزله أن مكتبته الشخصية ُأحرقت عىل رؤوس
األشهاد؛ فقد أجربت القوات الرصبية جريانه عىل الخروج من مساكنهم «ملشاهدة
إحراق «املكتبة األوستاشية إليفان لوفرينوفيتش» (Ivan Lovrenovic٭) ،يف
إشارة إىل الفاشيني الكروات إبان عهد النازي» (.)Lovrenovic 1994, A19
بدا لبعض الكروات أن تدمري الفن والعامرة الكرواتية عمل ذو طبيعة
رشيرة .والحق أن القوات الرصبية بدا أنها عاقدة عزمها عىل تدمري كل يشء
يحمل دليال عىل الهوية القومية لكرواتيا؛ إذ كلام كان املوقع الثقايف أَق َيم
زادت احتامالت تعرضه للهجوم ( .)Tuttle 1992وبكل تأكيد كان لتدمري تراث
الكروات أثر نفيس هائل فيهم .ويف أثناء انتقام الرصب ملا َّ
حل بهم يف فرتة
الحرب العاملية الثانية ،وخالل فرض هيمــــنتهم ،أعطوا أولوية لطرد الكروات
من مناطق داخل كرواتيا تعيش فيها أقلـــيات رصبية .يف تلك املناطق بدأت
ترتاكم أدلة عىل جهود حثيثة ترمي إىل محو الذاكرة اإلثنية؛ فعن طريق تدمري
املنازل ،وإرضام النريان يف الكنائس ،وتسوية املقابر باألرض ،وإحراق الوثائق،
كان الرصب ميحون الدليل عىل أن غري الرصب عاشوا يوما ما أو امتلكوا أرايض،
أو كانت لهم جذور تاريخية يف هذه املنطقة ،وهو أسلوب يرمي إىل ضامن
تقويض املطالب املستقبلية التي قد يرفعها من ُس ِلبت أمالكهم(Riedlmayer
 .)1995جاء هذا يف إطار اسرتاتيجية إجاملية ُوضعت لالستيالء عىل أراض يف
كرواتيا ليستغلها الرصب عىل الدوام ،عن طريق محو جميع أسباب عودة
الكروات إليها .بعد مرور ستة أشهر كان الكروات يف حاجة إىل إعادة تنظيم
جهودهم بهدف مواصلة إبادتهم للرصب .أما الرصب فقد رضوا مبكاسبهم من
األرايض ،ووقعوا اتفاق سالم يؤيد احتالل رصبيا ربع أرايض كرواتيا .وح َّولت
رصبيا اهتاممها إىل البوسنة حيث تعايشت أقلية رصبية مع الكروات واملسلمني
أراض اشتهت رصبيا َض َّمها.
يف ٍ
(٭) إيفان لوفرينوفيتش :كاتب ومحرر وصحايف[ .املرتجم].
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إبادة الكتب يف البوسنة

من بني كل جمهوريات يوغوسالفيا السابقة كانت البوسنة والهرسك أكرثها
ثراء وتنوعا ثقافيا؛ حيث تعايشت كثافات سكانية كبرية من الرصب والكروات
واملسلمني .امتُدحت هذه الجمهورية بوصفها صورة مصغرة ليوغوسالفيا ،إذ
كانت البوسنة والهرسك دولة متعددة اإلثنيات عاشت فيها الجامعات اإلثنية
الثالث جنبا إىل جنب ،يف ظل مناخ يغلب عليه التسامح والتحرض ،وكثريا ما ُت ِّوج
التعايش بالتزاوج املختلط ( .)Zimmerman 1999ومن بني  4.4مليون نسمة،
شكل الرصب املسيحيون األرثوذكس  31يف املائة (أغلبيتهم مزارعون ورعاة)،
و 44يف املائة مسلمون سالف ،وهي جامعة ضمت نخبة علامنية مثقفة .وعىل مدى
فرتات الحكم العثامين والهنغاري النمساوي ظلت البوسنة كيانا سياسيا مستقال،
ََ
ونت فيها ثقافة قومية .وعزز تيتو رشعيتها بتصنيفها جمهورية من مكونات
الدولة ،عىل الرغم من املطالب الرصبية والكرواتية بأجزاء مختلفة .وعندما أعلنت
سلوفينيا وكرواتيا استقاللهام ،أصبحت البوسنة يف وضع حرج للغاية .كان بإمكانها
إما أن تبقى داخل «يوغوسالفيا» التي يهيمن عليها الرصب وتتجىل فيها قومية
عنرصية أشد كل يوم (كام تدل عىل ذلك معاملتهم للمسلمني يف كوسوفو) ،وإما
أن تعلن استقاللها وتواجه انهيارا أكيدا عىل يد رصبيا وكرواتيا اللتني من املرجح
أنهام ستنضامن إىل البوسنيني الذين يختارون تحديد هويتهم إثنيا ،بوصفهم رصبا
قسم البوسنة
أو كرواتا ،بدال من تحديدها قوميا بوصفهم بوسن ِّيني .عندئذ قد ُت َّ
متعددة الثقافات إىل مناطق إثنية حرصية .يف مارس  1991ص َّوت  68يف املائة
من البوسنيني ملصلحة االستقالل يف استفتاء شعبي مدعوم دوليا .أحجم الرصب،
الذين ميثلون ثلث السكان ،عن التصويت .ومبجرد إعالن االستقالل اجتاح الجيش
اليوغوساليف الذي يسيطر عليه الرصب وقوات رصبية شبه عسكرية ،مدعومني
باملتطوعني من رصب البوسنة ،رشق البالد.
كانت الحرب يف البوسنة ،من عدة جوانب ،تصعيدا ملا حدث يف كرواتيا،
ومع ذلك فقد كانت حربا مختلفة من الناحية النوعية .بحلول نهاية الثامنينيات
وصلت العنرصية املناهضة للمسلمني يف رصبيا إىل مستوى شديد التطرف ،مع
شيوع قصص بأن املسلمني يضطهدون الرصب ،ويتأهبون إلعالن الجهاد ،أو الحرب
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املقدسة .يف العام  1994كتب املراسل الحريب الربيطاين إد فوليامي Ed Vulliamy
يقول إنه مل يسمع قط تعليقا ازدرائيا من شخص رصيب يف حق الكروات بوصفهم
يعبوا قط عن مشاعر
شعبا .كان الرصب يعربون عن كراهيتهم للكروات لكن مل ِّ
احتقار .عىل الجانب اآلخر ،كانوا يشريون إىل املسلمني بوصفهم «غجرا» و«قذارة»،
و«كالبا /وعاهرات» ،و«حيوانات» .ووفق وجهة نظره فإن غزو البوسنة «مل يستتبعه
نظر الرصب إىل املسلمني بوصفهم عدوا – فام كان الحديث عن خطر الجهاد َّإل
محض هراء من أوله إىل آخره – بقدر ما كانوا جنسا دون البرش» (Vulliamy
املوجهة التي تتامس مع العنرصية املتجذرة
 .)1994, 46 - 47وه َّيجت الدعاية َّ
يف الثقافة الرصبية ،والتي أطلقها مفكرون رصب ووسائل إعالم رصبية ،مشاع َر
العداوة والبغضاء .إذ استشهدت مالحم شعبية رصبية (وهي قراءة إلزامية يف
الصفوف الدراسية) بتاريخ من املظامل والشكايا ،و َدعَت إىل ذبح املسلمني وتدمري
الثقافة اإلسالمية .وقد هدفت الجهود املتضافرة للجيش اليوغوساليف والقوات شبه
العسكرية ورصب البوسنة إىل إزالة أمة ُوصفت بأنها دون البرش من أراضيها .رمبا
بسبب هذه التوجهات الرامية إىل نزع الصفة اإلنسانية عن مسلمي البوسنة جاءت
حملة التطهري ضدهم وحشية إىل أبعد الحدود ،و ُقتل  10يف املائة من السكان
املسلمني (ُ .)Gutman 1993وأبعد  750ألف شخص عن  70يف املائة من األرايض
البوسنية التي استوىل عليها الرصب.
اعتُرب توظيف أقىص مستويات الرعب عمال أساسيا .فمن وراء الفوىض األساسية
كانت هناك خطة ملحو الثقافة اإلسالمية عىل مستويات عديدة ،بيولوجية ونفسية
ورمزية .وهكذا صار الخط الفاصل بني اإلبادة اإلثنية ،أيْ تدمري ثقافة شعب ما،
واإلبادة الجامعية ،أي تدمري الجامعة ذاتها ،مبهام وعص ّيا عىل التحديد .عندما
استوىل الرصب عىل بريجيدور  ،Prijedorوبانجا لوكا  ،Banja Lukaوزفورنيك
 ،zvornikوبيجيلجينا  ،Bijeljinaوفالزينيكا  ،Vlasenikaوفوكا  ،Focaوتريبنجي
 ،Trebinjeوبريكو  ،Brekoوروجاتيشا  ،Rogaticaوسانسكيموست Sansksi
 ،Mostكان القادة املسلمون العلامنيون واملتخصصون املثقفون واملتعلمون أول
من ُأعدموا .اتبع الرصب طريقة استهداف أثرى األثرياء ،واألعىل تعليام ،والقيادات
السياسية والدينية .عىل سبيل املثال ،سجن أكرث من  50شخصا يف بريجيدور ،مبن
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فيهم قضاة ورجال أعامل ومعلمون وجراحون وموظفون حكوميون ،يف معسكرات
اعتقال .و«اختفى» عدد كبري من املعتقلني .ويف كرييتريم ُ ،Keretermأعدم خمسة
أو ستة من طبقة املفكرين كل ليلة .و ُق ِّوضت بنية السلطة يف بلدات عديدة متاما.
وح َّط من قدرهم؛ إذ ُأجربوا عىل رسم عالمة الصليب ،وأكل
وأهني القادة الدينيون ُ
لحم الخنزير ،ومامرسة الجنس قرسا يف العلنُ .وأعدم كثريون منهم .أ َّما املسلمون
من غري رجال الدين فقد عُ ِّذبوا وشوهت أجسادهم ،ونقلوا يف عربات نقل املاشية،
واعتُقلوا يف معسكرات اعتقال (ما يذكرنا باملامرسات النازية) .ويف نقطة تحول
جديدة اعتمد الرصب سالح االغتصاب ،وهو يف العادة مامرسة مالزمة يف الحروب،
باعتباره مامرسة عسكرية رسمية .أصبح االغتصاب سالحا ُمجازا ،الغرض منه إشاعة
الرعب وإجبار املسلمني عىل النزوح ،وتحطيم الروح الجمعية ملجتمع املسلمني،
وإحداث انقطاع يف التناسل بإلحاق العار بالبوسنيات ،وتقويض نسيج األرس املسلمة
وثقافتها ( .)Allen 1996وبنهاية الحرب اغتُصبت عرشات اآلالف من نساء البوسنة.
عقدت القوات الرصبية عزمها أيضا عىل إزالة جميع املباين التي ترمز إىل
ثقافة املسلمني؛ فكانت املواقع األثرية العثامنية واملساجد يف مدن البوسنة أهدافا
عسكرية رئيسة ،وقد ُأضريت ،حرفيا ،جميع أشكال العامرة اإلسالمية رشق ستوالتش
 Stolacبال استثناء .بحلول العام ُ 1993د ِّمر نحو ألف مسجد أو لحقت بها أرضار،
ونقلت األنقاض من مواقعها للحيلولة دون إعادة تشييدها ( .)Balic 1993كان
عدد املساجد املد َّمرة مامثال للخسارة املتخيلة لنصف عدد الكنائس والكاتدرائيات
يف بريطانيا ( .)Chapman 1994أما مقابر املسلمني والنصب التذكارية للموىت
وسويت باألرض ُ
وغ ِّطيت مبتنزهات وباحات النتظار السيارات.
واألرضحة فقد ُد ِّمرت ُ
ميكن استنباط قدر من حجم الدمار الذي لحق بالكتب واملكتبات إذا نظرنا
إىل خسائر بلدة واحدة فقط ،هي ستوالتش؛ لقد ضاعت مخطوطات نادرة يرجع
تاريخها إىل القرن السابع عرش امليالدي ،ووثائق تاريخية ،ومواد مكتوبة بخطوط
مزخرفة بالذهب واأللوان يف أثناء إحراق مكتبة مجلس الجالية اإلسالمية (Muslim
 ،)Community Boardومكتبة مسجد اإلمرباطور ،ومكتبة مسجد بودغراسكا
 .)Podgraska (Riedlmayer 2001كام ُد ِّمرت املكتبات (كثري منها يضم
مخطوطات ووثائق) ،وأوراق أقدم العائالت يف البلدة ومنازلها .ويف جانجا Janja
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ُأحرقت املكتبة الشخصية القيمة ثقافيا التي كان ميلكها عيل صديقوفيتش Alija
 ،Sadikovicمبا تحويه من  100مخطوطة باللغات الرتكية العثامنية والبوسنية
والعربية والفارسية ،باإلضافة إىل املبنى التاريخي الذي يضمها ،كام ُد ِّمرت مقربة
عائلة صديقوفيتش ( .)Riedlmayer 2001وكام علق روبرت فيسك :Robert Fisk
«يستغرق األمر بضع لحظات حتى يدرك املرء ماذا يعني هذا .إنهم يقتلون املوىت
كام يقتلون األحياء» ( .)Fisk 1994, A-8كان التدمري املتعمد للكتب واملكتبات
مامثال أيضا لقتل املوىت .وأشار أحد الصحافيني إىل أن ليلة الزجاج املحطم بالنسبة
إىل مسلمي البوسنة مل تكن مجرد ليلة أو ليلتني ،كام كان األمر بالنسبة إىل يهود
أملانيا يف نوفمرب  ،1938بل عىل مدى شهور عديدة (.)Gutman 1993, 81
َ
تاريخ الوجود
اهتم الرصب بتدمري العالمات التي يؤكد محض وجودها
اإلسالمي يف البوسنة .صنَّف الرصب مسلمي البوسنة بأنهم رصب متحولون
لإلسالم ،ثم بأنهم خونة للهوية الرصبية ،وبذلك كان الرصب عازفني متاما عن
االعرتاف بأن أغلبية البوسنيني – أي البوشناق – اعتنقوا الدين اإلسالمي منذ
منتصف القرن الخامس عرش ( .)Balic 1993وعاش أسالفهم يف مملكة البوسنة
املستقلة ( ،)1463 - 1377التي تسبق الغزو العثامين والهنغاري النمساوي.
بداخل املكتبات ودور املحفوظات واملتاحف واملساجد التي ُد ِّمرت ،كانت هناك
سجالت حيازة بخط اليد وخرائط يرجع تاريخها إىل زمن العثامنيني ،وتظهر
أن السالفيني الذين اعتنقوا اإلسالم عاشوا يف البوسنة منذ قرون .كان لزاما
تدمري الوثائق التي تظهر رشعية املطالب التاريخية للمسلمني بالبوسنة؛ ألن
هذه الوثائق تناقض متاما املزاعم الرصبية التوسعية بأن البوسنة ال متلك رشعية
الوجود بوصفها أمة ،أو بوصفها حضارة مستقلة (.)Ali and Lifschultz 1993
دمر الرصب ،بقصفهم املعهد الرشقي يف رساييفو يف العام  ،1992أكرب مجموعة
مخطوطات إسالمية ويهودية ووثائق عثامنية يف جنوب رشق أوروبا ،أي املصادر
الرئيسة التي توثق خمسة قرون من تاريخ البوسنة (.)Riedlmayer 1995
وضمت الخسائر أيضا مجموعة املخطوطات الرتكية Manuscripta Turcica
التي تحوي أكرث من  7آالف وثيقة يرجع تاريخها إىل الفرتة من القرن الـ  17إىل
القرن الـ  ،19ووثائق قضائية وصكوك ِملكية من جميع مناطق البوسنة تقريبا يف
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القرن التاسع عرش ( .)Zeco 1996كان املعهد يضم أكرث من  5آالف مخطوطة
رشقية ،يرجع تاريخ أقدمها إىل القرن الـ  11امليالدي .كانت هذه املؤسسة مركز
أبحاث رئيس ّيا لدراسات البلقان .وكان ينرش مجلته الخاصة وكتالوجات وترجامت
للقرآن الكريم ومعجام عرب ّيا .بتدمري هذا املعهد ومكتبات أخرى كان الرصب
يرتكبون الفعل األكرث تشويها للحضارة الرتكية أو العثامنية ،أي محو جميع األدلة
عىل إسهامات املسلمني يف تطور الثقافة ( .)Balic 1993كان الرصب يقتطعون
هوية املسلمني ذاتها من جميع جوانبها« :فقد دمر ما يقدر طوله بنحو 481
ألف مرت من السجالت – ما يساوي ص ّفا من صناديق حفظ الوثائق يزيد طوله
عىل  300ميل – يف الهجامت عىل دور املحفوظات التاريخية ودواوين التسجيل
املحلية يف أثناء حرب  .1995 - 1992وضاعت يف قلب هذه النريان مئات اآلالف
من الوثائق التي تسجل املواليد والوفيات وعقود القران ،وممتلكات الناس
وأعاملهم التجارية وحياتهم الثقافية والدينية ،وأنشطتهم وروابطهم املدنية
والسياسية»( . )Riedlmayer 2001, 279كام استوىل الرصب أيضا عىل الوثائق
الشخصية مبا فيها جوازات السفر ورخص القيادة والخطابات والدبلوماتُ .أجرب
املسلمون عىل تسليم صكوك املِلكية مقابل الخروج اآلمن من اإلقليم .ويف تطور
شاذ للبريوقراطيةُ ،طلب من املسلمني يف بانجا لوكا  Banja Lukaالحصول عىل
 12شهادة مختلفة للخروج من املدينة ،مبا يف ذلك شهادة تثبت أنهم س َّلموا كل
ما لديهم من كتب .ثم ُين َقلون مقابل دفع  200دوالر إىل قمة جبل؛ حيث يتعني
عليهم املرور عرب منطقة تسيطر عليها جامعات رصبية شبه عسكرية َّ
وقطاع
طرق شبه رسميني يرسقونهم ويغتصبونهم ،وأحيانا يقتلونهم (.)Gutman 1993
وعىل الرغم من أن املسلمني كانوا الهدف الرئيس للعدوان يف البوسنة ،فإن
الرصب َّ
رشدوا الكروات البوسنيني أيضا ،وواصلوا نهجهم يف محو الدالئل عىل الوجود
الكروايت .فقد دُمرت الكنائس الكاثوليكية يف أرجاء البوسنة ،كام دُمرت أي سجالت
تظهر أن للكروات مطالب تاريخية يف األرايض التي اشتهاها الرصب .عىل سبيل
املثالُ ،د ِّمرت مجموعات الكتب واآلثار الفنية يف دير املعهد الفرنسيسكاين The
 Franciscan Seminaryوكنيسته ومدرسته يف ضاحية نيدزاراتيش ،Nedzarici
وهي إحدى ضواحي رساييفو ،أو نهبت ليباع كثري منها يف السوق املحلية
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( .)Lovrenovic 1994وقصف الرصب بالقنابل دار محفوظات الهرسك يف موستار
 ،Mostarودمروا  50ألف كتاب عندما قصفوا املكتبة األسقفية الكاثوليكية الرومانية.
وأرضمت النريان يف السجالت املجتمعية (سجالت الحدود والوثائق واألبرشيات)
لنحو  800مجتمع محيل إسالمي وكروايت بوسني (كاثولييك) (.)Riedlmayer 1995
ولدواعي قلقها بسبب الخسائر الفادحة يف األرواح فرضت األمم املتحدة
حظرا عىل مشرتيات األسلحة ،ما أغلق دائرة العنف التي كفلت للرصب تفوقا
عىل البوسنيني بنسبة  10إىل  .1اكتسحت القوات الرصبية رسيعا الريف؛ حيث
شتتوا السكان املسلمني ،لكن هذه القوات ُووجهت مبقاومة غري متوقعة يف
املدن التي تقطنها أغلبية مسلمة .مل يكن للبوسنة جيش ،وال تقاليد عسكرية،
وال ترسانة أسلحة ذات شأن ،لكن كانت لها ميزتان مهمتان ،األوىل :أن املسلمني
أدركوا أن فرصتهم الوحيدة لوطن قابل لالستمرار تكمن يف بقاء البوسنة دولة
ذات سيادة ،متعددة األعراق ( .)Ali and Lifschultz 1993واألخرى :وجود
عدد من غري املسلمني دفعهم التزامهم تجاه البوسنة ،بوصفها مجتمعا متعدد
اإلثنيات ،إىل القتال بجانب املسلمني .كان لرصبيا وكرواتيا إرث من اإلقصاء
وفرض التجانس بالعدوان ،بينام متتعت البوسنة برتاث من التعددية الثقافية
تعززه عقود عديدة من االلتزام االشرتايك تجاه «الوحدة واألخوة» القائم عىل
تاريخ ميتد قرونا؛ باعتبارها وطنا لقطاعات سكانية متعددة األطياف .نظر كثري
من البوسنيني ،غري املسلمني ممن يقطنون املدن (الذين رفضوا تعيني هوياتهم
بوصفهم رصبا أو كرواتا يف األساس) ،إىل «البوسنة» بوصفها كيانا جغرافيا ،ال
إثنيا ( .)Pfaff 1993وهكذا ،انضم هؤالء إىل املسلمني يف وقت الحرب تحت لواء
حكومة ملتزمة تجاه إنقاذ البوسنة املتعددة ثقاف ّيا.
كان منبع املقاومة األساس ،واملقر الرئيس للحكومة البوسنية ،مدين َة رساييفو
التي خضعت لحصار استمر أربع سنوات من العام  1991حتى العام  .1995تقع
رساييفو يف وا ٍد ضيق .متكن الرصب ،بوضع وحدات املدفعية أعىل التالل ،من الرتكيز
عىل أهداف فيها .وقتل القناصة آالف املدنيني وشوهوهم يف أثناء محاولتهم التحرك
يف شوارع مدينتهم حفاظا عىل سري الحياة العادية .ودُمرت الجامعات واملدارس
واملؤسسات البحثية واملتاحف والقصور الفخمة التي يرجع تاريخها إىل اإلمرباطورية
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الهنغارية النمساوية ،بينام بقي ما حولها من مبانٍ  ،مثل الكنائس والكاتدرائيات
الرصبية األرثوذكسية ،من دون أن ميسها أي رض ،وهو دليل عىل أن استهداف
املواقع الثقافية البوسنية كان متعمدا ( .)d’Erm 1997ويرسد أندراس رياملدير
)Andras Riedlmayer (2001الذي بذل جهدا مضنيا يف جمع املعلومات عن
الخسائر ،القصة التالية :يف سبتمرب من العام  1992أجرت كيت آدي ،Kate Adie
مراسلة يب يب يس ،مقابلة صحافية مع قائد رسية مدفعية ،فسألته عن السبب الذي
جعل رجاله يقصفون فندق هوليداي إن ،حيث كان يقيم املراسلون األجانب .اعتذر
الضابط عن القصف ،وقال إن رجاله كانوا يستهدفون سقف املتحف الوطني لكنهم
أخطأوا الهدف .لحسن الحظ ،أمكن إخالء مكتبة املتحف من  200ألف مجلد كانت
تضمها ،عىل الرغم من القصف ورصاص القناصة .غري أن الحظ مل يحالف محاوالت
إنقاذ مجموعات كتب أخرى .عىل سبيل املثال ،فقدت البوسنة  400ألف كتاب
و 500مجلة دورية من مكتبات  10كليات من بني  16كلية يف جامعة رساييفو.
كانت التعددية الثقافية للبوسنة ،ممثلة يف رساييفو ،غري مقبولة بالنسبة إىل
اض اقتُطعت من
الرصب الذين اعتربوا البوسنة دولة غري رشعية (أنشئت عىل أر ٍ
رصبيا وكرواتيا) .مل يكن الرصب بقصفهم رساييفو يواصلون حملتهم عىل املسلمني
بوصفهم عرقا دخيال وجامعة دينية فقط ،بل كانوا يهاجمون أيضا الهوية القومية
البوسنية ورشعية البوسنة اللتني أبرزتا فكرة أن الرصب والكروات واملسلمني أمكن
لهم أن يتعايشوا يف سالم .اتسم هجوم رصبيا عىل رساييفو (عاصمة البوسنة
املستقلة حديثا) بوحشية ال تلني؛ ألنها متثل بالتحديد ظاهرة متفردة ،إذ كان
مجتمعها علامنيا ومزدهرا ومتعدد اإلثنيات ،وذلك يف تناقض رصيح مع املجتمع
الرصيب .وأشار بعض الكتاب إىل أن حصار رساييفو (والهجوم عىل سكان البوسنة
املسلمني عموما) كان هجوما عىل الثقافة الحرضية الحديثة ،مبا تتمتع به من
سعة العيش والكوزموبوليتانية (.)Ali and Lifschultz 1993; Balic 1993
فاملسلمون والرصب والكروات الذين حددوا هويتهم باالنتامء إىل البوسنة كانوا يف
األغلب مثقفني وعلامنيني .وعىل الجانب اآلخر ،كان مستوى تعليم رصب البوسنة
والقوات الرصبية والقوات شبه العسكرية هزيال ،وتحدروا من عائالت ريفية ،وهم
متعصبون دينيا حتى النخاع ،عىل رغم أن قادتهم كانوا يف األغلب عىل قدر عالٍ
ّ
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من التعليم .كانت الحرب يف رساييفو «قبل كل يشء رصاعا بني الريفي والحرضي،
البدايئ والكوزموبوليتاين ،الفوىض والرشد» ( .)Glenny 1992, 164يف هذا الصدام
متعدد املستويات للطبقات االجتامعية والثقافات واأليديولوجيات ،ميكن أن تعد
الكتب واملكتبات ضحايا للرصاع.
لقد كان القوميون الرصب ُي ِعدون لوحا خاليا إلعادة تشكيل البوسنة وفق
تصورهم الخاص .وعىل ذلك «كان هناك أسلوب حياة كامل ،وحضارة بكاملها يف
قلب أوروبا يخضعان لربنامج إبادة»(ُ .)Ali and Lifschultz 1993, xviسلطت
عىل هذا املجتمع األضواء يف أثناء أوملبياد شتاء العام  ،1984لكن يف تحرك قصد به
إنكار هذا التميزُ ،قصف متحف األلعاب األوملبية الرابعة عرشة الذي ضمه مبنى
تاريخي جميل يحوي جميع األشكال التي وثقت بها دورة ألعاب رساييفو ،و ُد ِّمر
يف  21أبريل  )Bakarsic 1994(. 1992من بني جميع الرضبات التي استهدفت
تاريخ البوسنة وثقافتها املتفردين ،كان القصف الذي جرى يف أغسطس من العام
 1992للمكتبة الوطنية للبوسنة والهرسك يف رساييفو وإحراقها هو األكرث رمزية.
فقد قطع الرصب املياه عن املنطقة املحيطة بها ،واستهدفت قوات املدفعية املكتبة
الوطنية باستخدام «نريان شيطانية متواصلة من الرشاشات ومدافع الهاون» إلبعاد
املواطنني عن إنقاذ الكتب من ألسنة اللهب ،وتعطيل رجال اإلطفاء (Lovrenovic
 .)1994, A19بذل ُ
أهل رساييفو الذين صعقتهم الصدمة كل ما يف وسعهم إلنقاذ
الكتب .شكل القيمون عىل املكتبات واملتطوعون سلسلة برشية لتمرير الكتب من
أجل إنقاذها ،عىل الرغم من استمرار نريان القناصة .عندما ُسئل كينان سلينيتش
 ،Kenan Slinicرئيس فرقة اإلطفاء الذي غطاه السخام ،لِ َم يخاطر بروحه عىل
هذا النحو؟ أجاب قائال« :ألنني ولدت هنا [يف رساييفو] ،وهم يحرقون جزءا مني»
(.)Riedlmayer 2001, 274
عادة ما تشهد املكتبات الوطنية عىل الحيوية الفكرية والثقافية وتطور األمة
العام ،وربط هذه األمة بالثقافة والتاريخ العامليني .ومن املعتاد أن تحتل املكتبات
الوطنية مباين تاريخية أو أخرى لها ميزات جاملية ،واملكتبة الوطنية للبوسنة مل تكن
استثناء يخرج عىل هذا النهجُ .أسست هذه املكتبة يف العام  ،1945واحتضنها مبنى
يعود تاريخه إىل الحقبة الهنغارية النمساوية ،هو يف حد ذاته رمز من رموز املدينة.
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كان هذا املبنى هو دار البلدية ،وهو املوقع الذي اغتيل فيه األرشيدوق فرديناند،
فأشعلت الحادثة فتيل الحرب العاملية األوىل .عندما ظهرت صور املكتبة املحرتقة
عىل شاشات التلفزيون يف أنحاء العامل ،شعر املتابعون بالحزن بسبب هذه الخسارة،
التي أحسوا بوجه عام بأنها تدمري لرتاث ثقايف مشرتك بني أمم العامل .لقد كان قصف
الرصب املكتبة الوطنية للبوسنة تعبريا عن ازدرائهم العام للمواقع الثقافية بوصفها
تراثا عامليا ،وهو ازدراء ميز طريقتهم لشن الحرب.
وإىل جانب فقدان رمز مدين مهم ،فقدت البوسنة (ومجتمع البحث واملعرفة
عىل نطاقه الواسع) مؤسسة أدت أدوارا أساسية يف صون التاريخ الوطني واإلقليمي
ونرش املعرفة .تضمنت مجموعات الكتب فيها تراثا أدبيا وعلميا بلغات سالفية
جنوبية ،وسالفية كنسية ،والتينية ،وعربية ،وإسبانية ،وروسية ،وأملانية ،وإيطالية،
وتركية ،وعربية ،وفارسية .وضمت املكتبة قاعة االطالع النمساوية ومكتب املركز
الربيطاين ،ووفرت أدبيات للحلقات الدراسية الخاصة بالدراسات السالفية واألملانية
واألوغسطية ،ودراسات اللغات الرومانسية(٭) .وحوت املقتنيات إسهامات مهمة
من جميع الجامعات اإلثنية الثالث :وأهمها نصوص من املجموعة الثقافية اإلسالمية
«جاجريت» ( ،)The Gajretواملجتمعات الثقافية الكرواتية والرصبية Lorkovic(.
 )1992تجلت املواد الرثية واملتنوعة للمكتبة الوطنية يف «الطريقة املميزة واألصيلة
التي استمر عليها وجود املواجهة ،والتضافر بني الثقافات والحضارات واألديان،
وصدام بعضها مع بعض ،وإقصاء الواحدة منها األخرى عىل مدى قرون عديدة...
ِ
عىل الحدود بني الرشق والغرب» (.)Peic 1995, 12
كانت املكتبة الوطنية مبنزلة املكتبة املودع فيها جميع املنشورات اليوغوسالفية،
وكونت ببليوغرافيا وطنية ،ومتتعت مبكانة متفردة تؤهلها لتكون مركز أبحاث
وتوثيق مركزيا ألنشطة الجامعات .وقامت هذه املكتبة بدور املكتبة املرجعية
وح َوت مليونا ونصف مليون مجلد ،و 155ألف كتاب
املركزية لكل البوسنينيَ ،
ومخطوط نادر ،و 600ألف مطبوع مسلسل ،واألرشيف الوطني للبوسنة ،ونسخا
(٭) اللغات الرومانسية :هي الفرنسية واإلسبانية والربتغالية واإليطالية والرومانية .وسميت باللغات الرومانسية
ألنها تفرعت عن لغة اإلمرباطورية الرومانية ،وهي الالتينية[ .املرتجم].
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مودعة من الصحف والدوريات والكتب املنشورة يف البوسنة .وقد فهرس موظفوها
رسائل املاجستري والدكتوراه واألبحاث العلمية ،وأداروا معمال للميكروفيلم ،وأنتجوا
قوائم ببليوغرافيا ،وقدموا تدريبات تقنية وبرامج وحلقات دراسية .كام كانت
املكتبة الوطنية مستودعا لوثائق اليونسكو ووثائق منظامت دولية أخرى ،وأتاحت
الوصول إىل قواعد بيانات دولية .صارت املكتب ُة إلكرتونية باستخدامها أحدث
التقنيات واملعايري الدولية يف املجال ،ووثقت عرى التعاون مع  250مكتبة يف داخل
البالد وخارجها .ولطاملا كانت قوة أساسية يف إدماج نظم املعلومات اليوغوسالفية
يف الشبكات اإلقليمية والدولية.
مل ينج من الحرائق التي امتدت ثالثة أيام سوى جزء ضئيل من محتويات
املكتبة ،رمبا  10يف املائة منها .أنكر الرصب مسؤوليتهم عن قصف املكتبة ،متاما
مثلام أنكروا مسؤوليتهم عن أغلب جرامئهم .بل لقد زعم الزعيم الرصيب البوسني
رادوفان كاراديتش  ،Radovan Karadzikوهو طبيب نفيس وشاعر صار قوميا
متطرفا ،أن املسلمني هم من أحرقوا مكتبتهم بأنفسهم ألنهم «ال يحبون وجود
الحضارة املسيحية يف مدينتهم .وهم مل يحبوا مبنى هذه املكتبة قط .إنه مبنى
يرجع إىل زمن اإلمرباطورية الهنغارية النمساوية .وهو مبنى مسيحي .وهم قد
أخرجوا جميع كتب املسلمني منها وتركوا الكتب املسيحية بالداخل وأحرقوها»
كام ورد االقتباس يف ( .)Maas 1996, 160هذا التفسري يبدو تبسيطيا ومروعا
لدرجة ال تعقل؛ لكنه متسق مع الخطاب الرصيب الذي كان مداره أن املسلمني هم
املسؤولون فعليا عن الفظائع التي يتهمون الرصب بارتكابها .فإذا انفجرت قنبلة يف
سوق برساييفو فاملسلمون هم من يقتلون أنفسهم استدرارا للتعاطف ،وإذا ُنقل
املسلمون يف عربات نقل الحيوانات والبضائع ،فإمنا كان ذلك ألنهم مل يطلبوا النقل
يف عربات الدرجة األوىل .وعىل هذه الشاكلة كان الرصب يطلقون ترصيحات عن
الحرب للتعتيم عىل القضايا املركزية ،ورمبا للتأثري يف الرأي العام ،أو رمبا بوصفها
وسيلة «للتشويش عىل العقل ،ومن ثم ميكن مقاومة اللوم والتأنيب الذي متارسه
الذاكرة» ( .)Cohen 1998, 251كانت هناك ثقافة كاملة من األكاذيب ،تدور
عجلتها يف هذه الحرب :وصفت املفكرة الرصبية البارزة دوبريتسا تشوسيتش هذا
املناخ كام ييل« :الكذب ملمح من مالمح وطنيتنا وتوكيد لذكائنا الفطري»( ،كام ورد
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االقتباس يف ( .)Ugresic 1998, 68بدا املجتمع الديبلومايس واإلنساين عاجزا أمام
وسمح للتدمري يف رساييفو والبوسنة باالستمرار أربع سنوات.
هذا التعتيمُ ،
عندما علقت األعامل القتالية رسميا يف العام  1995بتوقيع اتفاقيات دايتون
التي أدارها الديبلومايس األمرييك ريتشارد هولربوك َ ،Richard Holbrookجنَت
القوات الرصبية مثا َر عدوانها؛ فقد ُأعطي رصب البوسنة  49يف املائة من أرايض
البوسنة إلعالن جمهورية رصب البوسنة ،أما اتحاد البوسنة فقد ُخصصت له النسبة
املتبقية 51 ،يف املائة ،من الدولة السابقة ،وهكذا صار لها أساس تروج من خالله
رؤيتها بشأن دولة موحدة متعددة ثقافيا ذات سيادة .هذا السالم الهش يف البلقان
سيتهشم مرة أخرى يف العام  ،1998عندما يهاجم الرصب بعشوائية األلبان املسلمني
يف كوسوفو ،وينخرطون يف جولة أخرى من التطهري العرقي ،واملذابح والتهجري
القرسي.

خامتة

بإنصاتهم لصوت السريينات(٭) وهن يغنني أغنية رصبيا الكربى القوية
واملتجانسةَ ،ن َف َض الرصب االنتهازيون عن كواهلهم الوحدة االشرتاكية ،واتخذوا
مواقف عدائية ضد منافسيهم التاريخيني (الكروات) ،وعدوهم التاريخي األكرب
(املسلمني) ،كام نبذوا أيضا قوة حديثة استخفوا بها ،وهي التعددية الثقافية ،التي
يحددها املكان ال اإلثنية .ملئات السنني ورطت القومية الرصبية ،وسياسات اإلقصاء
الرصب يف نزاعات متكررة ودموية ،مبا يف ذلك الحرب
وفرض التجانس املصاحبة لها
َ
األهلية يف أربعينيات القرن العرشين .وعندما انهارت الشيوعية برزت إىل السطح
من جديد القومية بوصفها أيديولوجيا سوغت حروب التوسع يف التسعينيات.
وقد قدم رئيس رصبيا ذو التأثري ،سلوبودان ميلوسيفيتش ،آالت القتل والتدمري؛
ففي منط يستدعي إىل األذهان الفاشية األملانية التي ترعرعت يف الثالثينيات
واألربعينيات ،وضع الرصب أوهامهم ومخاوفهم موضع التنفيذ يف سعار إبادة
(٭) السريينات « :Sirensيف امليثولوجيا اإلغريقية ،مخلوقات بحرية عاد ًة ما تصور كنساء  -طيور ،وكان لغنائهن
القدرة عىل غواية البحارة لالنقياد إىل حتفهم عىل الصخور الخطرة ...تستخدم هذه الكلمة اآلن لإلشارة إىل شخص
شخصا باالبتعاد عن مسا ٍر آمن واالتجاه نحو الخطر أو عدم اليقني ،خاص ًة املرأة الغاوية التي
ما ،أو إىل يشء ما يغري ً
تغوي الرجال إىل قدرهم املشؤوم» .قاموس اإلحاالت الضمنية ،املركز القومي للرتجمة ،2014 ،ص [ .856املرتجم].
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إثنية ،وأحيانا إبادة جامعية ،كان عىل الرغم من ذلك موجها نحو هدف .ومن أجل
إنشاء وطن متسع و«نقي» ُمورس اإلرهاب ضد غري الرصب املطرودين إلثنائهم عن
العودة يف أي وقت؛ فكانت الوحشية املتطرفة ،مبا يتجاوز التطهري البلقاين املعتاد
للجامعات اإلثنية ،مشابهة ملا اقرتفه األوستاشا يف أثناء الحرب العاملية الثانية ،وإن
تضمن ملمحا جديدا مفزعا ،وهو التطهري الثقايف .ومام يستعيص عىل أفهام أغلبية
َّ
الدول التي يتضمن العرق فيها يف األغلب اختالفات بيولوجية ،أن الرصب شيطنوا
جامعات أخرى متامثلة معهم جينيا ولغويا .وألن الرشط اإلنساين جعل الرصب
يرون االختالفات االجتامعية الثقافية والدينية والسياسية؛ بوصفها العامل املحدد
يف الهوية ،تفاقم التمركز الرصيب بشأن إثنيتهم فاستحال إىل عنرصية خبيثة .حاول
الرصب خلق لوح أبيض يعيدون كتابة التاريخ عليه ،ومن ثم يضفون الرشعية عىل
التوسع اإلقليمي .وقد عزز محو جميع الروابط الثقافية باملنطقة – أي املنازل
والكنائس واملساجد والسجالت املكتوبة واملكتبات – النفي املادي للبرش.
هاجم الجيش اليوغوساليف الذي يهيمن عليه الرصب مواقع تاريخية ،فكان ذلك
رضبة خاصة للفخر الكروايتُ .صدم الكروات بسبب سحق الرصب مدينة فوكوفار
التاريخية ،حيث مل يبق فيها مبنى واحد منتصبا كام كان ،وبسبب قصف مدينة
دوبروفنيك القروسطية .اتسمت استجابة وسائل اإلعالم الكرواتية بالغضب ،موضحة
أن رموز الثقافة الوطنية ،مثل الكتب واملكتبات ،يدمرها مخربون غري متحرضين،
وأن املنازل و«املواقد» نهبت وهدمت ،وأن كرواتيا نفسها قد دمرت .أطلق الكروات
حملة عالقات عامة أكدت البون الشاسع الذي يفصلهم عن «بربرية» الرصب،
وأبرزت االختالف العميق معهم يف اإلدراك .وعىل الرغم من أن النزعة القومية
يف كرواتيا ورصبيا يف الثامنينيات تطورت بالطريقة ذاتها ،مع إحياء أساطري املايض
املجيد والشعور باالستضعاف بعد ذلك ،والتسلطية التمركزية ،والسيطرة عىل وسائل
اإلعالم ،وتضييق الخناق عىل املعارضة ،وعسكرة الدولة ،واالستيعاب األيديولوجي
للكنيسة وطبقة املفكرين ،فإن القادة الكروات أظهروا بدرجة ما وعيا بالحدود
مل ُيظهره الرصب .اختلفت أمناط التطهري التي انتهجها الكروات  -كام وكيفا  -عن
مثيالتها التي انتهجها الرصب ،السيام فيام يتعلق باالغتصاب ومعسكرات االعتقال.
وكان األمر وكأن الكروات وصلوا بالقومية إىل حافة الهاوية ،ثم ترددوا فرتاجعوا؛
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بينام جمح الرصب بها ومتادوا فارتكبوا إبادة إثنية (مبا فيها إبادة الكتب) وإبادة
جامعية .وبدا أن الرصب غري مبالني بعواقب جرامئهم ،وأَ ْعمتهم أجندتهم السياسية
واالجتامعية واملصلحة الذاتية ونجاحاتهم يف البداية .لكنهم بسعيهم إىل تدمري عرق
عجلوا يف النهاية بوقوع
وأمة وتاريخها ،ل َّوثوا حارضهم وخاطروا مبستقبلهم؛ إذ َّ
اإلدانة والعقوبة الدوليتني عليهم.
وعىل الرغم من أن الكروات كانوا مسؤولني هم أيضا عن القتل والدمار
والتخريب الثقايف ،فإن نطاق حملة الرصب ضد املسلمني واتساقها ووحشيتها
(وبدرجة أقل ضد الكروات) كان األساس لرتكيز هذا الفصل عىل املسؤولية الرصبية.
يف تلك الجوانب الثالثة كانت جرائم الرصب بال مثيل ( ،)Cohen 1998وهو
حكم اتفقت عليه األمم املتحدة ومنظامت حقوق اإلنسان والصحافة العاملية.
إن تخيل الحكومة الكرواتية الحقا عن االستهداف املتعمد للكتب واملكتبات يف
حمالت التطهري ،حقيقة لها أهميتها الخاصة بالنسبة إىل موضوع إبادة الكتب.
وعىل الرغم من أن الكروات وقعوا يف قبضة القومية العنيفة فإنهم أظهروا يف
النهاية إدراكا معارصا تجاه أهمية اآلثار والسجالت الثقافية .أما الرصب فكانوا
أرسى التزام أيديولوجي غري متنا ٍه تجاه النقاء العرقي واإلثني .لقد وصل الرصب
إىل كثري من أهدافهم التوسعية ،لكنهم فاتهم حساب حدة االشمئزاز الذي أثارته
حمالتهم يف عامل صار يعتقد أن أوروبا املعارصة قد خ َّلفت مثل هذه الفظائع وراء
ظهرها منذ زمن .كان لجرامئهم أثر تجاوز حد انتهاك مجموعات إثنية معينة ،أو
استهداف ضحايا أفراد .فقد كان عدوانهم ازدراء للحداثة ولثقافة عاملية كانت
تكافح للوصول إىل رؤية جديدة يف التسعينيات ،وهي ترا ُفد األمم عىل أسس حقوق
اإلنسان والنزعة اإلنسية والتعددية الثقافية.
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6

العراق والكويت
وسياسات اإلجرام

«ال محتوى األيديولوجية ،وال مقاصدها ،وال مزيجها،
هي ما تس ِّبب الكارثة ،إمنا التطرف يف تطبيقها بيد
أصحاب السلطة املطلقة ،ممن ال يتسامحون مع
أي أصوات بديلة ،سواء كانت ألحياء أو لجامد».
(مقتطف من هذا الفصل ،املؤلفة)

«إن نهــب شــبكات املعلومــات
الكويتيــة ،أو تدمريهــا ،كان سياســة
أساســية يف االسـراتيجية املزدوجــة
الهادفــة إىل االرتقــاء بالعــراق،
ومحــو الكويــت بوصفهــا أمــة ذات
ســيادة وريــادة إقليميــة»

يف (1990 – 1989٭) غزا العراق الكويت،
وضم الجارة الصغرية إىل أراضيه .واجه صدام
َّ
حسني مشكالت اقتصادية وسياسية حادة،
فوجد يف شن عدوان عىل الكويت فوائد
شديدة اإلغراء .ولتربير الغزو تحول صدام
(٭) استغرق الغزو العراقي للكويت الفرتة من  2أغسطس 1990
إىل  26فرباير  ،1991ولعل املؤلفة أخطأت[ .املحرر].
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بوجهه ،يف وقت واحد ،صوب أيديولوجيا العراق الرسمية ،أي البعثية شبه اليسارية،
والتوجهات العربية اإلقليمية والنزعة القومية ،أيْ سياسات اليمني .أحدث الخليط
املرن للمسوغات التي ساقها لتربير العدوان – وكثري منها صيغت لتناسب أقرانه
العرب – ارتباكا وردود أفعال مركبة ،لكن االستجابة الحاسمة جاءت من جانب
التحالف الذي دان صدام حسني شخص ّيا (واصفا إياه باملجرم السيايس ،بل بأنه هتلر
ُ
التحالف الغزو العراقي للكويت بوصفه سلوكا عدوانيا
الزمن املعارص) ،وعارض
وانتهازيا يجمع بني النزعة القومية واإلمربيالية .ويف إطار التحالف الدويل وجدت
القوى اإلقليمية والدولية أرضية مشرتكة لشن هجوم مضاد عىل العراق.
يف نهاية األمر ُطرد العراقيون من الكويت .لكن يف أثناء عهد اإلرهاب الذي امتد
ستة أشهر تحت هيمنة  100ألف جندي عراقي دُمرت البنى التحتية االقتصادية
متداع .استهدف الغزو الكويتيني،
والثقافية للكويت ،ما ترك البالد مجرد هيكل
ٍ
أفرادا وجامعة ،حيث دُمرت ممتلكاتهم الشخصية ،وآثارهم الثقافية ومؤسساتهم.
وأب َع َد العراق آالف الكويتيني وأجانب مقيمني فيها بوصفهم رهائن ،و َف َّر  60يف
املائة من السكان ( 1.3مليون نسمة) من البالد ( .)Crystal 1995أ َّما الذين مكثوا
فيها فواجهوا أهوال التعذيب واالغتصاب واإلعدام بإجراءات موجزة .ومل يكن يف
الحياة الكويتية أي ملمح ،صغري أو كبريَّ ،إل طالته يد الحملة العراقية؛ فعىل سبيل
املثال اختفى  95يف املائة من الحيوانات يف حديقة حيوان الكويت ،وقتلت القوات
املعتدية كثريا من الحيوانات ،والتهمت عرشة غزالن وجاموسا صغريا باعتبارها
طعاما (ُ .)Osborne 1996وألغي الخط الزمني الدويل بني الدولتنيُ .حظر عىل
املقيمني يف البالد إطالق لحاهم ،ونزعت لحى بعض الناس بالكامشة (Horror in
ُ .)the 19th Province 1990وأسقطت أعمدة اإلنارة وإشارات املرور ،و ُبدِّلت
أسامء الشوارعُ ،وأعيد إصدار وثائق الهوية ولوحات السيارات ،وأعيدت تسمية
مدينة الكويت ذاتها فأصبحت «كاظمة» (ُ .)Tanter 1998
وخ ِّربت فعل ّيا جميع
املباين الحكومية الكويتية واملرافق واملنازل والرشكات .كام دُمرت وثائق رسمية
كثرية ،مبا فيها صكوك ملكية وسجالت الكليات .ويف جامعة الكويت ،يف املبنى
الذي ضم كليتي القانون واآلداب ،أقام العراقيون مركز اعتقال واستجواب (Joyce
 ،)1998وهو فعل محو رمزي مثلام هو حريف.
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كانت املؤسسات الثقافية والتعليمية ،مبا فيها املكتبات ومراكز املعلومات،
األكرث ترضرا من جراء الغزو العراقي .واستُخدمت املدارس مراك َز قيادة
ومستودعات ذخرية ،ودُمر نحو  43يف املائة من مخزون الكتب يف املكتبات
املدرسية .ووفقا ألحد التقديرات ،ضاع أكرث من مليون كتاب أطفال وكتاب
تعليمي .بدا أن تفكيك املكتبات العامة ونهبها ،وهي العملية التي فقد فيها
 133199مجلدا ،أو نحو  45يف املائة من محتوياتها ،كانت حملة منهجية ومخططا
لها سلفا ( .)Salem 1992أما الدمار األسوأ فكان يف املكتبات األكادميية ،حيث
جاء عدد من املديرين األكادمييني العراقيني وأعضاء تدريس يف كليات وق ِّيمني عىل
مكتبات لإلرشاف عىل عملية نقل الكتب وإدارتها (Al-Ansari and Conaway
ُ .)1996أتلف جزء كبري من مقتنيات الكتب يف مكتبة جامعة الكويت التي
ضمت  24410مراجع و 540955مجلدا وتقريرا ورسالة ومواد سمعية وبرصية
وميكروفيلم ودورية ( .)McDonald 1993والواقع أن القوات الغازية حطمت
ثكنات للجنود،
البنية املادية للجامعة بكاملها ،إذ استخدمت الفصول الدراسية
ٍ
و ُنهب منها أي يشء ميكن نقله إىل العراق ،من أجهزة الكمبيوتر إىل السجاجيد
وتركيبات اإلضاءةُ .
وشحنت كتب ومواد املكتبات إىل بغداد ،أو استخدمها الجنود
وقودا للطهي ،أو دُمرت .واختفت مكاتب أقسام وملفات بكاملها ،وفقد باحثون
مواد بحثية ال ميكن تعويضها ،ومكتبات شخصية (.)Bollag 1994
وعندما رسخت قوات التحالف سيادة الكويت ،وفرضت األمم املتحدة عقوبات
عىل العراق ،وتصاعد الضغط عىل العراق لالنسحاب ،تسارعت عملية تدمري أصول
الكويت؛ فقد واصلت قوات صدام هجامتها ضد اقتصاد الكويت بإرضام النريان يف
حقول البرتول ،ورضب قواعدها الثقافية والفكرية والوطنية أيضا .فعندما وصل
مدير املتاحف ببغداد إىل الكويت ،أجرى مسحا ملجموعات محتويات متحف
خاصا إىل العراق ،ثم أحرق مجمع
الكويت الوطني ،وشحن اآلثار التي تثري اهتامما ّ
املتحف بكامله .وشملت الخسائر كتبا يف الفن ،ومخطوطات يف مكتبة كانت
موضع تقدير بالغ من الباحثني اإلسالميني .وأحرقت القوات العراقية القبة الساموية
واملعامل املجاورة ،ودُمرت آثار عديدة من الثقافة العربية القدمية يف هذا العدوان
( .)Drogin 1991وبعد طرد العراقيني ش َّبه إبراهيم البغيل ،مدير املتحف ،األمل
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الذي أحسه من ج َّراء التخريب الحاصل بـ «فقدانه أباه وذاته» .قال« :ليست
الكارثة يف األموال املهدرة إمنا حضارتنا ،إنها حياتنا» (كام ورد االقتباس يف (Drogin
 .)1991, A11ورأى موظفو القبة الساموية التدم َري جزءا من اسرتاتيجية عراقية
ملحو اإلرث الثقايف للكويت وتفردها ،بحيث تصبح الدولة مهيأة بدرجة أكرب ألن
يبتلعها العراق (.)Parker 1991
ُ
وإىل جانب الرضر املادي الذي لحق باملكتبات ،أتلفت أيضا أنظمة املعلومات
الوطنية التي استغرق بناؤها سنوات إتالفا ممنهجا .يصف شوقي سامل ()71 ,1991
ضياع أنظمة الكمبيوتر واملكتبات واملعلومات والبيانات يف الكويت بأنه «كارثة
ثقافية» ،مشريا إىل أن الخرباء والتقنيني أنفقوا يف أثناء السنوات الثالثني السابقة
عىل الغزو ماليني الساعات لبناء هذه النظم وتطويرها .ويكرر يارس عبداملعطي
ونهلة الحمود(٭) ( ،)1992من كلية الرتبية األساسية ،التقييم نفسه ،ويرثيان خسارة
كل من املوارد البرشية (متضمنا فيها املتخصصون األجانب) ،وساعات العمل التي
ُأنفقت يف إنشاء الفهارس وتقديم الخدمات التقنية .عرقل هذا التدمري خطط
الكويت لتحويل اقتصادها إىل قاعدة معلومات استعدادا ملواجهة نضوب البرتول
(.)Al-Ansari and Conaway 1996
ويف الواقع لقد تضافرت جهود من أجل تقطيع أوصال تلك «املؤسسات الخاصة
والعامة التي جعلت الكويت مجتمعا تقن ّيا معارصا» ()Cassidy 1990, A15؛ فقد
ُنهب املتحف العلمي الرتبوي ثم ُأحرق .كام ُنهبت مكتبة الكويت املركزية ،وكانت
مستودعا ملنشورات حكومية ووطنية غرضها حفظ اإلرث الوطني .أما معهد الكويت
لألبحاث العلمية فقد نسفه الجيش العراقي املنسحب بالديناميت (McDonald
 ،)1993كام ُنهب ودُمر  82مركزا يصدر منشورات حكومية و 25دار نرش خاصة.
لقد فقدت الكويت قطاعا معلومات ّيا كان يدعم  4آالف شخص .وكان هناك 45
مركز كمبيوتر حكوم ّيا ،ومئات املراكز األصغر حجام ،وآالف من أجهزة الكمبيوتر
الشخصية التي كانت تشكل استثامرا مال ّيا كبريا يف أجهزة الكمبيوتر يف فرتة ما قبل
الحرب ،قدِّر مبا يزيد عىل  115مليون دوالر ( . )Salem 1991واحتضنت الكويت
(٭) نقلت املؤلفة اسم الدكتورة نهلة الحمود إىل اإلنجليزية نقال خاطئا؛ فأح ّلت الحرف « ،»iمحل الحرف «  ،»l
وجعل االسم  Nahiaبدال من [ . Nahlaاملحرر].
ُ
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مركز منظمة الصحة العاملية ملنطقة الخليج الذي انقطعت خدماته التي كانت
تشمل الوصول إىل قوائم البيبليوغرافيا الخاصة بقواعد البيانات الطبية ميدالين
 ،MEDLINEوميدالرز  .MEDLARSوس َّبب العدوان أيضا انقطاعا يف برامج
اليونسكو؛ ألن املرافق دُمرت ،واملوظفني تشتَّتوا ،فأحدث هذا انتكاسات للخطط
وسلبت من صحف مدينة الكويت
الرامية إىل تأسيس الشبكة العربية للمعلوماتُ .
آالت طباعتها وأجهزة الكمبيوتر .كام فككت محطات اإلذاعة والتلفزيون بحيث ال
يبقى من وسائل إعالم الكويت يشء.
وعىل رغم شدة عمليات النهب كانت مرعبة ،فإنها كانت تتضمن عنرصا
ميكن إدراكه عقل ّيا عىل األقل ،وهو أن العراقيني نقموا من الكويت بنيتها التحتية
الرثية والحديثة ،واشتهوا االستيالء عليها يف الوقت نفسه .أ َّما ما استغلق عىل أفهام
املراقبني ،فكان التدمري الجنوين لل ُبنى التحتية ،مثل املباين العامة ومحطات الكهرباء
واملياه واملتاحف واملكتبات .فعىل سبيل املثال ،استُخدمت أسلحة مضادة للدبابات
لنسف برج الساعة يف قرص السيف قبالة ساحل البحر ،ثم أرضمت النريان يف املكتبة
املغطاة بألواح خشبية واملباين األنيقة ذات الطابع املغريب ( .)Drogin 1991إن
التدمري الذي أحدثه حقد النظام العراقي ورغبته يف الهيمنة يستدعي إىل الذاكرة
وسائل شن الحرب التوسعية (املامثلة لجرائم النازيني يف بولندا) .هذا التدمري غري
املربر يق ِّوض متاما حجج العراق التي س ِيقت لتسويغ الغزو بأنه إمنا يرمي إىل إعادة
الكويت إىل مكانها الصحيح داخل البيت العراقي ،أو إىل حظرية الوحدة العربية.
بل التفسري األوقع هو ما ذهب إليه تشارلز تريب؛ إذ يرى أن صدام إمنا كان يسعى
ببساطة إىل محاربة «آل صباح وسلب مملكتهم» (.)Tripp 1993, 29
وحتى تاريخ كتابة هذه السطور مل تركز األدبيات التي تناولت الغزو وعاصفة
الصحراء (تلك الحملة التي شنَّها تحالف دويل كبري بعد أن باتت عقوبات األمم
املتحدة عدمية الجدوى) َّإل عىل األحداث العسكرية والسياسية أوال ،ثم عىل
انعدام االستقرار السيايس للكويت وإعادة تنظيمها مجددا .وخضع موضوع تعايف
الكويت من آثار التخريب املادي والبيئي أيضا للدراسة .غري أن اآلثار االجتامعية
الثقافية لالحتالل العراقي ،مبا يف ذلك تدمري البيئة الثقافية للكويت ،التزال حقال
واعدا للبحث والدراسة.
لقد سدت فصول من األرضار التي لحقت بكتب الكويت
ُِ
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ومكتباتها يف مجالت متخصصة يف املكتبات وعلوم البيانات (انظر اإلشارة يف قسم
املراجع بنهاية هذا الفصل) ،وتقدم هذه املقاالت أيضا معلومات وصفية بشأن
جهود إعادة البناء األولية ،وأثر التدمري يف البنى التحتية املعلوماتية ،غري أن جهدا
قليال قد ُبذل لتفسري سبب حدوث التدمري؛ فمثال بعد أن رسد أحد املؤلفني وقائع
التدمري ورىث لضياع املكتبات ومراكز الكمبيوتر التي إما أنها نقلت إىل بغداد ،وإما
دُمرت ،وإما ُأحرقت ،انتهى إىل أن «ال أحد يدرك الفلسفة التي تستند إليها هذه
القرارات (.)Salem 1991, 71
ُ
إمعان
إن ما قد يساعدنا عىل إدراك أفضل ألسباب احتالل الكويت ودوافعه
النظر يف العوامل االجتامعية والنفسية والثقافية (وكذلك السياسية)(٭) .وعالوة
عىل ذلك فإن تحليل هذه العوامل قد يتيح نظرة متعمقة ،أو عىل األقل يفسح
يف املجال أمام افرتاضات مدروسة بشأن أسباب االستهداف املنهجي للرموز
الثقافية يف أثناء عدوان صدام عىل الكويت .وتتمثل أهمية هذا املسعى يف أن
أي حالة فردية إلبادة الكتب تقدم لنا مادة إلجراء املقارنات الالزمة لتحديد
األمناط املشرتكة لإلبادة اإلثنية ،وهي عملية تساعد يف صياغة اسرتاتيجيات
الوقاية مستقبال.
لذا ،سيسرب هذا الفصل الطبيع َة الخاصة لعدوان بلد عريب عىل بلد مجاور ،له
لغة وثقافة مشرتكتان ،ويستكشف أسبابه ،ولن يتجاهل يف الوقت نفسه مستوى
التخريب املروع ونطاق جهود إعادة تشكيل هذا البلد .ويفحص الفصل الحايل
تقاطع التاريخ والسياسة والثقافة الذي أشعل رشارة العدوان؛ فأسفر عن تدمري
الكويت والبنى التحتية املعلوماتية فيها وحضارتها املادية .وال تكمن جذور الغزو
يف البلد املستض َعف ،إمنا يف األطر الفلسفية واأليديولوجية لدولة العراق ذاتها.
فيطرح هذا الفصل فكرة أن جذور االنتهاكات العراقية يف الكويت تكمن يف
العنف االجتامعي الثقايف املس َّوغ أيديولوج ّيا الذي ار ُتكب داخل العراق نفسه أوال.
فالتطرف األيديولوجي للنظام الشمويل العراقي تجىل أوال يف الداخل بإنشاء دولة
(٭) ضمن كتاب «الغزو العراقي للكويت» ،العدد  ،195سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،يقدم د .تريك الحمد يف بحثه
«الغزو :األسباب املوضوعية واملربرات األيديولوجية» ً
عرضا لألسباب االقتصادية والسياسية واالجتامعية والشخصية
التي أفضت إىل الغزو ،وكذلك االدعاءات التي ساقها خطاب صدام ،ويتناولها بالتحليل والتفنيد[ .املرتجم].
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بوليسية ،واقرتاف فظائع اإلبادة الجامعية ضد السكان األكراد .ثم َن َجم عن النزعة
العسكرية العدوانية عميقة الجذور واالندفاع صوب ارتكاب العنف السيايس ،شن
عدوان عىل الكويت.

التفكك وصعود البعثية

مل يكن العامل العريب ،اآلخذ يف التحرر ببطء من هيمنة األجانب يف القرن
العرشين ،مهيأ ملواجهة التفكك االجتامعي واالقتصادي الحادَّين اللذين صاحبا
تأقلمه مع عامل حديث وعلامين .وأتاحت نظم االتصال الحديثة للعرب املعتزين
بكرامتهم رؤية قاسية أدركوا بها تخلفهم النسبي ،وهي حقيقة مزعجة لشعوب
ماض مجيد .استمرت تلك الفرتة التي نقل فيها نبي اإلسالم
ترى هويتها قامئة عىل ٍ
ووحدهم تحت راية واحدة داخل ثقافة راقية
إىل العرب ما ُأوحي إليه من اللهَّ ،
وغنية وجديرة باالحرتام ،من القرن السابع امليالدي حتى بواكري القرن السادس عرش  
( .)Brown 1993وما بني ذلك العرص الذهبي وحال العامل العريب املعارص مرت 400
سنة من اإلذالل تحت حكم العثامنيني األتراك الذين كانوا أغرابا ،عىل رغم كونهم
مسلمي الديانة .وقع العرب بعد ذلك أرسى الهيمنة األوروبية ،ومل يتحقق لهم
االستقالل َّإل بعد الحرب العاملية الثانية .لكن حتى استقاللهم نفسه كان بإمالءات
من القوى الغربية التي قطعت أوصال املنطقة ،لتصبح دوال قومية استنادا إىل
نطاقات التأثري واملصالح االقتصادية والسياسية.
ويف القرن العرشين اصطدمت األعراف والتقاليد الجديدة ومنط الحياة املتولد
عن التحول إىل التصنيع والتمدين مع القيم اإلسالمية واألمناط االجتامعية العربية
التقليدية .ويف الوقت الذي كانت الشعوب العربية تكافح داخل التنافر املعريف
للنامذج اإلدراكية املتضاربة ،ارت َّد كثريون إىل التصور التقليدي عن الدول العربية
موحد ،وهي املدرسة الفكرية املعروفة باسم
كلها بوصفها أعضاء يف عامل عريب َّ
«الوحدة العربية» .وحتى مع ميالد أمم مستقلة لها حدود نتيجة االستقالل،
قاوم العرب نفس ّيا األمناط الغربية لبناء األمم عىل أساس حدود جغرافية (ومالمئة
سياس ّيا) .وعىل مدى التاريخ الحديث للرشق األوسط ،سادت فكرة الهوية العربية
املشرتكة ،وإن كانت بأشكال مختلفة ونتائج مختلفة تحت زعامة كل قائد.
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كان وقود الوحدة العربية أسطورة تفسريية عظيمة األثر فحواها أن األجنبي
عدو .استندت األسطورة إىل الفرضية التي تذهب إىل أن األجانب سببوا انحطاطا
ثقاف ّيا و ُفرقة بني العرب ،عن طريق إبقاء الشعب العريب ضعيفا (،)Zonis 1993
وارتقت لتجعل التاريخ العريب املعارص متسقا ،أي لتوفق بني مجد الحضارات
القدمية والتفسخ الحايل .وبسبب هذه األسطورة ،إىل حد كبري ،صار ينظر إىل الفقر
املعارص ،بل وجميع املشكالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية باعتبارها ناجمة
عن مكائد ينسجها األجانب ،وجرى التخفيف من حدة الخسارة املعنوية التي
سببتها الهزائم العسكرية املعارصة للعرب ،السيام التي ألحقها بهم اإلرسائيليون.
ووفقا لبول سامل ( )1994أتاح تعيني مصدر اإلخفاق أو الهزمية بعيدا عن الذات
َ
الحفاظ عىل صورة معقولة عن الذات .وباإلضافة إىل
أو املجتمع املحيط للعرب
ذلك ،شجعت عقلي ُة كبش الفداء عىل موضعة الرش خارج الذات ،يف ثنائية الخري
ملمح مشرتك لأليديولوجيات ،فهي
(الحلفاء) والرش (األعداء) .والثنائيات املتضادة ٌ
تبسط الفوىض التي تحدث عندما تنهار النظم االجتامعية والثقافية التقليدية .فعىل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
سبيل املثال ،يحفز املاركسيون رصاع املست ِغلني ضد املست َغلني ،وكثريا ما ينقلب
القوميون ضد جامعة عرقية أو إثنية معينة ،أو عىل جريانهم .ويف الرشق األوسط
صار استهداف الدخالء ،بوصفهم كبش فداء ،وسيلة مج َّربة لحشد الجامهري ،وقد
وجد القادة العرب التسلطيون أن من مصلحتهم تعزيز هذه العقلية عن وعي؛ ألنها
تنحرف بالنقد بعيدا عن إخفاقات حكوماتهم.
وأفىض ُ
ات
نبذ األنظم ِة السياسية التي جاءت بعد الحكم االستعامري واملؤثر ِ
الخارجية إىل تجارب سياسية وانقالبات عنيفة يف منتصف القرن العرشين .ويف
النهاية ،كانت السيادة يف العراق لحزب تبنى أيديولوجيا وحدوية عربية ثورية،
وحمل اسم «البعث» .ومنذ العام  1968أقام حزب البعث دولة استبدادية قامئة
عىل فكرة أن األمة العربية الحقة تتسامى فوق حدود الدولة الواحدة .ومثل أغلب
األنظمة االستبدادية سيطر صدام حسني ،مبا امتلكه من قدرات قيادية وتأثريية ،عىل
العراق .لكن يف توجه متعارض مع الفكر البعثي (لعله مرآة لتأثري أمناط من بقية
الرشق األوسط) ر َّوج نظام صدام أيضا – عىل رغم أنه ُأسس عىل مبادئ الوحدة
العربية – لقومية مب َهمة َس ْ
عت إىل جعل العراق شعبا متفردا بني الشعوب العربية،
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بل مهيمنا عليها .وعن طريق استغالل السجل التاريخي ،بحيث ميكن الزعم بوجود
روابط مبارشة بني العراق املعارص وبابل القدمية ذائعة الصيتَ ،ن َس َج صدام ماضيا
رسخ اإلميان بقدوم مستقبل مجيد .س َّوغ صدام سياساته
فريدا ومم ِّيزا للعراق؛ َّ
وبرامجه أوال عىل أساس دافع أيديولوجي واحد (هو البعثية) ،ثم دافع آخر (هو
القومية) ،وفق ما متيل الظروف .وأحيانا كان صدام يعزف عىل كال الوترين يف
الوقت نفسه ،من دون أن يعبأ بتحقيق اتساق يف خطابه.
كان حتم ّيا أن يسبب هذا الخلط لبسا وبلبلة لدى حلفائه وأعدائه واملراقبني
املحايدين فيام يبدو؛ لذا  -بحلول نهاية الثامنينيات  -مل يكن من الواضح ما إذا
كان صدام يرسم اسرتاتيجية لتحقيق وحدة بعثية لكل الدول العربية يف أمة واحدة
عظمى ثورية بحق يتمتع أفرادها باملساواة ،أم كان يسعى إىل تحقيق هذه الوحدة
لتكون غطاء إلمرباطورية عراقية عظمى .ومع تصدير صدام صورة ذاتية بوصفه
زعيم األمة العربية الواحدة املت َّوج ذات ّيا ،أطل شبح القومية واإلمربيالية العراقية
برأسه .وعندما تحفظت األنظمة العربية املجاورة يف استجابتها ملساعيه ،عقب
حربه ضد إيران ،الرامية إىل استدرار دعم مايل أحس بأحقيته فيه (ألنه دافع عن
العرب ضد األصولية الناشئة يف إيران) ،شعر صدام بخيبة أمل مريرة .وبسبب ما
تصور أنه عناد من األنظمة العربية بشأن تعديل أسعار النفط ،وعزوفهم عن تقديم
مساعدات مالية له ،تر َّكز غضبه عىل الكويت .عند هذه املرحلة ،بل وحتى بعد
الغزو ،أخفق صدام يف قراءة املشهد السيايس ،وبدا أنه غافل عن مدى االنقسامات
الكبرية يف الوحدة اإلقليمية .ومع ذلك فقد شهد بعض قادة البلدان العربية املجاورة،
حتى من قبل غزو الكويت ،التحول املستمر يف تحالفاته وخلطه امليكيافيليل
لأليديولوجيات والهويات ،ووصلت الحال بهم إىل االرتياب يف نواياه .وألن صدام
كان معزوال يف دولة بوليسية تخلصت من املعارضة الداخلية ،ومن ثم استبعدت
أي عنارص لالنتقاد ،فقد أخطأ يف حساب مدى إمكان نجاح أسلوبه باستدعاء فكرة
الوحدة العربية ،وأسطورة الهيمنة األجنبية للمشهد يف وأد التنافس وحشد الدعم
من األنظمة السياسية األخرى .وتجىل الشقاق املتزايد عندما انقسمت األنظمة
السياسية العربية إىل فرقتني يف أثناء حرب الخليج.
لنلق نظرة اآلن عىل تأسيس فكر البعث يف العراق ،مع ما وعد به من تحقيق
لكن ِ
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الوحدة العربية ،ولنتتبع املراحل التي أصبح بها الفكر البعثي املركز األيديولوجي
لدولة استبدادية ،ثم أزيح بدرجة ما من املركز .بدأ التداعي االجتامعي والسيايس
يف أنحاء الرشق األوسط مع اإلمرباطورية العثامنية ،واكتسب زخام يف أثناء تفككها
وتحولها إىل دول قومية ترشف عليها قوى أجنبية ،وأسهم يف خلق مناخ االستضعاف
الذي وصل إىل مستويات مد ِّمرة يف منتصف القرن العرشين عندما ضاعت فلسطني
باستيالء اإلرسائيليني عليها وهزمية القوات العربية يف حرب األيام الستة يف العام
 .1967تحول بعض العرب إىل الحلول الثورية مبا فيها الشيوعية لكن العقيدة
االشرتاكية للبعثية التي ازدهرت يف الداخل كانت لها جاذبية أكرب.
تأسس الفكر البعثي يف دمشق يف بدايات األربعينيات عىل يد مجموعة
أحسوا بنفور من املؤسسة
غري محكمة التنظيم من املعلمني والكتَّاب الذين ُّ
التي يهيمن عليها الغرب .مزج ميشيل عفلق ،وهو معلم يوناين مسيحي
أرثوذكيس ،خليطا انتقائ ّيا وجذابا من الوحدوية العربية ،مست ِمدّ ا مادته من
األفكار الغربية الحديثة عن القومية وإعادة التشكيل األسطورية لتاريخ العرب
واألفكار االشرتاكية الخاصة باملساواة والثورة ضد الطغاة اإلمربياليني .أتاحت
الوحدوية العربية رؤية بشأن التوحد كان العراق (بل العامل العريب أجمع)
بحاجة إليها يف القرن العرشين :وهي الثورة االجتامعية واالقتصادية والثقافية
التي ستعيد الهدوء والسكينة يف الداخل وتقوي البالد واملنطقة ملواجهة األعداء
( .)Brown 1993وصار شعار البعثيني «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة».
َ
وسائل لنهضة روحية لألمة العربية ،أيْ تحوال
واعتُرب االتحا ُد والتحرر واالشرتاكية
عميقا وثوريا سيمتد إىل ما وراء الحدود القومية ليشمل تحرر كل فرد عريب من
الوالءات القبائلية والدينية واإلقليمية السابقة (.)Karsh and Rautsi 1991
كانت هذه «رسالة نهضوية فيام بدا للعرب املضط َهدين» (Al-khalil 1989,
 .)245بحلول العام  1946أصدرت هذه املجموعة جريدتها اليومية الخاصة،
ويف العام  1947عقدت أول اجتامع لها .اتخذت الحركة لنفسها اسم «بعاث» أو
«بعث» ،الذي يعني «نهضة» ،وعىل ذلك ُبني االدعاء بأنه حزب إعادة اإلحياء.
يف العام  1958سقطت الم َ َلكية التي أسسها الربيطانيون يف العام  ،1921ورسعان
ما تتابعت االنقالبات العسكرية يف العراق .بحلول العام  1968كانت للبعثيني
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الغلبة يف النهاية عىل جميع الفصائل األخرى؛ ألن األيديولوجيا البعثية قدمت
خطابا مشحونا بأمناط اجتامعية تقليدية .عىل عكس منافسيهم ،أي الشيوعيني،
كان البعثيون قادرين عىل خلق مواءمات متقلقلة مع الهوية الدينية اإلسالمية.
وعىل الرغم من أن األيديولوجيا البعثية كانت علامنية من دون شك ،فإن املنطقة
ع َّرفت نفسها ثقاف ّيا بأنها عربية ومسلمة بالتبادل ،وعىل ذلك مل ُيستبعد اإلسالم يف
العراق البعثي بل ُن ِّحي إىل نطاق العبادة الخاصة وترويض النفس ،أيْ إىل نطاق
مامثل ملا تحتله املسيحية يف الغرب ( .)Salem 1994وقدر لالشرتاكية أن تكون
مؤسسة عربية يعتمد عليها تقوم مقام اإلسالم .وكان محور الفكرة هو تبديد أثر
اإلسالم بوصفه قوة سياسية واجتامعية ويف الوقت نفسه االحتفاظ بغطاء الرشعية
الذي يقدمه الدين .و ُف ِصلت العقيدة الدينية عن شؤون الدولة ،مبعنى أن علامء
الدين ليست لهم يد يف أمور السياسة (.)Baram 1991
وعىل أي حال فاأليديولوجيا البعثية تطلبت بوجه عام حامسا يف االلتزام بالروح
العربية يشبه حامس االلتزام الذي يثريه اإلميان الديني .ومثل جميع األيديولوجيات،
تفرض األيديولوجيا البعثية معايري سلوكية لكل مناحي الحياة .لكن منذ أن استهل
الرئيس البعثي صدام الحكم ،كان التزامه بالبعثية رخوا ومل يؤ َّيد اإلميان الصلب بها
إال عندما متيل الظروف النفعية (عىل سبيل املثال ،لتسويغ إنشاء دولة بوليسية).
ويف الوقت الذي طالب فيه صدام جميع العراقيني بإظهار إميان قويم وقوي
توسل بالفكر البعثي (أو مل يتوسل به) بطريقة انتهازية،
بهذه األيديولوجيا فإنه َّ
ففي بعض األحيان كان من مصلحته أن يتامهى مع األعراف اإلسالمية .يف أثناء
الثامنينيات ،عىل سبيل املثال ،استعرض صدام تقواه الدينية بشكل الفت ليك يعزز
موقفه ضد إيران التي أطلق علامؤها الثوريون حركة إلحياء املبادئ اإلسالمية
األصولية يف أرجاء املنطقة .صدَّر صدام صورة ذاتية بوصفه املدافع عن العامل العريب
(ضد اإليرانيني الفرس) ،وشن العراق حربا ضد إيران لثامين سنوات .وألن موجة من
الديني ست يف أرجاء املنطقة بسبب اإلحياء األصويل اإليراين؛ كان التامهي
الحامس
ََ
الديني املغايل ذا نفع لصدام (بغض النظر عن كونه زعيام ملجتمع تحكمه مبادئ
علامنية) .ومتادى صدام لدرجة تعديله شجرة نسبه ليظهر أنه متحدر من النسل
املبارش للنبي ،وانطالقه إىل مكة ليؤدي شعرية الحج يف حدث حظي بتغطية إعالمية
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واسعة .يف العام َ 1990ق َلب صدام السياسات االشرتاكية البعثية بشأن حقوق املرأة
وأحيا قوانني إسالمية موروثة تسمح للذكر بقتل األنثى من أقاربه التي ترتكب
الزىن(٭) ( .)Karsh and Rautsi 1991وثبت أن الفكر البعثي واإلسالم أداتان
قويتان ومالمئتان ألغراض صدام ،وقد استغلهام مبهارة.

الطريق إىل االستبداد

يف بدايات قيام نظام البعثيني انشغل صدام بقمع املعارضة وإضفاء صبغة
مؤسسية عىل الحزب ،مامرسا تأثريه من موقع قوي وإن يكن ثانو ّيا .شكل يف أثناء
هذه الفرتة عقيدة حزبية وأنشأ جهازا أمن ّيا ذا هيمنة كلية لتحقيق االمتثال الكامل
ملبادئ حزب البعث .وعندما توافرت له السلطة السياسية الكافية قفز إىل الواجهة
وعزل راعيه(٭٭) ور َّوج صورة ذاتية بوصفه القائد املؤ َّيد من قبل شعبه .وكام أثارت
البعثية حامسا شبه ديني ،وآل األمر يف النهاية إىل اندماج بني الدولة واأليديولوجيا
والزعيم .وبعد أن أصبحت البعثية ديانة سياسية تطورت سلطة الحزب من
التسلطية إىل االستبداد ،وبحلول العام  ،1975أي بعد  7سنوات فقط من استيالء
البعثيني عىل السلطة ،ح َّول صدام العراق من حكومة الفرد الواحد التي حكمتها
أنظمة عسكرية متعاقبة قصرية األجل إىل دولة بوليسية.
ومع ذلك ،مل يحدث تحول العراق إىل دولة استبدادية بني ليلة وضحاها .بعدما
استوىل البعثيون عىل السلطة يف ثاين انقالب سيايس ،مل تكن هناك ثورة شعبية،
وكانت القاعدة الحزبية محدودة .وإلدراك قيادة الحزب ذلك؛ رشعت يف برنامج
تعليمي طموح تضمن حمالت متكررة ومستدامة لتعميم التعليم بالنسبة إىل
الصغار ومحو األمية عىل جميع املستويات .وبتفعيل قوانني التعليم اإللزامي جعل
البعثيون األمي َة غري قانونية ،وأصبحت برامج التعليم قناة للدعاية املوجهة الرسمية.
كان هدف التعليم يف العراق غرس املواالة األيديولوجية والوالء للبعثية ،وإحداث
تحول اشرتايك للمجتمع .وكانت مثرة ذلك أن أصبحت املناهج واألجندات الفكرية
(٭) قتل الرجل الفرد لقريبته املرتكبة للزىن من دون الرجوع إىل الحاكم (أو اإلمام) من املوروثات االجتامعية يف
بعض املجتمعات ،والقول بإباحة الرشيعة اإلسالمية لهذه املامرسة خلط بني ما هو رشعي وما هو اجتامعي[ .املحرر].
(٭٭) الرئيس أحمد حسن البكر الذي ترك الحكم يف يوليو [ .1979املرتجم].
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سياسية بال جدال .يف السبعينيات كتب أحد البعثيني يقول« :يجب أن ُتجتث
األفكار والتوجهات الربجوازية الرجعية والليربالية املوجودة يف املناهج واملؤسسات
حصن الجيل الجديد ضد األيديولوجيات والثقافات
التعليمية .ويجب أن ُي َّ
املتعارضة مع الطموحات األساسية ألمتنا العربية وهدفها لتحقيق الوحدة والحرية
واالشرتاكية» (.)Al-khalil 1989, 85
ولن يكون ،عىل األرجح ،خضوع التأريخ – أي وسائل البحث املعريف ومحتواه
الخاص بالتاريخ  -يف هذه البيئة االجتامعية الثقافية لألوامر األيديولوجية مدعاة
ألي اندهاش .وقبل صعود البعثيني إىل السلطة كان هناك بالفعل دافع ناشئ يف
املنطقة يهدف إىل استعادة التاريخ العريب من أيدي املؤرخني الغربيني الذين أ َّرخوا
تاريخا عرب ّيا «هو استعر ٌ
اض ،والسكان العرب فيه مجرد متفرجني ،بل ال يحصلون
حتى عىل مقاعد مالمئة» ( .)Rich 1991, xiiiاختطف البعثيون باألساس هذه
الجهود وهم يأملون ليس يف ادعاء امتالك تاريخ العرب فقط بل أيضا استغالله
لتحقيق مآربهم الخاصة .لقد دعا ساطع الحرصي ،وهو أحد املنظرين الكبار،
صانعي األساطري بكل جرأة إىل تشييد «رصح مهيب ومتألق من حطام املايض
ليكون مصدر ثقة وإلهام لألمة بأرسها» ( .)Salem 1994, 53يف السبعينيات تركز
التوكيد عىل «األمة» بوصفها األمة العربية ،وبحلول الثامنينيات كانت «األمة» يف
العراق تعني يف األغلب األمة العراقية .ويف كلمة لصدام ألقاها يف العام 1977
بعنوان «عن التاريخ» (نرشت بعد إلقائها وحظيت بصخب بالغ وتبعتها تعقيبات
ثناء ومدح من  16دكتورا جامع ّيا عراق ّيا)َّ ،بي أنه ينبغي عىل الباحثني واملؤرخني
َّأل يشغلوا أنفسهم باملوضوعية ،وأال يرتكوا لقرائهم املجال ليصلوا إىل استنتاجات
بأنفسهم بشأن املسائل الفكرية واالجتامعية .فالتحليل التاريخي وكتابة التاريخ
وتدريسه يجب أن يقوم عىل أساس وجهة النظر البعثية:
«وعندما نتحدث عن وحدة العرب مثال ،يجب أال نشغل التلميذ
الصغري مبالحقة التجزئة بشكل تفصييل ،وندخله يف نقاش حول :هل
نحن أمة واحدة أم ال؟ يكفي أن نتحدث عن العرب بوصفهم أمة
واحدة باعتبار ذلك حقيقة مطلقة ،مع إيجاز مبسط لدور اإلمربيالية
يف تجزئة األمة والوطن من أجل إضعافها وضامن السيطرة عليها ...من
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دون الحاجة إىل إرهاق التلميذ ،يف مثل هذه املرحلة ،بتحليالت ذات
طابع نظري ،فلسفي أو سيايس معقد()Al-khalil 1989, 75( »...٭).

مطلوب من املؤرخني متجيد الشعب العريب وأن تحرق كتب التاريخ التي
تعارض الرؤية البعثية .كتب د .الرباك ،الذي صار رئيسا للمخابرات يف العام ،1982
أطروحته لنيل الدكتوراه كتمرين عىل التحليل البعثي :كان الغرض الرصيح من
أطروحته «إعادة كتابة التاريخ مبا يتالءم والربنامج الجديد» (Al-khalil, 1989,
 .)181كان دوره ،إىل جانب باحثني آخرين ،تقديم «أدلة» ُتستغل يف التعليم القائم
عىل األيديولوجيا .وقد ر َّوجوا «حقيقة» بعثية كانت وهمية وخيالية ومتلونة
كالحرباء ونفعية (.)Al-khalil 1989
وكام هو متوقع ،كان التميز األكادميي أوىل ضحايا الدولة االستبدادية .وصارت
املعايري األكادميية مجرد مرسحية هزلية؛ إذ منح أعضاء الحزب أنفسهم ،مبن فيهم
وحرم الطالب غري البعثيني من التعليم املهني
صدام ،درجات علمية متقدمةُ .
والعايل .وكانت ُ
املخ َرجات املرغوبة من التعليم العراقي إ َّما مفكرين يدافعون عن
النظام عىل أساس املعتقدات البعثية أو النزعة القومية أو املصلحة الذاتية ،وإما
«تكنوقراطا طموحني يحملون عىل عاتقهم مسؤوليات إدارة الحكومة عن طيب
نفس ،وهو املصري املرعب الذي تجاهلوا التفكري بشأنه أو س َّوغوه باعتباره حتام
مقض ّيا» ( .)Henderson 1991, 78وعومل التكنوقراط الذين مل يعتنقوا األفكار
البعثية القومية بقسوة .يف العام  1979اعتقلت القوات األمنية ،التي كانت لها اليد
الطوىل عىل الحياة الثقافية 200 ،شاعر وقصاص وموسيقي ومخرج وفنان .مات كثري
من هؤالء تحت وطأة التعذيب أو ُس ِّمموا بالثاليوم  ،Thalliumوهو سم جرذان
مهلك كان النظام يفضله أداة للتصفية ( .)Mohsen 1994رسعان ما أعقب ذلك فرار
 700مفكر من البالد .أ َّما الذين ظلوا يف العراق فلم يكن أحد منهم يف مأمن .كتب
الصحايف ساميون هندرسون   (Henderson 1991) Simon Hendersonاملتخصص
يف دراسة شخصية صدام عن أستاذ جامعي معارض عصبت عيناه ملدة أسبوع ثم
عرضت عيناه لضوء شديد السطوع من كشاف كهريب قوي مبارشة ليصاب بالعمى.
(٭) كتاب «جمهورية الخوف» ،أصدره كنعان مكية يف العام  1989تحت اسم مستعار ،سمري الخليل .والجزء
املقتبس هنا من النسخة العربية« ،جمهورية الخوف» ،كنعان مكية ،منشورات الجمل  ،2009ص [ .141املرتجم].
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واتساقا مع الحجة التي تؤكد أن األيديولوجيا املتطرفة معادية للفكر بأصل طبيعتها،
فال عجب أن هؤالء املفكرين الذين كانوا غري قادرين أو غري راغبني يف التخيل عن
عادة التفكري النقدي واملختلف عن السائد استُهدفوا بكل طريقة.
متادت الحكومة العراقية يف فرض امتثال جميع العراقيني للفكر البعثي .فقد
سيطرت الحكومة عىل وسائل اإلعالم الداخلية وقدمت الدعم املايل للمواد اإلعالمية
املطبوعة وصدَّرت قدرا كبريا منها .ففي العام  1978وحده ُو ِّزعت  3ماليني نسخة
من  19كلمة ألقاها صدام حسني ( .)Al khalil 1989وأعلنت الحكومة يف العام
 1980أنها وزعت عن طريق السفارات واملراكز الثقافية والهياكل التنظيمية للحزب
نحو  10ماليني نسخة من صحيفتني يوميتني قوميتني وأكرث من  4ماليني دورية و18
ألف نسخة من كل كتيب أو كتاب تصدره وزارة التعليم العراقية .ويف داخل العراق
يقال إن  10ماليني نسخة من الكتب كانت تنتج سنو ّيا باإلضافة إىل أكرث من 100
ألف نسخة من املجالت مخصصة لرفاه الطفل (.)Al-khalil 1989
ويف الوقت نفسه ُطهرت مجموعات الكتب املوجودة يف ذلك الوقت ،التي تنرش
قيام غربية ووجهات نظر وتأويالت «إمربيالية» ،مبا يف ذلك املوسوعات .واعتُرب الغرب
مصدر خطر ليس بسبب ميوله اإلمربيالية فقط بل أيضا بسبب فلسفاته وتعليامته.
فقد عُ َّدت تصور ُ
ات ما بعد عرص االستنارة وقيمه ،مثل الفردانية والدميوقراطية،
ُ
تهديدا للقيم الجمعية والبعثية (وفق ما أ َّولها صدام) .أنتجت كتابات جديدة تدعم
املزاعم والحقائق الرسمية .ومع تزايد سيطرة النظام السيايس عىل املطبوعات بدرجة
كلية ،اتسع نطاق هيمنته أيضا عىل الحياة الفكرية والحوار االجتامعي .واآلراء
فهم
التي عادة ما تنترش يف املجال العام بوصفها وسيلة لنرش املعلومات ومحاولة ٍ
َ
مخاطرة كبرية يف عهد صدام
لألحداث االجتامعية واالقتصادية والسياسية صارت
املحكوم باإلرهاب .كذلك استُحث الجريان والزمالء وأفراد العائلة عىل إبالغ بعضهم
عن بعض .وصارت جميع مستويات الخطاب مك َّبلة بقوة ،إذ امتثل العراقيون
ومطالب
اف األخالقية للدولة االستبدادية
بدافع الخوف لأليديولوجيا البعثية واألعر ِ
ِ
صدام باالستعراض العلني للوالء وفنون املداهنة.
وبكل تأكيد كان تنظيم املؤسسات السياسية عامال رئيس ّيا يف تحويل العراق
إىل دولة استبدادية .استعار صدام بنى وأساليب تنظيمية من الشيوعيني
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والنازيني .فقد كان صدام مثل هؤالء ال يثق بالدوافع الثورية للقواعد الشعبية،
َّ
فنظم قوى الحزب السياسية املتامسكة لتكون مبنزلة القوة الطليعية املسؤولة
عن إدامة املعتقدات األيديولوجية .وعىل الرغم من أن رشعية حزب البعث
كانت مستمدة يف الظاهر من الناس والثورة التي أطلقت باسمهم ،فإن حزب
صدام الذي ائتمن عىل إنفاذ املبادئ البعثية كان يف الواقع عازما عىل بناء
حكومة استبدادية تقودها نخبة فاسدة نسب ّيا .ومن ثم فإن الذين سوف
«يستغلون» الشعب عن طريق التعبري عن معارضتهم أو االنحراف عن خط
ٌ
خونة ،ويجب وأد أصواتهم رسيعا تحقيقا ملصلحة الدولة .وبإنقاذ
الحزب
الشعب من نفسه ،كانت أقلية الحزب تث ِّبت سلطته عىل األغلبية؛ ألن الحزب
وحده هو من يعرف األصلح لخري الشعب ( .(Salem 1994ووفقا لسرية صدام
التي كتبها إفرايم كارش  Efraim Karshوإناري روتيس (1991) Inari Rautsi
الحزب البنية التحتية التنظيمية والقاعدة األيديولوجية
كانت خطته أن ميلك
ُ
من أجل السيطرة عىل سلوك الناس وعقولهم .ويف حني كان الحزب متحكام يف
الجامهري وآليات الدولة ،هيمن صدام عىل الحزب نفسه .جعل صدام جميع
تنظيامت الدولة – الجيش والدواوين الحكومية واالتحادات النقابية واملنظامت
الجامهريية – تحت هيمنة الحزب .شكلت هذه التنظيامت ومؤسسات أخرى
األساس لوسائل إعالم خاضعة للرقابة وثقافة جامهريية وبرامج تعليم ودعاية
موجهة ترمي إىل غرس الوالء املطلق يف الشعب .تق َّوض املجتمع املدينُ ،وأبطلت
جميع الحقوق الفردية مبا فيها حق الخصوصية وحرية التعبري واملحاكمة وفق
األصول القانونية العادلة ملصلحة الوحدة االشرتاكية .وأعلن صدام« :يجب أن
نتأكد أن الثالثة عرش مليونا ونصف املليون عراقي يسريون يف الطريق نفسه.
معوجا فسوف يلقى السيف» (كام ورد االقتباس يف Karsh
ومن يختار طريقا
ّ
 .)and Rautsi 1991, 120وصلت السياسة إىل نهاية محتومة َّ
وحل محلها
عنف مؤسيس (.)Al-khalil 1989
صار استخدام صدام الفعال لإلرهاب بغرض فرض االمتثال سمة مم ِّيزة للعراق
املعارص( .)Henderson 1991كانت السلطة غري املحدودة لقوات األمن هدف
املراقبة املتواصلة التي صارت ممكنة عن طريق تقسيم بغداد إىل مناطق أمنية.
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كان لكل منطقة مقر قيادة هو جزء من جهاز أمني عىل رأسه ثالث وكاالت :األمن
أو جهاز أمن الدولة الداخيل (تدربه وتدعمه االستخبارات السوفييتية ،)KGB
واالستخبارات أو االستخبارات العسكرية (مكلف بالعمليات ضد العراقيني أو ذوي
الجنسيات األخرى املقيمني بالخارج ،والسفارات) ،واملخابرات أو جهاز استخبارات
الحزب ،وهي الذراع القوية واملرعبة للمخابرات العليا التي تراقب الشبكات
واملؤسسات العراقية األخرى مثل الجيش ( .)Al-khalil 1989وكانت جهود املراقبة
التي يقوم بها أفراد األمن الرسميون تستكمل عن طريق املعلومات التي يضيفها
جريان الشخص وزمالؤه .بل كان هناك تشجيع ألطفال املدارس أنفسهم عىل اإلبالغ
عن التعليقات املعارضة التي يتلفظ بها آباؤهم .ويف رأي صدام مل تكن هناك
معارضة تافهة لدرجة تعفيها من االنتقام الرسمي (.)Karsh and Rautsi 1991
ُخلق يف البالد مناخ البارانويا عن عمد.
كان القمع الوحيش للمكائد املناوئة للحكومة أداة فعالة ملحو املعارضة
وإرسال إشارة بأن االنشقاق سيورد املعارضني املهالكَّ .
وحث النظام قوات األمن
عىل استخدام التعذيب وتنفيذ اإلعدامات بإجراءات موجزة لقمع األنشطة املناوئة
للحكومة .وتزخر تقارير مراقبي حقوق اإلنسان الخارجيني بحوادث رضب وتجويع
وحرمان من النوم وتعريض لصدمات كهربية وتشويه وقتل و«حوادث انتحار»
متكررة يف صفوف املسجونني .كان الدافع وراء التعذيب استخراج املعلومات
وكذلك زرع الخوف يف قلوب السكان (.)Henderson 1991
َ
وامليل إىل الشك بوجود
استغلت الحكوم ُة العنرصي َة وكراهي َة األجانب
مؤامرات ،وهي كلها توجهات لها أقدام راسخة يف الثقافة العراقية ،يف إدانتها
املعلنة للمؤامرات الصهيونية واإلمربيالية .وشهدت الجامهري استجوابات ُص ِّور
فيها أعداء صدام السياسيون كالبيادق بيد قوى خارجية ،ومن ثم حوكم هؤالء
وحكم عليهم باملوت .أ َّما القلة املتبقية من اليهود
ُوأجربوا عىل تقديم اعرتافات ُ
الذين مل يهاجروا إىل إرسائيل ،فقد ا ُّتهموا بصفة دورية بأنهم بيادق صهيونية
واستُهدفوا يف مذابح دموية .وشهد العراقيون إغارات أمنية مفاجئة ،وقد يختفي
شخص ما بكل بساطة ويحجم أصدقاؤه وذووه عن االستفسار عن مصريه بسبب
الخوف ( .)Karsh and Rautsi 1991وفاقمت عشوائية الهجامت وعدم القدرة
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الرعب يف قلوب العراقيني .لقد استغلت أسطورة الخطر
رسيتها
َ
عىل تو ُّقعها و ِّ
األبدي الذي ميثله األجانب لتسويغ استمرار الجهاز األمني املهيمن ،وصار العراق
«جمهورية الخوف» (.)Al-khalil 1989
مل يكن هناك أحد يف صفوف القيادة السياسية – وال حتى األصدقاء والزمالء القدامى
– معفى من االتهامات بخيانة صدام أو الدولة .كان صدام يطلق حمالت التطهري
السيايس وقتام يشعر بأنه مهدَّد أو مث َّبط أو بوصفها إجراء استباقيا فقط .اعتُربت حملة
التطهري لعام  1979النقطة التي اجتاز فيها العراق الديكتاتورية السياسية العسكرية
ليصل إىل الدولة االستبدادية التي ميتد تأثريها إىل كل جانب من جوانب املجتمع
( .)Karsh and Rautsi 1991يف تلك الحملة قوى صدام دعائم سلطته عن طريق إعدام
قرابة  500قيادي بعثي ُو ِصموا بأنهم عدميو الوالء ،مبن فيهم ثلث القيادات العليا من
أعضاء مجلس قيادة الثورة .ووفقا ملا ذكره كارش  Karshوروتيس  (1991) Rautsiكان
أمني رس مجلس قيادة الثورة ،محيي رشيد ،أول من «اعرتف» عىل نفسه عندما
ُألقي القبض عىل أرسته كرهائن .قتل هو وأرسته بالكامل رميا بالرصاصُ .أجرب
القادة اآلخرون عىل االنضامم لفرق القتل وإعدام زمالئهم السابقنيُ .
وطلب من
أعضاء الجمعية الوطنية ،أي الربملان العراقي ،توقيع عهد مواالة لصدام بدمائهم.
ويف النهاية مل يكن ليجرؤ أحد عىل معارضة آراء الرجل الذي تقلد يف الوقت نفسه
مناصب :رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقائد األعىل ورئيس مجلس قيادة
الثورة واألمني العام للقيادة اإلقليمية لحزب البعث.
ر َّوج صدام للخوف بوصفه الحقيقة الكربى املهيمنة يف بالده .كان جزء من
سلطته يكمن يف حقيقة أن الناس ُغسلت أدمغتهم بحيث يحبونه ويخشونه يف
الوقت نفسه .بعد صعوده إىل قمة السلطة رسعان ما بدأ العراقيون يف تناقل
حكايات عن تورط صدام شخص ّيا يف إعدام منافسيه املرتقبني وتعذيبهم .وتناقلوا
حكايات عن مهارته يف استخدام املسدسات وتحدثوا عن أن «الع َّراب» (The
 )Godfatherهو فيلمه املفضل وأن ستالني هو منوذج البطل عنده .وكان من
سامت العراق يف زمن الفكر البعثي أن الحقيقة يف حكاية ما قد تكون أقل أهمية
من واقع تصديق الناس لها باعتبارها حقيقية ( .)Al-khalil 1989وبالتأكيد كانت
هذه القصص أدوات محورية يف زيادة هالة األرسار حول صدام.
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عادة ما تتسم صور الزعامء االستبداديني بتضخمها ،واملبالغة فيها إذا ما قورنت
بالحقيقة .ومع االنتقال من مرحلة الحامس الثوري إىل السلطة املؤسسية يربز
الزعيم األعىل بوصفه مركز «ديانة سياسية اجتامعية معلمنة» Piekalkiewicz(.
 )and Penn 1995, 20خلق صدام لنفسه عن وعي – كالزعامء املستبدين اآلخرين
مثل ستالني أو ماو – شخصية أثارت الهوس بها؛ فاسمه كان يظهر يف كل مكان
تذكر ًة بسلطته :مطار صدام الدويل يف بغداد ،وحقل برتول صدام ،ومناطق صدام
السكنية .احتلت ملصقات ضخمة وجداريات تحمل صوره جميع امليادين والطرق
الرسيعة .وأحيط البندول الضخم الذي يرتفع  140قدما يف برج ساعة جديدة،
يف وسط بغداد ،بتامثيل تصور سبع مراحل يف حياة صدام ،بدءا من ميالده حتى
وقف إطالق النار مع إيران ،يف العام  .1988وقيل إن قبضتيه كانتا النموذج لليدين
املمسكتني بسيفني يف قوس نرص ضخم يحتفي بـ «انتصار» العراق يف حربه ضد
إيران .ورمزت الصحف والكتيبات وامللصقات إىل صدام بالرئيس القائد ،والقائد
املناضل ،وحامل اللواء ،وزعيم العرب ،وفارس األمة العربية ،وبطل التحرر الوطني،
واألب القائد ،والفارس املغوار ( .)Al-khalil 1989صور صدام بوصفه التجسيد
الحي لأليديولوجيا البعثية ونبوخذنرص العرص الحديث ،وهو امللك البابيل الذي
حارب الفرس (ومنهم تتحدر إيران األصولية) وقهر اليهود .م َّثل نبوخذنرص كل يشء
تاق إليه صدام :املجد والغزو والهيمنة اإلقليمية .فهو التجسيد لكل من الوطنية
العراقية والقومية العربية عىل نطاق أوسع ( .)Karsh and Rautsi 1991ومن أجل
تعزيز التامهي معه أمر صدام ،يف الثامنينيات ،بإعادة إنشاء بابل القدمية باستخدام
آالف األحجار املنقوش عليها اسم صدام .وتعد اآلثار مفاتيح لكشف أوهام صدام.
لقد وصف صدام بأنه ميلك مجموعة سامت شخصية خطرية تسمى الرنجسية
الخبيثة ،وهي تتسم بالتمركز املتطرف حول الذات وجنون العظمة ،والطموحات
املاشيخية ،وغياب الضمري ،وعدم االهتامم باألمل الذي يشعر به اآلخرون أو معاناتهم
(« .)Post 1993وهذه صورة للشخص ذي الكاريزما املد ِّمرة الذي يوحد منارصيه
املطحونني ويحشدهم عن طريق توجيه اللوم ألعداء خارجيني(.)Post 1993, 54
(٭) أي أنه يرى يف نفسه املاشيح أو املخلص[ .املحرر].
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وغالبا ما تبدو وضعيات متاثيل الزعامء املستبدين ،بالنسبة إىل املتابعني
الخارجيني ،سرييالية .يعلق هندرسون ) Henderson (1991يف كتابه بعنوان
«إمرباطورية لحظية»  Instant Empireعىل األبعاد املروعة للتبعية لشخصية
صدام والعبثية الجوهرية للرجل الذي تهيمن صورته ،املزركشة مبالبس مالمئة،
عىل املشهد .ويشري سمري الخليل ( )115 ,1989إىل شجرة النسب التي اختلقها
صدام بوصفها تدل عىل «االحتقار التام ملجموع السكان ،تلك األعداد الضخمة
من املواطنني ممن يعرف أنهم سيقبلون هذا الدليل عىل صحة نسبه إىل النبي».
والحظ متابعون غريهم احتياج صدام إىل أن يكون «أبا هذه األمة وابنها املجيد،
ومحاربا رشسا ،وفيلسوفا وقورا ،وثور ّيا راديكال ّيا ،ومسلام ملتزما بتعاليم دينه يف
الوقت نفسه» ( .)Karsh and Rautsi 1991, 151وألن صدام كان مخلصا للنزعة
االستبدادية فقد سعى إىل فرض هيمنته عىل املجال العام فرضا مطلقا .كان عليه أن
يكون كل يشء بالنسبة إىل شعبه.

االنجراف األيديولوجي والنزعة القومية

اتسمت أسطورة الوحدة العربية بجاذبية ألنها طرحت هوية ثقافية مشرتكة،
مثل تلك التي وجدت يف اإلسالم .ووعدت بنهضة ثقافية ،وحددت موقع العدو
خارج العامل العريب .راجت هذه األسطورة يف أوساط األنظمة السياسية ألنها أتاحت
لها تحويل االنتباه الشعبي بعيدا عن املشكالت السياسية واالقتصادية امللحة .ومع
ذلك ،فقد رصفت أيضا انتباه الحكومات عن التصدي لتلك املشكالت ،وأسفرت عن
خلق تيارات تحتية مستعصية من انعدام االستقرار .إن ادعاء الوحدة العربية بأن
الدولة الرشعية الكاملة الوحيدة هي األمة العربية الواحدة س َّبب استخفافا باألمم
الصغرية ،وكذلك استخفافا (محتمال) بالحدود الجغرافية للدول العربية نفسها
وسيادتها ( .)Salem 1994وعىل رغم أن الكيانات السياسية العربية الفردية اعتُربت
«متساوية» بحكم مبدأ الوحدة ،فإن ِثقل الدولة وقوتها السياسية رمبا يس ِّوغان
لقادة األنظمة السياسية الكربى االستخفاف بالكيانات األصغر ،وضمها إليها عن
طريق االحتجاج بأنها إمنا أنشئت اعتباطا بفعل اإلمربيالية الغربية ،وبالتايل ال
رشعية لها عىل أي حال (.)Baram 1991
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ومن ثم ،كانت الظروف كافية ألن تضم ٌ
محتجة
دولة واحدة قوية دوال أصغر
َّ
باتحاد األمة العربية ،وإن مل يعرتف علنا بهذا االحتامل بطبيعة الحال .كانت الدول
الصغرية مستضعفة استضعافا مزمنا أمام قوة الدول األكرب وتهديداتها ،بينام ناورت
األخرية من أجل الهيمنة ،والحت مسائل األمن يف األفق باعتبارها مصدر قلق
رئيس ّيا ( .)Hassan 1999اتسمت السبعينيات والثامنينيات بوجود أزمة مستمرة
(فعلية ووجودية) ،وبدأت أنظمة عربية عديدة تنجرف بهدوء صوب النزعة
القومية ،وفكرة «أمة عربية» (وإن كان من النادر الترصيح بها) ،تتألف من دول
مستقلة متحدة اتحادا فضفاضا يوفر لها مصالح مشرتكة بدال من تشكيل دولة
واحدة عظمى .والحق أنه يف مواجهة األحداث التي تحطمت عىل صخرتها أوهام
عديدة ،مثل حرب األيام الستة يف العام  1967يف مواجهة إرسائيل ،بدا أن فكرة
الوحدة العربية قد تنحت جانبا؛ فقد كانت نوعا من الوهم الحلو املر الذي يصعب
التخيل عنه ،لكنه يف الوقت نفسه مل يعد يلبي الحاجات السياسية املتزايدة .غري
أن األنظمة السياسية أدركت ،يف مواجهة تهديدات الفصائل اإلسالمية األصولية،
أن الوحدة العربية التزال ذات نفع؛ إذ إنها تقدم رؤية يوتوبية بديلةِّ ،
وتلطف
من حدة االحتياج إىل إحساس باألخوة واالنتامء الثقايف .مل يشأ الزعامء التخيل عن
ُحضت الوحدة العربية
تراث الغوغائية الذي تجاهل أنظمة األمم املجاورة ،واست ِ
بجاذبيتها القوية للجامهري استدرارا لدعم القواعد الشعبية من العرب جميعا.
يف السبعينيات كان التوتر يتزايد يف العراق بشأن االنحراف األيديولوجي من
القومية الوحدوية العربية إىل الوطنية العراقية .ويف حني أن البعثية وفلسفتها
الوحدوية العربية كانت التزال تشكل األساس املذهبي للنظام االستبدادي
بالعراق ،كانت هناك عالمات عىل أن الحديث عن الوحدة العربية أصبح واجهة
لحركة قومية وتوسيع نطاق قوة صدام ليشمل بقية العامل العريب .ويف دفاعه عن
التحرك صوب «البعثية يف بلد واحد» حاجج صدام بأن استكامل تحول العراق
يستلزم مد بساط الثورة بقيادة العراق إىل بقية العامل العريب .وذهب صدام إىل
أن بناء عراق قوي هو أمر جوهري؛ ألن مجد العرب منبثق عن مجد العراق:
فعىل مدى التاريخ ،متى كان العراق قو ّيا ومزدهرا ازدهرت األمة العربية بكاملها.
كان صدام يرسم صورة للعراقيني بوصفهم عرقا متفوقا؛ ففي العام  1974كان
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صدام يرصح بالفعل بأن العراقي «إنسان جديد من جميع الوجوه نشأ من إنسان
قديم .هذا هو إنجازنا ،وهذا هو مصدر ثقتنا بأن املستقبل لنا وليس ألي فرد
رشير ،سواء يف العراق أو يف الوطن العريب» (كام ورد االقتباس يف Karsh and
 ،)Rautsi 1991, 123–4ويف العام ُ 1985أدخل تعديل عىل قانون املواطنة،
بإضافة َق َسم الوالء املطالب به جميع املواطنني:
أقسم بالله العظيم وبرتاب العراق الطاهر وأرضه ومائه وسامئه أن
أحافظ عىل العراق من كل أجنبي اعتدى عليه ،أو ينوي استعباده ،أو
احتالله ،أو وضعه تابعا له ،وأن أذود عنه بكل وسيلة ليبقى علمه عاليا
ال يعلو عليه علم آخر ،وتبقى سيادته عالية ال تعلو عليها سيادة أخرى.
والله عىل ما أقول شهيد (.)Baram 1991, 67

دل هذا القسم عىل فكرة جديدة بشأن الهوية العراقية ،بوصفها خالدة
ومتميزة عن بقية هويات العرب ،وبشأن العراق بوصفه قائدا محتوما للعامل العريب
بفضل تاريخه ذائع الصيت .ويكشف عن «عقيدة حاسمة وحدوية عربية متمركزة
حول العراق َت ُربز منها نزعات إمربيالية عارضة» ( ،)Baram 1991, xiiiولسوف
تنفع الصور ُة الجديدة صدام نفعا كبريا يف السنوات التالية .ويف الوقت الذي كان
صدام يش ِّيد فيه بنية تحتية للقومية والهيمنة اإلقليمية ،كان يحافظ عىل الظهور
متلفعا بعباءة الوحدة العربية ذات املنفعة السياسية ،وهي «البعثية يف بلد واحد»،
ورؤية مساواتية لحلف عريب وحدوي مؤلف من دول مستقلة دامئة.
ومع ذلك ر َّوج صدام داخل العراق لوعي قومي عىل مدار الثامنينيات ،وأعطى
املحلية العراقية والتامهي مع األرض القدمية بني وادي دجلة والفرات مكانة
مساوية ملكانة الوحدة العربية ،بل منحها أولوية عليها .)Baram 1991( ،ر َّوج
صدام لهوية عراقية خاصة وجديدة ،أيْ هوية مرتبطة بإقليم جغرايف ،متتبعا تاريخا
عراق ّيا يرجع إىل خمسة آالف عام ،أيام حضارة بالد ما بني النهرين العظيمة .هكذا
حل تركي ٌز قومي تاريخي محل البعثي الذي متاهى مع الوحدة العربية والعرص
الذهبي للنهضة العربية تحت راية اإلسالم .أطلقت حمالت إلرساء دعائم ثقافية
تاريخية لهذا الدافع القومي املتطرف الجديد .وجهت األموال إىل دعم الفولكلور
العراقي ،وقدمت رؤى جديدة لطقوس الربيع لبالد ما بني النهرينُ ،وأغدق الدعم
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عىل الفنانني الذين استمدوا اإللهام من تلك الفرتة القدمية .و ُرصد متويل سخي
للمؤرخني الذين انخرطوا يف كتابة نصوص داعمة لهذه األفكار ،وكذلك ألعامل الحفر
والتنقيب عن اآلثار ،وإعادة تشييد املواقع األثرية وترميمها .ونقح الجغرافيون
الخرائط ،ووضعوا أسامء األماكن القدمية املوحية بدال من األسامء املعارصة (Baram
 .)1991لقد واءم الجهاز الفكري والتعليمي املنقاد للنظام السيايس بني كل من
القومية الوحدوية العربية التقليدية والوعي الوطني العراقي الخاص .وبطبيعة
الحال ،قلة قليلة للغاية من املواطنني العراقيني يف الداخل هم من واتتهم جرأة
لكشف انعدام االتساق املذهبي.

الحرب اإليرانية  -العراقية ()1988 – 1980

منذ فرض التقسيم االعتباطي للرشق األوسط ،يف أوائل القرن العرشين ،دخل
العراق يف نزاعات حدودية متكررة ،غالبا ما اتصلت مبلكية حقول البرتول والوصول
إىل املوانئ .شعر العراق بالخديعة ألنه مل يحصل إال عىل  15ميال عىل ساحل البحر،
وليس لديه ميناء يف املياه العميقة ،وهو محاط بست دول أخرى ،وال ميكن الوصول
إىل مينائه الرئييس يف البرصة إال عن طريق  50ميال من مجرى مايئ متنازع عليه.
سعى العراق مرارا إىل السيطرة عىل املجرى املايئ من إيران .وألن القادة العراقيني
طمعوا أيضا يف حقول البرتول الكويتية ومينائها البحري ،فقد انتهكوا بني حني
وآخر املناطق غري املحددة بدقة بطول الحدود العراقية  -الكويتية .ويف مناسبتني
منفصلتني حاول العراق الناقم عىل جارته ضم الكويت :يف العام  ،1961بعد إعالن
الكويت استقاللها عن اإلرشاف الربيطاين ،ويف العام  1973تحت حكم البعثيني.
ُأحبطت املحاولتان بدعم من بريطانيا والدول العربية األخرى ،لكن هيمن التوتر
عىل العالقة بني الدولتني.
بحلول العام  1980أرىس صدام بالفعل دعائم هيمنته السياسية عىل العراق،
وركبت دولته موجة تنمية .يصف الخليل ( )1989صدام عند تلك املرحلة بأنه
واثق بنفسه ،ومدجج بالسالح ،ومتحفز بنزعة الرتكاب العنف ،ومتهيئ لخوض
غامر الحرب ،أيِّ حرب .اعتياد صدام العنف والنزعة القومية البازغة يف العراق
اآلن (تصاحبهام أفكار عن االضطهاد وعظمة املايض واملصري املجيد املحتوم تاريخ ّيا
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وبيولوج ّيا) و َّفرا أرضا خصبة مثالية لتضخيم امليول القامئة بالفعل نحو النزعة
العسكرية العدوانية وتحقيق طموحاته اإلمربيالية .فصار العراق ،مثل اليابان
اإلمربيالية وأملانيا النازية ،ميجد العنف ،ويتغذى عىل إحساس بوجود مصري معر َقل،
ويتوسل التوجيه من زعيم قوي ،يستطيع أن يشق طريقا مبارشا لالنطالق من مجرد
النوايا إىل الفعل.
عند هذه النقطة يف تاريخ العراق بدت إيران فريسة سهلة نسب ّيا .ويف العام
 1980احتل صدام أجزاء من إيران ،ورسعان ما غاصت قدماه يف وحل حرب ممتدة.
طرح صدام عدوانه عىل إيران باعتباره رد فعل عىل التهديدات التي يشكلها القادة
األصوليون اإلسالميون الذين يرجون نرش الثورة من إيران إىل األقطار العربية .وهذه
التهديدات كانت حقيقية؛ فقد كانت شخصية وأيديولوجية .كان آية الله الخميني
يبغض صدام ،وكان الفكر البعثي العلامين ممقوتا بالنسبة إىل األصوليني؛ لكن انتهازية
صدام كانت هي األخرى جلية متاما يف غزوه إيران؛ فقد أراد السيطرة عىل املجرى
املايئ املتنازع عليه ،ورمبا مي ِّكن العراق من ضم إقليم خوزستان الغني بالنفط ،ويعيد
 3ماليني عريب إىل عائالتهم الحقيقية .ولو كان التاريخ بالنسبة إىل صدام درسا يستفاد
منه ال لوحا أبيض ،فلرمبا علم أن مهاجمة مجتمع مدين يف غمرة ثورته سوف تؤدي
 عىل األرجح  -إىل توحيد صفوفه ،واستجامع قواه من أجل رد عنيف ،وأن األعداءالداخليني سيصبحون عىل الفور أقل تهديدا بكثري من العدو الخارجي (Karsh and
 .)Rautsi 1991ردت إيران الهجوم برضاوة ،وحورص البلدان يف حرب شيطانية امتدت
مثاين سنوات ،استدعت إىل الذاكرة قتال الخنادق يف الحرب العاملية األوىل.
أدت الحرب إىل حدوث تصعيد فوري للنزعة العسكرية داخل العراق؛ ففي
غضون عامني زاد عدد أفراد الجيش الشعبي ،وهي قوة شبه عسكرية ،من  100ألف
إىل  450ألفا .وتلقى ماليني املواطنني تدريبات عن طريق برامج الجيش الشعبي،
وعن طريق االلتحاق بالجيش ،فوفق ما رأى صدام فإن «التدريب عىل السالح يجب
أن يكون أحد املكونات األساسية يف بناء اإلنسان الجديد واملجتمع الجديد»(٭)
(٭) مقتبس من النسخة العربية التي عنوانها «جمهورية الخوف» ،وهي بتأليف كنعان مكية الذي اتخذ لنفسه
اسام مستعارا هو «سمري خليل» ،منشورات الجمل ،2009 ،ص[ .80املرتجم].
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( ، )Al-khalil 1989, 32ويف النهاية جند العراق مليون جندي .وعزز النظام
السيايس النزعة العسكرية داخل العراق عن طريق استغالل الثقافة .فقد
ضخت دور النرش الحكومية يف الثامنينيات «أدب االنتصار العسكري» ،أو
«أدب املعارك» الذي يضفي مسحة رومانسية عىل الحرب .وأقيم أكرث من 40
مهرجانا إلحياء الشعر الشعبي ،مبا يف ذلك قصائد الرجز البدوية التي احتفت
بالقيم القبائلية ،وأحيت اللغة العنيفة القدمية ،وهيأت الجامهري الريفية
للحرب .ووفقا ملا يرى الشاعر عبدالواحد(٭) ،فإن لغة القتال التي جرحت كانت
تستبدل« :توجد اآلن لغة متغطرسة وبراقة ومنترصة .الدم والرصاص وأسامء
األسلحة واملدافع واملركبات املصفحة .بهذه الكلامت نحيا أيامنا .أذكر أن أحد
القادة العسكريني قال يل« :لقد جعلتمونا نحب أسلحتنا ألنكم نفختم فيها
الروح ،سويتموها َبرشا» .معنى هذا أن اللغة مراوغة لدرجة أنها ميكن أن
تؤنسن الحديد والنار» ،كام ورد االقتباس يف (.)Mohsen 1994, 15
حشد صدام الدعم داخل العراق ،ومن الدول العربية األخرى ،بتأكيده أن
العراق ليس البلد العريب الوحيد الذي تفزعه ثورة أصولية محتملة .وباإلضافة
إىل ذلك ،وسم صدام حربه ضد إيران بأنها حرب ِعرقية ترجع إىل عهد ما قبل
اإلسالم ،قادسية ثانية ،أو استمرار للنزاعات العربية  -الفارسية اإلثنية (Baram
 .)1991وباتخاذ صدام صورة الفارس العريب الوحيد الذي يتصدى للتوسع الفاريس
(اإليراين) ،فإنه مل يعدُ عن أنه ح َّول مصلحته الشخصية يف استمراره السيايس،
ومصلحته اإلمربيالية يف الحصول عىل موارد طبيعية ،إىل حرب «من أجل حامية
البوابة الرشقية لألمة العربية ( .)Algosaibi 1993, 8وبالتايل فإن أي تردد عريب
يف تقديم الدعم كان يرقى إىل مستوى خيانة الوحدة العربية .وبسبب الحرب
متكن صدام من توحيد بلده ،وبناء آلة حرب هائلة ،وكسب النفوذ بالظهور
مبظهر املدافع عن العامل العريب؛ فمنحته حكومات عربية عديدة دعام ديبلوماس ّيا
ولوجست ّيا ومال ّيا .دول غربية مثل الواليات املتحدة التي كانت لها خالفاتها مع
إيران بعد أزمة الرهائن يف العام  ،1979أصبحت حليفة له ،وغضت طرفها عن
(٭) أي الشاعر عبدالرزاق عبدالواحد ([ .)2015 - 1930املرتجم].
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تجاربه التي استخدم فيها أسلحة وتكتيكات مهلكة أكرث من أي وقت مىض .وبسبب
املصالح الذاتية السياسية وقفت الدول الدميوقراطية حول العامل موقف املتفرج،
بينام كان صدام يستخدم أسلحته الكيميائية ضد األكراد املتمردين وشعبه ،ويعزز
قدرات العراق من األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية بدرجة كبرية .ودفع
استخدامه األسلحة الكيميائية إيران يف النهاية إىل املوافقة عىل وقف إطالق النار
يف العام  ،1988ورسعان ما أعلن صدام انتصاره املجيد.
ُ
تكبد العراق مثنا باهظا مقابل هذا النرص؛ لقد أضعفت مقاومة إيران
املستميتة ،وشنُّها هجامت بأمواج برشية آل َة الحرب العراقية؛ فقد العراق أكرث
وجرح ضعف هذا العدد عىل األرجح .خرج العراق من
من  100ألف جنديُ ،
الحرب برتكة ديون ثقيلة ،وزعيم مشحون بالحرب ،فكانت الكارثة حتمية؛
فادعاءات صدام وأوهامه بشأن تفوق العراق يف العامل العريب ،وكذلك إحساسه
بالقوة العسكرية ،مل تزدها الحرب َّإل تضخام .ومن املحتمل أنه وصل إىل
اعتقاد بأن ترسانته من األسلحة الكيميائية والبيولوجية منحته «قوى تدمريية
مامثلة لتلك التي تحوزها قوة عظمى» ( ،)Haselkorn 1999, 33ومن شأنها
أن تردع التدخل األجنبي يف أي مواجهة عسكرية مستقبلية .ادعاءات صدام،
وحالته النفسية ،وسياق الظروف املالية واالجتامعية غري املستقر ساعدت عىل
إشعال فتيل حرب أخرى سببت مواجهة بني العراق وتحالف عاملي لدول كانت
مصالحها السياسية واالقتصادية يف تعارض مبارش.

عوامل يف غزو الكويت

عقب الحرب طويلة األمد ضد إيران ،واجه صدام وضعا اقتصاد ّيا بائسا؛ فقد
هبط إنتاج النفط ،كام انخفضت أسعاره ،ومل يبدأ العراق يف سداد ديونه التي تبلغ
مليارات الدوالرات ،وقطعا مل يتمكن من الحصول عىل قروض جديدة إلعادة اإلعامر،
أو متابعة طموحاته السياسية .وكان اليزال يف إيران  60ألف أسري عراقي ،وعىل
الجبهة الداخلية جنود يطالبون بترسيحهم من الجيش ،والحصول عىل وظائف بعد
إحالل السالم .والسكان الذين تضاعف عددهم ثالث مرات يف  30عاما ،كانت لديهم
آمال كبرية بشأن مثار النرص املوعودة .وكانت املؤامرة العشائرية يف القوات املسلحة،
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والنزاعات العائلية املستعرة ،أعراض صدوع وانشقاقات أصابت بنيان حكمه
االستبدادي ،وإشارة إىل أن دائرة صدام الداخلية كانت تضعف (.)Tripp 1993
كانت شخصية صدام أحد أهم العوامل القوية وراء االتجاه الذي سارت فيه
هذه الظروف؛ إذ يرى خرباء ،مثل كارش وروتيس ( ،)1991أنه خلف التظاهر
بالشجاعة تقف شخصية صدام املتزعزعة للغاية؛ بسبب رؤيته التشاؤمية إىل أقىص
حد للسياسة ،باعتبارها رصاعا ال نهاية له من أجل البقاء ضد املكائد واألعداء ،أي
متالزمة «ذي الكاريزما املد ِّمر» التي ذكرناها آنفا ( .)Post 1993عندما تفاقمت
األزمة الداخلية يف العراق ،أرجعها صدام إىل تضحيات بلده من أجل قضية العرب يف
الحرب ضد إيران ،آمال أن يسعفه الجريان العرب الذين «دافع» عنهم باملساعدات.
تأت املساعدات ،ومل تخ َّفض الديون ،تحول خطاب البطولة والجسارة
وملَّا مل ِ
وااللتامس إىل غضب ونقمة وبحث عن كبش فداء وهوس .بدأ يركز غضبه عىل
الكويت الغنية التي نقم منها عىل الدوام مسلكها غري االشرتايك باحتفاظها برثوة
ضخمة ،عىل رغم وجود احتياجات للعرب األفقر (موقف وحدوي عريب) ،وامتالك
وسع مجال
الكويت موارد طبيعية اعتربها تحق للعراق (موقف قومي متطرف َّ
النزاع عىل الحدود ،وهي مسألة استمرت عىل مدار القرن العرشين) .وملا باءت
بالفشل محاوالته املتصاعدة للمطالبة بالحصول عىل أموال ،وإلغاء الديون ،وتعديل
أسعار النفط ،استشاط غضبا بسبب ما اعتربه ازدراء وال مباالة؛ فصار مهووسا برثوة
الكويت ،وما تتمتع به من مزايا جغرافية واسرتاتيجية.
وما ص َّعد شعوره باإلحباط أن الدول التي كانت متعاطفة معه يف أثناء حربه
ضد إيران بدأت تنرصف عنه؛ فقد بدأت الواليات املتحدة وبريطانيا ،النزعاجهام
بسبب سعي صدام إىل تحقيق تفوق عسكري ،مبصادرة شحنات األسلحة ،وعرقلة
مساعيه الرامية إىل إنشاء مدفع ضخم .يف العام  ،1981وألسباب مامثلة ،قصف
اإلرسائيليون املفاعل النووي العراقي؛ فلم تزده هذه التحركات َّإل نقمة وسخطا من
الدول غري العربية ،وعززت اعتقاده بأنهم إمنا يسعون إىل تقويض العراق ،وهذه
املرة بقطع أسباب عيشه .أعرب صدام عن ذلك بقوله:
«بالنسبة إىل األمة العربية االحتياج إىل التقدم العلمي يرقى إىل احتياجها إىل
العيش» كام ورد االقتباس يف ( .)Karsh and Rautsi 1991, 126إن تحليالت
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اتخذ لنفسه

ما بعد الحرب التي يطلقها الجالسون عىل كراسيهم الوثرية دامئا ما تنطوي عىل
مشكالت ،لكن االفرتاض التايل له ما يسوغه؛ ففي النهاية أعطى صدام أوامره
بالغزو؛ ألنه احتاج إىل موارد طبيعية ومالية ليدرأ األزمة الداخلية ،لكنه أخفى
نزعته اإلمربيالية خلف االدعاء بأن رفض الكويت مطالبه هو مبنزلة إعالن حرب،
وأن الكويت كانت تتآمر مع أعدائه(٭).
وعىل الرغم من اللغة الخطابية التي وسمت ترصيحاته الالحقة فقد ُر ِّوج للغزو
يف البداية باعتباره محاولة لدعم انتفاضة كويتية من أهلها ضد األمري ،وهي محض
كذبة اختُلقت لدعم خطة صدام الرامية إىل تنصيب نظام سيايس تابع يف الكويت،
والزعم بأن الكويت تشهد ثورة وحدوية عربية .لكنه مل يتمكن من العثور عىل أي
شخصية كويتية بارزة تقبل أن ترتأس نظاما كهذا .ورفض الرأي العام العاملي أيضا مثل
هذا التسويغ ،ووصف الغزو بأنه عدوان ضد دولة ذات سيادة .ويف أثناء الصخب الذي
تبع ذلك لجأ صدام إىل أسطورة أخرى يف جعبته (أسطورة قومية) ،فزعم أن الحكومة
املدنية الكويتية ناشدت األقارب والعشرية يف العراق «رجال القادسية البواسل الرشفاء
الكرام الحراس الشهام لبوابة الوطن العريب الرشقية ،يقودهم فارس العرب وزعيم
زحفهم الرئيس البطل املشري صدام حسني ،للموافقة عىل عودة األبناء لعائلتهم ،عودة
الكويت للعراق الكبري ،وطنهم»   )Karsh and Rautsi 1991, 222(.وهكذا تحولت
أسطورة «الحكومة الثورية املؤقتة» إىل «عودة الفرع إىل األصل» (Algosaibi 1993,
 ،)69ويف  28أغسطس ُ 1990أعلنت الكويت رسم ّيا املحافظة التاسعة عرشة للعراق.
غري أن توسله باألساطري واملؤامرات ،واستخدامه الشعارات اإلسالمية ،وربطه
قضيته مبناهضة الصهيونية ومناهضة اإلمربيالية ،ووعوده بإعادة توزيع الرثوة
النفطية عىل الفقراء العرب ،أخفقت كلها يف استدرار كتلة حرجة من الدعم،
بل حتى من قبل غزو الكويت ،كان العراق قد أصبح بالنسبة إىل أنظمة عربية
عديدة بلدا رشيرا ،وأصبح رئيسه زعيام مجرما ،خطريا وأهوج .وبالنسبة إىل العرب
املفكرين فإن مصداقيته بوصفه عربيا واشرتاكيا أو مبرشا ثوريا تق َّوضت بسبب
(٭) انظر ترصيحات صدام يف كل من:
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ارتكابه إبادة جامعية ضد األكراد .وقد تأكد هذا التصور بسبب جرائم االغتصاب
والسلب والنهب التي ارتكبت ضد إخوانه العرب ،الكويتيني ،عقب الغزو .لقد ترنح
العامل العريب تحت «األثر املد ِّمر لغزو دولة عربية جارتها الشقيقة ومحاولة محوها
بالفعل[ ...شعر بعض العرب] ،بحزن وغضب مساويني ملا شعروا به يف العامني
 1967و ،1982بل أسوأ ،من بعض الوجوه ،مام شعروا به يف هذين العامني»  .Said
 1991, 97يقتفي املفكر البارز إدوارد سعيد ( )1991, 101أثر هذه الحالة يف إخفاق
صدام يف البناء عىل ما حققه العرب بالفعل« :وعىل ٍّ
كل فقد كانت الكويت مجتمعا
مزدهرا ،وشعبها جزءا حيو ّيا من األمة العربية ،ومؤسساتها ناجحة وليربالية .فأيُّ
نفع ميكن أن يرتجى باستهداف كل هذا؟ وكيف أمكن  -بأي حال  -تسويغ العنف
ضد الكويت؟ إن اإلخفاق يف اإلبداع واإلفالس املعنوي وغياب املبادئ لهي مشكالت
عميقة للدرجة التي ال بد من أن َّ
تقض مضاجعنا جميعا ...فهناك خسارة جديرة
بإحساسنا بالفجيعة والحرسة .والعرب جميعا يتشاركون يف هذه الذلة والصغار».
والحقا يشجب املفكر العريب فؤاد عجمي ) (1998,146ميل بعض العرب إىل اختيار
أن تظل السياسة أداة «لقتال اآلخر بدال من أن تكون وسيلة لنقد الذات واكتشاف
الذات» .ويؤكد عجمي ( )1998,166متيز وجهات نظر إقليمية معينة باقتباسه
قصيدة « َمن قتل الكويت» لسعاد الصباح ،إذ يتساءل السطر األخري(٭) فيها «أما
اشرتكنا كلنا يف كورس النظام؟».

يف أعقاب الغزو

مل تنجح مزاعم صدام الكربى بأنه سيخدم هدف النهضة الثقافية يف إخفاء النقمة
والوحشية اللتني تكشفتا يف احتالل الكويت أو اإلذالل القومي الذي سببه .إن مقت
العراقيني للقوى الرجعية العربية وشيوخ النفط األثرياء ،املتأصل يف الفلسفة البعثية،
غذى لديهم جشعا جامحا ال ميكن كبحه .وعىل مدى سنوات أنفق صدام موارد هائلة
عىل تشويه صورة العائلة الحاكمة بالكويت .وأنفقت بغداد ماليني الدوالرات لدفع
رواتب مئات الصحافيني العرب إلثارة النقمة عىل أسلوب حياة الكويتيني املورسين
(٭) هذا السطر ليس األخري من هذه القصيدة ،ولعله خطأ من املؤلفة[ .املحرر].
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الذين مل يتأثروا نسب ّيا بالكساد يف الثامنينيات ،والذي كان كارث ّيا بالنسبة إىل العرب
املنتمني إىل الطبقة املتوسطة والفقراء   )Rezun 1992(.ووفقا لعجمي ()1998, xiii
فإن «تلك الحملة املتجهة إىل سوق الذهب بالكويت التي شنها جنود صدام ،يف
أغسطس  ،1990كانت هدية إىل قاطع طريق ،وعطاء لكل الذين ُحرموا بسبب عرص
يسيطر عليه الغضب الصاعق» .لقد عاىن الكويتيون املورسون عىل وجه الخصوص
صنوفا من الوحشية القصوى عىل أيدي قوات صدام .فهذا مرص ٌّيف كويتي قتل و ُم ِّثل
بجسده أبشع متثيل عىل مرأى من أرسته ،وألقي رأسه يف بالوعة ).(Rezun 1992
وكام س َّوغ الفكر البعثي العنف االجتامعي يف العراق ،كذلك كانت للتدمري يف
الكويت نتائج ثانوية خدمت غايات التطرف األيديولوجي ،فأول يشء أن عمليات
النهب ميكن أن ت َّربر بطريقة ملتوية ال عىل أنها حملة روبن هود فقط(٭) ،بل أيضا
عىل أنها طريقة لرصف الكويت عن هويتها املادية املستقلة املناقضة للوحدوية
العربية الثورية .وبتدمري القاعدة التكنولوجية والثقافية ذات التوجه الغريب
للكويت ،ميكن تحويلها بسهولة أكرب إىل كيان عريب (بعثي) يف جوهرها .باإلضافة
إىل ذلك ،يخدم تدمري الكويت غايات قومية وإمربيالية يعززها محو األمة الكويتية
املستقلة ذاتها .فالكويتيون ،بتصويرهم عىل أنهم عرق أدىن من «اإلنسان الجديد»
تخص العراق «رشعا» (إذ ترجع مزاعم العراق بالهيمنة
العراقي ،كانوا يحتلون أرضا ُّ
إىل عهد حضارة بالد ما بني النهرين) ،وينتفعون مبوارد طبيعية يحتاج إليها العراق
ضم الكويت استوىل العراق عىل
بشدة ليك يحقق تفوقه املحتوم .وعن طريق ِّ
حقول نفطية وميناء ،وقطع خطوات عمالقة نحو إنشاء العراق الكبري .وبتدمري كل
يشء يدعم الكيان الكويتي املستقل ،سياس ّيا أو اقتصاد ّيا أو ثقافيا ،كان العراقيون
يحولون الكويت إىل املحافظة الرقم تسع عرشة ،محافظة مسالِمة وبدائية نسب ّيا.
(٭) رمبا يرجع تاريخ تلك األسطورة إىل القرن الثاين عرش أو الثالث عرش ،ووفق ما يروى «كان روبن هود زعيم إحدى
العصابات الخارجة عىل القانون يف غابة شريوود يف نوتنغهامشاير .وتخصصت تلك العصابة يف رسقة األغنياء (خاصة
عمدة نوتنغهام) ،وتوزيع الغنائم عىل الفقراء .وإضافة إىل كون هذا االسم يستدعي فكرة األخذ من الغني وإعطاء
أعم لإلشارة إىل شخص يناهض الظلم واالستبداد» .قاموس اإلحاالت الضمنية ،املركز
الفقري ،فإنه يستخدم يف سياق ِّ
القومي للرتجمة ،2014 ،ص [ .793املرتجم].
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خامتة

كان العنف االجتامعي والثقايف املفرط الذي عصف بالكويت امتدادا
لسياسات اإلخضاع واإلرهاب التي مورست عقودا طويلة داخل العراق نفسه؛
فالتأثريات الغربية املتجلية يف قيم إنسية تدعم إىل حد ما ،عىل األقل ،التفكري
النقدي والوصول إىل املعلومات من دون عوائق ،والتي قيض عليها منذ زمن
يف العراق ،كان ال بد من اجتثاث جذورها يف الكويت أيضا .وأرسع طريق
لتأكيد السيطرة عىل املعلومات والتاريخ ووسائل اإلعالم والحياة الفكرية يف
الكويت كان بتسوية البالد باألرض ثم إعادة تشييدها (أو عدم تشييدها)،
وفق املواصفات العراقية .وبوصف املكتبات معامل للهوية ،ومح ِّفزات اجتامعية
ثقافية ،فإنها م َّثلت أهدافا عسكرية معقولة .قبل الغزو امتلكت الكويت 23
مكتبة عامة ،و 572مكتبة مدرسية ،و 29مكتبة أكادميية ،و 69مكتبة متخصصة
ومركز معلومات .دُمرت جميع هذه املكتبات عن عمد ،فكانت ضحايا سياسة
ال معارك .وبعد العدوان ،اتضح أن نهب شبكات املعلومات الكويتية أو تدمريها
كان سياسة أساسية يف االسرتاتيجية املزدوجة الهادفة إىل االرتقاء بالعراق ومحو
الكويت بوصفها أمة ذات سيادة وريادة إقليمية .الخطري يف عدوان العراق هو
موجات التأثري التي أحدَثها .ولنفحص ،عىل سبيل املثال ،دور الكويت بوصفها
دولة رائدة يف تكنولوجيا املعلومات وتطوير علم املعلومات يف الرشق األوسط.
فغزو الكويت ،وتدمري بنيتها التحتية للمعلومات ،مل ميثال انتكاسة عنيفة
للكويت فقط ،بل لعلم املكتبات وشبكات املعرفة واملعلومات بوجه عام؛ ألن
تنسيق شبكات املعلومات معتمد عىل العالقات الدولية املتحرضة بقدر ما
يعتمد عىل املواقف السياسية واالقتصادية .لقد حاق رضر بالغ بنمو الخدمات
املكتبية اإلقليمية ،وبخطط واعدة لشبكات الرشق األوسط؛ ألن أغسطس 1990
م َّثل «التاريخ الذي شهد كبح التطور والتعاون الحقيقيني [يف مجال املعلومات]
داخل املنطقة كلها ،ويف الخليج بوجه خاص»   )Sliney 1990, 912(.قبل ذلك
التاريخ كانت الكويت تقدم خدمات متنوعة ملكتبات املنطقة؛ فعىل سبيل
املثال كانت مكتباتها تجمع املنشورات يف البحرين ألنها مل تكن لديها مكتبة
( ،)Young and Ali 1992وتخطط لخدمة إعارة إقليمية بني املكتبات تشمل
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البحرين والكويت والسعودية   )Sliney 1990(.ويا لها من مفارقة ،فقد كان
تيس اتحاد الدول العربية وتقدمها ،وهو
من شأن هذه الشبكات املعلوماتية أن ِّ
هدف لشكل معتدل من الوحدة العربية.
كان لحرب الخليج ،مثل كل الحروب ،أثر ُم َع ِّوق يف نرش املعلومات الذي يقوم
به املعتدي والضحية والدول املحيطة .ولذلك أضريت صناعة النرش يف الكويت
كنتيجة مبارشة النهيار البنية التحتية ،كام أنها اختنقت يف العراق أيضا ،حيث ُأعيد
توجيه املوارد إىل آلة الحرب ،كام اختنقت يف أرجاء الرشق األوسط ،حيث ُأعيد
تخصيص األموال املرصودة للتعليم والخدمات االجتامعية فذهبت ملصلحة األمن.
أما األنشطة البحثية فإنها «عُ ِّطلت ُوأ ِّجلت وهُ جرت» ،وانخفض مجموع اإلصدارات
من املقاالت العربية املتخصصة بنسبة  50يف املائة )Young and Ali 1992, 459(.
وانكمش التطور الفكري داخل العامل العريب بأكمله .لكن ،بطبيعة الحال ،مل يكن
متكني الدول العربية األخرى ،وتقدمهم التكنولوجي ،وتبنِّيهم أمناطا غربية ،وحدوث
صب يف مصلحة العراق.
مناء فكري متحرر من القيود ل َي َّ
ومن املفارقات الظاهرية أن الحرب عىل رغم أنها مدمرة عىل املدى القريب
بيد  أنها رمبا كان لها أثر إيجايب يف إقناع الحكومات بحاجتها إىل إتقان جميع أشكال
التكنولوجيا وبناء هياكل هدفها نرش املعرفة .وأمكن االحتجاج بأن التنمية ركيزة
اسرتاتيجية للنمو التكنولوجي الرضوري للدفاع القومي ،وبالفعل انتهز الق ِّيمون عىل
املكتبات هذه الفرصة للرتويج لدور املكتبات يف محو أمية الكمبيوتر .وعالوة عىل
ذلك ،استُغلت حرب الخليج حجة لقيمة املعلومات بوصفها أداة لتقييم املخاطر
والتكاليف ،واالسرتاتيجية الخارجية ،وإقناع صناع القرار والجامهري )Aman 1992(.
هذه الحجج التي سيقت لتربير تطوير املكتبات وشبكات املعلومات تقر ضمن ّيا
بأن العالقات بني الدول العربية غالبا ما تكون متجهة صوب النزاع ،وأن امتالك
النظم املعلوماتية ميكن أن يكون مرغوبا بوصف هذه النظم أدوات للدفاع (أو
العدوان) .وقد أكد مفكرون متخصصون يف املكتبات الحداثية ،مثل محمد أمان
( )1992الغايات االجتامعية وتلك املتمحورة حول النزعة اإلنسية ،وانتقدوا بقوة
التكتم والرسية الشائعني يف العامل العريب ،وتوقعوا متفائلني أن تدفع حرب الخليج
األنظم َة العربية إىل تعزيز النرش الحر للمعلومات.
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لكن املعضلة بالنسبة إىل الزعامء التسلطيني ،قبل الحرب وبعدها ،تبقى كام
هي متمثلة فيام إذا كانت املنافع املنتظرة من وجود جامهري َّ
مطلعة ُتوا ِزن الرتاجع
يف مستوى التسلط عليها ،وما إذا كان يف إمكان النظام السيايس أن يطور املكتبات
ونظم تكنولوجيا املعلومات من دون أن يفتح الباب لتحديات تق ِّوض ُّ
تحكمه يف
مجتمعه وخطابه االجتامعي .لقد حقق صدام بالطبع قدرا من النجاح يف تسخري
إمكانات تكنولوجيا املعلومات من دون الخضوع لتأثري حصان طروادة املصاحب
لها ،ويرجع ذلك إىل استخدامه الشيطاين لسالح الرعب .وقد دل العنف العارم يف
الغزو العراقي عىل عزم صدام عىل تصدير ذلك الرعب إىل الكويت .ومبعنى ما
يعرب عن املنطق الشاذ للتطرف ،تشهد الرقابة ثقيلة الوطأة عىل املطبوعات داخل
العراق ،والتدمري الهائل الذي عصف بأنظمة املعلومات يف الكويت ،بسلطان الكلمة
املكتوبة.
وعىل الرغم من أن نزعات صدام الشخصية وإجرامه كان لهام أثر – بالتأكيد
 يف غزوه الكويت ،فإن التدمري الذي حدث يف الكويت حذا حذو املنطق السيايسالعاملي والعمليات التي تحدث يف إطار إبادة الكتب .وإيجازا ،واجه سكان العراق
صدمة اجتامعية ارتبطت ببزوغ الحداثة يف بالدهمَّ ،
فول السكان املحبطون
وجوههم إىل أيديولوجيا َت ِعدهم بحلول للمشكالت القامئة ورؤية لتحقيق النهضة.
كانت هذه األيديولوجيا متسقة مع الذهنيات الثقافية القامئة واالستعدادات
السائدة ،ومن بينها الرغبة يف تحقيق هوية عربية مشرتكة ،وكراهية األجانب ،وامليل
إىل االعتقاد بوجود مؤامرات .استغلت القيادة التسلطية هذه األيديولوجيا لتوطيد
أركان سلطتها وتسويغ إنشاء دولة استبدادية كرشط رضوري ملواجهة مؤامرات
األعداءُ .وأجربت الحياة الفكرية والثقافية عىل اإلذعان لأليديولوجيا؛ إذ ُمحيت
جميع الرؤى البديلة وأشكال املعارضة واملعلومات التي تناقض املذهب الرسمي.
وألن الكتب واملكتبات مستودعات للذاكرة وتدعم التفكري النقدي ،كان ال بد من
أن متتثل لأليديولوجيا ،بوحشية وعنف إن لزم األمر .تحققت عملية السيطرة هذه
تدريج ّيا بتطهري مجموعات الكتب ،ثم الهيمنة عىل التأليف والنرش .ومع زيادة
تح ُّول هذه العقلية إىل االتجاه القومي املتطرف واإلمربيايل ،صار لزاما أن يتسع
نطاق آليات التحكم يف املعلومات واألفكار إىل ما وراء حدود العراق .فاستُخدمت
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إبادة الكتب وسيلة لإلخضاع ،وجزءا من جهود متضافرة لتدمري الهوية؛ ألن الهوية
متثل بطبيعة الحال مركز استقطاب للمقاومة.
تدمري املعلومات يعني فعل ّيا إلغاء إمكان الوصول إىل األفكار ،والتطرف
األيديولوجي هو اختطاف لهذه السبل من ِق َبل الذين يرغبون يف السلطة رغبة
عارمة ،لدرجة أنهم ال يسمحون بوجود أي مبدأ آخر ثابت .يف كتابه الكالسييك
«األفكار أسلحة» “ ”Ideas are Weaponsناقش ماكس لرينر (Max Lerner )1939
وبي أنه تحقيقا للسياسة منزوعة األخالق ُتستخدم األفكار ،و ُي َ
هذه الظاهرةَّ ،
تخ َّلص
منها كأنها أدوات ال تالئم َّإل وظائف معينة .وعىل رغم أن لرينر كان يكتب يف
سياق صعود الفاشية والنازية ،فإن مالحظاته تنطبق أيضا عىل الخليط األيديولوجي
لصدام .لقد تقاطعت الوحدة العربية والقومية واإلمربيالية واالستبدادية بعضها
مع بعض ،وتنافست عىل تحقيق الهيمنة ،واصطدم بعضها ببعض عالنية ،تحجب
هذه تلك ،وتعزِّز الواحد ُة منها األخرى يف عملية كان من شأنها أن تركت «إرثا
مريرا للمنطقة»  ) .(Salem 1994, viiلقد ثبت أن صدام ،مثل هتلر وستالني وماو،
يفتقر إىل الحس اإلنساين ،وكذلك االلتزام األيديولوجي .التزامه الوحيد كان بالحفاظ
عىل سلطته مهام كانت تكلفة ذلك ،والحق أنه باعرتافه بنفسه كان مستعدّا لبدء
حرب عاملية ثالثة بدال من التخيل طوعا عن أي من سلطاته .ملثل هذه الرنجسية
املتطرفة ،عندما تدعمها سلطة مطلقة ،عواقب عىل املجتمع اإلنساين .إن تدمري
مكتبات الكويت جرمية تذ ِّكرنا بأن ال محتوى األيديولوجيا وال مقاصدها وال
العراق
ِ
مزيجها هي ما تسبب الكارثة ،بل التطرف يف تطبيقها بيد أصحاب السلطة املطلقة
ممن ال يتسامحون مع أي أصوات بديلة ،سواء كانت ألحياء أو لجامد.
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« ...أح ّقا لن تتمكن أمة من أن تجتاز صحراء
النسيان َّ
املنظم؟»(. )Kundera 1981, 159

«مثلام يقلل هالك نوع واحد ،أو
انقراضه ،السالمة البيئية إلقليم ما،
فكذلك يُض ِعف تدمري كتب جامعة
ما ،بوصفها حافظات الذاكرة ،الرت َ
اث
الثقايف املشرتك للعامل».

من املفارقات أن تشهد الصني ،يف القرن
العرشين ،إبادة للكتب عىل يد متطرفني من كل
من اليمني واليسار ،عىل ح ّد سواء .دمر اإلمربياليون
اليابانيون الكتب واملكتبات يف الصني ،يف أثناء
محاوالتهم إخضاع الصني يف أواخر الثالثينيات
وبداية األربعينيات من القرن العرشين .وتجلت
نزعتهم القومية املتطرفة ،وعنرصيتهم ،ونزعتهم
التوسعية ،وعسكريتهم العدوانية ،يف التخريب
والنهب واإلحراق والقصف الوحيش الذي أسفر
عن خسارة  10ماليني كتاب تقريبا .وبعد طرد
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اليابانيني يف العام  ،1945واستيالء الشيوعيني عىل السلطة يف العام  ،1949صارت إبادة
الكتب حملة داخلية ومتواصلة ،يجيزها القادة الذين طالبوا بأن متتثل كتب الصني
ومفكروها وتقاليدها الثقافية لآلراء القومية للحزب .وعىل رغم أننا لن نعرف أبدا،
بالتحديد ،كم عدد الكتب واملخطوطات والوثائق التي دُمرت ،غري أن املؤرشات تدل
عىل أن التدمري الذي مارسه الشيوعيون قد فاق الرضر الذي أحدثته اليابان يف الصني.
ويف كلتا الحالتني يتضح الرابط بني التطرف والقتل الجامعي وإبادة الكتب؛ فكل من
النظامني سعى إىل هيمنة أفكاره السياسية ،واستخدم العنف املتطرف ،سواء كان ماد ّيا
أو ثقاف ّيا ،وسيلة للوصول إىل تلك الغاية.
غالبا ما تحدد الظروف االجتامعية السياسية املدى الذي تؤثر فيه نزعات إبادة
الكتب .وتقدم الحرب سياقا فوضو ّيا ومشحونا للغاية ملامرسة التدمري العنيف،
وقد استغل اليابانيون الغطاء الذي توفره الحرب استغالال تا ّما .ومع ذلك ارتكب
الشيوعيون إبادة الكتب تحت غطاء الحمالت السياسية التي أتاحت مناخا حامس ّيا
للغاية ،كانت كل األفعال فيه مربرة ،مادامت تعزز عملية الثورة .أنذر التصعيد يف
هذه الحمالت بالهيمنة املؤقتة لراديكاليي الحزب .وكام جرت العادة ،تتشكل الدولة
االستبدادية حول أيديولوجيا واحدة ،لكنها تكون عرضة لرصاعات القوة املستمرة
بني الفصائل بشأن السياسات املالمئة لتنفيذ تلك األيديولوجيا (. )Taylor 1985
ويف الصني كان التحول االشرتايك محكوما يف البداية بسياسات الراديكاليني ،ثم بعد
ذلك بالفصائل األكرث اعتداال داخل الحزب .وأ َّثر املد والجزر ،الذي َو َسم القمع
بعد ذلك يف ثقافة الطباعة؛ ألن الفصائل كانت لها طرق مختلفة متام االختالف يف
الوصول إىل املطبوعات وحفظها أو الرقابة عليها (وأعىل درجات الرقابة بالطبع محو
مكتبات بكاملها) .وارتبطت هذه الطرق بأفكار عن مقدار رسعة التغيري الثوري
املرغوب فيه وطبيعته؛ إذ سعى املعتدلون إىل تحقيق إصالحات تدريجية موجهة
يف األساس نحو النمو االقتصادي ،وسمحوا للمفكرين ومؤسسات الثقافة بأداء بعض
األدوار التقليدية .أما الراديكاليون ،بقيادة ماو تيس تونغ ،فقد استخدموا السلطة
لدفع التحول العميق إىل األمام ،وعندما متكنوا من التأثري البالغ يف األحداث تق َّلص
استخدام املفكرين ،ومنهم العلامء واملعلمون ،للمكتبات التي ُو ِّجهت إىل خدمة
الجامهري ،وتحولت إىل أدوات سياسية أكرث من كونها فكرية أو اقتصادية .وأفضت
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الرصاعات حول رسعة الربامج االجتامعية وتوجهها  -يف النهاية  -إىل شق وحدة
َ
صدام ت َّثل يف الثورة الثقافية (من العام  1966حتى
الحزب ،وتحويل املشهد إىل
العام  ،)1976وقسم األمة إىل قطبني متباعدين ،وهدد وجود مكتباتها.
ألح ماو عىل نبذ
بالنسبة إىل ماو كانت الثورة الثقافية هي املعركة األخرية؛ فقد َّ
كل أشكال االعتدال .وأقنع الشباب املتعلم يف الصني بأن الثورة الحقيقية ال ميكن
لها أن تتحقق إال بنبذ كل ما هو «قديم»؛ فهيمن عىل البالد نوع من الهسترييا
األيديولوجية املامثلة للتعصب الديني .إن التطرف هو العدو الطبيعي للكتب،
وعندما خرج املاويون عن السيطرة كانت العواقب مأساوية .يرسد هذا الفصل
قصة ضياع الكتب واملكتبات يف الصني يف أثناء هذا العقد الشائن .وهي قصة صدام
الجناح اليساري املتطرف بالثقافة املوروثة ،وقصة عن كيف ُد ِفع مبجتمع قديم
يتسم بإجالله العميق للثقافة والتعلم ،يف غضون فرتة قصرية نسب ّيا ،إىل هجر تراثه
من الفنون واآلداب ،وتدمري كتبه ومكتباته .إنها حكاية مبنزلة جرس إنذار ينبه إىل
التهديد الذي يشكله ،بل يفرضه ،التعصب الثوري عىل الرتاث الثقايف.

الصني قبل العام 1966

للصني إرث ممتد من الثقافة .وترجع أقدم سجالتها املكتوبة إىل عهد ساللة
شانغ ( Shangالتي حكمت بني العامني  1766و 1122قبل امليالد) ،وقد كتب أول
تاريخ رئييس عن الصني يف العام  100قبل امليالد تقريبا .ومنذ األزمان القدمية حفظ
الصينيون سجالت باألحداث الكربى والسالالت الحاكمة ،وأنتجت قرائحهم أعامال
أدبية مهمة تحت رعاية الدولة .وكان أغلب الكتاب املهمني ،فيام قبل العام ،1900
موظفني يف الحكومة ،وهي مهنة تضفي عىل شاغلها أعظم مكانة .ويف الواقع كانت
امتحانات الحكومة تخترب مهارات املتقدمني يف النرث والشعر .وكانت أغلب األعامل
األدبية الصينية  -يف فرتة ما قبل الشيوعية ،مبا فيها األعامل عن الكونفوشية -
تقدم درسا أخالق ّيا ،أو تعرب عن فلسفة سياسية ( ،)Knechtges 1996وبذلك كانت
السياسة واآلداب فرعني مرتابطني تراثيا.
وخالل نحو  4000عام من حكم أرس متمركزة ومستبدة (من العام  1766ق.
م .حتى العام 1912م) كان االستقرار النسبي يرتاجع فتسود فرتات عنف انتقالية
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عندما تحل أرسة حاكمة محل أخرى .وكانت اإلصالحات اإلدارية والفلسفية
املصاحبة لهذه التحوالت ،والحيوية الثقافية تنمو وتخبو .وعىل نحو معتاد َع َمدت
كل أرسة حاكمة جديدة إىل جمع املكتبات ،وبالقدر نفسه من االعتيادية كانت
األرسة الحاكمة التالية تبدِّد تلك املكتبات أو تدمرها .وعىل رغم ذلك ،ظلت البنية
األساسية لالستبداد هي ذاتها .وبدءا من القرن التاسع عرش تعرضت عزلة الصني
وحكمها الذايت للخطر بسبب التجار األجانب وحكوماتهم الكولونيالية ،مبا فيها
الربيطانية والفرنسية واألمريكية .اضطرت أرسة املانشو  ( ،)The Manchusالتي
أسست حكمها يف العام  ،1644إىل توقيع معاهدات تتوافق مع االمتيازات الخاصة
املمنوحة لألجانب املكروهني للغاية ،فسيطر عىل الصينيني شعور بخزي بالغ أمام
الهيمنة األجنبية .تصاعد التوتر وأسفر مدُّ النزعة القومية عن اندالع سلسلة من
الثورات ،كانت أخطرها «ثورة املالكمني» (   )The Boxer Rebellionيف العام
 .1900انخرط «املالكمون» ،وهم أعضاء يف جمعية رسية ،يف حمالت كراهية ضد
األجانب ،لكن القوى الغربية سحقتهم فيام بعد .فقدت أرسة مانشو قدرا كبريا
من مكانتها ،وكان لزاما عليها أن تسدد غرامات ضخمة .وألنهم أدركوا أن استعادة
الحكم الذايت يتطلب استيعاب أفكار سياسية ونظم وتقنيات غربية ،رشعوا يف
سلسلة من اإلصالحات( . )Pfaff 1993ومع ذلك ،كان معدل تقدم هذه اإلصالحات
بطيئا جدّا؛ فاشتد االستياء الثوري .وعقب ثورة قام بها الجيش تخىل اإلمرباطور
األخري ،بو يي  ،Pu Yiالبالغ من العمر  6أعوام ،عن العرش يف فرباير  ،1912وسلم
السلطة إىل حكومة جمهورية جديدة.
كان ينقص هذا النظام اإلجامع ،وكان أضعف من أن يكبح النزاعات املتصاعدة
التي ستبقي الصني يف حالة اضطراب .استنزفت الرصاعات عىل فرض السيطرة يف
هذا البلد املرتامي األطراف أعوا َم النصف األول من القرن .وبطبيعة الحال ،لطاملا
كانت اإلحصائيات صعبة املنال يف الصني بسبب الرسية التي ترضب عىل املعلومات،
واملساحة الشاسعة للبلد ،واإلجراءات املعيبة لجمع البيانات ،وميل اإلدارات املحلية
إىل تزييف األرقام ،لكن جميع املؤرشات تتحدث عن أن الصني خاضت يف بحر من
الدماء عىل مدى هذه الفرتة .بحلول العام  1922جلب التنافس بني أمراء الحرب
الفوىض والحرب األهلية للبالد ،ففقد النظام الجمهوري ،الذي ابتيل بالرصاعات
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الداخلية ،زمام السيطرة .ومن ثم برزت مجموعتان سياسيتان إىل صدارة املشهد،
هام الحزب القومي والحزب الشيوعي .وانخرط الطرفان يف حرب أهلية ال تنقطع
تقريبا ،يتنافسان فيها عىل دعم الشعب ،واعرتاف القوى الدولية .يف هذه األثناء ،يف
العام  ،1931أحست اليابان بانهامك الصينيني يف نزاعاتهم الداخلية فاحتلت منشوريا
 ،Manchuriaوأقامت دولة «مستقلة» جديدة ،هي مانشوكو  ،Manchukuoالتي
أدارت شؤونها بالطبع تحت االنتداب .يف العام  ،1937شن اليابانيون الحرب عىل
عجلت هذه الحرب بإبرام
الصني يف محاولة إضافية مل ِّد نطاق سيطرتهم العسكريةَّ .
حلف بني القوميني والشيوعيني ،فأسفر عن دحر اليابانيني يف العام  .1945وعىل
الرغم من أن جهودهام املتضافرة كللت بالنجاح ،فقد اندلعت حرب أهلية ضارية
عىل الفور بني الفصيلني ،دارت رحاها حتى العام .1949
يف أثناء هذه الحرب األهلية ،وتحت وطأة الضغوط التي خلقتها الرصاعات
السابقة ،تزايد تآكل أساليب الحياة الصينية التقليدية مع فرض التجنيد اإلجباري،
وضياع املحاصيل ،وارتفاع التضخم ،واتساع نطاق املجاعة .وتحت سيطرة شيانغ
كاي شيك  Chiang Kai-shekنجح الحزب القومي الفاسد يف عزل قطاع كبري من
الشعب؛ ألنه لجأ إىل أسلوب القوة الغاشمة .أما ماو تيس تونغ والحزب الشيوعي
فقد توصال إىل أن البطش وحده لن يحدث تأثريا .لقد كانوا يف حاجة إىل «جبهة
ثقافية» تجذب جميع قطاعات املجتمع ( .)Boorman 1966مال الشيوعيون إىل
معاملة الفالحني معاملة كرمية ،وكسب و ِّد املفكرين .وقدَّموا للجامهري الحامسة
الثورية والنزاهة األيديولوجية (الشخصية) بوصفها ترياقا ضد الفساد ،واستغلوا
نقص اإلميان الجامهريي بالقوميني.
كانت أقدام ماو قد ترسخت بالفعل يف الحزب الشيوعي بوصفه محاربا وثور ّيا
وواضع اسرتاتيجيات .ولد ماو يف العام  1893لواحد من الفالحني مالك األرايض ،وتلقى
تعليام أساس ّيا قبل أن ينبذ الحياة الريفية ويتجه إىل املدينة ليتدرب عىل التدريس .يف
العام  1918انتقل ماو إىل بكني ليعمل مساعدا يف مكتبة بجامعتها .كان عمله بسيطا،
ومكانته متدنية ،وكان يتحدث بلكنة ريفية واضحة ال تكاد تفهم .وهناك احتك بعباقرة
الفكر يف الصني ،وكام سيزعم الحقا ،نأى هؤالء بأنفسهم عنه (َّ .)Thurston 1987
واطلع
يف بكني أكرث وأكرث عىل حركة سياسية مثرية هي املاركسية ،وتابع اهتاممه بها بعقد
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صلته بأحد الق ِّيمني عىل املكتبات ،وهو شخص راديكايل يدعى يل تا شاو Li Ta-chao
الذي أدار مجموعات لدراسة املاركسية يف مكتبه ،املعروف باسم «الغرفة الحمراء»
 «Red Chamber» (Nelson and Nelson 1979).يف العام  1921نظم ماو وأحد
عرش شخصا يف شنغهاي الحزب الشيوعي الصيني ،وكونوا يف نهاية األمر جيشا.
والج َلد الذي أظهره
توطدت مكانة ماو بوصفه زعيام لهذه الحركة بفضل متاسكه َ
يف أثناء املسرية الطويلة لعام  ،1934وهي الرحلة امللحمية التي استغرقت عاما،
وقطع فيها املشاركون  6آالف ميل لتجنب تطويق القوميني لهم .ويف مقاطعة شان
يش  Shaanxiالنائية حشد ماو الشيوعيني الناجني البالغ عددهم نحو  20ألفا (من
إجاميل  100ألف) .عىل أرض هذا املعسكر ،أقام ماو أركان شيوعية صينية متف ِّردة.
أعاد ماو بناء املاركسية اللينينية (صيغت يف األساس باعتبارها حركة للطبقة العاملة
الحرضية)؛ لتكون عقيدة ثورية قامئة عىل طبقة الفالحني.
انترص الشيوعيون ،ويف العام  1949انسحب القوميون إىل تايوان .أما
الشعب الصيني الذي أنهكته الحرب واالضطراب والعنف االجتامعي والسيايس
املزمن فقد تط َّلع إىل الشيوعيني الستعادة االستقرار واإلصالح .وأصبح ماو،
رئيس الحزب الشيوعي ،بطال وطن ّيا ُيحتفى به ّأيا احتفاء ،فكان أول رئيس
لجمهورية الصني الشعبية .وخالل عملية إنشاء دولة استبدادية يف مطلع
الخمسينيات كانت التغيريات الجذرية تفرض عىل نحو يومي .ويف سعيه إىل
مواصلة هذه املسرية ،بل زيادة رسعة اإلصالح ،بدأ ماو ينزعج من القيود التي
يفرضها املعتدلون ،لكن سلطته يف ذلك الوقت مل تكن مطلقة .سعى ماو إىل
بناء قاعدة لسلطته ،فاستغل ميل املجتمعات االستبدادية إىل أيديولوجيات
تتحول إىل ما يشبه الديانات العلامنية التي يكون مدارها زعيام معبودا ذا
قدرة غري محدودة .ويف ظل توجيه ماو ُد ِفع الصينيون إىل نبذ الدين التقليدي،
مبا يف ذلك أخالقيات الكونفوشية ،واعتناق املاوية ،وهي شكل ماشيخي من
الشيوعية .أدت املاوية العديد من األدوار والوظائف التقليدية للدين (Zuo
 ،)1991وتبوأ ماو مكانة عليا لدى شعبه .وعىل رغم أن ماو كان منعزال جسد ّيا
فإنه تبدى يف صورة أبعد ما تكون عن إله مجرد ،فصدَّ ر للجامهري وَهْ م الحميمية
والرشاكة (ُ .)Buchheim 1968ش ِّبهت العالقة بني ماو وشعبه بتلك التي تربط
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«موجه الدفة العظيم» و«املعلم العظيم»
الشمس بع َّباد الشمس ،ونودي مباو
ِّ
و«الشمس الحمراء» و«ماشيخ العامل» .ومع مستهل الثورة الثقافية يف العام
 1966كان أيُّ ظهور علني ملاو يفجر بني صفوف حشود الجامهري ينابيع يتدفق
منها عشق ذاهل .وصارت كتاباته (الكتاب األحمر الصغري) «Little Red
نصا مقدسا يدرسه الشعب بأكمله ،ويحمله كأنه متيمة .وكانت األرس
ّ ،»Book
تقف ليال ونهارا أمام صورة ماو تؤدي طقوسا ،ويسألونه اإلرشاد والتوجيه،
ويق ِّرون بخطاياهم ،وارتدى الناس شارات تحمل صورته ،ولهجت ألسنتهم بأغان
مقدسة ،وأدوا رقصات لتكرميه .وبحلول عقد الثورة الثقافية الحظت زوجة
السفري األمرييك الصينية األمريكية  -بإحساس يسيطر عليه رعب  -أن الناس
«يكيلون الثناء للرئيس بحامسة كأنهم كانوا منومني مغناطيس ّيا ،حامسة بدائية
للغاية ،ومتطرفة ألبعد حد؛ لدرجة بدا معها كأن  الصني ارتدت إىل زمن مل تعهد
فيه ُّ
تحضا بعد» (.)Lord 1990, 171
وعىل رغم أن النظام السيايس ملاو كان يف ظاهره مرتكزا عىل طبقات الفالحني،
وزادت كاريزمته بالتامهي معهم ،فإنه أظهر توجهات متناقضة نحوها .فعند مرحلة ما
وصف ماو شعب الصني البالغ عدده  600مليون نسمة بأن لهم خاصيتني مميزتني ،إذ
قال« :إنهم أوال فقراء .وثانيا ،عقولهم صفحات بيضاء .قد يبدو هذا من باب النقائص
لكنه يف الحقيقة يشء نافع .فأ َّما أنهم فقراء؛ فالفقراء يريدون التغيري ،ويريدون إنجاز
املهامت ،يريدون الثورة .وأ َّما أن عقولهم صفحات بيضاء ،فهي ألواح ميكن أن ُينقش
عليها أحدث الكلامت وأجملها( ...كام ورد االقتباس يف  (Short 1999, 488بدا ماو
فخورا بخلفيته كفالح ،ومرتاحا لتصدير صورته كرجل خشن .لكن عىل رغم أنه كان
يكيل املديح للفالحني يف خطاباته العامة ،فقد أظهرت سياساته ازدراء عا ّما لهم.
يصب يف مصلحة خططه مل يعبأ ماو بهالك ماليني من شعبه يف
وعندما كان األمر ُّ
مجاعات رفض أن يق َّر بحدوثها .وفيام يتعلق بوجهات نظره بشأن استخدام العنف،
مل يظهر ماو أي تناقض بني فلسفته وسياساته .ففي العام  ،1927كان ماو يشري
بالفعل إىل الدمار الذي سيجلبه عىل بلده فيام بعد ،إذ قال« :ومن دون مراوغة ،من
الرضوري خلق مناخ اإلرهاب لفرتة ما ...وال بد من القفز فوق القيود املالمئة حتى
نصحح خطأ»( .كام ورد االقتباس يف  .)Thurston 1987, 118بحلول األربعينيات
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«املناهض للثورة ال يختفي هكذا من التاريخ من
ه َّذب ماو تسويغه هذا فقال:
ِ
تلقاء نفسه ،إمنا األمر أشبه بكنس األرضية؛ فإذا مل َتظهر ِمقشة فلن يختفي الرتاب»
(كام ورد االقتباس يف   ،)Luo 1990, 286ومبا أن الثورة مستمرة صار العنف ملمحا
دامئا للشيوعية الصينية .شجع ماو البيئة املهووسة بالشك مل ِّوحا (يف أيِّ وقت)
بخطر الخمسة يف املائة من الناس الذين هم أعداء الدولة ،حتى ي ِّربر سياساته
االجتامعية الوحشية .شدَّد ماو وأتباعه اإلجراءات القمعية كلام اجتمعت يف أيديهم
سلطة كافية .عادة ما استهدفوا املفكرين واملنافسني السياسيني ،بل أيَّ منشقني
ممن ميكن إلقاء اللوم عىل متردهم املفرتض أو الفعيل ،باعتباره دوما سبب تباطؤ
الوصول إىل املجتمع املنشود .وباسم حب ماو مل يدَّخر أتباعه جهدا يف مامرسة
الوحشية والقمع يف أثناء السعي إىل غرس الوالء والتوجه السيايس القويم يف الصني
(«  .)Jiaqi and Gao 1996ما من شخص كان يف استطاعته الفرار ،فهو إ َّما ُيدين
[اآلخرين لنقص إخالصهم] وإ َّما ُيدان» ( .)Zuo 1991, 105وبوجه عام ،م َّثلت
الحمالت فرصا لتوسيع نطاق القبضة االستبدادية للحزب عىل الناس .وقضت سلطة
الحكومة الشيوعية  -يف النهاية  -بأن يرتعد الشعب بأكمله خوفا من أن يدخل يف
عداد الخمسة يف املائة الذين ظن ماو أنهم األعداء (.)Thurston 1987
ّ
مستهل بــ «ديكتاتورية الربوليتاريا»،
بدأ الحزب الشيوعي حكمه يف العام 1949
حيث يراقب الحزب جميع آليات األمن :الرشطة واملحاكم والسجون والجيش .وكان
إعداد السكان رضور ّيا للخطوة التالية :عن طريق تفكيك التنظيامت البريوقراطية
واالجتامعية القامئة وإعادة بنائها وفقا للنامذج االشرتاكية .بالنسبة إىل الشيوعيني
كان الناس الذين ألهموا الثورة أنفسهم مادة ُتستخدم ،مثل الهاون والطوب وألواح
الخشب واملسامري ،لتشكيل الهيكل االجتامعي الجديد ( .)Rummel 1994وبعض
هذه املواد مل تكن تناسب الهيكل الجديد .صار الحزب متفانيا يف تعيني األعداء
الطبقيني .أدار الكوادر ،وهم املسؤولون الذين كانوا يف العادة أعضاء الحزب،
«جلسات رصاع طبقي» ،وهي اجتامعات عامة شجعوا فيها الفالحني والعامل عىل
مواجهة الطبقات العليا القدمية مواجهة لفظية وجسدية .سارت االجتامعات عىل
منط االتهام واالعرتاف اإلجباري ،وكثريا ما انتهت بإعدامات بإجراءات موجزة .يف
السنوات األوىل العديدة للشيوعية ،لقي ما يرتاوح بني مليونني وخمسة ماليني
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شخص ،ممن صنفوا بطريقة فضفاضة «مالك أراض» ،حتفهم رميا بالرصاص ،أو
شنقا ،أو بقطع رؤوسهم ،أو برضب أفىض إىل موتهم ،أو تثبيت أجسامهم عىل
حوائط البنايات باملسامري ،أو دفنهم وهم أحياء ،أو غمرا باملاء ،وتركهم يتجمدون
يف العراء خالل فصل الشتاء (« .)Becker 1996االنتباه للمؤامرات ،واتخاذ األعداء،
وتعيني املواطنني الطاهرين واملدنسني الذين ال خالص لهم ،ومتزيق الفرد إىل اثنني -
كلها صارت مالمح سياسة الدولة ...وكان معنى هذا تصنيف الناس إىل أخيار وأرشار،
ومراقبتهم بحيث ميكن تويل األخيار بالرعاية بينام تفرض القيود عىل األرشار ،وتشن
حمالت إللهام بعض الناس وترويع آخرين (.)White 1989, 315
من العام  1950حتى العام  1956ركزت الحكومة عىل تصنيف املواطنني ،فهم
إما «طبقة الربوليتاريا» ،وإما «أعداء طبقيون» .وتألفت طبقة الربوليتاريا من خمس
فئات حمراء ،هي :العامل ،والفقراء والفالحون من الطبقة املتوسطة الدنيا ،والجنود
الثوريون ،والكوادر الثورية ،والشهداء الثوريون .أما األعداء الطبقيون فكانوا سبع
فئات «سوداء» هي :مالك األرايض ،والفالحون األثرياء ،والرجعيون ،والعنارص
الفاسدة ،واليمينيون ،والخونة ،والجواسيس .وأضيفت فئة ثامنة هي «الكالب
الرأسامليون يف املناصب الرسمية» ،وتاسعة هي املفكرون (العلامء واملعلمون
والفنانون والكتَّاب) (.)Lin 1991, 3
ومبجرد أن ُيصنَّف شخص ما ،ينسحب التصنيف عىل عائلته بكاملها ،وتسجل
األنشطة السياسية واالقتصادية للفرد يف ملفات يحفظها الحزب .واعترب األشخاص
يف التصنيفات السوداء (غري الربوليتاريني) منحلني اجتامع ّيا ،ومن ثم خارجني عىل
القانون يتعذر إصالحهم .ونرشت الصحف واإلذاعة وخطب املسؤولني املحليني
فكرة أن األعداء الطبقيني سيعاملون بقسوة و ُيقتلون إن لزم األمر .ودعمت
مجموعات القراءة اإللزامية التي كان ميكن أن متتد ساعتني أو ثالث ساعات
يوم ّيا ،حمالت أضفت طابعا مؤسس ّيا عىل هذا التصنيف والتمييز .كان املنتظر
من الناس أن يستدمجوا املعتقدات االجتامعية ثم ُيظهروا التزامهم باملشاركة يف
املواجهات التي يديرها الكوادر ،حتى عىل حساب عالقاتهم مع جريانهم وزمالئهم
وأفراد عائالتهمَّ .
حل مناخ من الخوف واالرتياب محل التفاعل اإلنساين املعتاد.
وما زاد من أثر جلسات الرصاع الطبقي أنها كانت تقام يف محيط اعتقايل ،فغالبا
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ما اتخذت أماكن إعادة التعليم هذه شكل معسكرات عمل ضخمة مامثلة
للغوالغ السوفييتي(٭)(. )Soviet Gulags
قلة من الصينيني ،الذين جرفتهم مصائرهم ،كانوا عىل وعي برصاعات السلطة
التي عصفت بالحزب الشيوعي .تأرجح التسلط عىل السياسة بني اليساريني
املتشددين ،أي الراديكاليني ،ومنهم ماو تيس تونغ الذي أراد تغيريات رسيعة
وجذرية ،وبني القادة اآلخرين األكرث اعتداال وحرصا ،والذين رأوا أن التغيريات يجب
أن تطبق برو َّية وتد ّرج .كانت للفصيلني يف الظاهر األهداف ذاتها ،لكن الراديكاليني
سعوا إىل فرض مجتمع غري طبقي فورا مهام تكن كلفته ،بينام أكد املعتدلون أهمية
توفري مخزون األغذية وتطوير االقتصاد ،بحيث ميكن أن تتخطى األمة فرتة التحول.
ومع أن كليهام حافظ عىل وحدة الحزب يف الظاهر ،بيد أن حدة القطبية زادت
رسا املعتدلني بوصفهم مناوئني للثورة ،بينام كبح
بينهام أكرث؛ إذ أدان الراديكاليون ّ
املعتدلون بصعوبة اشمئزازهم من العواقب الناجمة عن برامج الراديكاليني الهوجاء
وغري العملية .أ َّثر هذا املد والجزر لهاتني الرؤيتني ،الذي ظهر عىل سياسة الحزب،
يف جميع مستويات املجتمع .فعندما كان الراديكاليون هم من يرسمون خطوط
انصب االهتامم عىل األهداف األيديولوجية ،ففي التعليم  -عىل سبيل
السياسة
َّ
الحمر ،أيْ التثقيف السيايس للفالحني.
املثال  -كان الهدف هو خلق املواطنني ُ
وعندما يسيطر املعتدلون يتحول االهتامم إىل التعليم الفني واملعايري األكادميية
ُ
السياسات التي رسمها
واملحتوى و«تخريج الخرباء» .ويف املعرتك االقتصادي َت َر َكت
الراديكاليون ألسباب أيديولوجية ،مثل القرار املتهور بإنشاء كوميونات ،آثارا مدمرة
عىل النمو والتنمية يف األغلب .كانت هذه هي الحال يف التحرك الذي أطلق
عليه اسم «القفزة الكربى إىل األمام» )”(The Great Leap Forward “GLP
(من العام  1958حتى العام  ،)1961حيث تفشت مجاعة قومية نجمت عن
إصالحات مفاجئة ودرامية .كان املسار الذي اتخذه الراديكاليون الصينيون يف
(٭) غوالغ :مخترص عبارة روسية تعني «اإلدارة الرئيسية ملعسكرات العمل اإلصالحي» .شاعت الكلمة بعدما نرش
ألكسندر سولجنتسني كتابه «أرخبيل الغوالغ» يف العام  .1973تتحدث التقديرات عن قتل ما يرتاوح بني  15و30
مليون رويس يف تلك املعسكرات بسبب ظروف املعيشة القاسية ،واإلعدامات بإجراءات موجزة ،وندرة الطعام
داخلها[ .املرتجم].
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أثناء فرتة القفزة الكربى إىل األمام صورة من املسار الذي اتخذه السوفييت قبل
عرشين سنة؛ إذ صممت حملة تطبيق الرشاكة الجامعية ،التي بدأت يف العام
 ،1929وركزت عىل أوكرانيا ،لتثوير الزراعة الروسية ،وتكوين فائض من الحبوب
يدفع جهود التحول إىل التصنيع إىل األمام .هذه الحملة القامئة عىل أفكار ماركسية
لينينية طالت جميع مظاهر املِلكية الفردية والحياة الريفية .عندما عارض الكوالك
( ،)Kulaksوهم فالحون مالك أراض ،خطط الشيوعيني استولت الحكومة املركزية
السوفييتية عىل حبوبهم .هذا التحرك ،باإلضافة إىل انعدام فاعلية الكوميونات
الجديدة ،أحدثا مجاعة حصدت  11مليون شخص .كانت تلك املجاعة التي ُتركت
لتستكمل دورانها ،أداة محورية يف سحق الكوالك والقومية األوكرانية بل سحق
مقاومة الفالحني كلها يف واقع األمر .فداحة املجاعة صارت رسا من أرسار الدولة،
وكانت السيطرة االستبدادية هي املفتاح الرئييس يف قمع جميع الدالئل عىل وحشية
النظام الستاليني ،وسوء إدارته والعواقب الوخيمة لتطبيق نظريات أيديولوجية.
أسس التعامل الرسي مع املجاعة منطا لقمع املعلومات كان قد صار ملمحا معتادا
لألنظمة الشيوعية .وكان نرش معلومات تؤثر سلبا يف املبادئ األساسية للشيوعية أو
إدارة الحزب رضبا من الخيال .فاإلقرار بالخطأ أو اإلخفاق ميكن أن يهدد مصداقية
النظرية االشرتاكية التي بني عليها هيكل الدولة بكامله .لذلك ،كام كتب الروايئ
بوريس باسرتناك   Boris Pastrnakيف «دكتور جيفاغو» « ،»Dr. Zhivagoفإنه يك
ُيرضب ستار عىل إخفاق تجربة الرشاكة الجامعية« ،يجب أن يربأ الناس ،باستخدام
كل وسائل اإلرهاب ،من عادة التفكري وتكوين اآلراء بأنفسهم ،وأن ُيدفعوا دفعا إىل
أن يروا ما ليس له وجود ،وأن يؤكدوا نقيض ما يرون بأ ِّم أعينهم» (كام ورد االقتباس
يف .)Conquest 1986, 331حتى أعضاء الحزب أنفسهم يجب أن يتعلموا إغامض
أعينهم؛ ففي العام  ،1937بعد  3سنوات من املجاعة ،جرى التخلص من مليون عضو
حزيب يف روسيا فيام بات يعرف باسم «عهد اإلرهاب الكبري يف روسيا» (Russia’s
 ،)Great Terrorوهي حملة لضامن امتثال الجميع لهذا املبدأ (.)Rummel 1994
وبعد نحو عرشين سنة من املجاعة الروسية ،أفادت حملة ماو لتطبيق
الرشاكة الجامعية من الصمت الذي ُفرض عىل املجاعة يف أوكرانيا .ال بد من أن
ماو علم أن مآل التجربة الروسية كان كارث ّيا ،لكن يبدو أنه عزا هذا اإلخفاق
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إىل أخطاء يف التطبيق ،ال إىل خلل يف النظرية االشرتاكية .فقد أراد ماو ،بإطالقه
«القفزة الكربى إىل األمام» ،أن يظهر أن الصينيني  -بقوة إراداتهم والتزامهم التام
 ميكن أن يحققوا الشيوعية بنجاح أكرب من السوفييت .بدا أن ماو ،مثل ستالني،ينظر إىل الجامهري باعتبارها مطواعة إىل درجة خداع الذات ،وقد استخدم آليات
السلطة املطلقة إلنفاذ اإلصالحات .لكن من ناحية أخرى ،عىل عكس الزعيم
السوفييتي ،مارس ماو زعامة كاريزمية إللهام الصينيني الذين طحنهم الفقر باألمل
يف الرخاء واملستقبل اليوتويب .ك َّرس العامل الحرضيون شديدو الحامس ساعات
عديدة من العمل اإلضايف لزيادة اإلنتاج ،بينام ذهب سكان الحرض اآلخرون،
مبن فيهم الطالب واألكادمييون ،إىل الريف لالضطالع بأعامل يدوية قاسية يف
مشاريع املزارع وبناء السدود .استُحث الجميع عىل بناء أفران يف أفنيتهم وإنتاج
الفوالذ تحقيقا لالكتفاء الذايت .لقد شهد أسلوب حياة الفالحني الذين مل يكونوا
فرحني متاما ،تثويرا ،إذ ُألغيت املِلكية الخاصة ،وعُ طلت أمناط اجتامعية تقليدية.
ُوأجربت العائالت عىل تناول الطعام يف مطابخ مشرتكة ،وتلقى األطفال رعاية
وحظرت املامرسات الدينية والثقافة الفولكلورية .بل لقد ُقمع التامهي
جامعيةُ ،
مع أيِّ أساس من األسس التقليدية للمجتمع (مثل األرسة واآللهة واملامرسات
الزراعية املحلية) ،مثلام ُقمع أيُّ تعبري عن الفردية؛ فقد احتل الوالء للمجموع
والجهود الرامية إىل إنشاء مجتمع اشرتايك أهمية عظمى يف الصني.
أسفرت الجهود الجامعية عن زيادات أولية وظاهرية يف إنتاج الحبوب والفوالذ،
لكن هذه املستويات الزائفة مل يكن يف اإلمكان املحافظة عىل استمراريتها؛ فقد
استندت هذه الزيادات إىل تضحيات غري مستدامة من العامل ،وتخطيط قصري النظر
استنزف املوارد الطبيعية يف النهاية ،وأساليب مضللة تجاهلت املعرفة التقليدية
أو اإلمربيقية .إن ازدراء ماو االعتامد عىل «املعرفة املستمدة من الكتب» ،الذي
أعرب عنه أوال يف كتابه «مقاومة عبادة الكتب» (،)Oppose Book Worship
تجىل يف سياسات القفزة الكربى إىل ألمام .نصح راديكاليو الحزب الجامهري بإسقاط
النظريات واملعرفة املستمدة من الكتب ،واالعتامد عىل إضافة الخيال للعمل،
والترصف «بشكل عفوي» ،واستغالل «الحامس الفالحي» (.)Becker 1996, 62
بعد ميض السنة األوىل بدأ اإلنتاج الزراعي يتناقص ،واستُنزفت أفر ُان الباحات
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الخلفية التي أثني عليها كثريا األوا َين املعدنية والحديد ،لكنها أنتجت أنواعا عدمية
صممها فالحون .ومع ذلك ،فالنجاحات
الفائدة من الصلب ،وانهارت السدود التي َّ
املبكرة أثني عليها و ُر ِّوج لها إىل درجة استحال معها اإلقرار بالواقع الذي َّ
تكشف
بعد ذلك؛ فقد ُح ِجبت الحقيقة بأرقام اإلنتاج املزيفة والتقارير املبالغ فيها.
أنكر ماو وأعضاء الحزب الراديكاليون التقارير التي تحدثت عن وقوع
مجاعة ،ووصفوها بأنها تزييف من جانب مناويئ الثورة واليمينيني .خ َّيم «مناخ
من جنون العظمة   والزيف   واألكاذيب والوحشية» يف الوقت الذي أفضت
فيه البيانات املتضخمة ،باستمرار ،عن املحاصيل إىل فرض رضائب أكرب عىل
الحبوب ( .)Becker 1996, 87وعندما مل يعد يف استطاعة الفالحني الوفاء بسداد
الرضائب ،اتهمهم ماو باكتناز األموال ومناوأة الثورة .استولت الحكومة عىل
الحبوب بكل قسوة بديال للرضائب ،حتى مع تضور الفالحني جوعا .ورسعان
ما سقط الناس موىت يف الشوارع ،ولجأ البعض إىل أكل لحوم البرش (،)Yi 1996
فكانت تلك ظروفا عصيبة ال ميكن إنكارها .ومع ذلك ،استمر كبح املعلومات
بشأن املجاعة ،يف إعادة مذهلة لتعامل الحزب الشيوعي الرويس مع املجاعة
األوكرانية .ولعل ماو وافق لينني الذي عارض تقديم مساعدات لضحايا املجاعة،
محتجا بأن الجوع من شأنه أن يحقن الجامهري بالراديكالية .وقد قال لينني يف
ّ
وقت سابق« :من الناحية النفسية ،هذا الحديث عن إطعام املتضورين جوعا
ليس إال كالما عاطف ّيا عذبا هو من سامت طبقة اإلنتلجنسيا الروسية» (كام
ورد االقتباس يف  .)Conquest 1986, 234ولعل ماو رأى املجاعة ،كام رآها
ستالني مجر َد عقاب لطبقة الفالحني غري املتعاونة (Jonassohn and Bjornson
 .)1998وبالنسبة إىل املاويني ،بكل تأكيد ،كانت حتمية إطالق «قفزة كربى إىل
األمام» يف اإلنتاج والتحول االجتامعي أرجح كفة من كلفة األرواح التي ُأزهقت.
ثم انعكست حركة بندول الحزب؛ إذ عمد املعتدلون ،الذين روعتهم
املجاعة وانخفاض محاصيل الحبوب ،إىل قلب العديد من مبادرات الرشاكة
الجامعية ،وسمحوا بدرجة ما من املِلكية الخاصة واملبادرة الفردية ،ونجحوا
يف تحقيق استقرار يف االقتصاد .وعندما قرر القادة عدم دعم سياسات ماو،
انسحب الزعيم الشيوعي إىل ح ٍّد ما من املشهد الوطني ،واستغل السنوات
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القليلة التي أعقبت ذلك يف إعادة بناء قاعدة سلطته وتوسيع نطاقها .وبالنسبة
إىل ماو ،كان املعتدلون مراجعني يخونون الثورة وو ْعدَها بالتحول االشرتايك.
وعندما تراجعوا عن دعم تصوراته بدأ ينظر إليهم باعتبارهم خونة لشخصه
ولأليديولوجيا .ووفقا لطبيبه يل جيسوي )« ،Li Zhisui (1994، 125كان ماو
املركز الذي يدور الجميع يف فلكه .فقد كانت إرادته هي الحاكم األعىل .وكان
الوال ُء ،ال املبدأ ،الفضيل َة األسمى» .وهؤالء الذين تجاوزوا ماو يف «القفزة الكربى
إىل األمام» دفعوا مثنا باهظا فيام بعد.
لعل املجاعة التي أحدثتها مبادر ُة «القفزة الكربى إىل األمام» هي الكرب األكرب
عىل اإلطالق الذي عاىن الصينيون تحت وطأته يف ظل الشيوعية (.)Becker 1996
تحدث الفالحون عن املجاعة كأنها دمار هائل .وقد كانت كذلك يف الواقع؛ إذ هلك
ما بني  27و 30مليون إنسان يف الصني .وعىل رغم ذلك فحتى يومنا هذا َيعزو
الحزب املشكالت يف أثناء «السنوات ا ُمل َّرة» لنهايات الخمسينيات وباكورة الستينيات
َ
تداول املعلومات عن تلك الفرتة .قلة من الصينيني
إىل الكوارث الطبيعية ،ويعوق
يف بدايات الستينيات هم من كانت لديهم فكرة ما عن مدى فداحة املجاعة ،وعدد
قليل ألقى باللوم عىل سياسات ماو يف ذلك .لذلك كان ماو قادرا عىل االستمرار
يف توجيه الحامس لقيادته إىل عبادة شخصه .وعىل رغم ذلك فمبادرة «القفزة
الكربى إىل األمام» ع ّمقت الصدوع التي فصلت بني املعتدلني والراديكاليني عىل
جميع مستويات البريوقراطية ،ونجمت عن هذه االختالفات حرب أهلية  -هي
الثورة الثقافية (من العام  1966حتى العام  - )1976وصفها البعض بأنها ليست
مؤجل لكل املسؤولني عن إنهاء املجاعة ،ووسيلة الستعادة سلطان
أكرث من تطهري َّ
ماو ( .)Becker 1996لقد كانت الثورة الثقافية محاولة يائسة أخرية من اليسار
املتطرف لفرض إعادة هيكلة املجتمع وفق الشيوعية الراديكالية ،واالستيالء عىل
السلطة والحفاظ عليها.

الكتب واملكتبات ومصري املفكرين

عىل مدى الجزء األكرب من تاريخ الصني اإلمرباطوريةُ ،وجدت املكتبات
املَلكية ،باعتبارها حجر زاوية ملنظومات التحكم يف املعلومات واملعرفةُ .كدِّست
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املجموعات أو ُط ِّهرت وفق العقلية السائدة يف النظام الحاكم .ومع أن املكتبات
املَلكية صارت مستهدفة بأعامل عنف يف زمن التمرد أو تغري األرسة الحاكمة،
كان يعاد تشييد املكتبات اإلمرباطورية وشبكات املعلومات دامئا ،وواصلت ،إىل
جانب املكتبات الخاصة ،دعم االستمرارية الثقافية ،وعىل رغم أن درجة السيطرة
الفكرية التي مارسها األباطرة تنوعت فإن التعلم التقليدي والباحثني والنصوص
متتعوا بوجه عام بتقدير رفيع.
عقب اإلطاحة باألرسة الحاكمة األخرية يف العام  1912جرت محاوالت
إلدخال مؤسسات حديثة ،مثل املكتبات العامة واألكادميية ،إىل الثقافة الصينية.
وعىل الرغم من العنف والحرب األهلية اللذين عصفا باألمة قبل العام 1936
شهدت املكتبات زيادة يف عددها مبقدار مثانية أمثال يف أثناء تلك الفرتة .غري
أن هذا التقدم تعطل يف أثناء الحرب ضد اليابان ()1945 - 1937؛ فالقوات
اليابانية الغازية ،التي قتلت من الصينيني عددا يرتاوح بني مليونني وستة ماليني
يف أثناء االحتالل ،دمروا أو بدَّ دوا ما بني  2000و 2500مكتبة (.)Lin 1998
كانت مكتبات الكليات والجامعات أهدافا رئيسية للهجامت؛ فعىل سبيل املثال
ضاع ربع مليون كتاب ومخطوط ق ِّيم (بعضها ال ميكن تعويضه) يف أثناء القصف
الياباين لجامعة نانكاي  Nankai Universityيف تيانجني  Tianjinخالل العام
 .1937و ُنهبت من أرجاء الصني كتب عديدة ،وبيعت لجامعي الكتب اليابانيني
( ،)Fung 1984وبعض الكتب راح ضحية الدمار الذي سببته القوات الغازية.
وبحلول الوقت الذي ُطرد فيه اليابانيون و«حررت» الشيوعي ُة األم َة ،وصلت
املكتبات يف الصني إىل وضع كاريث .وإجامال انخفض عدد املكتبات من آالف إىل
أقل من  400مكتبة .ويف إطار برنامج الشيوعيني للهندسة االجتامعية رسعان ما
بدأ الشيوعيون يف إعادة بناء املكتبات وفقا لألهداف الصينية املاركسية التي
استوجبت انخراط املكتبات يف العملية الثورية ( .)Barclay 1995صارت املكتبات
المركزية ،و ُو ِّجهت نحو الرتكيز عىل نرش املواد السياسيةُ .طهرت املكتبات من
«املنشورات الرجعية والفاحشة و«العبثية» ،أي ذلك املحتوى الذي يتعارض مع
اض يف
التأويالت الشيوعية لألحداث التاريخية ،أو يؤيد مزاعم غربية بامتالك أر ٍ
الصني عىل سبيل املثال»( . )Ting 1983, 139بعض الكتب ُطحنت أو ُد ِّمرت،
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بينام ُحرص استخدام كتب أخرى يف نطاق ضيق .فإذا كانت نصوصا كالسيكية
سيسمح بحفظها؛ فالقيمة السياسية ملحتواها كانت توضع يف مستوى أعىل من
مجرد «عشق الكنوز األدبية»( . )Barclay 1995, 30وكان ينتظر من املكتبات
أن ترعى وتريب الثقافة السياسية عن طريق نرش املبادئ املاركسية اللينينية،
وتصدير االشرتاكية إىل املجتمع بوصفها البديل املرغوب للدين وغريه من
املؤثرات التقليدية األخرى يف السلوك اليومي (.)Buchheim 1968
املكتبات العامة عىل وجه الخصوص ،املصنفة من الحزب باعتبارها «أدوات
مشاريع ثقافية»ُ ،قدِّر لها أن تكون مفاتيح أساسية يف إعادة بناء الصني عىل
أسس شيوعية ،عن طريق توفري قنوات للوصول إىل «الثقافة» ،وهي تشري يف هذا
السياق إىل املنشورات التي تلبي احتياجات الجامهري وفق ما تقرره األيديولوجيا
الشيوعية .علم الشيوعيون أن الطباعة وسيلة ممتازة لنرش رسالتهم ،وباعتبار
املكتبات جهازا دعائ ّيا فإنها كانت ملتقى للندوات واملحارضات واملعارض
ومجموعات القراءة وعرض النصوص وقوائم القراءة .ووفرت املكتبات املتحركة
التي أطلق عليها اسم «حامالت الثقافة»  Culture Carriersاملطبوعات
للحقول واملصانع .ويف العام  1950أنشئت آالف املكتبات الريفية لدعم جهود
حمالت القراءة التي وضعت لحمل الثقافة إىل  70يف املائة من الرجال ،و 99يف
املائة من النساء يف الريف ،ممن ال ميكنهم القراءة ( .)Thurston 1987بحلول
العام  1956كان أكرث من  180ألف مكتبة ريفية قد ُأسست ،وارتفع عددها إىل
أكرث من  300ألف مكتبة يف أثناء «القفزة الكربى إىل األمام» (يف األعوام املمتدة
من  1958إىل  ،)1961بينام ماليني السكان يتضورون جوعا .كثري من هذه
املكتبات كان بدائ ّيا للغاية ،ومل تستمر سوى فرتة قصرية.
وكام كانت السياسات االقتصادية واالجتامعية مرهونة بتقلب السلطة بني
فصييل الحزب ،كان عىل مكتبات الصني مهمة أن تتواءم مرارا وفق العقلية
املهيمنة؛ ففي السنوات القليلة األوىل من الحكم الشيوعي ،عندما كان يجري
تأسيس النامذج املاركسية اللينينية ،استُحث الق ِّيمون عىل املكتبات عىل
مامرسة علم مكتبات راديكايل ،والرتكيز عىل دعم الثقافة السياسية الجامهريية،
أما توجيه الخدمات إىل املفكرين فقد عُ دَّ مسلكا خاطئا (.)Ting 1983, 139
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ويف أثناء الخطة الخمسية األوىل ( ،)1957 – 1953التي أظهرت أثر املعتدلني،
توسع من
أتاح تركيز األولوية عىل التنمية التقنية والعلمية للمكتبات أن ِّ
نطاق خدماتها املقدمة إىل املفكرين والدوائر العلمية .غري أنه عندما أطلق
الراديكاليون القفزة الكربى إىل األمام يف العام  1957فإنهم استهدفوا املفكرين
بوصفهم ميينيني (كبش فداء إلبطاء التقدم يف الخطة الخمسية) ،وعاد من جديد
التأكيد عىل التعليم السيايس الجامهريي .أما الذين عملوا مبوجب التوجيهات
القدمية فقد واجهوا التعنيف والتطهري .ثم يف خالل فرتة قصرية سيطر فيها
املعتدلون بني إخفاق القفزة الكربى إىل األمام وإطالق الثورة الثقافية يف ،1966
تراجعت الخدمات املكتبية .وعىل مدى عقدين من الزمان ،كانت األشياء التي
عُ دَّ ت يوما استقامة سياسية تتحول يف اليوم التايل إىل تخريب ،فدفعت مكتبات
ٍّ صاحب هذا النزوع أو ذاك.
الصني مثنا باهظا مع كل مد َ
وتأثر املعلمون واملفكرون أيضا بهذه التقلبات يف األجندة السياسية؛
فاملعلمون كانوا بني شقي رحى :ما بني ضغوط املعتدلني لتحقيق متيز أكادميي
وموجه إىل
وعلمي ،ومطالب الراديكاليني بتعليم عميل وقويم أيديولوج ًّيا
َّ
الفالحني (وبعبارة أخرى ،تخريج خرباء أو تفريخ مواطنني ُحمر) .وكان الق ِّيمون
عىل املكتبات واملفكرون واملعلمون يخضعون باستمرار لتمحيص يكشف مدى
التزامهم األيديولوجي ،لكن معايري املالءمة يف هذه املساحة كانت خاضعة للتأثري
النسبي لفصييل الحزب ،وهكذا كان مصري الق ِّيمني عىل املكتبات واملفكرين
واملعلمني رهنا بالتحوالت .عندما تحولت السياسات إىل اليسار واجه أفراد
هذه الفئات الثالث وصام وتطهريا حتميني ،وعندما اجتمعت السلطة يف يد
املعتدلني غالبا ما ُ
«أعيد تأهيل» هؤالء املتخصصني ،أي اعتربوا بأنهم تكيفوا مع
طرق التفكري الجديدة القومية ،واستُحثوا عىل استئناف مامرساتهم التقليدية.
إن الشيوعية يف جوهرها معادية للفكر باملعنى اإلنيس الليربايل ،وقد اتفق
املعتدلون والراديكاليون باألساس عىل هذا املبدأ .لكنهم اختلفوا بشأن مقدار
الخطر الذي مي ِّثله تراث الثقافة الرفيعة ،وبشأن االستغالل املمكن للمفكرين.
كانت السياسات األدبية مهمة للغاية بالنسبة إىل ماو؛ إىل درجة أنه بدأ
إصالحات قبل استيالئه عىل السلطة بسنوات عديدة ،يف العام  .1949علم ماو
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أن الحكام التسلطيني عىل مدى تاريخ الصني أمروا بأن تتداخل العوامل السياسية
واأليديولوجية والثقافية .واصل ماو ببساطة هذه االستبدادية يف ثوب جديد.
كانت النصوص الصينية الكالسيكية موضع شك بسبب ارتباطها بالطبقات
املهيمنة يف مرحلة ما قبل الشيوعية .ويف الواقع رأى ماو أن من ير ِّوجون لقراءة
الكالسيكيات الكونفوشية قد انحازوا إىل الثقافة اإلمرباطورية القدمية ،ويجب
أن ُيبادوا (ُ .)Zhang and Schwartz 1997وأدينت الكتب التي قصد بها
خدمة الطبقة الربجوازية وخضعت للرقابة ،بينام ُر ِّوجت الكتب التي تخدم
بوضوح الربوليتاريا (ُ .)Leys 1979
وطلب من الكتَّاب (وهم يف العادة من
ٍ
خلفية برجوازية) أن يركزوا عىل الوقائع االشرتاكية .ولزم فرض رقابة صارمة عىل
هؤالء ألنهم مثل كل املفكرين مييلون إىل التفكري املستقل .وكان الشيوعيون
عىل وعي بالرتاث األديب القوي الذي يقوم عليه تصور أن الكاتب دامئا ما يكون
ّ
مستقل عن السلطة السياسية – أي الكاتب بوصفه شوكة يف جنب املؤسسة.
الكاتب ألن
ووفقا للكاتب املوقر لو هسون  ،Lu Hsunفإن «رجل الدولة َيكره
َ
األخري ينرث بذور االنشقاق .وما يحلم به رجل الدولة هو أن ميلك القدرة عىل
أن َيحول بني الناس والتفكري ،ولهذا فهو يتهم دوما الفنانني والكتاب بزعزعة
استقرار دولته املنظمة» (كام ورد االقتباس يف .)Leys 1979, 44
يف ظل حكم الشيوعيني بدأ الكتاب الصينيون يظهرون سمة وصفها أحد
املراقبني بأنها «التملص الذهني» ( .)Moraes 1953, 33كان النزوع إىل اإلبداع
خطريا ومستحيال تقريبا يف كل حال؛ ألن النسيج االجتامعي السيايس للحياة بأكملها
كان محبوكا بحيث ال يرتك مجاال ملثل هذا املسعى ،سواء فيام يتصل باالستمتاع
املادي والخصوصية ،أو فيام يخص االستقالل النفيس أو الروحي (.)Leys 1979
تناول ماو هذه املسألة فقال:
«ولكن ألن تدمر املاركسية أي دوافع إبداعية؟ ستفعل ،بالتأكيد
ستدمر الدوافع اإلبداعية التي تنشأ من األيديولوجيا اإلقطاعية
والربجوازية والربجوازية الصغرية ،ومن الليربالية والنزعة الفردية
والعدمية ،ومن الفن ألجل الفن ،ومن النظرة األرستقراطية واملنح َّلة
والتشاؤمية ،بل وأي دافع إبداعي ال جذور له يف أوساط الشعب
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والربوليتاريا .وبقدر اهتامم الفنانني والكتاب الربوليتاريني ،أال يجب
أن تدمر هذه الدوافع برمتها؟ أرى أنها يجب أن ُتد َّمر ،بل وتدمر
تدمريا كل ّيا ،ويف هذه األثناء سيمكن بناء دوافع إبداعية جديدة»
(.)Mao 1967, 103–4

بحلول السبعينيات صارت الخطوط اإلرشادية واألمناط واملحظورات املفروضة
عىل الكتَّاب جامدة ومذهبية بصورة متطرفة؛ فالذت الشخصيات البارزة يف األدب
الصيني بالصمت ،يف إقرار ضمني بأنه يف ظل األنظمة السياسية املستبدة «تكون
ُ
ومحض الواقع تخريبا» ( .)Leys 1979, 46كتب جان
أبسط الحقائق ملمحا ثور ّيا،
فرانسوا ريفيل ) ) Jean-Francois Revel 1977, 52عن مثل هذه األنظمة فقال:
«النظام االستبدادي ال يدين عمال فن ّيا ألنه  -أي العمل  -يخفي دافعا سياس ّيا ،بل
ألن النظام استبدادي؛ فهو يرى أن للعمل الفني دامئا ُبعدا سياس ّيا ،ولو شئنا قدرا
أكرب من الدقة لقلنا :ليس له سوى ُبع ٍد سيايس ،فإ َّما أن يكون مع النظام أو ضده».
فأيُّ رواية مهام بدت غري سياسية ،فهي إمنا تصوغ بيانا ملجرد أنها صورت عالَام
تغيب عنه قيم الدولة املتطرفة وشواغلها ،ألنها تطرح عالَام بديال (.)Stieg 1992
وكان نشاط املؤرخني مجاال آخر ركزت عليه السياسات الثقافية للشيوعيني.
فبعد استيالئهم عىل السلطة يف العام  1949أعيدت كتابة التاريخ ليكون مرآة
تعكس وجهات النظر املاركسيةُ ،وأ ِمر املؤرخون باملشاركة يف الثورة عن طريق
تقليل استخدامهم املصادر الكالسيكية إىل أدىن حد ،والرتكيز بدال من ذلك عىل الفرتة
الثورية الحديثة ( .)Dutt and Dutt 1970ومع ذلك ،صدر مرسوم يف الستينيات
يحظر عليهم رصاح ًة أن يكتبوا تاريخ الحزب الشيوعي الصيني  -وهو حظر نفعي
يف ضوء حمالت التطهري املتواصلة واالتهامات املألوفة مبراجعة قراءة التاريخ .وإذ
تع َّذر عىل كثري من املؤرخني االلتزام بالخط الرسمي املتحول برسعة ،فقد لجأوا إىل
الدخول يف «فرتة اسرتاحة مطولة» من الكتابة عن الصني الحديثة (،)Leys 1979
بينام ركن آخرون إىل مجاالت غري سياسية نسب ّيا ،مثل علم اآلثار .ويف الواقع ،كانت
االكتشافات األثرية يف أثناء عقد الثورة الثقافية مثرية لإلعجاب ،ومن املفارقات أنها
حظيت بتغطية إعالمية واسعة أمام العامل بوصفها دليال عىل اهتامم النظام الصيني
بالثقافة .أما املؤرخون الذين مل يتمكنوا من ،أو مل يرغبوا يف ،االمتثال لالستقامة
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السياسية فقد خضعوا لربامج إعادة تثقيف مطولة تتضمن عمال يدو ّيا قاسيا .وعىل
أي حالُ ،أدينت فكرة التاريخ املوضوعي بوصفها تح ُّيزا برجواز ّيا ،واعتُرب احرتام
املصادر األصلية والرئيسية من قبيل الخرافات الصبيانية (.)Leys 1977
كان الحزب مشغوال َّأيا انشغال باملثقفني ،تلك الفئة البالغة نسبتها  5يف املائة
تقريبا من إجاميل الصينيني ممن يتمتعون بتعليم مدريس متوسط أو جامعي .وأدرك
املسؤولون املعتدلون أن هناك حاجة إىل وجود مثقفني حتى ميكن تحقيق عملية
التحول إىل التصنيع ،لكن يف الوقت نفسه نظر الحزب كله إىل املثقفني باعتبارهم
خطرين للغاية ،بسبب ميولهم الربجوازية (تحدر كثريون من عائالت تنتمي إىل
الطبقة العليا) ،واتصالهم بالثقافة الغربية (كثريون منهم تعلموا يف الخارج ،أو كان
لهم أصدقاء أجانب) ،ونزوعهم نحو صوغ آراء انشقاقية والتعبري عنها .لقد وصف
هتلر معضلة وجود مثقفني يف أملانيا عىل هذا النحو« :عندما أنظر إىل طبقات
املثقفني هنا يف أملانيا ...نحن يف حاجة إليهمَّ .
وإل ،فلست أدري أميكن أن نبيدهم
جميعا أو أن نفعل بهم شيئا من هذا القبيل؟ لكن لسوء الحظ نحن يف حاجة
إليهم» (كام ورد االقتباس يف  .)Schoenbaum 1966, 288أما القيادة الشيوعية
الصينية فكانت أقل من هتلر بكثري يف اتجاهها الربجاميت.
عقب استيالء الشيوعيني عىل السلطة ُقتل عىل الفور بعض الباحثني ممن
كانت لهم صالت قوية بالنزعة القومية ،أو اعتقلوا .بحلول نهاية العام 1951
اكتسحت حملة اإلصالح الفكري أغلب املثقفني عىل مدى عام .تضمنت هذه
العملية (ما ميكن أن نسميه «غسل مخ» يف الغرب) جلسات «رصاع» عامة
( .)Lifton 1961سمح ملن حققوا تقدما كافيا يف التحول إىل الشيوعية بأن
يستأنفوا وظائفهم .وبالفعل رحب معلمون وأساتذة كثريون بالشيوعية باعتبارها
بديال عن الفاشية التي َّ
بش بها القوميون .شارك البعض بفاعلية يف إعادة التنظيم
املفاجئة للجامعات؛ حيث أرشف أعضاء الحزب عىل التعليم وإعادة توجيهه من
النمط الغريب إىل الرويس .ويف غامر هذه العملية أغلقت الجامعات الخاصة أو
ابتلعتها مؤسسات الدولة .اختفى تدريس العلوم اإلنسانية بوجه عام ،مثلام
اختفت جامعاتها .وألغيت العلوم االجتامعية ،مبا فيها تاريخ العامل والفلسفة
الغربية واملنطق .وصار تعلم الدراسات السياسية (أي املذهب الشيوعي) عنرصا
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إلزام ّيا يف كل الربامج التعليمية املتبقية .سمح بالتحاق أبناء العامل والفالحني
بدال من تحديد املقبولني حرصيا عرب اختبارات تنافسية؛ وهي الوسيلة التقليدية
التي أ َّمنت التحاق أبناء طبقات النخبة بالجامعات .وكان الهدف املعلن هو
إضفاء الصبغة الربوليتارية عىل البحث املعريف والعلوم.
ومن مل يتمكنوا من التواؤم مع هذه التغيريات إما أنهم قتلوا ،وإما سجنوا إىل
أجل غري مسمى .تضخم عدد املفكرين يف معسكرات الغوالغ الصينية (معسكرات
العمل اإللزامي) عىل نحو دوري بسبب الحمالت التي شنها الراديكاليون ووصمت
مفكرين بأنهم ميينيون ورجعيون ومناوئون للثورة .عىل مدى التاريخ الصيني
مجد الفولكلور املوروث الشهدا َء املثقفني الذين وقفوا يف وجه الحكام املستبدين
َّ
( .)Thurston 1987كانت هذه النظرة إىل املفكر بوصفه عنرصا مخربا هي تحديدا
ما جعلت الباحثني هدفا أساس ّيا للشيوعيني ،بغض النظر عن إظهارهم عدم والئهم
أم ال .وعومل املفكرون والسجناء السياسيون يف املعسكرات معاملة خشنة أكرث مام
عومل بها املجرمون الحقيقيون؛ إذ اعتُربت هذه الفئة األخرية أسهل يف إصالحها
وغرس املبادئ الشيوعية يف عقول أفرادها (.)Becker 1996
ُشنَّت أقىس الحمالت ضد املفكرين بعد أن نرش زعيم الحزب زو إنالي Zhou
 Enlaiبيانات يف أوساط أعضاء الحزب ،تحدثت عن أن  10يف املائة من الدوائر
األكادميية اليزالون «رجعيني» ،وأنهم يعارضون االشرتاكية ،وأن  10يف املائة أخرى
مناوئون للثورة رصاحة ( .)Thurston 1987ألقي باللوم عىل هؤالء املفكرين
املتمردين لتسببهم يف إعاقة اإلصالح التعليمي ،وتعطيل عملية إضفاء الصبغة
الربوليتارية عىل التعليم العايل ( .)Nee 1969وعىل ذلكُ ،نصب لهم فخ؛ ففي
منتصف العام  ،1956فيام بدا أنه ارتداد مذهل ّعام سبق من سيطرة استبدادية
عىل التعبري ،بدأ ماو وحزبه يحثون املفكرين عىل أن يجأروا بأصواتهم وينتقدوا
الحكومة ،تحت شعار «لتزهر مائة زهرة ولتتبا َر مائة مدرسة فكرية» .وفاضت
وعود بالحرية ،حرية الفكر والجدال والعمل اإلبداعي ،وحرية االنتقاد والتعبري
عن الرأي ( .)Nee 1969مل يكن هذا سوى فخ لكشف التوجهات املناوئة للثورة،
وبتعبري ماو كانت مبادرة إلغواء «املسوخ والوحوش» لتخرج من أوكارها ،بحيث
ميكن للشعب أن يستجوبها ( .)Cheng-Chung 1979, 122وبعد أن تدفقت
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االنتقادات ،عقب تردد مبديئَ ،و َص َم ْت الحكومة الذين تحدثوا بأنهم «ميينيون».
جرى تعيني نسبة تراوحت بني  5و 10يف املائة من أعضاء  هيئات التدريس يف
املؤسسات التعليمية من املستوى األسايس وما فوقه .وواجه ما يقرب من نصف
مليون مفكر مصائرهم الوحشية ما بني طرد ،أو خفض رتبهم ،أو نفي ،أو إعدام.
وتابع الحزب بتعيني كوادر للسيطرة عىل جميع مؤسسات التعليم العايل ،بعضهم
كان عىل إملام متواضع بالقراءة والكتابة .لقد كان لإلصالح السيايس أولوية عىل
التعلم.
بالنسبة إىل البعض بدا أن التاريخ يعيد نفسه .وصار أغلب الصينيني املعارصين
َ
عىل معرفة بالعبارة التي تقول« :لقد َ
وأحرق الباحثني» ،وهي تشري إىل
الكتب
أحرق
َ
تشني شيه هوانغ  ،Ch’in Shih - huangأول إمرباطور للصني ،وهو املسؤول عن
تشييد سور الصني العظيم؛ ففي العام  213ق .م .زعم هذا اإلمرباطور بأن نصوصا
معينة استُخدمت النتقاد حكومته ،فأمر مسؤوليه بجمع كل الكتب وإحراقها.
وبتقليل وصول الناس إىل املعلومات ،كان هوانغ يأمل يف أن يوحد شعبه ويسيطر
عليه؛ لكن اإلمرباطور املصاب بجنون العظمة اتهم الباحثني بأنهم يدرسون املايض
ليك ينتقدوا الحارض .وعقابا عىل هذه الجرمية ُأعدم  460باحثا عن طريق دفنهم
أحياء من القدمني إىل الرقبة ( .)Guisso and Pagani 1989ومع تزايد قمع اليسار
للمفكرين ،أق َّر ماو  -بكل صفاقة  -بانتسابه روح ّيا إىل اإلمرباطور الصيني األول؛ إذ
تباهى يف اجتامع مغلق لكوادر الحزب يف العام  1958قائال:
وما أكرث عمل استثنايئ قام به تشني شيه هوانغ عىل أي حال؟
أعدم  460عالِام .ونحن ،نحن أعدمنا  46ألفا منهم! هكذا كانت إجابتي
لبعض الدميوقراطيني :تظنون أنكم تهينوننا بقولكم إننا نشبه تشني شيه
هوانغ؟ لكنكم مخطئون ،فنحن جاوزنا مثاله مائة مرة! تخلعون علينا
اسم هوانغ وتنعتوننا بالطغاة ،ونحن نق ُّر عن طيب نفس بأننا كذلك،
غري أننا نستنكر فقط أنكم كنتم أبعد ما يكون عن الحقيقة ،فكان علينا
أن نكمل بأنفسنا اتهاماتكم!
(كام ورد االقتباس يف )Leys 1977, 145

لفرتة قصرية يف بدايات الستينيات ،عقب القفزة الكربى لألمام ،عندما كان
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املعتدلون يسيطرون عىل الحزبُ ،أعلن أن العديد من املفكرين الذين اضطهدوا يف
العام  1957قد ُ«أعيد تأهيلهم» .غري أن جهود املعتدلني إلعادة التوجه األكادميي
يف التعليم العايل إىل سابق عهده اصطدمت بإطالق املاويني الثورة الثقافية يف
العام  .1966رضبت هذه الحركة املعادية للفكر الكتب واملكتبات بقوة ،أيْ دمرت
الشهود الدامئني عىل املايض والواقع البديل.
َ
تاريخه وترا َثه
وباستثناء نظام بول بوت يف كمبوديا ،مل ينبذ مجتمع معارص
بهذا التعمد والعمق والرسعة مثلام فعلت الصني يف أثناء الثورة الثقافية .لكن عىل
رغم جهودهم ملحو جميع املالمح القدمية ،مل يتمكن الحزب الشيوعي من إبطال
قوة التاريخ واستمراريته ،سواء يف مامرسته أو يف عقول الناس .استخدم القادة
أنفسهم املقارنات واإلحاالت التاريخية ألشهر طاغية يف تاريخ الصني عىل
السياسيون ُ
أنه سابقة .وتهامس أعضاء الحزب يف أوساطهم بأن ماو كان مستبدّا أكرث من كونه
ثور ّيا .وأدرك بعض املنشقني نافذو البرص من خارج الحزب أن الحزب مل يكن سوى
أرسة حاكمة أخرى تتمتع بامتيازات؛ إذ  -للمفارقة  -مل ينجح الحزب ،بعد أن فكك
البريوقراطية القدمية مناديا باملساواةَّ ،إل يف إنشاء بريوقراطية جديدة كاملة .كانت
للحزب ثالثون طبقة هرمية تتمتع بامتيازات خاصة ( ،)Leys 1977وكان للمديرين
املع َّينني ،الذين هم غالبا من الكوادر ،شبكات محسوبية موسعة شجعت التبعية.
ومثل أرس حاكمة عديدة قبل الشيوعيني ،تطلب مسا ُر الحزب الشيوعي املفيض
إىل تحقيق سيطرة تامة ،إضفا َء الطابع املؤسيس عىل سياسات العنف .مهدت
سياستهم ،الرامية إىل تجريد املجتمع من إنسانيته ،الطريقَ إىل الثورة الثقافية
التي كانت يف جزء منها «تجل ّيا للثورة والغضب» ،يف رد عىل سياسات السنوات
السبع عرشة املاضية ( .)Yi 1996, 130كان الناس مكبوحني ومحبطني وغاضبني،
وجاهزين لالستغالل .حدثت نقطة التحول إىل العنف عندما حاول ماو مرة أخرى،
هو وخلفه املعني لني بياو  Lin Biaoوعصابة األربعة ( The Gang of Fourوهي
جامعة متعصبة انتهازية من بني أفرادها زوجة ماو) ،أن «يجعلوا السياسة يف مركز
القيادة» ،ون َّفذوا سياسات عنيفة لإلرساع يف جعل الدولة الشيوعية حقيقة قامئة
(مثل تلك السياسات التي نفذت يف القفزة الكربى لألمام) ،ما وضعهم يف مواجهة
ضد ليو شاويك  ،Liu Shaoqiودنغ زياوبنغ  ،Deng Xiaopingوآخرين َّ
فضلوا
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وجه ماو إحباط
التحول لالشرتاكية واإلصالح التدريجي بصورة أكرث اعتداال .وبحنكة َّ
املواطنني عن طريق اإلقرار به واقعا ،وزعم بأن سببه هو تلك القوى الرجعية ،مبن
فيها املعتدلون يف الحزب الذين أعاقوا باستمرار الثورة املوعودة .فتم َّثل هذا الرصاع
ذو القطبني يف الثورة الثقافية الصينية.

الثورة الثقافية

كانت للثورة الثقافية الربوليتارية الكربى وجوه عديدة :كانت ثورة جامهريية،
وهجمة منظمة ضد الثقافة املوروثة ،ورصاعا طبق ّيا ،وحربا أهلية فوضوية ،وسعيا
عنيفا من جانب القيادة القامئة إىل الحفاظ عىل السلطة .أطلقها متألِّه برشي ناقص،
فكانت يف النهاية فعل عنف م ُورس ضد ماليني البرش ( .)White 1989, 7أطلقت
الثورة الثقافية رسم ّيا يف مايو  1966بتعليامت مكونة من  16بندا أصدرها الحزب
الشيوعي الصيني .وقد سعى مؤسسها ،ماو ،إىل تحويل التعليم واآلداب والفنون
وجميع األشكال األخرى للبنية الفوقية الثقافية .واستهدف ماو القادة القدامى
واملعتدلني يف الحزب الذين اعرتضوا طريق سياساته االقتصادية والسياسية ،وتجاوزوا
يف استغالل امتيازاتهم ومكانتهم ،ومن ثم صاروا برجوازيني يف رأيه .ومن ضحاياه
اآلخرين املتخصصون يف املجال التعليمي والثقايف ممن رآهم ُيعلون قدر املعايري
األكادميية والكفاءة املهنية أكرث مام يقدِّرون االلتزام األيديولوجي ،ومن ثم يعوقون
اإلصالح .وهوجمت األفكار والثقافة غري الشيوعية بجميع أشكالها يف أثناء الثورة
الثقافية .كانت الثورة الثقافية الصينية إنفاذا لالمتثال ألفكار ماو عن ثورة دامئة،
كلية وال رجعة فيها (.)Jonassohn and Bjornson 1998
يف بداية يونيو  1966دعت الجريدة القومية البارزة (صحيفة الشعب اليومية)
 People’s Dailyإىل مشاركة جامهريية يف حمالت التطهري ضد أي شخص يعارض
سياسات ماو وأفكارهُ .و ِّجهت الهجمة األوىل ضد الجامعة والكليات املتوسطة التي
أعيدت فيها املعايري األكادميية ،والتدريب املتقدم يف العلوم والتكنولوجيا إىل سابق
عهدها ،بعد القفزة الكربى لألمام .بعض الجامعات مثل جامعة ووهان Wuhan
 Universityكانت قد عادت بالفعل إىل تدريس منهج رحب ،يشمل الفلسفة
وتاريخ العامل وعلم النفس واملنطق .بالنسبة إىل املاويني احتوت هذه الربامج
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التعليمية عىل «أفكار عتيقة وأجنبية ،أفكار إقطاعية ورأساملية وتنقيحية» (Nee
 .)1969, 35وهي مناهج يقدمها «العنرص التاسع الع ِفن» (وهو مصطلح إلهانة
املفكرين) و«أشباح الثريان والح َّيات» ،وهو لقب ال َّرجعيني.
بحلول نهاية العام  ،1966انتُزعت من األرفف أربعة ماليني نسخة من
الكتب املقررة يف مجاالت اللغة الصينية والتاريخ والفلسفة واالقتصاد والتعليم
«صنفت باعتبارها عشبا
والثقافة السياسية واللغات األجنبية؛ إذ إن جميعها ُ
سا ّما» ( .)White 1989, 296وأغلقت الجامعات واملدارس املتوسطة ،يف بكني
أوال ثم يف أرجاء الصني ،حيث انترشت ثورات طالبية أثارها ماو ،وأفضت إىل
تعليق الدراسة .فأصبح الطالب ،وقد توافر لديهم قدر كبري من وقت الفراغ .يف
ذلك الوقت كان عدد الطالب نحو  534ألف طالب يف  434جامعة ،و 6.4مليون
طالب يف  56ألف مدرسة ثانوية ( .)Lin 1991انضم ماليني من هؤالء الطالب،
ممن تراوحت أعامرهم بني  14و 23عاما ،إىل الحرس األحمر .و«الحارس األحمر»
تعني حرف ّيا الطالب القادم من الفئة الحمراء الذي اعترب حارسا للرئيس ماو
وقضيته هي االشرتاكية العظمى (.)Lin 1991
ومن املهم مالحظة أن كثريا من الطالب املنخرطني يف هذه الحركة ولدوا بعد
العام  ،1949ونشأوا يف مجتمع موسوم بالتمييز الطبقي العنيف الذي فرضه
الشيوعيون .وكربوا يف بيئة شاع فيها الرضب والتعذيب واإلعدامات والسجن،
وكانت جميع السلوكيات تقاس مبقياس األيديولوجيا القومية .ويف الواقع ،فقد
بررت عملية التحول االشرتايك أي يشء .كتب أحد أعضاء الحرس األحمر يقول:
«إنها مسألة هينة أن ترضب شخصا رضبا يفيض إىل موته ،لكن من املهم للغاية
تحريك ثورة ،واجتثاث النزعة التعديلية ،وصون السمة الحمراء .أشباح البقر
جميعهم مناوئون للحزب واالشرتاكية وفكر
والشياطني األفاعي هؤالء [املعلمون]
ُ
ماو تيس تونغ .كلام زاد عدد قتالهم ،انحرس الخطر» (كام ورد االقتباس يف
 .)Bennett and Montaperto 1971, 28وألن هؤالء الطالب ترعرعوا عىل اعتقاد
أن اليوتوبيا املجيدة ْإن هي َّإل مكان مجاور ميكن الوصول إليه ،فقد احتاجوا إىل
شخص يلقون عليه باللوم لفشل وعود االشرتاكية ،وكانوا محبطني بالعوائق التي
تعرتض الثورة ،مثلام كان أعضاء الحزب الكبار ،بل رمبا أكرث منهم ،باإلضافة إىل آثار
237

إبادة الكتب

القمع االجتامعي العام مجتمعة مع املطالب السياسية واألكادميية املتعارضة يف
زمنهم.
كان للحمالت املتنوعة التي شنها الحزب الشيوعي منذ العام  1949أثر أعمق
بكثري يف شباب الصني مام كان لها يف األجيال األسبق .إن قطعية والء الطالب ملاو
كانت مثرة نشأتهم يف ظل ثقافة  -وإن كانت مزيفة َ -شوهت رصاحة التامهي
مع العائلة واملوروث الديني واألخالقي؛ فمع حرمانهم من ُبنى التنشئة هذه،
كربوا ويف داخلهم احتياج نفيس عميق إىل القبول والتوجيه ،ويف ظل متييز الصواب
والخطأ دوما عن طريق العنف ،فليس هناك شك يف أن األهواء التدمريية استغرقت
مخيالتهم ،فكان من السهل عىل ماو أن يزرع يف عقولهم فكرة أن ممثيل الجامعات
الرسميني وغريهم من قوى الرجعية يتحملون مسؤولية سري الثورة .وكان من السهل
 بالقدر نفسه  -حشد الطالب خلف أجندته ببساطة ،عن طريق رشعنة وجودهم،بوصفهم ثوارا حقيقيني ومستقلني .يف احتشاد هائل يف أغسطس  ،1966ويف سبعة
تجمعات تالية ،دعم ماو حركة الحرس األحمر .كان ظهور ماو يشعل حامس ماليني
الطالب الذين يلوحون بأيديهم حاملني نسخهم من «الكتاب األحمر الصغري»،
يعلو هتافهم «حياة مديدة للرئيس ماو!» ،حتى ُب َّحت أصواتهم .تحدث ماو عنهم
واصفا إياهم بأنهم «شمس الصباح» واألمل الذي يرتكز إليه مستقبل الصني ومصري
اإلنسانية ( ،)Yang 1997, 121وحثهم عىل دفع الثورة إىل األمام باستخدام الوسائل
املتاحة .فشعروا بأنهم طلقاء وبرش وأحرار ( .)Yi 1996, 124وكانوا مينحون الفرصة
إلثبات أنفسهم وإنقاذ الثورة.
كتب راي يانغ  ،(1997,115)  Rae Yangوهو أحد أفراد الحرس األحمر
السابقني ،يف مذكراته يقول« :تلك األشهر السبعة كانت األكرث ترويعا يف حيايت،
لكنها كانت أيضا األكرث روعة! مل أشعر بالسعادة والثقة بنفيس قط مثلام شعرت
آنذاك ،وال شعرت بعدها باملثل» .ووصف كني لينغ (1972, 44) Ken Ling
وهو أحد أفراد الحرس األحمر السابقني ،أيضا ،هذه الفرتة باعتبارها الوحيدة يف
حياتهم عندما أمكن للطالب أن «يستمتعوا بأي يشء ،أيّ ما كان لدى الناس وأكرث.
فإذا مل يكن يف استطاعتنا أن نستمتع بيشء ما فقد كنا ند ِّمره بحيث يصبح الجميع
متساوين» .ووصف ج َّراح موهوب مواجهة له مع الحرس األحمر املتعصبني كام
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ييل ...« :أعلن زعيم العصابة أنه سيلقنني درسا ،وسيضع حدّا لغروري ،سيذلني
مرة واحدة فأكون ذليال لألبد .وبالالمباالة القصوى نفسها التي يظهرها رجل قويم
عندما يكرس قطعة طباشري اختلسها طفل شقي لريسم بها شخبطات عىل الحائط،
كرس هذا الزعيم إبهامي [ليضمن عدم قيامي بالعمل أبدا]» (كام ورد االقتباس يف
.)Lord 1990, 172
صار شعار الحرس األحمر «الثورة م َّربرة»ُ .ن ِّحي كل األفراد الذين كانت لهم
سلطة عىل أولئك الحرس ،باستخدام منط العنف الذي لطاملا دعا إليه ماو؛ ففي
الطالب املعلمني واملديرين بأنهم مسوخ ووحوش
جلسات الرصاع العامة اتهم
ُ
ومستغ ُّلون ومفكرون أرستقراطيون وطغاة ( .)Cheng-Chung 1979طاف الطالب
برموز السلطة هؤالء عرب الشوارع وأجربوهم عىل لبس طراطري ،وأوسعوهم رضبا
وتعذيبا .وكان من الشائع رؤية «مشهد أشخاص معروفني متام املعرفة ،ويحظون
جبون عىل الجثو
باحرتام عاملي ،وهم يرتدون الفتات وطراطري مضحكة ومهينة ،و ُي َ
ُ
 .)Leysضب
عىل أربع ليلعقوا الطعام من سلطانية عىل األرض» (1979, 118
بعض املعلمني رضبا مربحا أفىض بهم إىل املوت يف أثناء تلك الجلسات ،فقد مات
بنغ كانغ  ،Peng Kangرئيس جامعة جياوتانغ  Jiaotang Universityيف شيان
 Xianيف أثناء تعرضه للرضب .وبعضهم ُقتل عىل الفور ،مبن فيهم هيئة التدريس
العليا لقسم التاريخ يف جامعة تشونغ شان  Zhong Shan Universityعن آخرها،
كام انتحر آخرون .ووقعت  200حادثة انتحار يف جامعة بكني Beijing University
بني شهري أغسطس وأكتوبر من العام  ،1966وسبب ذلك  -إىل حدٍّ  ما  -كان
حضور قرابة  20ألف «متف ِّرج» إىل الحرم الجامعي يوم ّيا إليقاع عذاب مهني بأعضاء
التدريس واملديرين ( .)Foreign Expert 1966ويف كلية هونان للطب Hunan
 Medical Collegeانتحر ثلث أعضاء هيئة التدريس العليا يف قسم الطب النفيس.
واعتُقل املفكرون وسجنوا ونفوا إىل معسكرات العمل اإللزامي .وبالنسبة إىل بعض
هؤالء امتدت فرتة سجنهم عقدا كامال.
يف الوقت الذي كان الطالب يهاجمون املدرسني واألكادمييني ،استهدفوا أيضا
التجليات املادية للاميض؛ فأحرقوا «الكتب والصور السيئة» ومزقوها؛ إذ كانت هي
للمثل التي َّبش بها الزعيم الصيني ( .)Jiaqi and Gao 1996, 66وألن
املنافس األسايس ُ
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جزءا من تعليم هؤالء الطالب متحور حول االرتياب يف موروثات الصني ومهاجمتها،
فرسعان ما تعلموا توسيع نطاق تعصبهم ليشمل أي تبجيل للكتب أو التعلم .ومن
وجهة نظر الثوريني ،فإن األعامل الكالسيكية عززت النظام اإلقطاعي ،واملطبوعات
الغربية آزرت الرأساملية ،واألعامل السوفييتية شجعت النزعة التعديلية .يف كتابات
ُ
هاجمت العدو،
ما بعد الثورة كرر املشاركون فيها الالزم َة نفسها لتفسري مسلكهم:
فام املشكلة يف ذلك؟ ( )Terrill 1996, xvوغالبا ما كان الرابط بني إساءة معاملة
أساتذتهم وتدمري الكتب واضحا للغاية .وصف يان  ،Yanوهو أحد أفراد الحرس
األحمر السابقني ،واحدة من حمالت إحراق الكتب فقال:
«ويف النهاية أشعل الحرس األحمر النريان يف الكتب التي شكلت
َ
وصاحبت الشعار ُ
ْ
الدخان
ات املهتاجة واالنفعالية
اآلن جبال صغريا...
الكثيف املتصاعد إىل السامء .ولعل أفراد الحرس األحمر شعروا بأن
مجرد إحراق الكتب ليس فعال «ثور ّيا» مبا يكفي .عىل أي حال،
تحت رضبات األحزمة سيق أفراد «العصابة السوداء» [املعلمني]
إىل خط النريانُ ،وأجربوا عىل الوقوف هناك خافضني رؤوسهم
راكعني حتى «يحا َكموا أمام لهيب الثورة الثقافية الكربى» ...ما
كنت أشاهده كان الحدث الحادي عرش ببكني إلحراق الحرس
األحمر لكتب املدرسة املتوسطة» (.)Yan 1996, 328
يف البداية ،نهب الطالب املكتبات األكادميية واملدرسية .ثم أزالوا آالف الكتب
من املكتبات العامة .وتصف كتابات أفراد سابقني يف الحرس األحمر االستثارة التي
شعروا بها ألنهم متكنوا من الوصول إىل أرفف الكتب الحرصية والكتب املرغوبة.
رسا بعض الكتب لقراءتها ليال مبفردهم ،بينام قضوا نهارهم
وحمل كثريون منهم ّ
ينتزعون كتبا مامثلة من األرفف ويصنفونها تحت بند «مضاد للثورة» ،ومن ثم
يرسلونها إىل حتفها يف نريان هائلة (َ .)Ling 1972و َصف طالب من غري أفراد
الحرس األحمر مشهدا يف مدرسة نان يانغ  Nan Yangاملتوسطة النموذجية يف
شنغهاي  Shanghaiفقال« :واآلن صار هذا املركز التعليمي جبهة جديدة للحرب
التي ُأعلنت ضد الحضارة؛ ففي ساحة اللعب ،وعىل الطريق ،وعىل سقف املكتبة،
بل وتحت الكروم يف حقول املدرسة ،كان الناس يحرقون الكتب .استحالت السامء
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إىل اللون األحمر» ( .)Luo 1990, 25فكان املعلمون واملنتمون إىل جيل أكرب سنّا
تحسوا وحزنوا عىل إحراق الكتب .الربوفيسور البارز يو شياويل You
هم من َّ
 ،Xiaoliالذي عُ ِّذب بدن ّيا ثم ُأجرب عىل تنظيف مراحيض الحرم الجامعي لسنوات،
قال الحقا :إن إحراق الكتب كان أسوأ من األذى البدين والنفيس الذي عاىن تحت
وتحست أيضا أرس الفئة السوداء ،وهم يف األغلب
وطأته (َّ .)Thurston 1987, 206
ُ
مثقفون قدَّروا قيمة الكتب والتعليم .انتُزعت كتب هؤالء وأجربوا عىل إدانة التعلم
عىل املأل .غري أن أبناءهم ،رغم تعرضهم لضغوط من أقرانهم للمشاركة يف أنشطة
معادية للفكر ،استُبعدوا من املشاركة الكاملة بوصفهم أعضاء يف الحرس األحمر.
لكن طالب الفئة السوداء غالبا ما حافظوا عىل روابط وثيقة بآبائهم ،وكان لديهم
احتياج أقل إىل ماو بوصفه رمز أبوة .وكانوا هم أقدر نفس ّيا عىل نبذ العنف.
و ُتربز مذكراتهم فيام بعد الثورة الثقافية كيف نجحوا هم وعائالتهم يف النجاة
من االضطهاد ،والتشبث مبعتقداتهم ووالءاتهم ،يف حني ركزت املذكرات الغارقة يف
أحسوا بها من خالل املشاركة
الرنجسية ألفراد الحرس األحمر عىل االستثارة التي ُّ
يف الثورة ،والوثاق الذي يربطهم بأقرانهم وماو ،وأخريا شعورهم بزوال الوهم الذي
سحقهم بعد فقد املرشوعية.
وعىل الرغم من أن بعض الكتب قد ُفقدت يف أثناء تلك الفرتة ،بسبب النهب
الفردي والحرب األهلية الفوضوية ،فإن أغلب املفقود منها كان بسبب مسلك
الحرس األحمر الذي غضت الحكومة طرفها عنه .وبالنسبة إىل املكتبات فقد كانت
قاس .كانت أخطر السنوات عىل
تلك الفرتة متور بظروف عالية الخطورة عىل نحو ٍ
مجموعات الكتب تلك الفرتة املمتدة من العام  1966حتى العام  ،1968عندما
كان الحرس األحمر يشن حملته ضد «القدماء األربعة» ،وهي األفكار القدمية،
والثقافة القدمية ،والتقاليد القدمية ،والعادات القدمية لـ «الطبقات االستغاللية».
كان وجود بعض الكتب املاركسية اللينينية وكتب ماو ،مينع الحرس األحمر  -يف بعض
األحيان  -من إحراق مبانٍ بأكملها وتسويتها باألرض ،لكن يف أحايني أخرى كثرية مل
يكن يشكل ذلك حائال بينهم وبني ما يريدون .يف جامعة شونغشان Zhongshan
بكانتون  ،Cantonأحرق الحرس األحمر أوال جميع كتب الكالسيكيات الغربية ،ثم
أحرقوا جميع النصوص التي مل تكن شيوعية أو ماوية بوضوح ،وبعد ذلك أحرقوا
241

إبادة الكتب

مبنى املكتبة نفسه ( .)Thurston 1987ودمر الحرس األحمر أعدادا ضخمة من
املجموعات األرشيفية ومكتبات بحثية بكاملها .فعىل سبيل املثال ،يف مدرسة
سوتشو  Soochowاملتوسطة بإقليم كيانسو  ،Kiansuدُمرت املدرسة التي ميتد
تاريخها إىل  900عام ،كام دُمر نحو  100ألف مجلد ،و 80ألف كتاب يف ليلة واحدة
( .)Barclay 1979, 108والواقع أن املكتبات األكادميية تكبدت أرضارا أكرب من
املكتبات العامة ،ومع ذلك فمجموعات الكتب يف املكتبات العامة عىل مستوى
املقاطعات وما فوقه انخفضت بنسبة الثلث عىل األرجح (.)Lin 1998
نجح الق ِّيمون عىل املكتبات ،وبعض املوظفني ،يف حامية مجموعات الكتب
بني حني وآخر باملخاطرة بسالمتهم الشخصية ،فإما أنهم واجهوا الحرس األحمر
علنا ،وإما أنهم أخفوا الكتب .عىل سبيل املثال ،فبعد أن الحظ موظفو مكتبة
شوجياهوي  Xujiahuiبشنغهاي إحراق الكتب الخاصة بكنيسة كاثوليكية قريبة
من مكتبتهم ،انتظروا إىل أن هَ َّم الطالب بالهجوم عىل املكتبة .حرس املوظفون
األبواب وحاولوا إقناع الطالب باستبقاء هذه الكتب التاريخية املهمةُ .أغلقت
وحفظت محتوياتها ،عىل رغم أن موظفيها
املكتبة بعد ذلك حتى العام ُ ،1977
عانوا االضطهاد والسجن واألذى البدين ،إذ ُ
افتض أنهم رجعيون ملجرد أنهم
ق ِّيمون عىل مكتبات وعُ دُّ وا أفرادا مثقفني (.)King 1997
أغلقت أبواب جميع املكتبات لفرتات زمنية متباينة ( ،)UNESCO 1996وبعضها
ظل مغلقا خالل سنوات الثورة الثقافية بأكملها .سعد الراديكاليون بهذا اإلغالق الذي
ضمن أن املكتبات لن تكون «جنة الطبقة الرأساملية» ( ،)Ting 1983:148لكنه أتاح
أيضا للمسؤولني املعتدلني حامية بعض املكتبات الرئيسة ،مبا فيها املكتبات العامة
اإلقليمية .بقيت مقتنيات الكتب يف مكتبة بكني ،عىل سبيل املثال ،من دون ُ
أن ت َّس
تقريبا .وعىل رغم أهداف ماو السياسية والثقافيةُ ،حفظت بعض اآلداب العظيمة
من املايض ،مبا فيها مقتنيات مكتبة شنغهاي التي ضمت قرابة  130ألف مجلد من
الكالسيكيات الصينية عىل خشب الكافور طيب الرائحة (.)Castagna, 1978
بالنسبة إىل مكتبات عديدة ،جاء الخالص عندما أمكن تخزين الكتب بأمان
يف غرف محكمة اإلغالق ،حيث وضع رشيطان طويالن نحيالن من الورق يف شكل
عالمة  Xعىل أبواب املكتبة بخاتم رسمي يعلن أنها مغلقة بأمر حكومي .يف كتاب
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«عقد مضطرب :تاريخ الثورة الثقافية» Turbulent Decade: A History of the
) Cultural Revolution (1996يحيك يان جيايك  ،Yan Jiaqiوغاو غاو Gao Gao
(وهام باحثان لهام ارتباطات سياسية) حكاية مشوقة عن مجموعة كتب ُو ِسمت
بخاتم :كانت زوجة ماو ،جيانغ كينغ  ،Jiang Qingعضوا ذا سلطة غري محدودة يف
«عصابة األربعة» ،وحاولت أن متحو تاريخ مسريتها املبكرة ،حينام كانت ممثلة أفالم
يف شنغهاي يف الثالثينيات؛ إذ مل تكن حينها شيوعية مبا يكفي؛ فدمرت خطابات
وصورا وتآمرت لقتل واضطهاد أشخاص عرفوها يف تلك األيام .وقد ُو ِسمت جميع
الكتب والصحف واملجالت والوثائق التي تعود إىل فرتة الثالثينيات يف مجموعة شو
جيا هوي  Xu Jia Huiيف مكتبة شنغهاي بخاتم رسمي ،وجرى استجواب عرشة
موظفني عىل صلة بتلك املجموعة ،مبن فيهم بواب ،وخضعوا لدرجات متنوعة من
التعذيب النفيس والبدين .ومع ذلك حفظت املجموعات ،وعندما قدمت «عصابة
األربعة» للمحاكمة ،أمكن ملوظفي مكتبة شنغهاي استخدام مجموعة الكتب
والوثائق هذه ،وغريها من النصوص ،لتقديم توثيق عىل  300جرمية من «جرائم»
عصابة األربعة التي تعود إىل أكرث من  30سنة يف املايض (.)Castagna 1978, 791
تبني هذه الحكاية الخطر الذي ميكن أن متثله مجموعات كتب ووثائق ،بوصفها
حارسة للذاكرة العامة ،وتظهر أيضا ببالغ الحزن أيَّ مدى من الخطورة ميكن أن
يحيق بحراس مثل هذه السجالت املرتبطني بها.
وتحيك قصة أخرى قوة مقتنيات الكتب والوثائق بوصفها شهودا ،وتبني دا ِفع
الق ِّيمني عىل املكتبات لصون املعرفة .حفظ الق ِّيمون عىل املكتبات يف مكتبة بكني
مقتنياتها املوروثة من حمالت الحرس األحمر ،عن طريق إقناعهم بأهمية املكتبة
بوصفها مركزا لحفظ املواد الثورية الخاصة بالثورة الثقافية الربوليتارية الكربى.
وأطلقوا دعوة شملت الدولة بكاملها تطلب ثالث نسخ من الكتيبات واملنشورات
والعرائض واملطبوعات املتعلقة بالثورة الثقافية ،وبهذا توافرت مواد لباحثي
املستقبل عن تلك الفرتة (.)Jiaqi and Gao 1996, 76
ورسعان ما حمل الحرس األحمر ثورتهم إىل املدارس وإىل املجتمع عىل نطاقه
األوسع ،وآزرهم ماو بأمره الرشطة أن متتنع عن التدخل .وعىل الرغم من أن
األشخاص املصنفني يف الفئة السوداء واملعتدلني املكروهني كانوا األهداف املفضلة
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لالضطهاد ،فإن أحدا مل يكن يف مأمن .هوجم األفراد يف منازلهم ويف الشوارع .وعىل
مدار عهد اإلرهاب املمتد من العام  1966حتى العام  1968شكل الحرس األحمر،
مبساعدة مسؤولني علموا أنهم قد يكونون مستهدفني عن قريب إن عرقلوا «أبناء»
ماو ،شبه ديكتاتورية بروليتارية إضافية أجربت السكان املرتعبني عىل االمتثال
لجميع املطالب .وكان يتعني نبذ جميع الوالءات واملصالح والنزعات الفردية .ورد
يف إحدى املذكرات« :كان يتعني أن يصبح مفهوم «االستمتاع» مهجورا ،فالكتب
والرسوم واألدوات املوسيقية والرياضات وألعاب الورق والشطرنج ،والجلوس يف
محال تناول الشاي والبارات ،اختفت جميعها» (ُ .)Chang 1991, 332و ِسمت
جميعها بوسم «الربجوازية» ،وحلت األنشطة الثورية محلها هي والحياة األرسية
والتواصل االجتامعيُ .
وطلب من العامل حضور ساعة بعد ساعة من الدراسات
املنهكة والعنيفة يف بعض األحيان ،وجلسات الرصاع التي يؤكدون فيها مرارا وتكرارا
ميينيي أو
والءهم ملاو .فإذا حدث يف أثناء هذه الجلسات أن ُأ ِدين أبوان بصفتهام ْ
مناو َئ ْي للثورة ،كان أبناؤهام يشاركون يف إدانتهام.
اعتربت كل األشياء الرجعية والربجوازية والغربية دليال عىل مناوأة الثورة.
وإذ مل تكن األزياء الحديثة والتقليدية ،وكذلك تصفيفات الشعر مقبولة ،فقد
ارتدى السكان جميعا مثلام يرتدي ماو ،وص َّففوا شعرهم تقليدا له .وفرض
االمتثال بقسوة ومن دون متييز .كان الحرس األحمر يبادر النسوة بالكالم يف
الشوارع ،وكثريات منهن متقدمات يف السن ،وأجربوهن عىل عمل تصفيفات
شعر كيفام اتفق ،بينام ُق َّصت جدائل الفتيات والشابات .ويف إهانة إضافية
للشخص ،كانوا يحلقون له أحد جانبي رأسه باملوىس .كتب عىل كل يشء يف
البيئة املحيطة أن ير ِّوج للاموية ،وكان صوت املكربات يدوي برسائل ثورية
زهرة من الرتبة  ،ورضبت الحيوانات
ليل نهار .اقتُلعت الشجريات والنباتات ا ُمل ِ
األليفة حتى املوت .ويف مزرعة إلنتاج األلبان قتلت األبقار املستوردة من هولندا
(فهي أيضا برجوازية!) ( .)Thurston 1987شن الحرس األحمر غاراته عىل
املنازل ،ويكون ذلك عادة يف الليل؛ ليتضاعف الرعب املفروض عىل السكان،
وصادر املمتلكات القيمة مثل املجوهرات والساعات اليدوية والكامريات
وأجهزة املذياع .وهشموا األواين الخزفية والزجاجية واملصابيح واملرايا واألدوات
244

الثورة الثقافية الصينية

وج ِّردت عائالت عديدة تنتمي إىل الفئة السوداء من أغلبية
املوسيقيةُ .
ممتلكاتهاُ ،
وطردت من منازلها ،أو ُح ِشت األرسة كلها يف غرفة واحدة.
عن طريق شن حرب ضد املمتلكات الشخصية واملقتنيات الثقافية املوروثة،
ويفسحون يف املجال
شعر الطالب بأنهم يصوغون ازدراءهم لفساد النظام القديمِ ،
للاموية ( .)Zhang and Schwartz 1997وصودرت القطع الفنية واألعامل األدبية،
من دون االكرتاث ملدى قدمها أو استغالقها عىل األفهام ،أو دُمرت (.)Luo 1990
شعر ضحاياهم باالنهيار تحت وطأة هذا العنف:
فتشوا منزلنا واستولوا عىل املجموعات الفنية الكاملة أليب و َمراجعه،
وهشموا مصباح القراءة األخرض الخاص به ،وكانت هناك  11حالة من
حاالت «تفتيش املوت» يف تلك السنة .كانوا يهجمون بعد منتصف الليل
ويوسعوننا رضبا ،ويهشمون أي يشء زجاجي ،وميزقون أي كتاب أو ورق
يقع يف مجال إبصارهم ،باستثناء أعامل ماو (.)Luo 1990, 100
يف املزرعة التي عشت فيها ،كان هناك رجل لطيف للغاية يجيد
العزف عىل األكورديون ،كان يتحدر من عائلة من مالك األرايض ...اقتحم
الحرس األحمر منزله فوجدوا كتبا عديدة فيها مدونات موسيقية مل
يفهموها ،زعموا أن الكتب عبارة عن «دفاتر محاسبة تستخدم أكوادا
رسية لتسجيل ممتلكاتهم السابقة ،واالنتقام من الربوليتاريا مبجرد أن
تحني لهم فرصة اإلطاحة بالحزب واالشرتاكية» .أخذ من فوره إىل قمة تلٍّ 
ُوأردي قتيال برصاصة (.)Lin 1991, 24
أحرقت جميع كتبي ومخطوطايت ...لكن الكتاب [الذي كنت أعمل
عىل إنجازه] صار حيايت؛ فكيف كان يل أن أدعه يضيع؟ وعىل الرغم من
رسا،
أنهم أحرقوا مكتبتي وأوراقي ،فإنهم مل يحرقوا ذاكريت ،فبدأت أكتب ّ
مستدعيا الكلامت التي اخرتتها من قبل ،وخبأت الصفحات يف لحايف
(.)Lord 1990, 56
نظرت إىل خارج النافذة فرأيت ألسنة اللهب املتواثبة يف الحديقة.
كانت نريانا أشعلت يف منتصف الحديقة ،وكان أفراد الحرس األحمر
يتحلقون حولها ،ويقذفون بالكتب يف قلبها بال اكرتاث «اعترص األمل
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قلبي» (.)Cheng 1986, 79

وتحسبا لغزوات الحرس األحمر ،دمرت عائالت عديدة – استباقا  -أي يشء
مكتوب أو مطبوع من شأنه أن يظهر «القدماء األربعة» .وكإجراء وقايئ ،باعت
إحدى العائالت املئات من الكتب اإلنجليزية والفرنسية بوزنها ملصنع إدارة
رسا ،ويتخلصون من
مخلفات .كان الناس يحرقون الكتب والخطابات واليوميات ّ
الرماد بإلقائه يف املرحاض ( .)Yang 1997ويف بعض األحيان كان تدمري الشخص
أحس به والدها فتقول:
كتبه يك ِّبده مثنا مرعبا؛ تصف فتاة العذاب الذي َّ
أشعل نارا يف حوض إسمنتي كبري ،وقذف بكتبه فيها .كانت
هذه هي املرة األوىل يف حيايت التي أراه فيها يبيك .كان بكاء
مع َّذ ٍب ،كسري ،وغاضب ،بكاء رجل مل يعتد ذرف الدموع .وبني
فينة وأخرى يف نوبات نشيجه العنيف كان يرضب األرض بقدمه،
ورأسه يف الحائط ...مل أد ِر ما ميكن أن أقول ،وال هو تفوه بكلمة.
َ
لقد أنفق أيب كل ما لديه عىل كتبه .كانت الكتب حياته .وبعد
أن أحرق الكتب ،كان يف وسعي أن أقول إن شيئا ما حدث لعقله
(.)Chang, 1991:330
َف َر َض مبدأ االستقامة السياسية (ويف بعض الحاالت ،النجاة من املوت) إبرا َز
صورة ماو وأعامله .وكان الهجوم عىل أي يشء قديم هجوما عىل أي يشء ُيربز
ُّ
مقسمة وأيَّ منا َفسة مع ماو واملاوية؛ فكان الحرس األحمر
أو
يستحث والءات َّ
يقتحمون منزال إثر منزل ،ويطمسون الصور الفوتوغرافية العائلية زاعمني أن النظر
إىل صور األحبة أو األسالف ٌ
سلوك إقطاعي .وإنكارا للدين ،دمر الحرس األحمر كل
ما يذ ِّكر بالكونفوشية ،مبا يف ذلك الصور والنصوص املقدسةُ .
وط ِّهرت األماكن العامة
من سموم املايض ،حيث انتُهكت حرمة املعابد والكنائس واملقابر والتامثيل واآلثار
وح ِّطمت .و ُنهبت املتاحف ،واستُخدمت آثارها «قربانا هائال محرتقا» ،تقديرا
ُ
لغضب الحرس األحمر املناهض للصور والتامثيل ( .)Leys 1979, 91أما املتاحف
الوحيدة التي نجت من معاولهم فهي املتاحف القليلة املختارة منها ،مثل القرص
اإلمرباطوري يف بكني الذي أغلق وقامت عىل حراسته قوات حكومية.
وقعت أسوأ موجة عنف وتدمري  -إىل حد بعيد  -يف السنوات الثالث األوىل من
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الثورة الثقافية؛ إذ تحول الرصاع فيها برسعة إىل حرب أهلية .ومع استمرار الثورة
فإنها «بدأت تتقلب وتتخبط هنا وهناك ،كأن سمكة ُأخرجت من املاء؛ إذ صار
ثوار مرحلة ما مناويئ الثورة يف مرحلة تالية ،واملضط ِهدون يف مرحلة ما مضط َهدين
يف مرحلة تالية» ( .)Thurston 1987, 108ويف النهاية ،استخدمت قيادة الحزب
الجيش إلخامد االضطراب ،وانتهى أشد أشكال العنف تطرفا بحلول أبريل .1969
ومع ذلك ،مل تخفت حدة االضطهاد حتى وفاة ماو يف العام  ،1976وهو الحدث
الذي كان عالمة عىل انتهاء الثورة الثقافية.
بالنسبة إىل الق ِّيمني عىل املكتبات وعلم املكتبات ،فإن أفضل ما يوصف به
الدمار الذي أعقب السنوات القليلة األوىل للثورة الثقافية هو أنه ارتكاس؛ فقد
ُألغيت جميع األنشطة املتخصصة ،مبا فيها املشاركة يف االتحادات واملؤمترات ،كام
أغلقت جميع املكتبات املدرسية عدا اثنتني ،وقد صبغتا بالراديكالية .وتراجع التقدم
يف علم املكتبات الحديث؛ إذ تحول الرتكيز من امتالك ناصية املعرفة املتخصصة
ومهارات إدارة املعلومات إىل اعتامد النظرية االشرتاكية يف تنظيم املكتبات واإلدارة.
فام كان للق ِّيمني عىل املكتبات يف املستقبل أن ُيسمح لهم بأن يكونوا «كالب حراسة
لإلمربيالية» ،مثلام كان سابقوهم يف املايض .بل مل ُيسمح لطالب علم املكتبات بأن
َّ
يطلعوا عىل املكتبات يف أي فرتة أخرى أو بلد آخر ( .)Ting 1983و ُف ِّككت شبكات
املكتبات التي كانت قد بدأت تتجه صوب بناء الشبكات والتعاون والتشغيل
اإللكرتوين للمكتبات ،أما املكتبات التي أفلتت من قبضة الحرس األحمر وحمالت
التطهري ،فقد تقلصت وظائفها إىل حد بعيد.
عُ زلت مقتنيات الكتب يف املكتبات الصينية عن الشبكات الوطنية واملحلية
وحظرت برامج التبادل
وشبكات املعلومات الدولية ،فرسعان ما تخلفت عن الركبُ .
األجنبي وطلبيات رشاء مطبوعات غري صينية .وتوقفت املكتبات عن جمع املجالت
الدورية ،بل إن املجالت الصينية العلمية واملتخصصة علقت النرش إىل حد كبري.
وتوقف نرش الببليوغرافيا الوطنية من العام  1966حتى العام  .1976وقد ُطور
نظام تصنيف املكتبات الصينية املتأثر بالتوجهات الحكومية ليك يحل محل النظام
العرشي «شبه اإلقطاعي ،شبه االستعامري» ( .)Barclay 1995, 101وقسمت
املعرفة إىل خمس مجموعات أساسية ،وفقا للعقيدة املاركسية اللينينية املاوية.
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تجىل فكر عصابة األربعة يف مجاالت الفلسفة والعلوم االجتامعية؛ إذ ُأدخلت فئات
فرعية وأقسام لتناسب وجهات النظر الراديكالية (.)Ting 1983
وتوقفت خدمات مرجعية وقرائية أساسية عديدة؛ ألن األنشطة الفكرية
واجهت عراقيل كثرية .وحتى وقت متأخر يعود إىل العام ُ 1975أجرب األكادمييون
الق ِّيمون عىل املكتبات عىل إلغاء غرف القراءة ألعضاء هيئة التدريس ،و ُمنعوا من
تقديم العون للمعلمني يف أنشطتهم البحثية ( .)Ting 1983ومل تعد هناك حاجة إىل
دعم املكتبات لألبحاث؛ ألن النتائج البحثية كان يفرتض لها أن تنبع من الجامهري،
ال أن ُتستقى من مؤسسات بحثية «متحذلقة» ،أو بحث معريف فردي (Broadbent
 .)1980, 30فاإلحالة إىل مؤ َّلف علمي كانت «غري رضورية» .وقد انتُقص من دور
املكتبات يف دعم التعليم (يف قيامه بوظيفة «أرشفة النظريات» العقيمة)؛ ألن غاية
التعليم مل تكن امتالك ناصية فرع معريف ما بقدر ما كانت تحويل الشخص إىل
اشرتايك صالح .أما النشاط الفكري من أجل الفكر ذاته فكان مصدر شبهة بالغة.
ومبا أن القراءة كانت فعال سياس ّيا ،فقد كانت سجالت املكتبات لتداول الكتب بني
طالب الجامعة ُتستقىص وترا َقب ،وكان يجري إثناء الطالب عن القراءة «وكان عدم
االستفادة من املكتبات أمرا مستح ّثا من السياسة إىل حد بعيد ،وقامئا عىل الخوف»
( .)Barclay 1995, 99كان ينتظر من املكتبات إما أن تؤدي وظيفتها بوصفها
أدوات أيديولوجية ،وإما َّأل تؤدي أي خدمات عىل اإلطالق .وهي ،مثل املؤسسات
األخرى ،تكيفت مع عقد صارت فيه الصني «أمة فارغة فكر ّيا» (.)Lin 1998, 16

يف أعقاب الثورة الثقافية الصينية

خ َّلفت الثورة الثقافية يف الصني مجتمعا مد َّمرا؛ ُأرسل ما بني  20و 25مليون
شاب من الحرض (كثريون منهم من أفراد الحرس األحمر السابقني) إىل العمل
يف مناطق نائية؛ لتمتني حامسهم الثوري من جهة ،وتخفيف حدة الضغط عىل
سوق الوظائف الراكد من جهة أخرى .ومل ُيسمح لكثريين منهم بالعودة إىل املدن.
بالنسبة إىل أغلبية الطالب ،انقطع تعليمهم إىل األبد ،وصاروا يعرفون باسم «الجيل
املفقود»ُ .أضريت مصداقية الحزب رضرا بالغا بسبب الثورة .وفيام يتعلق بالذوق
وآداب املجتمع أثبتت الشيوعية إخفاقها الذريع .وباإلضافة إىل ذلك ،فإذا ما تحدثنا
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َ
مكان الكونفوشية والعائلة
عن احتالل الشيوعية ،بوصفها بديال قابال للتطبيق،
والقيم التقليدية ،فهي كانت غري فعالة .واعرتف الحزب بأن قرابة  100مليون
شخص عانوا خالل هذا العقد نوعا من التحرش أو االضطهاد .ومات ما يقرب من
 10ماليني شخص ،وخالل املعارك وحدها لقي أكرث من نصف مليون إنسان حتفهم
(.)Rummel 1991
ومع محاكمة عصابة األربعة ،يف العام  ،1980نجح الحزب يف إنقاذ جزء من
قاس وكاريث أطلقه الزعامء
وسم الثورة الثقافية بأنها «حدث ٍ
صورته .وعن طريق ْ
خطأ ،واستغلته جامعة مناوئة للثورة» ( ،)Becker 1996, 284ومبناشدة املواطنني
أن «ينتقدوا عصابة األربعة عىل تصورهم الفاسد املناهض للتاريخ ،باالنفصال
متاما عن جميع أشكال الرتاث الثقايف،)Zhang and Schwartz 1997, 203( »...
املوجه ضد االشرتاكية يف حد ذاتها ،وضد تطبيق النظام
ح َّرف
ُ
الحزب مسار النقد َّ
السيايس السياسات االشرتاكية .وبتصوير الثورة الثقافية الربوليتارية الكربى ،بوصفها
السو َّية التي صممها فصيل من األقلية ،حاولت الحكومة
انحرافا مفاجئا عن الحالة َّ
التملص من اإلقرار باألسباب الحقيقية لالختالل ،وهي :النزوع التاريخي للصني
نحو الحكم التسلطي ،والسياسات االستبدادية للحزب الشيوعي التي أضفت صبغة
مؤسسية عىل التمييز والعنف ،وفساد مسعى ماو الشخيص إىل االستحواذ عىل
سلطة ال تحدُّ ها قيود ،وإحباط الناس الذين أنهكتهم املطالب الثورية ،وخيبة أملهم
بسبب الوعود الفارغة ( .)Terrill 1996, xviيف العام  1978تخىل الحزب الشيوعي
ُ
املنظامت يف أرجاء الصني امللفات
عن فكرة ماو عن «الرصاع الطبقي» ،وأحرقت
الشخصية التي أضفت صبغة مؤسسية عىل التصنيف والتمييز« :أشعلت النريان يف
قصاصات الورق املهلهلة ،التي خربت حيوات ال حرص لها» (.)Chang 1991, 506
وبعد عرشين سنة من ذلك التاريخ ،مل يزل الحزب الشيوعي حذرا إزاء السامح
بنرش تفاصيل كثرية عن الثورة الثقافية .وذ َّكرت السلطات الق ِّيمني عىل املكتبات
بحساسية الحزب تجاه تلك الفرتة بإلقاء القبض عىل يونغي سونغ Yongyi Song
يف أغسطس  .1999كان سونغ (وهو ق ِّيم عىل مكتبة بكلية ديكنسون ،Dickinson
ورسعان ما سيحصل عىل الجنسية األمريكية فيام بعد) قد عاد إىل بكني ليك يجمع
مصادر أصلية عن الثورة الثقافية الربوليتارية الكربى ،خصوصا الصحف («إصدارات
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الصني .)1999 »...اعتقل ستة أشهر ثم أطلق رساحه استجابة لالحتجاجات واسعة
النطاق من دول الغرب .ال تتاح الكتابات املستقلة وغري املرا َقبة عن أحداث الثورة
الثقافية ،والتحليالت النقدية عن سياساتها َّإل خارج الصني ،ومثلها قصص نجاة
ضحاياها التي غالبا ما تكون صادمة ،ومذكرات أفراد سابقني من الحرس األحمر؛
فالحزب الشيوعي ال يرغب يف أن َّ
يطلع الصينيون عىل األحداث التي سينعكس أثرها
ّ
مستقل،
السلبي عىل النظام السيايس .والحزب ال يرغب يف أن يفكر الصينيون تفكريا
أو أن يستوعبوا تجاربهم الخاصة يف أثناء تلك الفرتة ،أو أن يتعرضوا للكتابات التي
تتحدث عن «الندوب»؛ إذ «عن طريق املَشاهد الصغرية واألدلة الفردية والشهادات
الشخصية ميكن ملأساة إنسانية بهذه الفظاعة أن تختزل يف أبعاد سهلة الفهم لها
مغزى» (.)Thurston 1987, 33
ُيح ِكم الحزب الشيوعي داخل الصني قبضة حديدية عىل التاريخ الحديث .وعىل
الرغم أن الحزب مستعد لإلقرار بأن الثورة الثقافية كانت خطأ سياس ّيا رسمه فصيل
مارق ،فإنه اليزال معا ِرضا إىل حد بعيد ملواجهة مسألة الخسارة املرعبة يف األرواح
(إذ ُأزهقت أرواح ما بني  20و 30مليون شخص) التي حدثت يف القفزة الكربى
إىل األمام يف الفرتة من العام  1958حتى العام  .1961إن اإلنكار الرسمي لهالك
 5يف املائة تقريبا من تعداد سكان الصني جعل للمجاعة «وجودا شبح ّيا يف الوعي
الجمعي للصينيني» ( .)Becker 1996, 286ولقرابة عقدين هيمن التعتيم عىل
إحصائيات السكان الصينيني التي ُجمعت يف أثناء تلك الفرتة ،وقلل الحزب من شأن
«املشكالت» املتعلقة بإمدادات الغذاء يف أثناء القفزة الكربى إىل األمام ،وعزاها إىل
كوارث طبيعية .وقد استغل املسؤولون الثور َة الثقافية إلحراق كميات كبرية من
الوثائق من ديوان اإلحصائيات الحكومي ،وأدلة أخرى عىل حدوث املجاعة.
مل ُيعرتف بعد بفداحة املجاعة ،وواقع حدوثها يف األغلب ،ومن ثم مل ُيعرتف
أيضا بدورها يف ترسيع عجلة الثورة الثقافية .يرتبط هذان الحدثان (القفزة الكربى
إىل األمام والثورة الثقافية) ارتباطا وثيقا بالبطل األعظم للحزب الشيوعي الصيني
ماو تيس تونغ ،لدرجة ال تسمح بإجراء تحليل غري خاضع للرقابة؛ إذ إن أي تفسري
واقعي أليٍّ  من الحدثني من شأنه أن يكشف النقاب عن اتهامات ملاو بالغباء
املستحق ل َّلوم يف أحسن األحوال ،أو بارتكابه جرائم ضد اإلنسانية يف أسوئها ،وهو ما
ِ
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يعادل توجيه إدانة للحزب الشيوعي والشيوعية الصينية يف بلد التزال آثار عديدة
للاموية حارضة فيه .ولهذا السبب بالذات حاولت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي،
يف العام  ،1981أن تعوق مناقشة تتناول ماو؛ إذ أصدرت ملخصا عن حياتهُ .صنف
ماو عىل املستوى الرسمي بأنه شخصية ثورية عظيمة ترجح كفة إسهاماته من
الناحية العملية عىل كفة أخطائه ،فهو شخص صالح بنسبة  70يف املائة ،وطالح
بنسبة  30يف املائة.
أما بالنسبة إىل الناجني من الثورة الثقافية ،فتقييم الحزب للزعيم العظيم مل ين ِه
املسألة .مازال كثريون من الناجني يصارعون «إحساسا عميقا بالخسارة ،خسارة ثقافة
وقيم روحية ،خسارة مكانة ورشف ،خسارة مسارهم املهني ،وضياع كرامتهم ،وتبدُّ د
آمالهم و ُم ُثلهم ،وإهدار وقت ونزاهة وحقيقة ،وخسارة يف األرواح .واختصارا ،هم
يصارعون خسائر يف كل يشء تقريبا ميكن أن يسبغ عىل الحياة معنى» (Thurston
 .)1987, 208وكان األمر عص ّيا عىل املاويني السابقني ،وتحديدا أن ينتقلوا من عبادة
حكايات تتحدث عن
ماو إىل الشك فيه ،وصوال إىل استيعابهم يف السنوات األخرية
ٍ
نفاق معبودهم وفساده .فقد كشفت مذكرات يل جيسوي املنشورة يف الغرب -
وهو الطبيب الخاص ملاو  -عن خيانة الزعيم للفالحني والحرس األحمر ،واقتفت أثر
انحدار ماو إىل «عامل خيايل» من العزلة والبارانويا ،حيث صارت رؤاه العظيمة من
أجل اإلنسانية ،منبع جرائم كربى ضد اإلنسانية ( .)Li Zhisui 1994, xivفقد انهار
كثريون ممن عبدوه يف املايض ،ولعلهم كانوا مستمرين يف عبادته ،عندما وصلت
إىل أسامعهم الحكايات التي رسدها يل جيسوي عن ميل ماو إىل الكسل والخمول
والحفالت الراقصة ،ومضاجعته بال متييز فتيات ريفيات صغريات ،وقسوته املطلقة.
تع َّذر عىل هؤالء التوفيق بني الحياة الخاصة ملاو والصورة العامة للتضحية بالذات
والتقشف التي صاغها عن نفسه ور َّوجها.
عىل رغم أن البنية األساسية الشيوعية للصني ظلت يف محلها بعد العام ،1976
فإن العنرص الجوهري للكفاح من أجل كسب قلوب الشعب الصيني واستاملة عقول
أفراده صار مفقودا .وبدا أن الحزب الشيوعي املنهك واملتحرر من األوهام ،مبن يف
ذلك راديكاليون كرث ،عىل استعداد لقبول املراجعات النفعية التي اتضح أنها تطور
حتمي يف الثوراتُ .أعيد فتح املكتبات وأطلق رساح الباحثني من معسكرات العمل
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اإللزامي ،وأعيد تأهيلهم ،وأعيد إحياء التنمية الفكرية والتخصصات يف التكنولوجيا
والعلوم ،وبعض القيم الحديثة يف التعليم .ونقيضا لكمبوديا ،حيث نجح النظام
الشيوعي لبول بوت يف تسوية أمته باألرض عىل املستوى الثقايف ،توقفت الصني،
يعب بصعوبة
وهي عىل شفا كارثة تامة .وعىل ذلك ،فإن مجتمع الصني الحديث ِّ
عن املدى الكامل ل ِرت َكته الثقافية الرثية غري أنه ليس مجرد لوح فارغ ،وبدا أن إرثه
الثقايف الباقي ،ومرياثه الببليوغرايف مصونان .ومع ذلك ،فمع رفض مواجهة املايض
يحتمل صعود بقايا الراديكالية الحزبية للسطح من جديد ،كام تبني ذلك مذبحة
العام  1989التي راح ضحيتها طالب محتجون يف ميدان تيانامنِن Tiananmen
 .Squareواليزال الحزب يحافظ عىل سيطرته عن طريق «أسلوب نسيان التاريخ»،
وهو أسلوب ينىس به مجتمع بكامله تاريخه ،السيام تاريخ الحزب الشيوعي (Fang
 .)1990, 268عىل سبيل املثال ،ليس لدى األجيال الجديدة معلومات محددة
عن الحركات الراديكالية املعادية لليمني وحمالتها التي وقعت يف األعوام 1942
و 1957و 1970و 1979و1989؛ ألن تفاصيل هذه األحداث قمعت تحقيقا ملصلحة
«االعتقاد الصحيح الوحيد» الذي يتبناه الحزب .بل إن التاريخ الحديث محظور
عليه التأثري يف املسلك السيايس واالجتامعي.
لطاملا ارتبط مصري املكتبات يف الصني بالسياسات الحكومية .وعندما تأرجح
البندول من جديد يف اتجاه النفعية الجديدة والليربالية واالنفتاح عىل الغرب بعد
العام  ،1978أفىض القبول املتجدد ألهمية قدر من االستمرارية الثقافية ،ونبذ
النزعة االنعزالية ،إىل ضخ أموال لتوسيع نطاق مكتبات الصني وصناعة النرش .يف
السنوات العرشين التالية قفز عدد الصحف واملجالت املسجلة من  150إىل  4آالف.
و ُمنحت املكتبات دورا ّ
مهم يف املساعدة عىل جعل املايض ،وإن يكن ماضيا مع َّقام
ومطهرا ،يخدم الحارض ،وجعل «األشياء األجنبية تكون يف خدمة الصني» (Barclay
املكتبات إىل دعم «التحديثات األربعة» ،تحديث
 .)1995, 123ودَعت الحكومة
ِ
ُ
العلوم والتكنولوجيا ،والدفاع ،والزراعة ،والصناعة .وأعيد الق ِّيمون عىل املكتبات
إىل سابق عهدهم ،و ُب ِّرئ كثريون منهم من الجرائم التي اتهموا بها يف أثناء الثورة
الثقافية .وشجعتهم الحكومة عىل إلقاء الثورة الثقافية خلف ظهورهم ،والعمل عىل
تحديث عمليات تشغيل املكتبات وحوسبتها ،وتطبيق مبادئ اإلدارة ،واالنخراط يف
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بناء الشبكات .مل تعد املكتبات وال الق ِّيمون عليها أعداء األمة.
صحيح أن الثورة الثقافية صارت اآلن صورة باهتة مح ِرجة يف خلفية الصني
املعارصة ،لكنها كانت نقطة تحول يف التاريخ الثقايف الحديث .فهو حدث ينتصب
أمامنا بوصفه مثاال مروعا عىل التطرف اليساري ،مثلام تنتصب اإلبادة النازية أمام
العامل مثاال مفزعا عىل التطرف اليميني .يف أملانيا نجم عن النزعة اليوتوبية القامئة
عىل االستبداد تطرف مطلق يف استغالل الهندسة االجتامعية واإلبادة الجامعية
لليهود وثقافتهم ،والبولنديني والثقافة البولندية .ويف الصني ساق الحكم االستبدادي
الشعب الصيني سوقا نحو ترشيب العقول بالعقائد الشيوعية أوال ،ثم التوحش
االجتامعي وصوال إىل االنسالخ من تراثه الثقايف وارتكاب إبادة إثنية ذاتية .وعىل
رغم أن النازيني ط َّهروا جزءا من كتبهم ،لكنهم د َّمروا  -يف األساس  -كتب شعوب
ماض مجيد (وإن
أخرى ومكتباتها؛ ألن الرؤية األملانية لليوتوبيا استلزمت حفظ ٍ
يكن ماضيا خاضعا للرقابة) ،فبالنسبة إىل النازيني كان التاريخ والرتاث األديب
مي ركنا يف انتصار الرايخ الثالث الذي طال الشوق إىل تحقيقه .أما الشيوعيون
املع ّق ْ
الصينيون فقد ذهبوا يف حمالت التطهري مذهبا بعيدا؛ ألن املايض بالنسبة إليهم
كان قوة رجعية تك ِّبل الثورة ،وتحدُّ العامل الجديد الذي وعدت به .وبالنسبة إىل
راديكاليي الحزب يف العقدين األولني للصني الشيوعية ،كام هي الحال بالنسبة إىل
األنظمة السياسية االشرتاكية األخرى يف األمم التي يغلب عليها الطابع الريفي،
وح ِسب أنها عدو
حظيت السجالت املكتوبة بأهمية محدودة يف أحسن األحوالُ ،
للشعب يف أسوئها.
لعل املغزى النهايئ للثورة الثقافية يكمن يف تحذيرها بشأن نزوع األنظمة
السياسية العنيفة إىل االصطفاف خلف أيديولوجيا متطرفة تس ِّوغ إبادة أيِّ يشء
يعرتض سبيل رؤاها .ويف النهاية يفرتس ذلك النظام شعبه نفسه وثقافته ،وشعوبا
أخرى وثقافاتها .وهذه الوحشية ال تهدد األفراد أو ثقافات بعينها وقعت ضحية لها،
بل كل شعوب العامل يف النهاية؛ ألنه مثلام يقلل هالك نوع واحد أو انقراضه السالمة
البيئية إلقليم ما ،فكذلك ُيض ِعف تدمري كتب جامعة ما ،بوصفها حافظات الذاكرة،
الرت َ
اث الثقايف املشرتك للعامل.
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«الزوال التدريجي لهذه الجامعة املتميزة
يستنزف احتياطي العامل من الحكمة الباقية»
(.)Apte and Edwards 1998, 131

«أغلبية التبتيني الذين قابلتهم مل
يسمعوا من قبل كلمة «مكتبة» ،فضال
عن أن يكونوا قد زاروا واحدة».
كيت هاتون ،زميلة رابطة املكتبات
األمريكية ،من ترصيحاتها عن بعثتها
إىل التبت

عقب فرض الحزب الشيوعي سيطرته
داخل الصني ،سعى إىل تأمني مناطق حدودية
حيوية .غزت القوات الربية الصينية التبت يف
العام 1949؛ إذ زعمت الصني أن تلك الدولة
املنعزلة جزء ال يتجزأ من الوطن األم الصني؛
لكن التبت لكونها متاميزة بحكم اللغويات
والعرق والثقافة والجغرافيا والتاريخ والدين؛
ناهضت الصني وشنت ضدها معركة ملحمية،
معركة بني منوذجني إدراكيني للعامل يتع َّذر
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التوفيق بينهام ،هام البوذية والشيوعية ،وهذه األخرية التفعت من رأسها حتى
أخمص قدميها بالنزعتني القومية والكولونيالية .وعن طريق حكومة منفى يف الهند
ومقاومة محلية ،حافظت التبت عىل حقها يف تقرير مصريها السيايس (أيْ صفة
الدولة املستقلة وسيادتها الثقافية) ،ووجدت الحضارتان أنفسهام مجربتني عىل
خوض رصاع قاس ال يلني .تناول الفصل السابع من هذا الكتاب تطور الشيوعية
بوصفها أيديولوجيا ،واملراحل التي أصبحت الصني عن طريقها دولة استبدادية،
والخلفية التي تظهر وراء إبادة الكتب يف الصني والرتويج لهذا الفعل .أما الفصل
الثامن فيتناول بالدرس ثقافة التبت ومطبوعاتها واالستجابة األيديولوجية الصينية
لتلك الثقافة .ويستكشف هذا الفصل أيضا النموذجني اإلدراكيني للعامل اللذين
تصارعا حتام و َن َجمت عن رصاعهام إبادة إثنية وإبادة للكتب ،أيْ تدمري متعمد
ومستمر لثقافة التبت ونصوصها.

ثقافة التبت ومنظورها للعامل

معزولة بسالسل جبلية ومناطق برية ال تصلح للسكن ،برزت التبت إىل الوجود
خالل آالف السنني لتصبح حضارة متفردة ومتمركزة إىل حد بعيد وتستند إىل البوذية
الهندية .بدءا من القرن السابع امليالدي ،كان ملوك التبت معنيني بإدخال مجمل
املعتقدات والثقافة البوذية الهندية النشطة إىل بالدهم ،مبا يف ذلك أمناط من األدب
وتنظيم الرهبنة والطب والرسم والعامرة .ثم ح َّول الباحثون والحرفيون الثقافة
املستعارة إىل اتجاه تبتي خاص ،عن طريق مزجها مبؤثرات محلية(Snellgrove
 .)and Richardson 1986بدأت البوذية تلهم رؤى أهل التبت بشأن أصل العامل
وطبيعته ،ودور الفرد يف املجتمع ،والعالقة بني العقل واملادة ،ومبادئ األخالقيات،
والفنون ،والعلوم الطبية ،والدين – أيْ جوانب الحياة برمتها (.)Batchelor 1987
وعن طريق جهود مرتوية بدأت البوذية تشكل األساس لثقافة التبت «الشبكة الحية
املعقدة للعادات واملعتقدات والطقوس واألدوات والتاريخ والواجب» (Hicks
 )1988, 91والهوية التبتية .ومن بني جميع الروابط الوثيقة التي ع َّرفت أهل التبت
بوصفهم شعبا وأمة ،كان الدين هو امليثاق األغلظ من دون شك (Government
.)of Tibet in Exile 1999
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تجلت مركزية الدين يف أوضح صورها يف شخص الداالي الما ،وهو راهب
متجسد .وبحلول القرن السابع عرش اجتمعت يف شخصه السلطات الدينية
والسياسية .والداالي الما والرهبان اآلخرون واألرستقراطية واملسؤولون الحكوميون
كانوا مرتابطني يف شبكة محكمة الحبك ليس فيها متييز واضح بني املساعي الدنيوية
والروحية ( .)Gyaltag 1991ومن ثم ،كان الطابق األريض من الكاتدرائية املركزية،
يف السا ( Lhasaعاصمة التبت) قبل العام  ،1949يضم  50معبدا صغريا مكتظا
بآثار دينية وكتب مقدسة ،ويف طوابق أعىل كانت توجد مكاتب العمدة ونائب
الحاكم ومجلس الوزراء ومكتب الخارجية ووزارة املالية ومصلحة الجامرك ووزارة
الزراعة ومئات الوثائق :معاهدات منذ مئات السنني وسجالت رضائب محفوظة يف
حزم مربوطة بأعمدة مطلية بلون أحمر ( .)Avedon 1997أما أقبية منزل الداالي
الما ،يف قرص بوتاال ُ ،Potala
فخصصت لتخزين السجالت الحكومية ،وحفظ آالف
النصوص الدينية والتاريخية التي تشهد بحيوية ثقافة التبت وتطورها :لفائف وكتب
من لحاء الشجر ،ومجلدات نصوص دينية كتبت بحرب خاص مصنوع من مزيج من
الذهب والفضة والحديد أو مسحوق النحاس ( .)Pema 1997وقرص بوتاال بحجراته
األلف مل يكن «مسكنا بقدر ما كان متحفا ينبض بالحياة( )Avedon 1997, 21؛ إذ
يحوي أرضحة تسعة من الداالي المات السابقني وأرشيف ثقافة التبت .والعالمات
الدالة عىل البوذية كانت متخللة أرجاء التبت .وكان هناك أكرث من  6آالف دير
ومزارات عديدة وتشورتينات ((  )Chortensأيْ أرضحة مستدقة الطرف تحفظ
فيها رفات القديسني البوذيني) وستوبات (( )Stupasبنايات مقببة تحوي آثارا
دينية) وكومات من أحجار ماين  (( )Mani Stonesأحجار تحفر عليها ابتهاالت).
وز ّينت متاثيل ولوحات جصية وثانكات  (( )Thankasأيقونات تبتية مرسومة عىل
لفائف حريرية أو نسيجية) املعابد ،وخارج املعابد ترفرف أعالم الصلوات ويطوف
أهل التبت املا ُّرون بانتظام حولها .تواصلت الطقوس الدينية واالحتفاالت يف كل
الحجاج بني املزارات الدينية واملجتمع التبتي .كانت الحياة اليومية
عام ،وتدفق َّ
مفعمة بالروحانية ( .)Norbu 1987والدين بالنسبة إىل كثريين من أهل التبت هو
تجيل «املسؤولية الشاملة والقلب الطاهر»  )Hicks 1988, 10(.وألن البوذية قامئة
عىل املنطق والفهم ،ال مجرد اإلميان األعمى ،فهي جزء ال يتجزأ من منظورهم إىل
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العامل .ويحمل املسنون من أهل التبت ذكريات عن بلدهم فيام قبل الشيوعية؛
إذ كان مكانا يتميز بوحدة اجتامعية عميقة وو ّد عفوي تجاه الجميع عىل اختالف
مشاربهم ،أساسهام فكرة بسيطة هي «إمنا نحن جميعا برش»(Snellgrove and
 .)Richardson 1986, 258كان التسامح هو القاعدةْ ،
وإن كانت العقوبات ناجزة،
إذا ما أساء شخص إىل املجتمع أو التقاليد.
ُوصفت حياة التبت يف منتصف القرن العرشين بأنها «مفعمة بالعصور
الوسطى» ( ،)Craig 1999, 167وتشبه أوروبا الغربية حتى اللحظة التاريخية التي
انترشت فيها النهضة األوروبية يف املنطقة وما تبعها من أسلوب حياة متحرر أفىض
إىل الحداثة ( .)Snellgrove and Richardson 1986وعىل النقيض من أوروبيي
عرص النهضة ،ظل أهل التبت مستمسكني مبقاومتهم التغيري .وكانت اإلقطاعية
التبتية (وهي مختلفة عن اإلقطاع الغريب لكونها غري مستندة إىل قوة عسكرية)
مبنزلة «شبكة أمان» تحمي الطبقات األدىن من الجوع والفقر املدقع(Hicks 1988,
 .)31وتظهر أفالم الزوار األجانب والصور التي التقطوها ملناسبات رسمية يف التبت
قبل العام « 1949عالَام يشبه منمنمة لعامل القرون الوسطى املتأخرة ،وقد عاد إىل
الحياة مبظاهره ورغد العيش فيه عىل قمة الهرم االجتامعيُ ،مركبا ومنظام لكنه
يحظى بتكنولوجيا محدودة ،ومن دون شك فيه فقر يتحمله الناس راضني ،ولعله
أيضا مل يكن فقرا مفرطا ،كام يف مناطق أخرى»(.)Zwalf 1981, 126
وعىل الرغم من أن التبت مرتاجعة اقتصاديا وتكنولوجيا فإنها ارتقت بآليات
الدعم النفيس والروحاين؛ إذ تكمن خلف أسلوب الحياة البسيط ألهل التبت
ٌ
شبكة محكمة من القوانني والنظم واألخالقيات القامئة عىل مفاهيم نبذ العنف
والرتاحم والطبيعة الدائرية لكل األحياء ،وعالقة االعتامد التبادلية بني عنارص األرض
الحية وغري الحية ،أي ما يطلق عليه كثريون اليوم «األخالق البيئية»  (Apte and
 .)Edwards 1998وبالنسبة إىل أهل التبت ،تندمج املبادئ البيئية يف حياتهم
اليومية .عىل سبيل املثال ،أفىض احرتامهم جميع أشكال الحياة عىل األرض ،وإميا ُنهم
بتناسخ األرواح إىل تحريم صيد السمك والحيوانات ،ومن ثم فلديهم وفرة يف أشكال
الحياة ،مبا يف ذلك أكرث من  500نوع من الطيور .وبعد مرور مئات السنني عىل
معيشتهم عىل هذا النحو ،كان من الصعب عىل أهل التبت أن مييزوا بني مامرستهم
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الدين واهتاممهم بخري البيئة من حولهم  ( .)Atisha 1991إرشافهم الحذر عىل
البيئة ،ومهارتهم يف التكيف معها ،م َّكناهم ،جيال بعد جيل ،من الحفاظ عىل الحياة
اإلنسانية واألنظمة البيئية الهشة للتبت فلم يواجهوا مجاعة حقيقية.
َ
الشواغل املادية يف مجتمع التبت .وكان
وبوجه عام ،حكمت األمور الروحية
ربع السكان الذكور رهبانا أو المات (الما :معلم روحاين) كرسوا حياتهم للسعي
وراء تحقيق االستنارة والشفقة كام تجسدتا يف بوذا .ومارسوا الدارما  (،)Dharma
ُ
ُ
والنشاط
والتسامح
واألخالق
أي السبيل الذي كشف عنه بوذا ،وفيه يؤازر الكر ُم
ُ
ُ
والتأمل الحكم َة .واستمسكت األديرة بـ «األشياء الثالثة الق ِّيمة النادرة» ،وهي
األشياء الثالثة األعىل قيمة املرتبطة باملعتقدات الدينية :املعلم (بوذا) ،وتعاليمه،
وجامعة التابعني العاديني والرهابنة  ( .)Aldridge 1999aوبالنسبة إىل الشخص
العادي «فإن اقتداره عىل دعم املؤسسات واألفراد الذين يسعون حثيثا إىل تحقيق
االستنارة ،بوصف ذلك وظيفة دامئة ،كان ميثل أفضل استغالل فاضل ممكن لحياته
الدنيوية ( .)Patt 1992, 26متلكت األديرة  40يف املائة من األرض ،وكانت هذه
األديرة مدعومة بتمويالت الرضائب وإسهامات املزارعني املستأجرين .وكانت أغلبية
الرثوة املتاحة يف البالد ُتستثمر يف تشييد التامثيل والقطع الفنية لتزيني املعابد
واملزارات .كان أهل التبت يقدمون دامئا عطايا من الزبد ليك تحرق يف مصابيح
تنري األماكن املقدسة ،ويؤدّون الحج ،ويطوفون باألماكن الدينية ،ويعرب سجودهم
وركوعهم عن االلتزام والورع .ولجميع أهل التبت تقريبا ارتباط خاص بجامعة من
جامعات األديرة ،عن طريق قريب أو ابن.
أدت األديرة وظائف دينية وثقافية وتعليمية مهمة ،واألهم من بينها  -عىل
اإلطالق  -أنها تدعم وتنمي العقيدة األساسية التي يقوم عليها النظام السيايس
واالجتامعي للتبت ( .)Gyaltag 1991يف القرن الثامن امليالدي ط َّور أهل التبت
خط كتابة يسمح برتجمة النصوص البوذية املقدسة من اللغة السنسكريتية ،وهي
مهمة استغرقت من العلامء والباحثني  600سنة .وكانت مثرة هذه األعامل ترجامت
دقيقة للكتب املقدسة لبوذا و 750كاهنا هند ّيا ،جمعت يف أكرث من  4500عمل
قائم بذاته؛ لدرجة أن الباحثني املحدثني متكنوا من إنتاج تحديثات مالمئة ألعامل
سنسكريتية هندية مفقودة استنادا إىل النسخ التبتية (Alterman, Alterman,
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 .)and Gewissler 1987بحلول القرن الثالث عرش ،عندما كانت البوذية تتالىش يف
أحس أهل التبت بتميزهم الفريد لكونهم حراس املجموعة
الهند وترتاجع يف نيبالَّ ،
الكاملة لديانتهم التي رمبا تكون أغنى مقتنيات األدبيات الدينية يف العامل (Pema
 .)1997وعىل ذلك أصبح صون هذه النصوص أولوية بالنسبة إليهم.
جمع أهل التبت الئحة من التعاليم املقدسة تتسم بتنوع مجالها تنوعا
استثنائيا؛ فلديهم نطاق كامل من السوترات (()Sutras٭) ،والتانرتات  (،)Tantras
وشعائرهام املصاحبة ،واألهم عىل اإلطالق أنساب الزعامء الروحيني وحوارييهم
املستندة إىل النقل الشفاهي ،وهي مبنزلة الرابط املتصل بأصل األديان الثالثة األقدم
يف العامل (.)Avedon 1997
ولديهم  108مجلدات تضم محاورات تسمى «كانغيور»  Kangyurأو «ترجمة
الكلمة» ،و 227مجلدا إضافيا من التعليقات الهندية عىل تلك املحاورات تسمى
«تينغيور» .يبلغ عدد صفحات هذه النصوص املقدسة ما بني  4آالف و 5آالف
صفحة ،وطبعت عىل ورق ليفي خشن ،ووضعت بني غالفني خشبيني و ُد ِّثرت بقامش.
وحوت املعابد الصغرية  -يف العادة  -أرففا للنصوص التي خصت بالعبادة بورع
وإجالل ،مثل غريها من اآلثار املقدسة .إن املعبد التبتي الذي مل يكن ميلك مجموعة
نصوص «كامل الحكمة» املكونة من  18مجلدا كان يعد فقريا للغاية(Batchelor
 .)1987وقد تحوي بنايات الستوبا نصوصا مقدسة ،وكذلك آثار أشخاص دينيني
ورفاتهم .وتضم بنايات الستوبا البيضاء ،يف دير دريبونغ  Drepung،  100ألف
قصيدة  ( .)Batchelor 1987وعىل رغم أن قلة من قرويني هم َمنْ أمكنهم قراءة
النصوص املقدسة ،فإنها كانت غالبا ما ُتح َمل يف استعراض سنوي يف أرجاء القرية
حتى يحظى أهلها مبحصول طيب ( .)Snellgrove and Richardson 1986و َّقر
أهل التبت كتبهم ،واعتربوا وضع أي يشء عليها ،أو الخطو فوق الكتاب ،خطيئة،
وكانت الكتب تصان بإجالل وتوقري يف أماكن مرتفعة داخل كل املساكن يف التبت
( .)Alterman, Alterman, and Gewissler 1987كثري من البيوت كان لديها
بعض الكتب الدينية التي حفظت بوقار واحرتام يف موضع عال ،وأحيانا كانت األرس
(٭) مواعظ بوذا[ .املرتجم].
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تطلب من الرهبان املتسولني قراءتها لهم (.)Snellgrove and Richardson 1986
وبالنسبة إىل األثرياء كان امتالك مكتبة خاصة من الكتب البوذية املقدسة يعد
دليال عىل التميز ،أما بالنسبة إىل املتعلمني تعليام جيدا فكان امتالك مكتبة خاصة
أمرا ال غنى عنه ملساعدتهم عىل القيام مبامرساتهم الروحية (.)Aldridge 1999b
استوعب املثقفون التبتيون بنية األعامل الهندية وأساليبها ،وطوروا كذلك
أدواتهم اللغوية الخاصة إلنتاج حصيلة لغوية دينية وفلسفية مركبة للغاية
( .)Snellgrove and Richardson 1986بعد إمتام الرتجامت األولية بدأ الالمات
يف تأليف التعليقات واألطروحات ،ووضع كل الما مهم مؤ َّلفه الخاص املسمى
«سونغبو» ( Sungbuأعامل مجمعة) ،الذي غالبا ما كان يأيت يف  10مجلدات إىل 20
مجلدا ،يستكشف معنى العقيدة البوذية والفلسفة واملنطق ،وكذلك املوضوعات
بانشن الما  ( )Panchen Lamaأو «العالِم
العلامنية ( .)Batchelor 1987وال يأيت ِ
الكريم» يف املرتبة الثانية يف السلطة َّإل بعد داالي الما ،ومعظم هؤالء العلامء
كتَّاب غزيرو اإلنتاج ( .)Snellgrove and Richardson 1986وعرف عن األديرة
اتصالها الوثيق بالعلامء املشهورين؛ فعىل سبيل املثال ،كان دير سامديغ Samding
عىل اتصال بالشاعر والعامل البارز الما بودونغ شوكيل نامغييل Lama Bodong
 ،)Chokle Namgyel (1306 – 1386الذي أ َّلف مائة مجلد من الكتابات الدينية.
ألفت نصوص عديدة يف األصل يف شكل مالحظات د ِّونت يف أثناء محارضات ألقاها
معلمون مشاهري ،وكانت هذه النصوص يف بعض األحيان ذات قيمة ال تقدر
بسبب املالحظات املدونة بني السطور التي أدمجت يف أثناء الدراسة(Aldridge
 .)1999bوكانت سمعة عامل مميز ،وامتالك كتاباته ،وكذلك كتابات علامء آخرين،
تضفي متيزا عىل الدير أو الجامعة الدينية أو املدرسة .وعرف بعض الالمات بأنهم
«مكتشفو النصوص» ،أو «كاشفو الكنوز»؛ ألنهم أنتجوا مؤلفات من نصوص أعيد
اكتشافها كانت مخبأة يف أثناء اضطرابات سياسية يف القرن التاسع امليالدي؛ مجدت
هذه النصوص منجزات امللوك القدامى .وعىل رغم أن بعض النصوص رمبا كانت
مخبأة وأعيد اسرتدادها فإن بعضها كتب من أجل املرشوعية التي تضفيها املصادر
القدمية .أتاحت النصوص الحقيقية أو املزعومة ملجموعات جديدة من الرهبان
إنتاج «أعامل أدبية مصقولة تتمتع بقدسية املوروثات األقدم منها» ،وجميعها
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أدى الوظيفة نفسها ،هي «خلق وجدان قومي ،سواء يف شؤون الدولة أو مسائل
الدين«  ( .)Snellgrove and Richardson 1986, 154كام أن امتالك نصوص
فريدة ودراستها كانا عنرصا مهام يف التمييز بني «مدارس» مختلفة والبوذية التبتية.
عىل سبيل املثال ،م َّثل «الكنز الثمني للنصوص املخبوءة» ،وهو طبعات من 25
ملدرستي نينغامبا    Nyingmapaوكارغيوبا .Kargyupa
مجلدا أو أكرث ،أهمية
ْ
ولعل «مجموعة اللفائف الخامسية» الشهرية التي أعيد اكتشافها يف القرن الرابع
عرش ،هي املثال األشهر عىل هذا النوع من النصوص.
قبل أن ُتعرف الطباعة بالقوالب الخشبية يف التبت ،كانت الكتب ُتستنسخ
كتابة ،مثل املخطوطات يف األديرة القروسطية الغربية .وقد استمر إنتاج نسخ
بديعة يدويا حتى وقت قريب يف القرن العرشين ،عىل رغم أنها نادرا ما كانت
توزع .عُ رفت الطباعة بالقوالب الخشبية يف القرن الخامس عرش تقريبا ،يف الوقت
الذي اعتمد فيه األوروبيون عىل املطابع املعدنية املتحركة .وأصبح التبتيون شديدي
االرتباط بطباعة القوالب  -وهي وسيلة بدائية ومرهقة؛ حيث كان يعاد إنتاج ما
بني  7و 10صفحات بالقالب الواحد  -لدرجة أنهم مل يتولد لديهم اهتامم بأي وسيلة
أخرى َّإل يف منتصف القرن العرشين  ( .)Snellgrove and Richardson 1986بل
وبعد دخول الطباعة بالقوالب ظل شكل الكتب التبتية كام هو :كل كتاب مؤ َّلف
من رشائط ورقية ،ارتفاعها  4بوصات تقريبا ،وعرضها  20بوصة تقريبا ،مغطاة
بألواح خشبية مستطيلة بديعة ،محافظة عىل طراز مجلدات النصوص الهندية
املكتوبة عىل سعف النخيل.
وعىل الرغم من أن األديرة ،أ ّيا كان حجمها ،كانت تستطيع طباعة التعاويذ
ورايات الصلوات ،فإن األديرة الكبرية كانت لديها ورش طباعة بها مطابع بالقوالب
الخشبية ،وغرف تضم عرشات اآلالف من القوالب .ووفق البيانات التي ُجمعت يف
العام  1957كانت لدى دير ديرج  Dergeالعظيم مجموعة تتجاوز بكثري نصف
مليون قالب خشبي ،أودعت بشكل منهجي يف أكرث من عرش قاعات (Alterman,
 .)Alterman, and Gewissler 1987جعل استخدا ُم هذه القوالب الطباع َة
متاحة عند الطلب .أنتجت األديرة الكبرية طبعات كاملة للمجموعة العامة املسامة
« َكانغيور» .أما مجموعات األعامل التي تتناول الفلسفة واملامرسة الروحية والطب
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والفلك وغريها من املوضوعات التي يتفرد بها منهج مدرسة معينة ،فكانت تطبع يف
الدير الرئييس ،وتوزع النسخ عىل األديرة الفرعية ( .)Aldridge 1999bعىل سبيل
املثال ،طبع دير دزوغشني  Dzogchenمجموعة أساسية من الكتب التي أرسلت
منتسب .باإلضافة إىل ذلك كانت الكتب ُتصنع وفق الطلب ،فعىل
إىل  200دير ِ
املشرتي أن يوفر الحرب والورق بينام يحصل الرهبان عىل أتعابهم نظري الكتابة .ومل
يكن يعاد بيع الكتب يف العادة .اكتسب النساخون واملطابع واألشخاص املف ِّوضون
بكتابة العمل (ومن ثم حيازته) متيزَهم الديني ( .)Zwalf 1981وتزايدت املكانة
والسمعة بالنسبة إىل األديرة واملعابد بحيازتها القوالب والنصوص املهمة .فعىل
سبيل املثال كان دير نارتونغ  ،Nartongالذي ُأ ِّسس يف العام  ،1153معروفا بامتالكه
قوالبه الخشبية ألمهات الكتب البوذية الكاملة وهي طبعة نارتونغ املحفورة بني
العامني  1730و .1741وكان معبد فاريوكانا  Vairocanaالتابع لدير بيلكور تشود
  Pelkor Chodeمعروفا بحيازته كتابا مقدسا هائل الحجم مكتوبا بحرب ذهبي
عىل ورق أسود.
ويربز نقش حجري يعود إىل القرن التاسع اإلجالل القديم للتعلم الديني الذي
أصبح ملمحا دامئا لثقافة التبت« :يجب عىل امللوك وأبنائهم وأحفادهم ،منذ نعومة
أظفارهم وما تال ذلك ،بل بعد أن ميلكوا زمام السلطة ،أن يستعينوا مبعلمي الدين
من بني الرهبان املرسومني(٭) ،ويجب أن يستوعبوا عددا من التعاليم الدينية قدر
استطاعتهم» ( .)Snellgrove and Richardson 1986, 38وكان ُينظر إىل الدير
بوصفه مدرسة بقدر ما هو مؤسسة دينية ( ،)Hicks 1988وكانت الجامعات الكربى
لألديرة مبنزلة مراكز للتعلم بالنسبة إىل املثقفني والطالب من جميع أنحاء آسيا
الوسطى .احتضنت كل جامعة منها ما بني  3آالف و 5آالف طالب ،وقدمت منهجا
صارما للرهبان الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و 45عاما .وتضم جامعة الدير الكبرية
كليتني عىل األقل (متاميزتني من حيث نوع الدراسة) ،لكل منهام إدارتها الخاصة
وهيئة تدريسها ومقرراتها ومسكنها (حيث يعيش الرهبان يف أثناء تدريبهم) .كان
املعلمون يحظون بتوقري خاص ألن البوذيني التبتيني اعتقدوا أن العقيدة والكتب
(٭) أي املمنوحني درجة من درجات الكهنوتية[ .املحرر].
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املقدسة كانت بال قيمة من دون النقل املضبوط من شخص مؤهَّ ل ،يستطيع تقييم
سيكولوجية الطالب واستعداده وإرشاده عن طريق برنامج مخصص له (Zwalf
.)1981
كانت هناك مدارس عدة للبوذية ،وكانت املدرسة الرئيسية هي غيلوغبا
 Gelugpaأو القبعات الصفراء .احتضن دير سريا  ،Seraوهو أحد أديرة غيلوغبا
الثالثة الكربى قرب السا ،أكرث من  5آالف راهب مرسوم رسامة تامة وراهب
مبتدئ وعامل .كرس بعض الرهبان حياتهم بالكامل للدراسة والنهج الروحاين
بينام كان غريهم إداريني أ ِّميني :قد يكون الراهب طباخا أو أمني خزانة مالية
أو رشط ّيا أو عاملا أو معلام أو خادما ( .)Hicks 1988بدأ التدرج الهرمي
بالرهبان املبتدئني ثم مرتبة الرهبان ثم املعلم الضليع ثم التجسد ،والرينبوتيش
( .)Rinpocheوتواصلت املعايري الرفيعة للبحث املعريف املكتسبة من الجامعات
الهندية لألديرة .وتر َّكز اهتامم الطالب بشكل رئييس عىل تكريس نفسه من
صميم قلبه للمعلم الروحاين واستظهار قدر كبري من اآلداب املقدسة .صار
العلامء الرهبان مستودعات العقيدة ،وكانوا قادرين عىل استعادة أي نص أو
مق َت َبس من الذاكرة يدعم النقاش الدائر .وكانوا ُيختَربون عن طريق الجدل
الرسمي ملعرفة قدراتهم يف خمسة فروع من األدب .كان العلامء يستظهرون
النصوص ويتناقشون قرابة  20عاما قبل أن يتصدوا المتحاناتهم النهائية للحصول
عىل درجة دكتوراه يف الالهوت أو درجة ِجييش (.)Geshe
كتب الباحثان املميزان يف حضارة التبت ،ديفيد سنيلغروف David Snellgrove
وهيو ريتشاردسون   )Hugh Richardson (1986, 236يقوالن« :كانت املعجز ُة
الحامس الذي أظهرته للبوذية الهندية يف كل أشكالها
الكربى لحضارة التبت هي
َ
املختلفة وجدارتها بها» .ومع ذلك رمبا كان هذا الرتكيز املكثف مام أفىض إىل
التضحية بأمناط أخرى من التطور ،مبا يف ذلك التكنولوجيا الحديثة واالرتقاء باآلليات
ترسخ التبت عن طريقها مكانتها باعتبارها دولة
الرسمية التي كان من املمكن أن ِّ
قومية ذات سيادة .ويؤكد املؤلفان أن الثمن الذي دفعته التبت مقابل هذا الرتكيز
املكثف ميكن أن يكون قد متثل يف خسارة التبت استقاللها .فأهل التبت كانوا بكل
وضوح غري مستعدين ملواجهة املقتضيات العدوانية واإلمربيالية للعامل الحديث.
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الصينيون يفرضون سيطرتهم1966 – 1950 :

للتبت مساحة شاسعة تساوي مساحة أوروبا ،وهي تقع بني الهند والصني
وروسيا .جذب موقعها أنظار القوى الكولونيالية ،السيام اإلمرباطورية الربيطانية
التي حاولت أن تسيطر عليها يف أواخر القرن التاسع عرش .كانت اإلغارات الربيطانية
مزعجة بالنسبة إىل الصينيني الذين زعموا أن التبت تدخل يف نطاق تأثري الصني (بل
هي جزء من إمرباطوريتهم) ،عىل رغم أن التبت حافظت ح ّقا عىل هوية مستقلة
ملا يزيد عىل مئات السنني ،واستعارت الكثري من الهند والصني فيام يتعلق بالثقافة.
يف العام ُ 1904أرسل جيش صيني ملواجهة املزاعم الربيطانية ،وعىل إثر ذلك حكم
ممثلون عن أرسة مانشو الحاكمة التبت سبع سنوات إىل أن سقطت األرسة يف العام
 .1911ويف خضم االضطرابات التي أعقبت ذلك ُطرد الصينيون وأكد الداالي الما
استقالل التبت .تجاهل يوان شاكاي  ،Yuan Shah-kaiالذي توىل زعامة جمهورية
الصني الجديدة ،إعالن التبت استقاللها ،وأعاد تأكيد اهتامم الصني بالتبت عن
طريق إطالق فكرة سون يات سني    Sun Yat-senالخاصة بـ«األعراق الخمسة
للصني»(٭) ،التي ذهبت إىل أن أغلبية األقاليم الحدودية (مبا فيها التبت ومنغوليا)
هي مقاطعات صينية ( .)Avedon 1997حفظ قادة الصني بعد ذلك هذا االعتقاد،
سواء أكانوا قوميني أم شيوعيني .ومع ذلك ،بسبب الشواغل الداخلية والحروب
األهلية والحرب الصينية اليابانية التي امتدت من العام  1937حتى العام  ،1945مل
ُتق ِدم الصني عىل ترصف فعيل قائم عىل تلك الفكرة ،فأمكن للتبت أن تقيض عدة
عقود وهي تنعم بسالم نسبي.
بحلول العام  1949كان الشيوعيون قد بنوا آلة حرب هائلة .وبعد أن استقرت
السلطة يف الصني يف أيديهم انطلقوا لتأكيد هيمنة الصني عىل «مقاطعاتها» .وكانت
أوىل املهام التي اضطلع بها الحزب الشيوعي م َّد حدود الصني الحديثة إىل داخل
الهياماليا ،وبعد عام واحد من استيالئهم عىل السلطة يف الصني ،غزا جيش التحرير
(٭) األعراق الخمسة ضمن اتحاد واحد ( :)Five Races Under one Unionأحد املبادئ الكربى التي قامت عليها
جمهورية الصني وقت تأسيسها يف العام  ،1911وهو يشجع تحقيق االنسجام بني العرقيات الخمس التي تقطن
وص ِّمم علم يحوي خمسة ألوان بحيث يرمز كل لون إىل إحدى العرقيات كاآليت:
الصنيُ .
 - 1الهان :أحمر - 2 ،املانشو :أصفر - 3 ،املونغول :أزرق - 4 ،الهوي :أبيض - 5 ،التبتيون :أسود[ .املحرر].
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الشعبي التبت .انبثق الدافع وراء هذه الخطوة من القومية الحادة التي ألهمت
بفكرة املقاطعات الخمس ،واحتشد خلفها الشيوعيون والقوميون لطرد الجيش
اإلمرباطوري الياباين يف العام  .1945أبرزت الراية الحمراء لجمهورية الصني الشعبية
خمس نجامت ،واحدة منها ترمز للتبت وعضويتها يف «العائلة الصينية الكربى»،
وأعلن راديو بكني بشكل قاطع أن «التبت جزء من أرايض الصني ولن ُيقا َبل أي
عدوان أجنبي بتسامح .إن الشعب التبتي جزء ال ينفصم عن الشعب الصيني .أما
املعتدون الذين ال يدركون هذه الحقيقة فسوف َّ
تتهشم جامجمهم تحت قبضة
جيش التحرير الشعبي» ( .)Donnet 1994, 64ومن وجهة النظر الصينية مل تكن
الحكومة الشيوعية تسعى إىل يشء سوى إعادة ترسيخ الحقوق التاريخية الجل ّية
التي تعذر عىل الصني مامرستها لبعض الوقت (.)Heberer 1991
كان أيضا للتسويغ الرسمي للغزو جذور يف الفلسفة املاركسية /الشيوعية
التي شجعت االعتقاد بأن شعب التبت ،بوصفه ضحية للنظام اإلقطاعي ،كان
ينتظر الثورة عىل عجل ،وأن الصينيني كانوا يساعدون عىل تيسري الثورة الداخلية،
وكذلك حامية التبت من املكائد اإلمربيالية .ودامئا ما كانت ُتص َّور الحكومة التبتية
السابقة يف وسائل اإلعالم الصينية ويف أوساط أعضاء الحزب الشيوعي بأنها إقطاعية
ميصون دماء الشعب .وحتى وقت متأخر من العام 1987
ووحشية ،يقودها رهبان ُّ
أشار الرئيس الصيني يل شيانيان  ،Li Xiannianيف أثناء زيارة رسمية إىل فرنسا ،إىل
التبت يف العهد السابق للشيوعية بأنها مسكونة بالهمج ،أي مجتمع قروسطي من
العبيد الذين يجأرون إىل الصني بالتدخل ( .)Donnet 1994بعد الغزو ،وملدة 50
ضمهم أرايض التبت لدولتهم باعتباره تحريرا ماركسيا
سنة تالية ،ص َّور الصينيون َّ
للعبيد ،واحتاللهم التبت بوصفه جزءا من تاريخ متصل للتطور والتقدم اللذين
تحققهام التبت صوب الحداثة .وهذا هو بطبيعة الحال املنطق نفسه الذي ساقته
القوى الغربية الكولونيالية يف تسويغ حكمها باعتباره ذا أثر متديني يف سكان البالد
األصليني يف البلدان املحتلة  ).(Shakya 1999
أ َّما بالنسبة إىل أغلبية أهل التبت ،فالغزو والوجود املستمر للصينيني كانا
إمربيالية سافرة ،مدفوعة بالرغبة يف السيطرة عىل أرايض التبت ومواردها
الطبيعية .وعىل أي حال فالتبت كانت معروفة يف اللغة الصينية باسم شيزانغ
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( ،)Xizangأي «مقر الكنز الغريب» .ويف أثناء الغزو وما بعده مل يكن بوسع
أهل التبت إال القليل ليفعلوه يك يقاوموا الصينيني أو يطردوهم .وبسبب العزلة
الجغرافية للتبت وغياب املعرفة الدولية بها (إحدى نتائج سياسات االنعزال
املستمرة) كان هناك احتجاج محدود من املجتمع الدويل ،بل احتجاج أقل بعد
أن و َّقع مسؤولون تبتيون ،وهم محارصون يف بكني وتحت التهديد ،عىل اتفاقية
البنود السبعة عرش؛ ما صبغ السيطرة الصينية عىل التبت بصبغة رسمية .وعىل
رغم أن املعاهدة ضمنت استمرار النسيج السيايس واالجتامعي القائم للتبت،
وأعلنت أن املعتقدات الدينية والعادات والتقاليد لشعب التبت يكفل لها االحرتام
( ،)Wangyal 1984فإنه رسعان ما فرض القادة الصينيون سياسات التحول إىل
الصينية واالشرتاكية التي أبطلت املطالبات التبتية بحقوق اإلنسان أو تجاهلتها،
مثل حق تقرير املصري السيايس والحرية الدينية والثقافية.
يف البداية كان سلوك جيش التحرير الشعبي عىل أحسن ما يكون .وبدال
من صبغ اإلعدامات الفورية بصبغة مؤسسية سعى قادة الصني املعتدلون إىل
إقناع الطبقة الحاكمة للتبت« ،الطبقات العليا الوطنية» (عن طريق الرشوة
بشكل رئييس) ( ،)Shakya 1999, 93بأن يكونوا مبنزلة طليعة «الثورة السلمية»
( .)Norbu 1987, 125استقر الوضع عقب الغزو ،وعاد الداالي الما – الذي
كان قد ف َّر من البالد يف ديسمرب  - 1950إىل العاصمة السا يف مايو  ،1951وهي
واقعة لعلها زادت بحد ذاتها من البطء والتدرج النسبي للتغيريات التي أدخلت
مؤسسيا يف وسط التبت .يف تلك املنطقة أسهم حضور الداالي الما ،الذي مل يرغب
الصينيون يف القضاء عليه متاما ،يف كبح منو الراديكالية .وعىل رغم ذلك ففي
املناطق النائية ،مثل خام  Khamوأمدو  Amdoرسعان ما هجر الصينيون سياسة
التعقل واكتسبت اإلصالحات زخام .وبحلول منتصف خمسينيات القرن العرشين
بدأ الالجئون يصلون إىل السا ومعهم حكايات عن القمع والعنف.
كانت يف املناطق الحدودية التي ُضمت حديثا إىل الصني  55أقلية إثنية و67
مليون نسمة ،وهو ما يصل إىل  6يف املائة من التعداد اإلجاميل لسكان الدولة
األم الشيوعية ( .)Donnet 1994كانت الجهود املتضافرة لفرض الصبغة الصينية
عىل التبت مطلوبة من أجل وأد إمكانية الثورة واالنفصال؛ لذا ركز الصينيون أوال
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عىل استيعابها ثقافيا لألقليات التي تقطن املناطق األقرب للصني .واملناطق األقرب
يف التبت هي إقليام أمدو وخام .عامل الصينيون فعليا األقليات يف تلك املناطق
بالطريقة نفسها التي كانوا يعاملون بها شعبهم األصيل ،أي بعقد اجتامعات سياسية
غرضها استزراع الوعي الطبقي يف عقول األفراد ،ومصادرة املمتلكات الشخصية،
وإطالق عمليات الرشاكة الجامعية ،والتخلص من املنشقني .لكن متثل االختالف يف
أن الشيوعيني كانوا مقبولني يف الصني بصفتهم القوة الحاكمة الرشعية؛ فقد كان
حكمهم ميسورا وواجهوا مقاومة منظمة محدودة ،أما يف التبت فكان والء الناس
للداالي الما ،ورفضوا مبادرات الصينيني باعتبارها غري رشعية .باإلضافة إىل ذلك كان
جهل الصينيني بطبيعة املجتمع التبتي ،ومامرستهم اضطهادا متواصال ،والمباالتهم
بسخط أهل التبت ،حج َر عرثة يف طريق فرض هيمنتهم (.)Grunfeld 1996
اإلصالحات الشيوعية
لقد رأى التبتيون ،املتمسكون باستقاللهم برضاوة،
ِ
توحد
بوصفها أوال وقبل كل يشء هجوما عىل أنساقهم القيمية ،ويف مقاومتهم لها َّ
التبتيون حول العقيدة البوذية .بدأت أعامل التمرد يف وقت مبكر يعود إىل العام
وجه صقور بكني ،الذين نفد
 ،1951واستمرت عىل نحو متقطع .يف العام َّ 1955
صربهم أمام تباطؤ اإلصالحاتَ ،
جيش التحرير الشعبي إىل تكثيف نزع السالح من
البدو واملزارعني ذوي النزعة االستقاللية الضارية .كان مطلوبا من جيش التحرير
الشعبي إثارة الشقاق الطبقي عن طريق جلسات الرصاع العلنية اإللزامية ود ْفع
التبتيني نحو الرشاكة الجامعية الكاملة يف املِلكية .وكخطوة أوىل يف سبيل الزعم
باستحقاق األرايض التي متلكها األديرة ،والتي تبلغ  40يف املائة من إجاميل األرايض،
بدأ الصينيون باتهام رجال الدين برسقة الشعب ،ولقبوا الرهبان باسم «اللصوص
الصفر» .فأدرك أهل التبت عىل الحدود أن
الحمر» والالمات باسم « ُق َّطاع الطرق ُ
ُ
أسلوب حياتهم برمته يواجه حربا ،فاشتدت املقاومة واندلعت حرب عصابات
واسعة النطاق يف خام بحلول العام  .1956رد الصينيون بوحشية ،فقتلوا التبتيني
يف مذابح ،وصلبوهم ،وقطعوا أوصالهم ورؤوسهم ،ودفنوهم أحياء ،وأماتوهم
حرقا بالنار والسوائل املغلية ،وسحلوهم حتى املوت تجرهم الخيول ،وأجربوهم
عىل أن ميارس بعضهم القتل واالعتداء الجنيس ضد بعضهم اآلخر ،و ُمحيت قرى
بأكملها .وهاجم الصينيون األديرة باعتبارها مراكز املقاومة ،وبالفعل آوت أديرة
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عديدة الجئني .استعدت بعض األديرة ملواجهة حصار والصمود أمام هجوم أريض،
لكن الصينيني د َّمروها ببساطة بقصفها من الجو .ويف أثناء احتفاالت العام 1956
بالعام التبتي الجديد ،يف وقت اكتظاظ األديرة بالحجاج ،قصف الصينيون دير
شود غادن ِفندلِنغ  Chode Gaden Phendelingيف َبتانغ  Batangالذي يتجاوز
عمره  350سنة ،فقتلوا ألفي شخص .كام أحرقوا ديرا مشهورا يف ليثانغ Lithang
ُبني يف العام  1580وقتلوا  4آالف راهب ورجل وامرأة وطفل (.)Kewley 1990
تكبد التبتيون خسائر كبرية يف األرواح يف أثناء تلك الفرتة ،لكن الصينيني فقدوا
أيضا  40ألف جندي يف عامني.
تدفق الالجئون من خام إىل السا حيث أصبح الوضع شديد التوتر .بلغ الرصاع
ذروته يف العام  1959عندما ف َّر الداالي الما مرة أخرى إىل الهند ،وخرج التبتيون
إىل شوارع العاصمة يف انتفاضة قصرية لكنها دموية سقط فيها آالف القتىل .مل يكن
التبتيون أندادا للجنود الصينيني املدججني بالسالح الذين طاردوهم يف الشوارع ويف
بنايات الساُ .وأضريت آثار عديدة ومبانٍ مقدسة ودمرت آثار ومبانٍ أخرى .فقد
ُقصفت كاتدرائية رامويش  - Ramocheوهي معبد مقدس ُ -وأحرقت ،وكذلك
ُفعل بكلية الطب الديرية القدمية شاكبوري  .Chakporiو ُد ِّمرت السجالت والكتب
املقدسة يف قرص بوتاال ،مقر الداالي الما .كام ُقصفت أيضا الكاتدرائية املركزية،
وهي أقدس مزار وملجأ لزهاء  10آالف شخص .وأطلقت قذائف الهاون واملدفعية
الثقيلة من مسافة قريبة عىل الحشود املجتمعني داخل القرص الصيفي للداالي الما.
تكدست الجثث يف أكوام ُوألقي عليها الكريوسني ،واستمرت املحرقة ثالثة أيام .يف
العام  1966أَ َست العصابات قافلة صينية واستولت عىل سجالت لجيش التحرير
الشعبي تكشف عن أن الصني قتلت ،وفق رواية الصينيني أنفسهم ،قرابة  87ألف
تبتي يف ثورة العام  .)Avedon 1997( 1959يف ذلك الوقت كانت املعلومات
حجب ،وصورت بكني القتال بوصفه مجرد اضطرابات محدودة.
ُت َ
كان الصينيون عدميي الرحمة يف سحقهم االنتفاضةُ .فرضت األحكام العرفية يف
مناطق عديدة ُ
وشنت حمالت لفرض سيطرة حاسمة عىل السكان .إذ ركزت حملة
«التنظيف الثاليث» عىل «تطهري» الرجعيني ،واألسلحة ،وأعداء الشعب املسترتين.
وكان الغرض األسايس من الحملة دفع جميع الناجني املتعاطفني مع االنتفاضة إىل
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الخروج من مكامنهم ( .)Patt 1992كانت الخطوة األوىل تدمري أي قيادة عن طريق
حمالت تطهري موسعة ضد الهرمية الدينية واألرستقراطية التبتية ،اللتني ُو ِصمتا
بأنهام وحوش وشياطني .ا ُّتهمت هاتان الجامعتان بـ«الثورة الرجعية بهدف فصل
التبت عن البلد األم» ( ، )Norbu 1987, 197وهي خيانة عظمى باملعايري الصينية.
ُألقي القبض عىل الجيش التبتي بالكامل ،و ُر ِّحل جنوده إىل معسكرات العمل
اإللزامي باإلضافة إىل آالف املدنيني التبتيني .ووفق التقديراتُ ،سجن يف هذا العهد
عُ رش الذكور البالغني .وعاد عدد قليل من الناس من  166معسكرا أحياء ،بينام ُقدِّر
عدد املوىت يف مناجم الفحم وحدها بنحو  173ألف شخص (.)Margolin 1999
وعمل كثريون بالسخرة ،كأنهم عبيد ،لبناء الطرق الرسيعة ،واستخراج املعادن من
املناجم ،أو يف مشاريع ضخمة مثل املحطات الكهرومائيةُ .وألقي القبض عىل عدد
كبري من التبتيني يف املناطق الحدودية قرب الصني ،وقىض بعض من نجوا منهم من
املوت عرشين عاما يف السجن .كانت هذه االعتقاالت أداة مهمة يف التعامل مع
االنشقاق الحايل واملستقبيل ،ويف تطهري بعض املناطق من أجل إقامة الصينيني ،ويف
تجمع كبري للعاملة بالسخرة.
توفري مصدر ُّ
استخدم الراديكاليون يف بكني االنتفاضة ذريعة للتخيل عن السياسات التوفيقية
التي كان يأمل املعتدلون من خاللها أن يكسبوا تعاطف السكان يف وسط التبت.
وانتهز الصقور الفرصة لتمتني «إصالحات دميوقراطية» ووضع التبت عىل «الطريق
االشرتايك بتدمري القوى الرجعية» ،أي النخبة الدينية والعلامنية القامئة(Donnet
 .)1994, 38ترنح التبتيون ،إذ فاجأهم الصينيون بـ «صدمة بعد أخرى ورضبة تلو
رضبة ،من دون أن يكون لديهم وقت للتعايف»( . )Norbu 1987, 219وقد أعرب
جرنال صيني عن التغري يف التوجه بعبارة موجزة ،قائال« :ال يعنينا ما يريده التبتيون.
وميكننا دامئا أن نجند جنودا كافني لجعل التبتيني يفعلون ما نريد (كام ورد االقتباس
يف ( . Hicks 1988, 69ما كان يريده الصينيون من التبت هو شعب مذعن أو
مستع َبد .وإذا مات واحد من أهل التبت فهو مجرد متمرد هالك من بني آخرين
يسببون إزعاجا .ويف السجون كانت هناك عملية قاسية الختيار املساجني للقيام
بأش ِّد األعامل خطورة أو إلنزال العقاب بهم أو إلعدامهم؛ ما جعل امتثالهم املطلق
أمرا أساس ّيا .ووفق ما قاله أحد املساجني« :من استمسكوا بأفكارهم وعواطفهم
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القومية وتعاطفهم مع أهل التبت ،ومن مل يخضعوا فورا لعملية إعادة التعليم
الصينيةُ ،أرسلوا ألداء أشد األعامل خطورة .كان الغرض من ذلك التخلص من هؤالء
الناس تدريجيا ( .)Patt 1992, 225وبعد القضاء عىل الجزء األكرب من القيادة،
أَبد ََل الصينيون حكومة الداالي الما ،و ُق ِّسمت التبت إىل وحدات إدارية ميكن
التحكم فيها .و ُق ِّسم إقليام أمدو وخام بني أربعة أقاليم صينية هي :يونان Yunnan
وسيتشوان  Sichuanوقانسو  Gansuوشنغهاي  ،Qinghaiيف خطوة دمرت
األهمية الدميوغرافية واالقتصادية والسياسية للتبت ( .)Donnet 1994صارت
ُ
إقليم التبت ذا َّيت الحكم ،البالغة مساحته  500ألف ميل مربع ،داخل
«التبت» َ
جمهورية الصني الشعبيةُ .ق ِّسم هذا اإلقليم إىل  72مقاطعة ،و 7مناطق إدارية،
وبلدية واحدة (السا)ُ .فرضت األحكام العرفية يف السا بقسوة ،وقيدت حرية الحركة
والتنقل بدرجة كبرية .و ُق ِّسمت املدينة إىل ثالث مناطق ،وكانت الحدود صارمة؛ إىل
درجة أن أفراد العائلة الواحدة الذين يفصل بعضهم عن بعض ميل واحد مل يعرف
أحدهم أحوال اآلخر يف الغالب ملدة قد تصل إىل عرشين سنة (.)Avedon 1997
باستخدام أساليب عديدة ابتدعوها لتحويل الصني واملناطق الحدودية التبتية،
أطلق الصينيون حمالت اقتصادية واجتامعية وسياسية شاملة بهدف إدماج التبت
الوسطى إدماجا كامال يف جمهورية الصني الشعبية .إذ استهدفوا البنى االجتامعية
واالقتصادية التقليدية ،والروابط األرسية والدين يف أثناء تدشينهم االشرتاكي َة قو ًة
رئيسية يف جميع مناحي الحياة .ويف ظل وجود الراديكاليني يف سدة الحكم ،صار
أي اعرتاف مبنزلة مستقلة لألقليات القومية ،مبن يف ذلك التبتيون ،أمرا غري مقبول؛
فقد كانت األقليات القومية ،مثلهم يف ذلك مثل جميع سكان الدولة الصينية
األم ،خاضعة لديكتاتورية الربوليتاريا ( 95يف املائة صينيون أصليون بروليتاريون)،
واعتربت معا َرضة الحزب الشيوعي الصيني جرمية ُيعا َقب عليها باإلعدام ،ومثلها
كان االعرتاض عىل كون املرء صينيا أو جزءا من الصني ( .)Smith 1996وهكذا
ترسخت األمناط التي ستدوم عىل مدى القرن العرشين ،وهي أن املعارضة التبتية
َّ
إ َّما أنها تعرضت للتجاهل بوصفها بقايا النزعة املضادة لإلقطاع ،وهي التي تالشت
يف النهاية ،وإما أنها ُنظر إليها بوصفها انشقاقا ،أيْ دليال عىل مترد رجعي خطري
يجب أن ُيجتث من جذوره (.)Shakya 1999
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وجه الصينيون جهودا هائلة نحو خلق وعي اشرتايك؛ فقد ترجمت املصطلحات
والنصوص االشرتاكية إىل اللغة التبتية ،وحاولت السلطات فرض االستقامة
األيديولوجية ،واالمتثال للتفسريات الصينية للتاريخ واألحداث املعارصة .حاول
الصينيون إقناع شعب التبت بأيديولوجيتهم يف أثناء االجتامعات الحاشدة التي
أطلق فيها الكوادر إدانات ضد رشور املجتمع القديم ( ،)Shakya 1999وأدانوا
الحكومة التبتية السابقة ،و ُمالك الضيعات األرستقراطيني واألديرةُ .ق ِّسم السكان إىل
ست طبقات :مالك اإلقطاعيات ،وممثيل اإلقطاعيات ،واألثرياء ،والطبقة الوسطى،
والفقراء ،والرجعيني (ُ ،)Paljor 1977وأجربوا عىل املشاركة يف جلسات اإلدانة
واالعرتاف .فإذا عارض التبتيون هذه اإلجراءات ،قد تتطور جلسة اإلدانة إىل تعذيب
وموت .يف إحدى الحكايات التي يرويها الناجون ،قال واحد من شعب التبت :إن
جلسات الرصاع العامة كانت مثرية للغضب للغاية؛ إذ كان مدير الجلسة الصيني
يزعم مرارا أن الصني إمنا تخدم مصالح التبتيني ،بينام كان هو يف الغالب يظهر
احتقاره ونفوره الجسامين تجاه شعب التبت .خاطب مديرو هذه الحلقات التبتيني
مستخدمني كلمة «التسينغ» ( )latsengالتي تعني «نفايات أو قاممة»،)Patt 1992( ،
ولعلهم كانوا متأثرين بتصورات عتيقة عن التبتيني بوصفهم بدائيني وقذرين .لقد
كان اعتقاد الصينيني بتفوق ثقافتهم شديد الرسوخ يف وعيهم؛ لدرجة جعلت النزعة
األبوية التي تكاد تتامس مع العنرصية تتخلل مسلك الحكومة الصينية ومسؤوليها.
ومن املفارقات أنه عىل رغم أن مزاعم الصني بالسيادة عىل التبت كانت مدعومة
ٌ
ٌ
خاطئة،
مامرسة
بفلسفة تذهب إىل أن تأسيس السيادة السياسية عىل الهوية اإلثنية
فإن كون املرء من الهان (Han٭) كان بالتأكيد أمرا مرغوبا فيه بدرجة أكرب بكثري من
كون املرء تبت ّيا .فقد كان مطلوبا من الجميع أن ميتثلوا للعادات الصينية ،ويتحدثوا
اللغة الصينية .وعىل الرغم من أن الصينيني دشنوا سياسات هدفها متدين التبتيني
«الجهلة» وتحويلهم إىل اشرتاكيني ومواطنني صينيني ،تفاقمت العالقة بني التبتيني
والهان (الصينيني األصليني) ،وهي يف األصل عالقة «مفزعة» تاريخ ّيا (Grunfeld
 ،)1996, 126وصارت عالقة شوفينية بالنسبة إىل الصينيني (.)Wangyal 1984
(٭) أي كونه صين ّيا أصل ّيا[ .املرتجم].
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صارت الحياة اليومية عسرية للغاية بالنسبة إىل أهل التبت .فقد ُأجرب كثريون
عىل تسليم ممتلكاتهم حتى يعاد توزيعها  -كام قيل  -عىل «الشعب» ،بينام الواقع
أن أمثن املقتنيات ُأرسلت إىل الصني .استُبقي األثاث املتني وال ُب ُسط لألفراد املدنيني
والعسكريني الصينيني ،وبيعت الساعات اليدوية واملالبس للموظفني الصينيني
( .)Avedon 1997است ُِح َّث التبتيون عىل زيادة إنتاجهم الزراعي وتحقيق تقدم
اقتصادي ،وتناول طعام أقل ،وإنتاج غذاء أكرث .وبدا أن سياسات كثرية مقصود
بها إبقاء التبتيني منغمسني يف شواغلهم؛ فال يجدون وقتا وال طاقة ليك يترصفوا
باستقاللية ( .)Patt 1992و ُق ِّيدت حركة البدو ،ووضع املزارعون يف جمعيات تعاونية،
و ُك ِّلفوا بحصص إنتاجيةُ .وأجرب كثريون من أهل التبت عىل العمل يف مرشوعات ال
طائل من ورائها ُصممت فيام يبدو لقمعهم وإرهابهم .مل تكن هناك أي خصوصية
أو وقت فراغ؛ إذ ُأجرب التبتيون  -من جميع األعامر  -عىل القيام بأعامل ميدانية
منهكة لساعات طويلة ،تتلوها اجتامعات سياسية يومية إجبارية.
تزامنت تلك الفرتة القمعية التي تلت انتفاضة العام  1959مع إصالحات
«القفزة الكربى إىل األمام» التي ابتدأها الراديكاليون يف الصني ،وكذلك املجاعات
التي حصدت ماليني الصينينيُ .طبقت السياسات املضللة ذاتها يف التبت ،وهي:
الرشاكة الجامعية اإلجبارية ،والزراعة املتتابعة ملحصول ثانٍ وثالث ،وخطط الري
والزراعة املعدَّ ة بال تريث ،وإنشاء قنوات عدمية الجدوى .أدت إعادة تنظيم
مامرسات الزراعة وتوطني البدو ،الذين كان أسلوب حياتهم أساس ّيا يف حفظ
التوازن البيئي ،إىل إفساد أمناط الزراعة التي مارسها السكان األصليون ،وأساليب
إدارة املوارد التي اتبعت عدة قرون ،وخلق دوائر من توزيع الحصص الغذائية
ومجاعات متكررة .فقد شهدت أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات حدوث أول
مجاعة يف تاريخ التبت املمتد ألفي عام .إذ انخفض استهالك التبتيني من الغذاء
بنسبة الثلثني .وتض َّور اآلالف جوعا حتى املوت ،مبن فيهم  50يف املائة عىل األقل
من التبتيني الذين يعيشون يف شنغهاي (أمدو) ،وهو اإلقليم الذي ولد فيه الداالي
الما ( .)Becker 1996واستمرت املجاعة عىل مدار عقد الستينيات .ومثلام فعلوا
يف الصني ،أخفى الراديكاليون املشكالت ،وبالغوا يف أرقام إنتاج الغذاء ليك يتجنبوا
أي تلميح بنقد للنظريات االشرتاكية.
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تط َّلب التحول االقتصادي االستيالء عىل األرايض التي يف حوزة األديرة ،كام
تطلب التحلل االجتامعي تحطيم هيكل البوذية .وقد استخدم الصينيون انتفاضة
العام  1959لتربير شن حمالت استهدفت األديرة وا َّت ْ
خذت صيغة «املناهَ ضات
الثالث» :مناهَ ضة التمرد ،ومناهَ ضة االمتياز اإلقطاعي ،ومناهَ ضة شبكات االستغالل
واالضطهاد اإلقطاعية ( .)Grunfeld 1996ا ُتهم الرهبان والالمات مبؤازرة التمرد
ملشاركتهم الفعلية (بإمداد املتمردين بالغذاء واملأوى والتواطؤ معهم) ،والسلبية
(بتأدية طقوس دينية وإضامر نوايا رشيرة) ( .)Norbu 1987عُ ِّذب الرهبان
املتعلمون واملعلمون والالمات املتجسدون واإلداريون واعتُقلواُ .وأرسلت جامعات
كاملة من األديرة إىل مناجم الفحم أو مستعمرات العقاب .أما األديرة التي مل تقصف
يف وقت سابق فقد أخليت من قاطنيها وآثارها .وبدءا من العام  1959استمر تدمري
األديرة الريفية وتدنيسها نهارا ،ونهب الكنوز الدينية منها ليال .فحملت الشاحنات
واحدة تلو أخرى آثار التبت إىل بكني ،ومبرور الوقت امتألت أسواق التحف القدمية
يف هونغ كونغ وطوكيو بآثار من التبت .وعىل مدى النصف األول من الستينيات،
أعدت «لجنة حفظ املمتلكات الثقافية» املكونة من موظفني صينيني قوائم جرد
ملحتويات املعابد واألديرة واملزارات والبنايات الحكومية كافة .وحددت وحدات من
املوظفني املدنيني الصينيني ،مبن فيهم خرباء املناجم واملعادن ،املمتلكات التي تتألف
من جواهر ومعادن نفيسة ،ووسمتها بدرجات تحدد قيمتها ،وأعدت بها قوائم
أرسلتها إىل الصني .يف العام  1959انحرس عدد األديرة النشطة إىل  1700دير ،بعد أن
كانت  6200دير ،وانخفض عدد الرهبان النشطني من  110آالف راهب إىل  56ألف
راهب ( .)Grunfeld 1996بحلول العام  1966مل يبق من األديرة النشطة سوى
 550ديرا ،بينام هبط عدد الرهبان إىل  6900راهب .وغالبا ما ُأجرب الرهبان الذين مل
ُيعتقلوا عىل القيام بأعامل بدنية ،ومل يعد يف استطاعتهم تكريس وقت ملامرساتهم
الروحانية .وإجامال فإن تفكيك قاعدة القوة االقتصادية لألديرة (ثم األديرة نفسها)
كان الحدث االجتامعي والسيايس األهم عىل اإلطالق يف تاريخ التبت ،منذ دخول
البوذية إليها (.)Shakya 1999
وألنه كان يف إمكان قادة الحزب الشيوعي يف بكني إلقا ُء اللوم عىل الفوىض قصرية
األمد التي سببها الحرس األحمر أو العنارص الراديكالية؛ شجعوا ترويج الخرافة التي
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تذهب إىل أن األديرة دُمرت بصورة أساسية يف أثناء الثورة الثقافية (.)1977 - 1966
والواقع أن بعض أسوأ عمليات التدمري حدثت بعد التمرد الذي وقع يف العام ،1959
عندما أصبحت اإلبادة اإلثنية سياسة حزبية للمرة األوىل .غالبا ما وجد زوار التبت
يف مثانينيات القرن العرشين قطعا صغرية من الكتب املقدسة ملقاة بإهامل يف
الحقول والشوارع ،ووصلت إىل أسامعهم حكايات عن كيف د َّنس الصينيون األديرة
واملعابد يف أواخر الخمسينيات وبدايات الستينيات .وبعد أن أزال الصينيون اآلثار
الدينية القيمة ،دمروا اآلثار الباقية علنا كلام أمكن .وحيثام أمكن ،أجرب الصينيون
التبتيني عىل املشاركة يف أعامل التدمري ،وأَجربوهم أيضا عىل إحراق أو متزيق الكتب
املقدسة ،أو خلطها بالسامد ،أو إلقائها عىل األرض ووطئها .واضطر التبتيون إىل
تكسري أحجار ماين واستخدامها يف بناء مراحيض .كان إجبار التبتيني أنفسهم عىل
تدنيس األديرة واآلثار الدينية جزءا من حمالت عامة لكرس شوكة املقاومة ،وتقويض
التامهي مع الثقافة التبتية .وبسبب إميانهم بالتناسخ وقدسية الحياةُ ،أجرب التبتيون
عىل قتل الذباب والحرشات األخرى ( ُك ِّلف األطفال عىل وجه الخصوص بجلب
حصة معينةُ ،
وط ِلب منهم تسليم الحرشات املقتولة) .وأعلن الصينيون أن الكالب،
التي أحبها التبتيون ،كائنات طفيلية تتغذى عىل االقتصاد ومتثل خطرا صح ّيا،
تبتي مع
ف ُقتلت رجام بالحجارة .وتزايدت صعوبة مامرسة الدين بالنسبة إىل أيِّ ٍّ
استمرار إعادة البناء االشرتايكُ .حظرت جميع االحتفاالت الدينية ،و ُندد بها باعتبارها
مامرسات تنطوي عىل إرساف وانحالل ( .)Batchelor 1987وكان الحجاج يحرمون
من حصص الطعام خالل مدة الحج ،وكثريا ما خضعوا لجلسات الرصاع العامة عند
عودتهم ( .)Hicks 1988واجه املتدينون سخرية وامتهانا ،ودمرت الكتب واآلثار
الدينية ودُنست علنا؛ إذ عمل الصينيون عىل ِّ
الحط من قدر البوذية لتحتل مكانة
أقل مركزية يف حياة التبتيني ومجتمعهم؛ بحيث متكن زعزعة جذورها.

الثورة الثقافية ()1976 – 1966

يف السنوات التالية ،كثريا ما أساء الصينيون تأويل الرفض التبتي األسايس للحكم
الصيني ،فاعتربوه استياء من سياسات معينة غري مرغوب فيها ،وكان هناك اعتقاد
دائم بأن كل املشكالت سوف تس َّوى باعتامد سياسة جديدة (.)Smith 1996
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وبدال من ذلك صارت دوائر االنتفاضة ثم القمع ثم التحرير تتعاقب باستمرار.
ومثلام كان الوضع يف الصني ،تنوعت السياسات الخاصة بالتحول إىل االشرتاكية مع
كل م ٍّد وجزر للتطرف األيديولوجي يف الحزب الشيوعي يف بكني؛ فعندما كان ماو
وغريه من الصقور أو الراديكاليني يف سدة الحكم ،كانوا يؤكدون ترسيخ العقائد
االشرتاكية ،وفرض التغري االقتصادي واالجتامعي الجذري؛ فقد دفعوا الناس نحو
العيش داخل كوميونات ،وأطلقوا حمالت أدمجت مستويات عالية من العنف،
وكثريا ما أسفرت عن مشكالت اقتصادية كارثية .وعندما وصل معتدلو الحزب
إىل قمة السلطة تد َّرجوا يف إحداث التغيري ،مع تركيز أكرب عىل النمو االقتصادي
والتنمية التكنولوجية .كان لكل انعطاف أو تحول يف سياسات الصني أثره يف
األوضاع بالتبت .كان الخالف يف التبت عىل رسعة التحول االجتامعي ووسائله
واضحا يف ظهور وغياب «سياسات األقليات» ،رؤية املعتدلني لالستيعاب بوصفه
«ربطا» بني القوميات و«أخيها األكرب الصيني» ( .)Avedon 1997, 224بينام
رأى الراديكاليون  -عىل الجانب اآلخر  -أن الهوية اإلثنية ،بوصفها مثرة العقلية
الربجوازية ،يجب ُ
أن تحى عن طريق االستيعاب القرسي.
ويف العام  1961بدأ املعتدلون يف جذب الصني من هوة الكارثة التي سقطت
فيها بسبب القفزة الكربى لألمام ،لكن كان هناك فرق توقيت بني التحول إىل
سياسات أكرث اعتداال يف بكني وبني تنفيذها يف التبت؛ فقد طال أمدُ املجاعة
فيها .كان املعتدلون قد بدأوا من فورهم يف الرتويج للتحرر النسبي بوصفه ّ
حل
للمشكالت (واملجاعة املستمرة) يف التبت ،حينام بدأت قوة دافعة أخرى راديكالية
داخل الحزب الشيوعي الصيني .يف نهاية العام  1964ظهر مقال يف صحيفة «بكني
ريفيو»  Beijing Reviewيبني أن الثقافة الرجعية كانت أداة استخدمها األعداء
األجانب وأعداء الطبقة يف الداخل لتسميم األقليات القومية ،وتقويض الوحدة
القومية وتخريب الثورة االشرتاكية ( .)Smith 1996وعىل ذلك كان تخصيص برنامج
لألقليات القومية (مبن فيهم أهل التبت) رضور ّيا.
ورسعان ما بدا واضحا أن الراديكاليني ،بقيادة ماو ،كانوا عىل أهبة االستعداد
للدخول يف معركة شاملة بال محظورات بهدف تثوير الصني وجميع أقاليمها .كان
للحمالت الجديدة وجهان ،هام :تدمري أي يشء «قديم» (أيديولوجيا ،وثقافة،
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وعادات ،وتقاليد قدمية) لإلفساح يف املجال أمام «الـجديد» (أيديولوجيا ماو،
وثقافة الربوليتاريا ،والعادات والتقاليد الشيوعية الجديدة) ،وتطهري أعضاء الحزب
واملسؤولني املعتدلني ،وكل من يسبب إبطاء سري الثورةُ .نظر إىل ثقافات األقليات
بوصفها عقبة خاصة أمام ترويج فكر ماو .إن واقع امتالك األقليات يف املناطق
الحدودية للغة وثقافة مستقلتني ،كان ينظر إليه باعتباره شيئا رجع ّيا (Avedon
 .)1997وبالنسبة إىل راديكاليي الحزب ،كان اإلداريون الشيوعيون يف مناطق األقليات
رجعيني بكل وضوح؛ ألنهم سمحوا باستمرار أي شكل من أشكال املامرسات الثقافية
التقليدية .كان املشهد قد ُأع َّد ليس من أجل التدمري العمدي لثقافة التبت فقط ،بل
أيضا إلحداث رضر جانبي ينشأ عن رصاع قو ٍة فوضوي وعنيف بني الراديكاليني ،مبن
فيهم الحرس األحمر املستقدَمون من الصني والبريوقراطيون املحليون (املعتدلون
نسب ّيا) الذين كانوا يحاولون الحفاظ عىل السلطة.
يف أثناء النصف األول من عقد الثورة الثقافية ،بدأ فصيال الحزب الصيني يف
التصارع من أجل السيطرة عىل الشوارع واملباين الرئيسية يف التبت .واستُدرج
التبتيون إىل الرصاع ،وعادة ما كانوا يؤازرون املعتدلني ،أي فصائل املعارضة ،الذين
عارضوا التدمري املفرط .استُخدم الجيش يف نهاية األمر لوأد هذه الحرب شبه
األهلية بني الفصيلني .ويف العام  1969قمعت ُ
قوات الجيش  -بعنف أيضا -
انتفاض ًة شعبية أشعلها أهل التبت .ويف غمرة عمليات الدهم األمنية التالية،
دُشنت «إصالحات» تجاوزت بكثري ما ا ُتبع يف املايض ْ
(إن يف نطاقها أو يف شموليتها).
وقد ُأديرت الحمالت اإلجاملية الرامية إىل تثوير املجتمع يف التبت بقوة أكرب بكثري
إذا ما قورنت بتنفيذها يف الصني .ويف العام ُ 1970ن ِّظمت  34يف املائة من القرى
يف كوميونات ،ويف العام  1971وصلت النسبة إىل  60يف املائة ،وبحلول العام
 1975كانت هناك  2000كوميونة ،وصار سكان الريف التبتيون محارصين بأعامل
السخرة وتلقينهم العقائد السياسية (.)Shakya 1999
وضمن جهودهم لتدمري املجتمع التقليدي ،ضاعف املاويون من مامرسات
تفتيت السكان إىل وحدات قابلة للتحكم؛ وذلك ألغراض العمل وتلقني العقائد
السياسية واملراقبة ( .)Norbu 1997سجل الجميع أسامءهم للحصول عىل حصص
غذائية ،وكانوا يحصلون عىل نقاط نظري عملهم ،و ُوزع الجميع عىل وحدات
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العمل التي كانت مبنزلة مراكز للتلقني السيايس أيضاُ .ر ِبط الحصول عىل الغذاء
باإلنتاجية واالمتثال ،وكانا ُيفرضان عن طريق جلسات الرصاع العامة املفزعة .وكان
املسنون واملعوقون الذين ال ميكنهم العمل يحصلون عىل حصص طعام محدودة،
أو ال يحصلون عليها فيتضورون جوعا ( .)Norbu 1987كان الدخل الفردي العام
منخفضا للغاية ( 60دوالرا يف السنة) إىل درجة أن التبت أصبحت أفقر أمة عىل
وجه األرض ( .)Avedon 1997وبقايا النخبة الحاكمة السابقة  -حتى الذين دعموا
الصينيني  -واملفكرون ،وهم املعروفون يف التبت بأنهم أي شخص متعلم ،ومن
ثم عضو يف الطبقة الربجوازية الظاملةُ ،خلع عليهم اسم «القبعات السوداء» ،إما
أنهم أعدموا برصاصة يف مؤخرة الرأس ،وإما ألقي بهم يف السجون ،وإما ُأرسلوا إىل
معسكرات العمل اإللزامي (.)Kewley 1990
متبق للمجتمع البوذي.
يف أثناء الثورة الثقافيةُ ،فرضت املاوية عىل كل أثر أخري ٍ
وصار القمع العام للدين ممنهجا ،وأيُّ شخص يضبط وهو ميارس طقوسا دينية كان
ُيصنف «عميال ملالك العبيد» ،و ُيحرم من قسائم رصف الحبوب .خضع البوذيون يف
التبت لإلهانة والعنف عىل املأل ،مثلام خضع املفكرون يف الصني؛ فكانوا ُيساقون
عرب الشوارع وهم يرتدون طراطري ،ويع َّذبون ويهانون .وجميع املقتنيات الدينية
إما أنها صودرت وإما ُد ِّمرت .واستُبدلت برايات الصلوات وبصور الداالي الما صو ُر
ماو ،وعُ لقت يف جميع املنازل أيضا .ويف معبد رامويش يف السا ،الذي ألحق به
الحرس األحمر أرضارا بالغة ،أقام الصينيون معبدا ملاو تيس تونغ ،و ُوضعت صور ماو
ومتاثيله عىل املذبح القديم يف داخل املعبد .ووزعت  28ألف نسخة من «الكتاب
األحمر الصغري» مرتجمة إىل اللغة التبتية ،كام قيل «تلبية لطلبات التبتيني لدراسة
أعامل ماو» ( .)Smith 1996, 544وكان عىل الناس حني يتالقون يف الشوارع أن
يحيي بعضهم بعضا بتبادل اقتباسات من ماوُ .وأجرب التبتيون مرارا وتكرارا عىل
إظهار تحول والئهم العاطفي من بوذا إىل ماو.
هوجم الناس يف الشوارع بسبب ارتدائهم املالبس التقليدية وإطالة شعرهم؛ إذ
كانوا مطالَبني بارتداء زي أسود مثل ماو ،وتقصري شعورهم َّ
وإل اجتُزت عىل املأل.
ويف يونيو ُ 1966حشد التبتيون لقتل جميع الجرذان والقوارض .وحطمت أصص
الزهور ،وطمست الزينة الفولكلورية التقليدية املرسومة عىل املنازل يف التبت.
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و ُبدلت أسامء الشوارع لتكون مرآة ملوضوعات ثورية .ودوت مكربات الصوت
بأغانٍ صينية وأحاديث ماوية ملدة تراوحت بني  12و 15ساعة يوم ّيا .وح َّلت محل
الكتابة التبتية «لغ ُة صداقة» تبتية صينية ُمجازة رسم ّيا مل يتمكن كثريون من فهمها.
و ُبدلت األسامء إىل معا ِدلها الصيني ،وكان هناك تحفيز إلطالق أسامء صينية عىل
جميع املواليد التبتيني الجدد ( .)Margolin 1999وإجامال ،هيمن عىل التبت
مناخ من الوحشية االجتامعية والجسدية ،وصار عنف الغوغاء واالغتصاب (Paljor
 )1977واإلعدامات العلنية وتشويه األجساد واإلحراق بالسوائل مامرسات شائعة
بالفعل .ومنذ وقت مبكر يعود إىل فرباير  ،1965تنبأ راديو السا بـ «رصاع ممتد
ومعقد بل وعنيف» للتغلب عىل تأثري املجتمع القديم (.)Grunfeld 1996, 183
الحرس األحمر ،وهو جيش من طالب الجامعة واملدارس الثانوية
ويف الصني ،كان
ُ
فرض الثورة الثقافية وسحق الثقافة الصينية التقليدية يف معركة
املتعصبني ،أدا َة ِ
نهائية من أجل الثورة .آمن الطالب الذين نشأوا يف ظل مجتمع شيوعي قمعي،
من صميم قلوبهم ،بأن تدمري املايض ،السيام الدين ،من أجل اإلفساح يف املجال
أمام فكر ماو ،كان مهمة نبيلة .وألن التبت كان ينقصها جيش مامثل من طالب
املدارس منقطعي الصلة مباضيهم؛ ُأرسل قرابة  8آالف فرد من أفراد الحرس األحمر
الصيني إىل التبت .واستنادا إىل ظنهم بأن التبت كانت معقل املعتقدات والعادات
املهملة ،سعى هؤالء الطالب إىل تحرير التبتيني من ماضيهم الرببري واإلقطاعي.
ومثل أعضاء الحزب الراديكاليني رفض الطالب فكرة االستيعاب التدريجي والبناء
عىل األسس الحالية ،سعى الطالب إىل محو أي يشء قديم ،وتحويل التبت إىل لوح
أبيض ميكن للامويني الكتابة عليه .بدأت الثورة الثقافية يف التبت يف  25أغسطس
 1966عندما غزا الحرس األحمر الكاتدرائية املركزية ،عقب احتشاد كبري ،فسحقوا
الصور ،وشوهوا اللوحات الجصية ،ودمروا الكنوز املبجلة املوروثة عن البوذية منذ
قرون .كانت األرضار ماحقة عىل نحو خاص؛ ألن الكاتدرائية كانت قد تحولت
إىل مخزن لعدد هائل من اآلثار التي أودعت فيه من أديرة مجاورة ،وألنها حوت
سجالت مدنية ودينية .استمرت حرائق الكتب املقدسة والوثائق يف األفنية خمسة
أيام .وح َّول الصينيون أقدس مزار يف التبت (مياثل الفاتيكان يف روما) إىل «بيت
الضيافة الرقم  »5ووضعت الخنازير يف الساحة.
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سحق الحرس األحمر اآلثار وأحرقوا الكتب عن اقتناع تام ،وقد َحجبت
عربدتهم وتخريبهم حقيقة أن تدمري ثقافة التبت كان بالفعل سياسة ُتبنى منذ
سنوات .شجع أعضاء الحزب يف بكني ،واملسؤولون املحليون ،أنشطة الحرس األحمر؛
ألنها تخدم سياسات اإلبادة اإلثنية املستمرة .ومع انطالقة الثورة الثقافية متكنت
الشاحنات التي كانت تعمل يف الليل ،عىل مدى السنوات األوىل يف الستينيات ،لنقل
اآلثار من األديرة الريفية إىل بكني ،من العمل يف وضح النهار ،بل ويف مناطق مكتظة
بالسكان؛ إذ ُو ِج َد الدافع النهايئ لـ «استخراج» ثروة التبت التي ميكن حملها .أرشف
أفراد الحرس األحمر عىل عمليات جمع الصور الذهبية والفضية ،وأحيانا كانت
هذه الصور تهرس كأنها نفايات ،وتنقل إىل بكني يك تباع يف سوق التحف القدمية،
أو تذاب لتصنع منها سبائك .كانت فداحة النهب الذي حدث ُّ
تشل التفكري .بحلول
العام  1973كان أحد مسابك املعادن يف بكني قد أذاب  600طن من التامثيل التبتية
املنحوتة .يف العام  1983عرثت بعثة من السا السرتداد املمتلكات عىل  32طنّا من
اآلثار املقدسة يف العاصمة الصينية ،ومن ضمنها أكرث من  13ألف متثال بأحجام
صغرية وكبرية .بدا أن الحرس األحمر متمكنون من أداء مهامتهم ،وأنهم كان لديهم
حق االطالع عىل قوائم الجرد التي جمعها الخرباء الصينيون ،والتي تذكر بالتفصيل
القيمة النسبية للمقتنيات يف األديرة .وغالبا ما كانت الصور واآلثار القيمة ،وأحيانا
املكتبات القيمة عىل نحو خاصُ ،تغ َّلف بعناية وتنقل قبل األشياء األخرى واللوحات
فجر املباين بالديناميت ،وتهدم أو تحرق أو تشوه.
الجصية ،ثم ُت َّ
واستُحث أفراد الحرس األحمر عىل تدمري اآلثار التي ال تستحق أن تنقل إىل الصني.
وقد علق متابعون فقالوا :عىل رغم الفوىض التي أحدثها الحرس األحمر فقد بدوا
منضبطني جدّا يف الغالب ( .)Harrer 1985لقد أمر تشو إنالي  ،Chou-Enlaiالذي
كان مسؤوال عن الحفاظ عىل القرص املح َّرم يف بكني ،أفراد الحرس األحمر بأن يجتنبوا
مباين تاريخية معينة يف التبت؛ فكان هذا سببا لنجاة أجزاء من مبان داخل  13ديرا (من
بني  6آالف دير تقريبا وفق التقديرات يف العام  )1950ليس فقط من السياسات التي
تلت انتفاضة  ،1959بل من الثورة الثقافية أيضا .يف وقت الحق ع َّلق كونسانغ بالجور  
) ،Kunsang Paljor (1977, 52وهو صحايف تبتي شيوعي كان يعمل يف ذلك الوقت
يف «صحيفة التبت اليومية» ،عىل أمناط «التدمري املخطط له جيدا» ،حينام كان يرسل
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الحرس األحمر يف األغلب لتنفيذ مهام مل تتمكن السلطات الصينية املحلية من تنفيذها،
فقال :كانت هناك «طريقة يف هذا التدمري الذي بدا أنه بال هدف :األشياء التي كانت
ق ِّيمة اقتصاد ّيا ُأخذت ،والتي كانت ذات صلة تاريخية بالصني اإلمربيالية ُحفظت»
  )Norbu 1997, 276(.وأما األشياء التي كانت شاهدة ضد هذه الصلة فقد ُد ِّمرت.
إن مسألة وجود منط ما حظيت من خالله اآلثار واملواقع عىل قدر ما من الحامية
والصون ،لهو مؤرش إىل أن القومية الصينية خ َّففت من حدة التعصب الشيوعي .يف
أثناء أعامل السلب والتدنيس التي استمرت أسبوعا يف الكاتدرائية املركزية يف السا،
والتي يرجع تاريخها إىل القرن السابع ،مل يفلت ،من بني مئات املعابد ،سوى معبدين؛
فجميع التامثيل والنصوص املقدسة واآلثار ُسلبت أو هُ ِّشمت ،باستثناء متثال كاكياموين
(  )Cakyamuniالذي أعادته أمرية صينية إىل التبت(.)Margolin 1999
وباستثناء تلك القيود السابق ذكرها ،استُحث الحرس األحمر عىل تدمري جميع
رموز البوذية والثقافة التبتية التقليدية .كانت التامثيل واللوحات الجصية (وهي
نصوص األ ِّميني) والكتب املقدسة املطبوعة ،التي تعد آثارا دينية بحد ذاتها ،هي
األهداف املفضلة لهم .وعادة ما كان الحرس األحمر يرتكبون أفعال التدنيس تلك
عالنية وبكل عنف ،يف الشوارع واألسواق يف األغلب .كانت النصوص الدينية تحرق
يف محارق هائلة أمام املعابد .وكان الطالب الصينيون يعلنون عىل املأل  -بكل فخر
 أنهم «مجموعة من الثوار الخارجني عىل القانون الذين سيستخدمون املكانسالحديدية ويرضبون بالهراوات القوية ليك ميحوا العامل القديم ،ويدفعوا الناس نحو
االضطراب التام ...التمرد ،التمرد ،التمرد حتى النهاية ليك نخلق عالَام جديدا أحمر
مرشقا من هذه الربوليتاريا!»  )Grunfeld 1996, 183(.حاول الحرس األحمر تجنيد
الشباب التبتي املحيل ،لكن باستثناء بعض أعضاء رابطة الشباب الشيوعي من ثالث
مدارس ثانوية يف السا ،فإنهم أخفقوا يف حشد دعم محيل ذي بال .لكن ألن تخريب
األماكن الدينية وتدمريها كان ُيفرتض فيه أن يكون «فعال تطهري ّيا عىل املستوى
السيايس والسيكولوجي» ()Smith 1996, 544؛ ُأجرب التبتيون عىل تدمري أديرتهم
بأنفسهم تحت تهديد السالح .وأحيانا كان الصينيون يعرضون هذه التظاهرات
العامة لتدنيس املقدسات بوصفها طقوسا احتفالية ،ول َّوحوا باألعالم الحمراء ،ود ُّقوا
الطبول ،ونفخوا يف األبواق ،ورضبوا عىل اآلالت النحاسية.
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تضمنت عمليات التدمري الثقايف مزجا غريبا بني الثأر وتدنيس املقدسات
وتحجيم اإلنفاق واالستغالل؛ فقد ُأزيلت أعمدة األديرة وعوارضها من املباين
وسمح للتبتيني النهمني يف استهالك األخشاب
الدينية الستخدامها يف املباين الصينيةُ ،
باستنقاذ مواد البناء والتشييد .يصف الشهود الذين أجرى معهم جون أفيدون
( John Avedon )1997لقاءات إلعداد كتابه «منفيون من أرض الثلج»  “In Exile
 ”From The Land of Snowsمحارق هائلة للكتب املقدسة .قالوا إن الكتب
التي مل تتحول إىل رماد يف تلك املحارق استُخدمت للتغليف يف املحالت الصينية ،أو
حشوا لألحذية ،واستُخدمت األغلفة الخشبية املزخرفة للكتب ألواحا لألرضيات ويف
املقاعد واألدوات .وكتب مؤرخ آخر لتلك الفرتة عن إحضار كميات هائلة من الكتب
املقدسة إىل أحد السجون ،وإجبار املساجني عىل متزيقها إىل قطع صغرية ،ووضعها
يف برميل مياه ،وإضافة طني ،ومن ثم إعداد مادة ممزوجة تستخدم لتجصيص
البيوت ( .)Patt 1992أما الصور الصلصالية فقد ُط ِحنت واستُخدمت يف الشوارع،
وخلطت بالسامد أو صنعت بها قراميد لبناء مراحيض عامة «مل يكن الغرض تدنيس
املقدسات فقط ،بل اإلذالل أيضا ،والجمع بني الدين والحقارة والقذارة .وكام هو
متوقع ،ح َّول الصينيون نصوص دارما إىل ورق مراحيض» (.)Donnet 1994, 82
يف النهاية ُف ِّجرت أغلبية األديرة التي ُجردت من محتوياتها بالديناميت،
أو قصفت فتحولت إىل أنقاض «يف غضون شهور مل يبق يشء سوى أسقف
منهارة ،وجدران مهدمة ،ومعادن متداعية ،وصخور محطمة ومشوهة ،وأنقاض
ال مالمح لها ...مدن أشباح ال أثر لحياة فيها» ( .)Donnet 1994, 82وصلت
نسبة األديرة املدمرة إىل  99يف املائة من مجموع األديرة .ويف أغلب الحاالت
تضمن التدمري خسارة اإلرث املدون .وذكر أحد الباحثني أن  60يف املائة من
الكتابات الفلسفية والتاريخية والسري الذاتية للتبت قد أحرقت (Rummel
 .)1991لقد دُمر دير بيدرويا دروفان  Bedroya Drofanمع مدرسة الطب
التبتية التاريخية التابعة له ،والتي حققت شهرة عاملية ،وكذلك ُد ِّمرت سجالته.
وعىل موقع الدير ُبني سجن حريب ومحطة إرسال  )Kewley 1990(.ويف دير
سريا الضخم دمر  95يف املائة من التامثيل والنصوص ،وكذلك لوحات جصية
واسطبالت
يتجاوز تاريخها  500عام ،ثم استُخدمت غرفاته مخازن للحبوب،
ٍ
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للخيل وسجونا .سجل صحايف يف الثامنينيات تعليقات أحد الرهبان الناجني من
تدمري دير دوخانغ  Dokhangيث غيلام  Gelma:
األهم من املبنى نفسه ،الذي كان قدميا بالفعل ،تلك الكتابات
املقدسة البديعة املكتوبة بالذهب والفضة عىل سعف النخيل .كانت
هذه الكتابات عتيقة ،مميزة للغاية .وعىل الرغم من ذلك جاء الصينيون
وانتزعوها من األرفف التي ضمتها مئات السنني ،وألقوا بها يف النريان
التي أشعلوها يف منتصف املعبد .وعندما توسل بعض الرهبان للجنود
قائلني« :رجاء ال تحرقوها .إنها عتيقة وتعني الكثري لنا» ،طرحهم
سم برجوازي!» ،وانطلقوا يسكبون
الصينيون أرضا وقالوا« :قاممة .الدين ٌّ
الكريوسني عىل الكتابات املقدسة التي ال تقدر بثمن وأشعلوا النريان
فيها ،كأنها مخلفات ال فائدة منها ،ثم سألني برفق« :واآلن كيف لنا أن
نستبدل ما ضاع؟» (.)Kewley 1990, 208

وح ِّولت إىل خرائب؛
عُ ِّطلت املطابع يف أرجاء التبت ،وأحرقت ،و ُد ِّنستُ ،
فقد دُمرت دار النرش الحكومية القدمية التي كانت موجودة أسفل قرص بوتاال،
واملشهورة بإنتاج الكتب املقدسة الضخمة البديعة (ُ .)Harrer 1985وأحرق دير
دزوغشني ،وكذلك مطبعته األساسية ،والقوالب الخشبية فيه ،ومكتبته ،حتى ُسويت
باألرض  )Aldridge 1999b(.كام دُمر دير زالو  Zhaluاملعروف بأنه موطن العالِم
البارز بوتون رينشني دروب   Buton  Rinchen Drupالذي ارتقى بالبوذية التبتية
إىل مرتبة نضجها التام بجمعه كل نصوص تينغيور وتصنيفه إياهاُ .أحرقت مجلداته
املكتوبة بخط اليد البالغ عددها  227مجلدا ،وكذلك قلمه ،واألصول املكتوبة بخط
اليد ألعامله املجمعة ،ووفق ما يرى روجر ِهكس :Roger Hicks
فاملسألة مل تكن تتمحور حول تدمري الدين فقط؛ فالخسائر
التي تكبدها البحث املعريف كانت ال تحىص أيضا؛ ألن الكتب
الحديثة ذاتها مل يتبقَ منها سوى عرشات النسخ فقط ،بينام بعض
املكتبات كانت بها مخطوطات عمرها آالف السنني نسخت من
أصول مل يعد لها وجود يف الهند؛ فليس منافيا للواقع أن نقارن بني
التدمري الصيني ملراكز التعلم يف التبت ،وتدمري مكتبة اإلسكندرية
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يف القرن السابع امليالدي .وباملقارنة نجد أن إحراق الكتب يف
زمن محاكم التفتيش ،أو أيام حكم النازي ،كان عمال قام به هواة
ال تنسيق بينهم)Hicks 1988, 78–79(.
لقد ُقدِّرت نسبة املطبوعات والوثائق التبتية التي دمرت بنحو  85يف املائة مام
متلك ( 60يف املائة من آدابها كام ذكرنا آنفا) ،بعضها كان قدميا يعود إىل القرن الثامن
امليالدي ،ومد َّونا عىل سعف النخيل .لكن بعض ما ُد ِّمر حتى مل يكن ذا صلة بالدين.
وبعد سنوات من هذه اإلبادة اليزال التبتيون يواجهون صعوبة يف فهم حجم هذه
الخسائر ،والقبول بها ،والتحدث عنها أمام الغربيني .تحدث زائر غريب للتبت عن
وثائق مد َّمرة أثارت تأمله« :كثري منها كانت وثائق لعائالت بسيطة تسجل تفاصيل
تاريخها الخاص ،ومواليدها ،ووفياتها ،وزيجاتها .تفاصيل عن أراضيها ...فأي نفع
ارتجاه الصينيون من تدمري مثل هذه الوثائق؟! األمر كان كأن مخطوطات ثقافتك
القدمية كلها املكتوبة يف لفائف ،والصور املرسومة يف الهوامش ،ونسخ غوتنربغ
للكتاب املقدس وكتاب دومزداي(٭) (  )Domsday Bookقد ُأحرقت .حدث يف
التبت يشء يشبه هذا» )Kewley 1990, 104(.

التبت بعد الثورة الثقافية ()2000 – 1976

بعد موت ماو ،يف العام  ،1976عادت السيطرة مرة أخرى إىل قبضة املعتدلني
يف الحزب .أقرت قيادة الحزب الشيوعي الصيني بأن «أخطاء» قد ار ُتكبت يف التبت،
يف أثناء الثورة الثقافية ،لكنها وسمت هذا العقد بأنه انحراف عن املامرسة املعتادة،
وألقت القيادة باللوم عىل عصابة األربعة الراديكالية والحرس األحمر .ومن دون
أي استثناء ،رصحت جميع املنشورات الرسمية الصينية بأن التبت مل ترزح تحت أي
معاناة أكرب مام رزحت تحتها بقية الصني ،وأن الثورة الثقافية يف التبت مل تكن متثل
حالة هيمنة قومية ما عىل قومية أخرى ،بل كانت حملة اضطلعت بها جامعات
مناوئة للثورة ضد السكان من جميع القوميات ()Donnet 1994؛ ألن التبت كانت
(٭) كتاب يوم الحساب ( :)Domsday Bookكتاب دونت فيه نتائج مسح شامل ألرايض إنجلرتا؛ إذ أمر ويليام
الفاتح ،يف العام 1085م ،بإحصاء ممتلكات اإلنجليز ،ومن ثم حساب الرضائب املستحقة .كام تضمن الكتاب أحكاما
مالية وُسمت بأنها غري قابلة للتغيري ،مثل أحكام يوم القيامة؛ ومن هنا أتت تسمية الكتاب[ .املحرر].
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تحت حكم عسكري ومعزولة عن العامل ،كانت األصوات التي عارضت رواية الحزب
الشيوعي قليلة.
رسم املعتدلون خطة تحول من الفكر املاوي املتص ِّلب إىل برنامج أكرث مرونة
وقابلية للتطبيق؛ من أجل كسب عقول وأفئدة األقليات ،خطة مشابهة للسياسات
التي ا ُتبعت يف وقت سابق لتحقيق االستدماج الثقايف ،وتلت ذلك فرتة اسرتخاء
نسبي امتدت من أواخر السبعينيات حتى العام  .1987تراجع املسؤولون عن فرض
سياسة الرصاع الطبقي ،وف َّككوا الكوميونات ،وخ َّفضوا الرضائب ،وسمحوا بدرجة
معينة من الحرية الدينية واإلحياء الثقايف .و ُمنح التبتيون متويالت متواضعة إلصالح
مواقعهم الثقافية املهمةُ ،وأعيدت بعض اآلثار التاريخية والدينية من الصني.
وحدثت عودة تدريجية للحالة الطبيعية النسبية.
ارتقت الدراسات التبتية بوصفها موضوعا للبحث املعريف يف الصني .وبطريقة
دقيقة وخفية ،واصل األدب الصيني عن التبت حمالته السابقة األشد وضوحا ،والتي
حافظ عليها الصينيون منذ استيالئهم عىل السلطة .يف الستينيات أقام الصينيون
متحفا للثورة التبتية عىل الجانب اآلخر من قرص بوتاال ،وعرضوا فيه صورا لفظائع
إقطاعية مزيفة ،ومشاهد من «االنتفاضة املجيدة يف العام  ،»1950ومن ثم كانوا
يحاولون تصوير غزوهم التبت باعتباره سعيا من جانبهم إىل مؤازرة الثورة املحلية.
وعُ رضت أدوات تعذيب وعظام وجلود ُأخذت من جثث «عبيد األرض الذين
قتلوا» لتصوير مجتمع وصمه الصينيون بأنه وحيش وقروسطي ،كام عرضت كنوز
من قرص بوتاال بوصفها دليال عىل انحالل الداالي الما واملؤسسة الدينية .وسواء
لحاجة سياسية إىل رشعنة غزو التبت بوصفه «تحريرا» لها ،ولرصف االنتباه عن
الظروف الحالية ،أو لحاجة سيكولوجية إىل شيطنة املجتمع التبتي بغرض تربير
تدمريه ،أو للسببني معا ،استمر الصينيون يف وصم التبت القدمية بأنها جحيم شنيع
عىل األرض .استُخدمت املعروضات املزيفة واملبهرجة لتصوير الصينيني بوصفهم
محررين ،ولدعم تأويل «صحيح» للتاريخ :بأن التبت لطاملا كانت جزءا من الصني.
وكان التحكم يف جميع وسائل اإلعالم ،وتدمري املواقع والنصوص البوذية ،منذ أواخر
الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات ،جزءا من عملية ملحو أي مواد تعارض
الهيمنة الشيوعية .بعد الثورة الثقافية أزيل املتحف من دون جلبة ،واتبعت الصني
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أساليب أكرث شيوعا لرتسيخ ونرش مزاعمها بالسيادة عىل التبت .واستحدثت مبادرة
الدراسات التبتية ذات التوجه الشيوعي ،بدرجة ما ،ملناوأة حملة نرش ضخمة أطلقتها
حكومة التبت يف املنفى .نرش الصينيون ،أو أعادوا طباعة كتب عديدة عن التبت،
فقد أدرج «كتالوج اإلصدارات الصينية عن الدراسات التبتية (»)1995 - 1992
زهاء  700كتاب (أغلبها طبع بأسلوب الكتاب الغريب ،ال التبتي) تتناول الفلسفة
والدين والسياسة والقانون والتاريخ وعلم اآلثار والجغرافيا والفلك والفنون وغريها
( . )Aldridge 1999aكانت هذه الكتب موجهة يف األغلب إىل القراء الصينيني ،أو
إىل السياح األجانب الذين ُس ِمح لهم بدخول التبت يف الثامنينيات والتسعينيات.
وبوجه ما أقرت الكتب واملعهد الصيني للدراسات التبتية بأن التبت كانت لها ثقافة
تتمتع بقدر من الهيبة ،لكن الكتب واملعهد ق َّوضا أي مزاعم عن هوية مستقلة.
أمكن لبعض التبتيني املستقيمني عىل النهج السيايس القويم واملثقفني أن يكتبوا
وينرشوا نصوصهم التي أجازها الحزب الشيوعي ،وأعيد طبع بعض املخطوطات القدمية
التي كانت محظورة ودمرت يف أثناء الثورة الثقافية .وبدأ نرش القواميس ،وكتب
القواعد ،وقوائم الكلامت ،وغريها من األعامل التي استُهلت يف أثناء الفرتة التوفيقية
يف الخمسينيات ،ونجت بأعجوبة من التدمري يف أثناء الثورة الثقافية (Aldridge
 .)1999bبعض املكتبات التي ُح ِملت من مراكز األديرة الرئيسية يف قوافل ،ومن ثم
وص ِّورت يف صيغة
وصنِّفت ،و ُفهرستُ ،
ُحفظت من التدمريُ ،أخرجت من مخازنهاُ ،
ميكروفيلم  )Aldridge 1999b(.والتبتيون أنفسهم جمعوا متويال لطباعة بضعة
كتب باألسلوب التقليدي  )Aldridge 1999a(.ويف العام  1985أعيد فتح كلية غاي
مي ( Gye-Meالكلية التنرتية الدنيا) ،التي ُد ِّنست بكاملها يف أثناء الثورة الثقافية
وح ِّولت إىل مسكن ،وبدأ  35راهبا فيها طباعة تينغيور بالقوالب الخشبية .بدأت
ُ
الكتب تظهر من جديد ،وظهرت نصوص دينية عديدة كانت قد نجت من اإلبادة يف
بعض املعابد واملباين الحكومية .وأعاد الصينيون طبعة فخمة من كانغيور أخذت من
معبد تارا يف العام  .1959و َكلف الداالي الما الخامس بإصدار مجموعة مكونة من
 114مجلدا ُغ ِّلفت بخشب الصندل وطرفها من العاج ،مكتوبة بحرب ذهبي .وافتتح
مركز طبي جديد يف السا ،يف العام  ،1980وضمت أرففه مجموعة كاملة من كانغيور
وتينغيور ،ومجموعة األطروحات الطبية األساسية التبتية (.)Batchelor 1987
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ُأنجز القليل من األعامل التجميعية املنهجية عن تجميع ببليوغرافيا شاملة
للكتب التبتية املحلية .وتخربنا كيت هاتون ) ،Cate Hutton (1997وهي زميلة
رابطة املكتبات األمريكية   American Libraries Associationاملبعوثة يف مهمة
عمل إىل التبت لتسعة أشهر خالل العامني  1993و ،1994أن السا كانت واحدة من
بني عواصم إقليمية معدودة يف الصني مل تكن فيها مؤسسة فاعلة تعادل مكتبة
والية يف الواليات املتحدة .وعلمت هاتون بوجود مقتنيات بديعة عديدة من الكتب
القدمية النادرة لكنها غري ُمصنَّفة .وكشفت رحلتها إىل دير ساكيا  ،Sakyaتحت ضوء
كشاف طوارئّ ،تل من الكتب يبلغ ارتفاعه  60قدما تقريبا ُيرى من وراء تراب،
متس سنوات طويلة .ومام له داللة أن كومة الكتب كانت
ومن الواضح أن الكتب مل ّ
مغطاة «بأوشحة حريرية بيضاء تسمى خا  -تا  Kha-taالتي غالبا ما تستخدم
للداللة عىل تبجيل اآلثار املقدسة» ( .)Hutton 1997, 31وال ُيع َرف سوى القليل
عن الكتب األخرى التي رمبا ُأودعت يف مخازن يف أديرة نجت من قبضة الصينيني،
غري أن تقارير تطفو عىل السطح ،بني حني وآخر ،تتحدث عن «كتب تبتية ُأهملت،
أو طواها النسيان أحيانا ،أو مخبأة»  .)Aldridge 1999b(..أما رحالت البحث
واالستكشاف التي يجريها الباحثون الصينيون والغربيون فتُقا َبل بارتياب .ومازال
من النادر أن يعرتف بوجود مكتبة خاصة يف داخل منزل تتألف من كتب ُأخفيت يف
أثناء فرتة القمع .وغالبا ما تتعرث جهود تحديد النصوص التبتية ،وتصنيفها ،وإعادة
طبعها ،وحفظها بسبب خوف الق ِّيمني عليها أو مالكيها ،وهو خوف له أسباب
وجيهة .يف العام  1997رشع الشيوعيون يف حملة ضد الداالي الما ،فأرسلوا فرقا من
املسؤولني حتى إىل أديرة الرهبان والراهبات يف األماكن النائية ملحو إشارات الداالي
الما من النصوص البوذية .ومن جديد دمرت الكتب واألرشيفات (.)Craig 1999
مل تكن الحرية الدينية التي ُمنحت للتبتيني سوى واجهة للعقيدة البوذية ،وإجامال
فقد نزع الشيوعيون إىل التقليل من قدر البوذيةُ .سمح للناس باستئناف مامرسات
دينية مثل السجود والطواف حول أماكن العبادة ،وإحراق البخور ،وإدارة عجالت
الصالة ،لكن الرتويج للتعاليم البوذية إما أنه كان محظورا ،وإما مق َّيدا بشدة .يف العام
 1987أطلق الداالي الما من منفاه هذا الترصيح« :الحرية الدينية املزعومة يف التبت
اليوم تعني السامح لشعبنا بالتعبد ومامرسة الدين بطريقة طقسية وتعبدية ليس
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إلَّ  .فهناك قيود مبارشة وغري مبارشة تكبل تعليم الفلسفة البوذية ودراستها .ومن ثم
فالبوذية اختُزلت يف إميان أعمى ،وهكذا بالضبط يرى الصينيون الشيوعيون الدين
ويحدِّدون ماهيته» (كام ورد االقتباس يف Government of Tibet in Exile 1999,
 .)5كام ُقيدت أنشطة الرهبان والراهبات الذين نجوا من الثورة الثقافية ،والبالغ
عددهم أقل من  7آالف شخص .ومل يسمح َّإل لعدد محدود من الرهبان بالبقاء
يف األديرة املهدَّمة ،بل طال ذلك أيضا األديرة العرشة التي ُصنفت بوصفها مواقع
تاريخية ،ونجت بعض بناياتها من التدمري؛ فمثال ضم دير سريا  7997راهبا ،لكنه اآلن
ال يضم سوى  300راهب ،ودير دريبونغ  Drepungكان به  10آالف راهب فصاروا
اآلن  400فقط ُ )Government of Tibet in Exile 1999(.أتيحت موارد محدودة
لألديرة حتى تؤدي وظيفتها باعتبارها مراكز تعليمية ،وبدال من ذلك تلقت دعام
هامشيا بوصفها مواقع تاريخية ومتاحف ثقافية ،أي معامل سياحية لسياحة مق َّيدة
سمح بها الصينيون يف الثامنينياتُ .أمر الرهبان بجمع األتعاب وطلب مثن اللتقاط
الصور مع السياح .فكان روت ُني حياتهم اليومي مبنزلة املعادل الديني لعروض التاريخ
الحي(٭) .بل ويف جامعات األديرة الكبرية ذاتها مل يؤ ِّد الرهبان وظيفتهم بوصفهم
مفكرين ومعلمني ،بل بوصفهم ق ِّيمني عىل املواقع ومقتنيات ُتعرض يف متحف .وعىل
أي حال ،كان من املستحيل مواصلة العالقة العميقة بني املعلم واملتعلم يف البوذية يف
ظل نقص املوارد ،والقيود املفروضة عىل الرهبان ،وعدم السامح للمساعدين الجدد
باالنضامم إىل األديرة َّإل إذا نجحوا يف إقناع السلطات بأنهم مستقيمون سياسيا،
وبأنهم «شباب مستقيمون ووطنيون ...وصلوا إىل مستوى معني من التنمية الثقافية»
(  .)Government of Tibet in Exile 1999, 6كان عليهم أن يكونوا عىل استعداد
لقبول قيادة الحزب والحكومة ،ودعم االشرتاكية ،وصون الوحدة القومية واإلثنية.
وعىل الرغم من أن الثقافة التبتية شهدت درجة من اإلحياء ،فإن الناس قد بدأوا
يرون تسارعا يف اتجاه الصني نحو الكولونيالية الجديدة أو التحرر /الكولونيالية.
وتحقيقا للتصنيع وتلبية الحتياجات العدد الضخم لسكان الصني؛ كانت الصني
(٭) التاريخ الحي ( :)Living  Historyعروض تفاعلية يرتدي مؤدوها مالبس ذات تصميم يرجع إىل حقبة تاريخية
معينة ،ويستخدمون أدوات ترجع إىل تلك الحقبة لتمثيلها بشكل حي أمام الجمهور .و ُتقدَّم ألغراض تعليمية ،أو
ملجرد إعطاء الشعور بعودة تلك الحقبة من التاريخ[ .املحرر].
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تج ِّرد التبت رسيعا من مواردها الطبيعية؛ فقد وفر قطع أشجار الغابات بالتبت
خشبا للصني بقيمة  54مليار دوالر يف الفرتة بني العامني  1959و ،1985وكلف
التبت نصف غاباتها القدمية .وأفضت إزالة األشجار إىل التعرية وزيادة الرتسيب
يف أنهار رئيسية ،وأفىض تحويل األرايض الحدودية للزراعة إىل التصحر .وظهرت
شقوق طويلة يف الجبال بسبب استخراج املعادن الخام بأطنان كثرية .و ُذ ِبحت
الخراف وثريان الياك ،وهام ركائز املجتمع الريفي ،ليتم تصديرها إىل بلدان عربية
متنوعة ( ،)Pema 1997وذبحت حيوانات برية  -بعد أن ظلت محمية لقرون
بقوانني دينية  -للحصول عىل جلودها ولحومها ،أو لتسلية الصيادين الصينيني.
وأدى الصيد الجائر لحيوانات منها دب الهياماليا األزرق ،والفهد الثلجي ،وقرد
الهياماليا ،والغزالن ،والحامر الربي إىل خطر انقراضها.
وما زاد الطني بلة أن الصينيني غالبا ما استخدموا التبتيني يف أعامل السخرة يف
مشاريع خطرة ،مثل إنشاء طرق رسيعة ،وسكك حديد ،ومشاريع توليد الطاقة
الكهرومائية ،ومشاريع التعدين التي وفرت بنية تحتية الستخراج املوارد التي
يستخدمها الصينيون ،ونادرا ما يستخدمها التبتيون .وال ميلك التبتيون قطعا أي
سيطرة عىل أرضهم؛ إذ ُحولت التبت إىل «مجرد عالمة ترقيم يف نهاية جملة صينية
طويلة ومعقدة لكارثة بيئية»( .)Schell 1991, 203وتدفق ماليني املستوطنني
الصينيني إىل التبت ُ
وخ ُّصوا مبعاملة متييزية يف كل يشء (التوظيف والسكن والعالج
والتعليم) .وامتلك الصينيون ،الذين سيطروا عىل التجارة وما سواها ،أغلب املشاريع
ٌ
بنايات جديدة قبيحة املنظر مخصصة للصينيني ،بينام
التجارية .اجتاحت السا
ُس ِّويت املناطق التاريخية التبتية باألرض .ومن الناحية االقتصادية صارت التبت
إقليم عامل ثالث داخل دولة تنتمي إىل العامل الثالث ( ،)Kewley 1990والتبتيون
هم «أدىن مرتبة بني األدىن» (.)Donnet 1994, 147
بعد الفظائع التي حدثت يف األعوام العرشين األوىل تحت حكم الشيوعيني
قوبلت التحسينات املحدودة نفسها برتحاب ،لكن التبتيني استمروا يف الهبوط عرب
منزلق عميق إىل التهميش يف ظل نظام أبارتايد(٭) ناشئ (ُ .)Ennals 1991أدخل
(٭) أبارتايد ( )Apartheidمصطلح استُعري من اللغة األفريكانية [لغة جنوب أفريقيا] ويعني «الفصل .»separation
َو َرد نطق الكلمة بعدة أشكال« :أبارتهايت» و«أبارتايت» و«أبارتايد»[ .املرتجم].
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األطفال الصينيون املدارس بينام مل يحصل الطالب التبتيون عىل أي تعليم إال باللغة
الصينية يف مدارس دون املستوى عىل يد معلمني غري مد َّربني يزدرون ثقافة التبت.
وصل معدل األمية يف التبت إىل  80يف املائة .ويف وثيقة ترجع إىل العام 1988
أق ّرت الحكومة الصينية بأن  50يف املائة من األطفال التبتيني مل يذهبوا إىل املدرسة،
لكن يف مناطق عديدة تضخمت هذه النسبة؛ ففي شنغهاي مل يذهب إىل املدرسة
سوى  11.2يف املائة من األطفال التبتيني (ُ .)Donnet 1994حظر عىل التبتيني يف
ظل القانون الصيني االستامع إىل إذاعات بلغة أجنبية أو قراءة صحف أو مجالت
أو كتب أجنبية .ويريث أحد أبناء التبت يف الثامنينيات لهذه الحال فيقول« :ليست
الرقابة وحدها بل أكرث من ذلك :إنها سياسة الصني املتعمدة إلبقاء شعبنا جاهال،
ليس فقط بحقوقنا بل أيضا بالعامل الخارجي ...األغلبية منا مل يروا حتى خريطة .إن
الصينيني يحاولون تحويلنا إىل خرضاوات حية .من األسهل بكثري أن ُيستغل شعب
وحرص التبتيون الذين يتمكنون من
بكامله بهذه الطريقة» (ُ .)Kewley 1990, 193
القراءة يف االطالع عىل النسخة التبتية من صحيفة «تشاينا دييل» China Daily
والنصوص التي يصدرها الصينيون .يف معرض مناقشته لنزوع الشيوعيني إىل قمع
تداول املعلومات التي ترض صورتهم وأيديولوجيتهم أثار أدريان أبوتس Adrian
 ،Abbottsوهو باحث بوذي ومؤلف كتاب «أرواح عارية :رحلة إىل داخل التبت
املحتلة» « ،»Naked Spirits: A Journey into Occupied Tibetهذا السؤال:
« ...ما الحقيقة؟ لطاملا بدا هذا سؤاال وجيها للغاية حقا .إن الذاتية املطلوبة ألجل
تفسري الحقيقة تجعل استغاللها سهال للغاية عندما تتحكم يف املعلومات»(Abbotts
 .)1997, 14ارتكزت رشعية زعم الصني بأحقيتها يف التبت عىل ركيزتني هام االحتالل
العسكري وفرض سيطرة صارمة عىل وسائل اإلعالم واألجهزة الثقافية والسياسية.
وفيام يخص املكتبات ،أوجزت هاتون ،وهي زميلة املكتبة األمريكية التي زارت
التبت مدة تسعة أشهر خالل العامني  1993و ،1994فقالت« :أغلبية التبتيني
[الذين قا َبلتْهم] مل يسمعوا من قبل كلمة «مكتبة» ،فضال عن أن يكونوا قد زاروا
واحدة» (.)Hutton 1997, 31
بحلول منتصف الثامنينيات ،كان ألغلبية السامت البارزة للهيمنة
الكولونيالية حضورها ،وهي :االحتالل الجربي واستخدام القوة العسكرية
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لسحق املقاومة ،واستغالل املوارد الطبيعية ،والتمييز بناء عىل االختالفات
العرقية واللغوية والثقافية ،والحرمان من الحقوق القانونية مبا فيها املحاكمة
وفق األصول القانونية وحقوق اإلنسان وحرية الدين والتعبري والتجمع وعدم
الخضوع العتقال تعسفي ،واستبعاد سكان البالد األصليني من الحكومة عدا
املناصب الصورية ،ومعايري غري متناسبة للمعيشة متيز رعايا دولة االحتالل عن
املحتلني ،ونقل السكان لتقليل أعداد التبتيني إىل أقلية ال وزن لها عىل أرضها
«ح ِّولت التبت إىل مستعمرة ،ال باملعنى القانوين والسيايس
(ُ .)Bohana 1991
فقط ،بل أيضا يف تقاليد الحكام الكولونياليني للاميض البائد .الكولونيالية ليست
واحدة عىل الدوام ،لكن أسوأ أشكالها هو ذلك النمط الذي يربر أفعالها بتنمية
البلد الخاضع لها» (.)Van Walt Van Praag 1991, 62
استمرت الخالفات بني معتديل الحزب وصقوره يف التسبب يف إحداث تحوالت
يف السياسة داخل التبت ،لكن عىل رغم أن الفصيلني قد اختلفا بشأن رسعة التحول
االشرتايك وحدَّته ،فإن كليهام حافظ دامئا عىل مبدأ أن احتالل الصني للتبت كان
«تحريرا» لألخرية ،وأن مبادراتها ُن ِّفذت ملصلحة أهل التبت .وبالتأكيد مل ينتقد
أعضاء الحزب قط النظام ككل .لذا فالحادثة التي وقعت يف العام  1980زلزلت
قيادة الحزب .إذ ذهب هو ياوبانغ  ،Yaobangاألمني العام للحزب الشيوعي
وصعق لرؤية مستويات الفقر وتحلل
تقص للحقائق يف التبتُ ،
الصيني ،يف جولة ٍّ
الكفاية الذاتية االقتصادية للتبت إىل حد االعتامدية التامة .ففي خرق مذهل لوحدة
الحزب ،عىل األرجح بسبب الفقر والبؤس والتمييز والفصل بني الصينيني والتبتيني،
احتج األمني العام وكله شعور بالخزي عىل الوضع الذي وصفه بأنه «كولونيالية
َّ
ِصفة وغبية» ( .)Margolin 1999, 546وأعرب عن انتقاده لذاته وللحزب علنا،
وو َّبخ املسؤولني املحليني قائال« :لقد أنفقت الحكومة املركزية عدة مليارات يف
التبت ،كيف أنفقتموها؟ هل طرحتم املليارات يف نهر تسانغبو؟ ...لقد َخ َذل حز ُبنا
َ
أهل التبت .ونحن نشعر بامتعاض شديد .إن الغرض األوحد لحزبنا الشيوعي هو
العمل لتحقيق سعادة الناس وتقديم خدمات جيدة لهم .ونحن عملنا مدة  30عاما
تقريبا ،لكن معيشة التبتيني مل تتحسن بشكل ملحوظ .أولسنا َمبلومني؟» (كام ورد
االقتباس يف .)Donnet 1994, 97
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أدخل ياوبانغ وآخرون بعض اإلصالحات ،لكن يف العام  1987تراجعت سياساتهم
أمام «رياح يسارية» جديدة ،تج َّلت بوصفها حملة تحرر مناوئة للربجوازية .عُ زل
ياوبانغ من منصبه ورسعان ما مات يالحقه الخزي والعار .واعتُربت انتقاداته
للسياسات الصينية يف التبت مثاال عىل «الرخاوة األيديولوجية» التي هددت
االستقرار السيايس بفتح الباب أمام التلوث الروحاين باأليديولوجيات الغربية
الرأساملية والنزعة اإلنسية ( .)Smith 1996ويف داخل الصني ذاتها ب َّينت مذبحة
تيانامنن ( )Tiananmenيف  4يونيو  1989عز َم الحكومة عىل إدامة سيطرتها ورفضها
التحليل النقدي لسياسات الحزب .وقد حظيت أعامل الشغب يف التبت يف األعوام
 1987و 1988و 1989بتغطية إعالمية أقل ،لكنها كانت دموية أيضا .ففي خالل ثالثة
أيام من أعامل الشغب يف السا يف العام  1989أظهر التبتيون تحت قيادة الرهبان
والراهبات انصهارا بني الحرية الدينية وقومية التبت وهويتها .وأمام االحتجاجات
املتفجرة صعق القادة الصينيون يف التبت ،الذين كانوا راضني عن مبادرات التحرر
التي أعقبت الثورة الثقافية مبا يف ذلك املبادرات التي رعاها ياوبانغ ،وكان رد
فعلهم عنيفا؛ إذ ف َّعلوا األحكام العرفية وصبغوا سياساتهم بالراديكالية .غري أن
الناس بكل وضوح مل يكونوا عىل استعداد لقبول الحدود املعينة رسم ّيا والتي تقيد
الحرية الجديدة للدين ( .)Shakya 1999لقد أتاح عقد التحرر النسبي للتبتيني فرتة
التقاط أنفاس ،فرتة أمكن خاللها إحياء مسائل أساسية معلقة مثل مسألة الرشعية
( ،)Norbu 1997وقد استمرت املظاهرات عىل مدار التسعينيات.
ومع التساهل النسبي يف فرتة ما بعد الثورة الثقافية ،وفتح أبواب التبت أمام
سياحة محدودة يف العام  ،1982تصدع احتكار الصينيني للمعلومات .علم التبتيون
للمرة األوىل أن الالجئني يف ظل قيادة الداالي الما أقاموا حكومة التبت يف املنفى يف
دارماساال بالهند ،وأنهم ير ِّوجون يف جميع أنحاء العامل ملصلحة حقوق اإلنسان يف
التبت .وإىل جانب إنشاء هيكل سيايس ألمة التبت كانت تلك الجالية تتوىل ثقافة
بالصونِ والتحديث .أحيت املعرفة بوجود جالية يحكمها الداالي الما األمل
التبت َّ
يف نفوس التبتيني ،وأضفت املعنى عىل انتفاضات السكان األصليني ضد الصينيني،
وألهبت حركة االستقالل .وعىل رغم أن السخط عىل املحنة البائسة التي فرضت
عىل التبت أربعني سنة بعد االحتالل كان قد غذى اإللهام باملقاومة التبتية ،فإن هذا
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اإللهام بدا ناشئا بصورة تلقائية عن التامهي مع الداالي الما الذي كان رمزا صامدا
لديانة التبت وحضارتها وسيادتها الثقافية .وبالتأكيد ألقى الصينيون باللوم عىل
الداالي الما باعتباره سببا لالضطرابات املتواصلة ،ويف العام  1995فرض الصينيون
قيودا جديدة كاسحة عىل املامرسات الدينية ،كان من ضمنها اعتبار امتالك صورة
للداالي الما فعال غري قانوين ( .)Abbotts 1997ويف العام َ 1996نجم عن عمليات
الدهم املسلحة لتفتيش املنازل مزيدٌ من أعامل الشغب .وأدت مشاركة الرهبان يف
اإلرضابات إىل إغالق قوات الجيش لألديرةُ ،وأغلق دير غاندن  Gandenالشهري متاما
عقب حادث إطالق نار .وأعلنت الصني عن تنفيذ خطة متتد إىل خمسة عرش عاما
للتخلص من الداالي الما بوصفه رمزا معروفا يف التبت .وحتى خريف العام 2000
كانت الصحف األمريكية تنقل أخبارا عن أن القوات الصينية التزال تشن عمليات
دهم عىل املنازل بحثا عن آثار دينية.

الثقافة التبتية يف املنفى

لقد حدث يشء استثنايئ يف الهند .عندما تدفق إليها  100ألف شخص من
التبت ،وأغلبيتهم يف الفرتة بني العامني  1959و ،1963مات كثري منهم خالل الرحلة
الخطرة بسبب األمراض والجوع يف أثناء السنوات األوىل.
عمل الناجون ضمن مجموعات عامل تشييد الطرق يف الهند حيث كانت
الظروف قاسية وغالبا ما كانت مهلكة .ومع ذلك حشد الداالي الما الدعم
وخلق مجتمعا بسيطا لكنه حيوي يف دارماساال؛ حيث تحول االنتباه يف النهاية
من نجاتهم بأرواحهم إىل إعادة اإلعامر الثقايف .تجاهل الداالي الما التقاليد
االحتفالية القدمية وركز عىل إبقاء األنشطة الثقافية األساسية حية ،ومنها:
والحرف التي تنتج سلعا ميكن بيعها
الفنون األدائية واآلداب والعلوم والدين ِ
( .)Avedon 1997استنادا إىل اإلميان بأن بقاء شعب ما يعتمد عىل حيويته
الثقافية ُأنشئت سلسلة من املؤسسات الثقافية ُيركز كل منها عىل صون
الهوية التبتية والتعليم من أجل مستقبل هادف ،وهي :أوال جمعية الرقص
والدراما التبتية ،ثم مركز الطب التبتي ،ويف العام ُ 1971أنشئت مكتبة األعامل
واملحفوظات التبتية التي سعت إىل صون الرتاث التبتي املدون.
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حمل الجئون كرث آثارا دينية معهم يف أثناء خروجهم من الهياماليا ،وألن كلمة
«بوذا» ،املدونة ،والشفهية هي جوهر الثقافة البوذية كلها؛ فقد حملت مكتبات
بكاملها إىل خارج التبت (ُ .)Aldridge 1999bجمعت هذه الكتب و ُم ِّشطت
مخيامت الطريق بحثا عن الكتب املقدسة .وبالنظر إىل الدور املحوري للمعلم يف
التعلم واستظهار النصوص ،كان هناك بحث أيضا عن العلامء والباحثنيُ ،وأبعدوا
عن ظروف العمل الشاقة .ومن بني  600ألف راهب تبتي مل يذهب منهم إىل
املنفى سوى  7آالف وكذلك بضع مئات من بني  4آالف الما متجسد .لذا فقد كانت
حامية العلامء داخل هذه املجموعة أمرا أساس ّيا إذ إن كثريين منهم اعت ُِبوا مبنزلة
نصوص حية ،ومبوت عامل واحد يف أثناء مشاركته يف تشييد الطرق تضيع قرون من
التعلم (.)Avedon 1997
وإىل جانب جمع املصادر وحامية العلامء بدأ إنتاج الكتب ،كام بدأ التبتيون
مرشوع طباعة حجرية ألكرث من  200عمل رئييس باستخدام الحجر والحرب .وبداية
من العام  1962وملدة عقدين أعاد برنامج تديره مكتبة الكونغرس األمريكية يف
الهند طباعة  2800عمل كالسييك تبتي متثل  13قرنا من أدب التبت .اعتمد التبتيون
اآلالت الكاتبة وعمليات تنسيق الطباعة الحديثة ،لكن قواعد اإلمالء والتهجئة
التبتية أثارت مشكالت .ويف النهاية أتاح تطور الحواسب اآللية وابتكار «نظام
نرش مكتبي بالحاسب اآليل» يف التسعينيات إمكانية تخزين املعلومات واستعادتها
بسهولة أكرب ،كام جعل باإلمكان طباعة الكتاب عند الطلب بالقوالب الخشبية
(.)Alterman, Alterman, and Gewissler 1987
بحلول العام  2000زادت مجموعة كتب «مكتبة األعامل واملحفوظات
التبتية» إىل  80ألف مخطوط وكتاب ووثيقة (Government of Tibet in
 ،)Exile 2000مبا فيها ما يقدر بنحو  40يف املائة من أدب التبت الذي أمكن
إنقاذه ( .)Avedon 1997وتضم املكتبة أيضا  6آالف صورة فوتوغرافية ،وآالف
الوثائق القانونية واالجتامعية باللغة التبتية يرجع بعضها إىل القرن العارش
امليالدي ،ومقابالت مسجلة مع تبتيني كبار تبلغ مدتها  15ألف ساعة .ويحق
لكل من الباحثني وعامة الجمهور االستفادة من هذه املجموعة التي تدعم
تعليم أجيال جديدة وجمع النصوص واملخطوطات التبتية وصونها وتنفيذ
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مبادرات لنرش املعلومات عن التبت عن طريق شبكات املعلومات الدولية
التي أسستها حكومة التبت يف املنفى .تقدم هذه الشبكات املعلومات األساسية
لكتابة دراسات مفصلة ومقاالت تزيح الستار عن املامرسات الصينية مثل اإلبادة
اإلثنية واإلبادة الجامعية ،وحشد الدعم الدويل للحقوق التبتية.
يف األعوام  1959و 1961و 1965دانت تقارير االتحاد الدويل للحقوقيني
الص َ
ني الرتكابها إبادة جامعية يف التبت ،ويف العامني  1961و 1965اعرتفت
األمم املتحدة بحق التبتيني يف تقرير مصريهم وأعادت تأكيد ذلك .ومع ذلك مل
تتحول التبت إىل قضية جامهريية عىل املستوى العاملي سواء يف الستينيات أو
السبعينيات .ومل تصل حقيقة األوضاع ألسامع الجامهري حول العامل إال بحلول
العام  ،1989عندما بدأ الداالي الما يسافر حول العامل حاشدا الدعم لحقوق
اإلنسان يف التبت .وتقديرا لذكائه وصالبته األخالقية حصل الداالي الما عىل
جائزة نوبل للسالم يف العام  .1989كام أن الكتب واملقاالت واألفالم الوثائقية
التي تروج للتعريف مبحنة التبتيني وحقهم يف السيادة الثقافية أثرت هي أيضا
تأثريا كبريا يف تحول الرأي العام ضد الصني بحلول التسعينيات.

خامتة

عندما احتلت الصني التبت ،واجهت مجتمعا مورس فيه الدين بقوة وحامسة
تضارع الشيوعية ذاتها .وعندما يطبق الدين بكل الوضوح واملنهجية واإللحاح الذي
تتسم به أيديولوجيا سياسية ،فإنه يصبح فعليا أيديولوجيا ،أيْ نسق معتقدات قامئا
عىل فكرة إلحداث التغيري َّ
ومنظام يف قوانني سلوكية .وهناك ثورات كربى عديدة
يف التاريخ كان دافعها الدين .اضطرت جميع األيديولوجيات الحديثة ،مبا فيها
الشيوعية ،إىل مواجهة الدين واستبداله هو واألمناط التقليدية من األخالق بوصفها
جميعا قوى ِّ
منظمة تقف وراء السلوك االجتامعي والثقايف والسيايس .والواقع أن
مسؤويل الحزب أعلنوا بعد ضم التبت يف العام  1950أن الشيوعية والدين ال ميكن
سم .فهو موصوم
أن يتعايشا .وقد قال ماو نفسه« :مام ال ريب فيه أن الدين ٌّ
بنقيصتني :يهاجم العرق ويعوق تقدم البلد .والتبت ومنغوليا ُس ِّممتا بالدين»
(كام ورد االقتباس يف  .)Pema 1997, 165من بداية االحتالل اعتقد الصينيون
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أن أيديولوجيتهم كانت من دون شك أسمى وأرفع من الدين ،واعتربوا البوذية يف
التبت شكال من أشكال اإلميان األعمى البدايئ والرجعي والظالمي الذي ميكن بل
ينبغي أن ُيستبدل .عىل أي حال كان الصينيون يجتثون األنساق القيمية املعنوية
واألخالقية من جذورها يف الصني نفسها ،نابذين ماضيهم وتراثهم نفسه كأنه كم
مهمل .لكن يف الصني كانت الحكومة تر ِّوج لثورة (يف ظاهرها منبثقة عن الشعب)
يف بلد حطمه قرن من العنف واالضطراب السيايس ،فالنجاح الذي حققوه كان مثرة
اإلنهاك الذي نال من الشعب ،ويف بعض الحاالت مثرة الرغبة يف حدوث تغري جذري.
ويف التبت استخف الشيوعيون بتجانس املجتمع التبتي وارتباطه الثقايف بالبوذية.
فأهل التبت هم أكرث من مجرد جامعة إثنية ،والتبت مل تكن كيانا سياسيا بقدر ما
كانت حضارة تطورت مبرور الزمن فأصبحت وحدة كاملة .مل مير التبتيون بالضغوط
االجتامعية التي جعلت الجامعات األخرى عرضة للتغري السيايس واالجتامعي ،ومن
ثم فقد كان الصينيون يحاولون تثوير مجتمع مستقر ومتَّحد إىل حد بعيد ومك َّرس
لرؤية إدراكية للعالَم اصطدمت برؤية الصينيني للعالَم اصطداما كليا.
بالنسبة إىل الصينيني كان االقتصاد هو أصل الباليا يف الحياة ،وكان يتعني تغيري
املجتمع اإلقطاعي الفاسد يف التبت عن طريق إعادة توزيع الرثوة استنادا إىل االشرتاكية.
أحس التبتيون ،بوصفهم بوذيني ،بأن الحلول والهياكل االقتصادية غري
وعىل النقيض َّ
مرض ( .)Avedon 1991وألن التبتيني
ذات قيمة؛ إذ إن الوجود األريض بطبيعته غري ٍ
ملتزمون بالسعي وراء االستنارة فهم يؤمنون بأن التكالب عىل األشياء املادية ال ميكن
متسها ،غريبة
أبدا أن يجلب التحرر ألنها «يف النهاية ترتك روح اإلنسان ،من دون أن َّ
عام حولها ،ومضطربة» ( .)Patt 1992, 35قد تقدم النظريات العلمية واالقتصادية
سبال إلدارة العامل املادي لكنها لن تحل محل املعرفة باملتسامي فوق الوجود .باإلضافة
إىل ذلك كانت البوذية مصدر الفخر األعظم بالنسبة إىل التبتيني؛ إذ إن تطويرهم
للبوذية وصونهم ألمهات الكتب الخاصة بها وارتقاءهم بها كان الهبة التي منحوها إىل
«الحضارة العقلية» للعامل (.)Library of Tibetan Works and Archives 2000, 1
فكان وصول الشيوعية والبوذية إىل طريق مسدود أمرا محتوما.
ويف َك ْشف ينطوي عىل مفارقة لنقائص أيديولوجيتهم ،التي تبغض اإلمربيالية،
أصبح الشيوعيون الصينيون كولونياليني من دون منازع .وباستخدام التحرر االشرتايك
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مربرا منطقيا مارس الشيوعيون بحامس سياسات الشيوعية والقومية والنزعة
العسكرية والعنرصية ،وهي أيديولوجيات اصطدمت يف التبت مع نسق معتقدات
له قوة مامثلة .إن التزام الحكومة الصينية بصبغ التبت بصبغة صينية كان التزاما
بتدمري كل يشء م َّيز التبتيني عن الصينيني ،كل يشء جعل منهم شعبا متفردا .ورمبا
ألن الصينيني وجدوا أن الهوة بني فكرتهم عن الدين والثقافة واللغة والتاريخ وروح
الشعب السياسية وما يقابلها عند التبتيني ال ميكن تجاوزها؛ صار ُ
فرض الصبغة
برنامج محو قرسي هو السبيل الوحيد «لتحرير» الوجود التبتي من أجل
الصينية
َ
تدمريه ( .)Patt 1992وبالتأكيد أوصلهم التنفيذ العنيف والرتاكمي لسياساتهم إىل
اإلبادة الجامعية .مثة منط يربز أمام أعيننا عندما نقارن مصري التبتيني بجامعات
دينية أخرى .أشار فانتسوغ وانغيال  )Phuntsog Wangyal (1984إىل تطابق
مثري لالهتامم بني تدمري الشيوعيني للتبتيني البوذيني وتدمري النازيني لليهود بسبب
عدم قدرتهم – أيْ النازيني – عىل الفصل بني الشعب اليهودي والديانة اليهودية.
يوسعوا نطاق هذا املنطق إىل حده النهايئ (أي املحو التام
وعىل رغم أن الصينيني مل ِّ
للتبتيني) فإنهم لجأوا إىل القتل الجامعي ألنهم مل يتمكنوا من قبول كون الشخص
التبتي بوذيا .ويف سعيهم إىل تدمري الدين دمر الصينيون عددا كبريا جدا من التبتيني.
ِّ
كام ُد ِّمرت املعرفة الروحية َّللمات ،واملعرفة البيئية للبدو الرحل واملزارعني،
والفوارق الدقيقة التي يتميز بها الطب التبتي ،وقدر كبري من السجالت املكتوبة
لثقافة أصيلة .وكام هي الحال مع غالبية البيئة الطبيعية للتبتيني صاروا هم أنفسهم
جنسا مهددا .وال بد من أن ُينظر إىل األرضار التي حاقت بالحضارة التبتية باعتبارها
رضبة بالغة القسوة نالت من التنوع والحيوية الثقافية للعامل.
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بسط أي يشء
«لليوتوبيات قيمتها  -إذ مل َي ُ
اآلفاق التخ ُّيلية لإلمكانات البرشية بقدر من
الروعة يضاهي اليوتوبيات  -لكن بوصفها
منارات لهدايتنا ،ميكنها أن تكون سبل هالك
فعيل .كان هراقليطس مح ّقا فيام ذهب
إليه :ال ميكن لألشياء أن تبقى عىل حالها»
(.)Berlin 1991, 15

«هل صون الثقافة هدف عاملي أو أنه
خاص بحساسيات الثقافة الغربية؟»

ميكــن للمــرء ،إذا مــا قصــد بكالمــه
املعنــى األعــم ،أن يقــول إن القوميــن
املتطرفــن والشــيوعيني ،يف القــرن العرشيــن،
اســتبدلوا األنظمــة التقليديــة لألخالقيــات
واملبــادئ بفاعليــة عــن طريــق وســيلة واحــدة،
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وهــي تأثــر األيديولوجيــا .لقــد تحولــت النزعتــان القوميــة واالش ـراكية ،وهــا
نســقان للمعتقــدات قويــان يف حــد ذاتهــا ،عــى أيــدي زعــاء قســاة ،عقائ ـ َد
صلبــة شــمولية اختزلــت املقــدس إىل فكــرة واحــدة عــن إمــكان جمعيــة محتومــة.
وص ِّممــت
الــوالءات األرسيــة والعائليــة ُجعلــت يف مرتبــة أدىن مــن الــوالء للدولــةُ .
بيئــة اجتامعيــة سياســية لتدمــر األفــكار البديلــة .ود ُِّشــن العنــف باعتبــاره وســيلة
رضوريــة ،بــل مرغوبــة ،ســعيا وراء اإلبقــاء عــى الهيــاكل االســتبدادية التــي مــن
شــأنها أن تخلــق مجتمعــا مط َّهــرا ومتحــوال.
كان يق ُني أبواق الدعاية السياسية بأن األعداء  -سواء أكانوا أحياء أم جامدات،
أشخاصا أم كتبا  -قد أحاطوا بهم هو الوقود الذي دفع إىل العنف .وعندما يعارض
محتوى كتاب ما هيمن َة أحد أبواق الدعاية السياسية عىل األفكار ،ويبدو منه أنه
يوصم
يدعم الكوزموبوليتانية ،أو الدميوقراطية ،أو النزعة اإلنسية ،فإن ذلك الكتاب َ
بأنه أداة من أدوات العدو ،وأنه يف حد ذاته يشء خطري .ومن ثم ،فإن مثل هذا
الكتاب يصبح مرشحا للحظر ،وهو ما ُيدخ ُله يف نطاق كامل ميتد من إدراج الكتاب
يف القوائم السوداء ،إىل إحراقه أو سحقه يف مطاحن الورق .وعىل  نحو مامثل
عندما ُي ُّ
بت أمر املكتبات بأنها معوقة للتحول األيديولوجي ،ومعر ِقلة للتقدم صوب
اليوتوبيا املرغوبة ،فإنها ُتستهدَف ،وأحيانا ُتحى من الوجود مع مالكيها من البرش.
ولعل أكرث الجوانب إدهاشا يف هذه الظاهرة كان إدراج ممتلكات األمة ذاتها يف
قامئة أعدائها .فرض النازيون الرقابة أوال ،ودمروا الكتب األملانية التي اعتربوها
مثرية للشكوك واملشكالت ،ثم دمروا كتب من اعتربوهم مرىض (أي اليهود) ،وأدىن
منهم (أي البولنديني) ،ومقاومني  لهم (أي الربيطانيني) .وعندما اشتد الحامس
األيديولوجي يف الصني د َّمر الراديكاليون الشيوعيون النصوص الصينية الكالسيكية
واملفكرين الصينيني .ويف التبت دمروا النصوص والتبتيني املناوئني لهم .ويف ظل
التعريف الضيق للتقدم ،باعتباره متمثال يف تحقيق األهداف األيديولوجية ،غالبا ما
ُر ِب َط بني املطبوعات والعناد الثقايف أو السيايس ،وأصبح تدمري الكتب جهدا حرب ّيا
ُ
للتدمري واقع أن
العنف والطبيع ُة العلنية
عىل هاتني الجبهتني .وغالبا ما َح َجب
َ
التدمري كان وسيلة عملية لتدمري املعلومات التي عارضت أساطري النظام ،أو آزرت
مزاعم جامعات إثنية أو سياسية أخرى بشأن مطالبتها مبوارد أو أراض.
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ُد ِّمرت الكتب يف إطار عملية لفرض خطاب تجا ُنس ،بقمع النزعة الفردية
ملصلحة املجموع ،واستيعاب املفكرين أو تطهريهم .كان هدف األنظمة املتطرفة
هو تحقيق سيطرة تامة ،بينام تعرضت الكتب واملكتبات للخطر بسبب ارتباطهام 
بالنزعة اإلنسية ،التي هي عقيدة الدميوقراطيات املعادية .لقد ازدرى أبواق الدعاية
السياسية يف القرن العرشين ذوي النزعة اإلنسية الذين قدروا الكتب واملكتبات
حق قدرها ،بسبب السامت التي جعلتهم عىل نقيض أبواق األيديولوجيات تحديدا.
وبغض النظر عن األجندة التي يروج لها كل كتاب عىل حدة فإن الكتب يف النهاية -
مبحض وجودها يف ذاتها وتعايشها مع مجمل أدبيات العامل املطبوعة  -تدعم النزعة
الفردية ،والتعددية ،والنزعة اإلبداعية والعقالنية ،وحرية انتقال املعلومات ،والتفكري 
النقدي ،والحرية الفكرية .يتحتم عىل بوق األيديولوجيا أن ينبذ املعرفة الرتاثية
حتى يتطلع إىل املستقبل ،أما ذو النزعة اإلنسية فيسعى بهمة بحثا عن اإللهام
يف املايض .يؤمن ذوو النزعة اإلنسية بأن املطبوعات ركن أسايس يف حفظ الثقافة
وتقدمها ،بينام يسعى أبواق األيديولوجيا إىل تسييس الثقافة القامئة وإسقاطها.
وينظر أبواق األيديولوجيات إىل املكتبة باعتبارها مؤسسة تنطوي عىل مشكلة هي
أن قوتها الكامنة فيها بوصفها أداة لتلقني العقائد تتعرض للتهديد بسبب طبيعتها
املناصة للنزعة اإلنسية ،وقدرتها عىل طرح حقائق وأفكار بديلة .لقد
املحا ِفظة أو ِ
اندلعت الحرب العاملية الثانية بني أبواق أيديولوجية وذوي النزعة اإلنسية ،ومل
يكن دور الكتب واملكتبات يف تلك الحرب ه ِّينا .فحمالت النازيني املفعمة بالرسور
إلحراق الكتب ،والدمار الذي جلبته الحرب عىل املؤسسات الثقافية يف أنحاء العامل،
أفضيا إىل اتجاه األمم املتحدة إىل صون النزعة اإلنسية .وصارت رعاية عالَم تصان
فيه املوارد الثقافية هدفا معلنا لكل من األمم الدميوقراطية واملجتمع الدويل الذي
اتحد تحقيقا ملطلب السالم.
كانت النزع ُة اإلنسية الدميوقراطية  -من الناحية النظرية ،وبوصفها مثال
َ
النقيض التام لألجندات املتطرفة .سعى ذوو النزعة اإلنسية
أعىل  للتطبيق -
إىل إحداث تقدم اجتامعي تدريجي عن طريق عمليات دميوقراطية ال تغيريات
رسيعة وراديكالية؛ لعلمهم أن البرش يتك َّبدون كلفة باهظة يف أثناء أوقات التغيري 
الرسيع .أما أبواق األيديولوجيات فيسعون إىل إحداث ثورة فورية ،بغض النظر
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همهم الوحيد يف الجامعة .وبالنسبة
عن الكلفة البرشية التي تتطلبها؛ إذ ينحرص ُّ
إليهم األيديولوجيا معيار لكل األشياء ،لكن بالنسبة إىل ذوي النزعة اإلنسية ،رفاهة
اإلنسان هي املقياس .وهذه الفئة األخرية أبعد ما تكون عن أن تغفل القضايا
املجتمعية؛ فذوو النزعة اإلنسية يعزِّزون قيمة اإلنسان ،ويشجعون تنمية الفرد
إلميانهم بأن التنمية الفكرية والروحية واألخالقية لكل إنسان ترثي املجتمع .ينظر
أبواق األيديولوجيا إىل النمو الفردي بوصفه خطوة نحو تحول املرء إىل «اإلنسان
الجديد» ،مخلوق يكون يف األساس أداة طيعة يف يد الدولة ،عندما ُيف َرض االمتثال
آلراء قومية صارمة .ومبا أن النزعة الفردية والتفكري املستقل ،كليهام موضع شك ،فإن
الكتب تنطوي عىل مشكالت بسبب قدرتها الكامنة عىل اجتذاب العقل ،أو اإليحاء
بالتنافر املعريف ،أو مجرد قدرتها عىل التسلية واإللهاء .هناك ،بطبيعة الحال ،ضغوط
تدفع إىل االمتثال داخل الدميوقراطيات ،لكن نادرا ما تكون مبثل هذه التكلفة
الهائلة التي تتكبدها الحرية الفكرية والتعددية؛ ففي الدول الدميوقراطية تحتفي
املكتبة العامة بهذه القيم ،وتوفر لصناع القرار سبل الوصول إىل املعلومات .أما يف
املجتمعات االستبدادية فعادة ما تكون املكتبة العامة أداة لنرش أيديولوجيا الدولة،
وغرسها يف العقول .وعىل النقيض من املنظومات الفكرية املنغلقة  -يف ظل النظم
السياسية االستبدادية  -فإن الدميوقراطيات مجتمعات منفتحة نسب ّيا ،وتنخرط إىل
ح ٍّد ما يف عملية التأمل الباطني النقدي؛ فالكتب واملكتبات يف تلك املجتمعات هي
مبنزلة قنوات لنقل املعلومات الالزمة لحدوث تلك العملية.
يعبون عن املعركة
عندما يط ِّهر أبواق األيديولوجيا الكتب واملكتبات ،فإنهم ِّ
الدائرة حول هذه األفكار ذاتها :أيْ أيديولوجيتهم يف مقابل النزعة اإلنسية ودعمها
التعددية .وألن األنظمة السياسية املتطرفة تطالب بااللتزام باأليديولوجيا املعتمدة
املناهضة
التزاما خالصا ،فال مجال لعقائد بديلة ،السيام النزعة اإلنسية بجذورها ِ
للجمود العقائدي .عىل سبيل املثال ،مارس الرصب أيديولوجيا دينية قومية متطرفة
مصحوبة بتبجيل أل َّمتهم مناهض للغرب ،وعداء تجاه الدميوقراطية والنزعة
اإلنسية الغربية ،ويف هذا اإلطار أعلن قائد رصيب« :نحن ال نريد أوروبا بال إله ،وال
ائفة ي َّجد فيها اإلنسان بدال من خالقه» (Anzulovic
أوروبا ذات نزعة إنسية ز ُ
 .)1999,125أدركت النظم السياسية املتطرفة ،يف القرن العرشين ،وجوب استئصال
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النزعة اإلنسية يف الداخل ،وكذلك يف الخارج ،لكنها كانت مهمة صعبة؛ ألن املبادئ
اإلنسية تخللت املؤسسات الثقافية والتعليمية القامئة .فاملكتبات  -عىل سبيل املثال
 دعمت البحث املعريف الحديث والتكنولوجيا عن طريق حفظ ونرش املعرفةالالزمة لالستقصاء العلمي ،والتطور التكنولوجي ،والتقدم املنهجي للمعرفة .انطوت
املعب الجوهري عن النزعة اإلنسية ،عىل 
هذه الوظائف ،التي جعلت املكتبات ِّ
مشكالت بالنسبة إىل املتطرفني؛ فعىل  سبيل املثال ،أراد الشيوعيون الصينيون
الراديكاليون  -يف ستينيات وسبعينيات القرن العرشين  -عملية تحول إىل التصنيع ال
تقوم عىل الخربة العلمية والتكنولوجية ،إمنا عىل اإلرادة والحامس الثوريني .وبسبب
ذلك عانت املكتبات .أما النازيون فسعوا إىل عقلنة العنرصية ،فلم تزدهر املكتبات
األملانية َّإل عندما ضبطت نفسها لتحقيق هذا الهدف.
يحتاج املتطرفون إىل السيطرة عىل املؤسسات ذات النزعة اإلنسية وتحويلها
من موارد ثقافية إىل أدوات سياسية ،أيْ جزء من اآللة الكلية للثورة .ويفرض
أبواق األيديولوجيا الرقابة عىل مكتباتهم ومكتبات أعدائهم املقهورين ،ثم يعيدون
إنشاءها ،أو يدمرون الكتب عىل الفور ،أو املكتبات بر َّمتها؛ ألنهم يخشون الرابط
بني املكتبات وأنساق املعتقدات البديلة ،السيام النزعة اإلنسية التي تتيح التعددية؛
فالكتب واملكتبات ال ُتد َّمر بسبب الوظائف التي تؤديها يف مجتمع ما فقط ،بل أيضا
ألنها بحلول القرن العرشين صارت ،هي وكل مسعى فكري ،مرتبطة بوضوح بالنزعة
اإلنسية .فكان تدمريها جزءا من املنظومة اإلجاملية ملحو تأثري النزعة اإلنسية يف
املجال االجتامعي السيايس ،السيام فيام يخص املفكرين ،والبحث املعريف ،والعلوم،
والتاريخ ،والعالقات الدولية.

املفكرون والبحث املعريف

ميتد الطيف الذي يجمع مفكري القرن العرشين ليشمل املفكرين ذوي النزعة
وعب أيضا أسالفهم (املفكرون
اإلنسية ،وأبواق األيديولوجيات ،أو املفكرين الثورينيَّ .
العلامنيون يف الفرتة التالية لعرص التنوير) عن كال االتجاهني؛ فباحثو القرنني الثامن
عرش والتاسع عرش نبذوا الدين املؤسيس متل ِّمسني  الهدى يف أفكارهم الخاصة،
فواصلوا االرتقاء بها وصوال إىل مرتبة العقيدة الجامدة ،فكانت أساسا مناسبا
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للتطرف األيديولوجي فيام بعد .وعىل مدار القرنني الفائتني كان لصعود نجم املفكر
العلامين تأث ٌري قوي يف تشكيل العامل الحديث ،فمع إزاحة السلطة الدينية التفع
املفكرون بعباءة الرشد األخالقي ،وزعموا ألنفسهم دور هداة البرش ،يخربونهم
يسيون شؤون حياتهم.
كيف ِّ
يطرح بول جونسون  Paul Johnsonيف كتابه املثري للجدل بعنوان «املفكرون»
( ”Intellectuals“ )1988نظرية مفادها أن صنفا جديدا من املفكرين َع ْل َمن مهمة
تشخيص مشكالت املجتمع ،فأخضعوا القواعد املوروثة ملبادئ هي مثرة فكرهم
الخاص؛ واصفني التغيريات الراديكالية ،فاكتشفوا أن مثار فكرهم ميكن أن تحل محل
غي وجه املجتمع.
النظام القائم و ُت ِّ
فالشاعر الرومانيس «شييل» (Shelley٭) ،عىل سبيل املثال ،كان يرى أن املجتمع
متع ِّفن ،وأن املفكرين يحتلون موقعا متميزا يف إعادة تشكيل املجتمع .أراد كثري 
من كتاب القرن التاسع عرش استخدام األفكار ملحاربة الظلم واالضطهاد واالمتثال
للسائد والعمى األخالقي واألنانية والقسوة والخضوع والفقر واليأس ،لخلق
مناهضة ،أي «سيادة الحقيقة والحب واألمانة والعدل واألمن ...واالحرتام
حالة ِ
واالستقاللية والحرية والتحقق الروحي» ( .)Berlin 1991, 3لكن ما مل َي ِرد بخاطر
هؤالء املفكرين العلامنيني أن أفكارهم ستشكل املجتمع الحديث سلبا وإيجابا،
وستكون األساس للعواصف األيديولوجية يف القرن التايل «ورسعان ما سرتسخ مبادئ
التنوير والعلوم االجتامعية التي امتُدحت لتحرير اإلنسان من طغيان الكهنوت،
طغيانهم هم» ( .)Boorstin 1998, 225وعىل الرغم من أن هؤالء الكتاب كانوا
يرصحون بحبهم البرشية عامة ،فإنهم نزعوا إىل إعطاء األفكار  -التي كانت يف
الغالب قاسية  -أولوية عىل الناس ،مم ِّهدين السبيل لألنظمة السياسية املتعصبة
يف القرن العرشين .ومثل مفكرين كرث كانت حياة شييل الخاصة فوضوية ،ويصفه
جونسون ( )1988 ,48بأنه «قادر عىل اإلحساس ،عىل نحو مجرد ،باإلنسانية املعذبة
برمتها ،لكنه يجد األمر مستحيال بوضوح ،ليس مرة واحدة ،وإمنا عرشات بل مئات
(٭) برييس بيش شييل (  :Percy Bysshe Shelley )1822 - 1792شاعر بريطاين ،وأحد رموز الحركة الرومانسية يف
الشعر اإلنجليزي ،كانت لديه أفكار سياسية راديكالية عرب عنها يف أشعاره[ .املرتجم].
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املرات ،أن ينفذ إىل عقول وقلوب جميع الناس الذين كان له معهم تفاعل يومي».
كان هذا بالتحديد القوة الحركية التي برزت يف الثورات الشيوعية بني  النظام
السيايس والناس.
روسو
سبق شييل ومفكرين آخرين يف القرن التاسع عرش ظهو ُر جان جاك ُّ
( )1778 - 1712الذي اقرتح فكرة أن الهندسة الثقافية  -برعاية الدولة  -من شأنها
أن تغرس الفضيلة يف النفوس ،وأن الدولة املثالية ستؤدي وظيفتها يف ظل قوانني 
صاغتها اإلرادة العامة ،وسيكون لإلرادة العامة سلطان أخالقي ،وسيكون نزيها عىل 
روسو أن من يتحكمون يف آراء الناس يتحكمون أيضا يف أفعالهم،
الدوام .رأى ُّ
روسو كانت الدولة
ووفق ما يعتقد جونسون ( )1988فالثمرة األيديولوجية لفكر ُّ
االستبدادية ،وهو تقييم مثري لالنتباه بالنظر إىل تلك املجتمعات املنغلقة التي كانت
نتاج االستبدادية يف القرن العرشين .وعىل  الرغم من تتابع أعوام القرن التاسع
عرش م َّهد املفكرون السبيل للتطرف؛ بنظرتهم إىل الناس باعتبارهم أفكارا متجسدة
ال برشا من لحم ودم .ورأى إبسن ( Ibsen٭) أن أقلية مستنرية ستقود البرشية
عىل الدوام إىل الوجهة املرغوبة .وبالطبع سيقود أعضا ُء حزب سلطوي البرشي َة
يف نهاية األمر إىل هوة سحيقة .أما كارل ماركس ،الذي كان حبيس مكتبه منعزال
عن أولئك الناس الذين دعا باسمهم إىل إشعال ثورة ،فقد أنتج بكل جرأة نظريات
قوية تضع أهدافا مختلفة للنزعة اإلنسية ،منحرفا بها بعيدا عن تركيزها عىل الفرد
( .)Johnson 1988وكان اإليحاء بالعنف يف كتاباته نذيرا بفرض طليعة الصفوة
األفكا َر الثورية بال رحمة فيام بعد.
حدث انقسام يف التيارات الفكرية بني من يسعون إىل إدماج مبادئ حركة
التنوير يف البحث املعريف الليربايل القائم عىل املوضوعية والحرية الفكرية ،ومن أدُّوا
دور املؤمنني الصادقني  -عىل الرغم من كونهم علامنيني  -مبعنى أن انشغالهم بتأييد
نظريات شخصية كان أكرب من رغبتهم يف الوصول إىل حقيقة موضوعية .يحاجج
جونسون ( )1988بأن تولستوي ،متقمصا دور النبي ،ح َّرف الوقائع يف روايته
«الحرب والسالم» ليثبت نظريته بشأن كيفية سري التاريخ .وز َّيف ماركس الوقائع
(٭) هرنيك جون إبسن ) Henrik Johan Ibsen (1906 - 1828مؤلف مرسحي نرويجي[ .املرتجم].
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عن عمد ليثبت فرضياته ،ووفق رأي جونسون« :كتابا ُته مرآ ٌة تعكس تغافله عن
الحقيقة ،وهو ما يرقى يف بعض األحيان إىل ازدرائه إ َّياها» .)Johnson 1988, 69(.
كانت هذه الكتابات سابقة تاريخية بالنسبة إىل البحث املعريف ملن صاروا جزءا من
اآلالت الثورية يف القرن العرشين (النازيون ،والشيوعيون ،والعراقيون ،والرصب)
واستخدموا األبحاث والتحليالت الزائفة ملؤازرة األنظمة السياسية املتطرفة ،وتربير
املوجهة التي تربر العدوان .أدى
اإلجحاف عىل  أسس فكرية ،وتشجيع الدعاية َّ
املفكر ،بوصفه بوقا من أبواق األيديولوجيا ،دوره يف تعارض رصيح مع البحث
املعريف الليربايل الحديث ذي النزعة اإلنسية.
وجه املفكرون ،ومعرفتُهم البحثية ،املعرك َة بني  األيديولوجيا
وبالتأكيد َّ
الدميوقراطية واإلنسية الليربالية من جهة ،واأليديولوجيات املتطرفة من جهة
أخرى ،وهو ما كان عنرصا ّ
مهم يف إبادة الكتب يف القرن العرشين؛ فمن خالل
كتاباتهم كان لدى املفكرين خيار مزدوج :فإ َّما أن يساندوا الحالة الراهنة ،وإما
أن يفككوها عن طريق تطبيق التفكري الناقد .وقد َع ِلمت األنظمة السياسية أن
املفكرين ،عندما يستاملون إىل اصطفاف سيايس قويم ،ميارسون تأثريا إيجاب ّيا عن
ّ
يصطف املفكرون مع
طريق دعم سياسات النظام وإضفاء الرشعية عليه .وعندما ال
النظام السيايس ،فإنهم رمبا يخططون لثورات ،ويقدمون الدعم التنظريي ألنساق
املعتقدات املعادية ،ومن ثم يشكلون تهديدا محتمال عىل أي نظام قائم .لذلك،
خضع األنظم ُة السلطوية أو االستبدادية املفكرين لعمليات تحييد :استيعابهم أو
ُت ِ
استبعادهم اجتامع ّيا ومهن ّيا ،أو نفيهم ،أو سجنهم ،بل إعدامهم.
وقد تناولنا مصري املفكرين يف ظل األنظمة السياسية عىل مدى فصول هذا
الكتاب؛ ألنهم بوصفهم املستخدمني األوائل للنصوص ،وهم ح ّقا التمثيالت الحية
لهذه النصوص ،فإن مصائرهم غالبا ما تتوازى مع مصائر الكتب واملكتبات .يف أملانيا
النازية ُأجرب الباحثون عىل االختيار بني النبذ والسكون التام عن أي نشاط ،أو النفي،
أو االستاملة ،أو املشاركة الفعالة يف الربامج النازية .صار كثريون منهم يف الواقع
منارصين متحمسني لالشرتاكية القومية .رشعن هؤالء صنوف اإلجحاف العنرصية
النازية عن طريق البحث املعريف املح َّرف ،واستخدموا األدوات التعليمية والفكرية
لتوحيد الوعي وترسيخ االشرتاكية القومية بوصفها الشكل املهيمن للخطاب البحثي.
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أدى املفكرون يف العراق ورصبيا أدوارا مامثلة :فمن مل يف ُّروا إىل منافيهم صاروا
ناطقني متحمسني باسم النظام؛ إذ كان من املستحيل بالنسبة إليهم الوفاء بدور
املفكر ذي النزعة اإلنسية املناط بهم (مامرسة التفكري الناقد ،واالنخراط يف البحث
املوضوعي بوصفهم شهودا عىل الحقيقة ،وتجسيد حرية التفكري ومامرسة املسؤولية
األخالقية والتخيل األخالقي) .يف كال البلدين ُس َّدت منافذ اإلعالم وجميع القنوات
الفكرية أمام التيارات الخارجية ،وصار الخطاب القومي املتطرف وفرضياته يتغذى
عىل مفرداته مخ ِّلدا ذاته .م َّهد املفكرون السبيل للخطوات العدوانية التي خطاها
صدام حسني  وسلوبودان ميلوسيفيتش بانخراطهم يف خطاب الحرب ،وإمداد
املوجهة التي غ َّذت العداء ورشعنت جنون العظمة .وهكذا كان املفكرون
الدعاية َّ
رشكاء يف انهيار السياسة الرشيدة.
اختلف املوقف يف الصني الشيوعية عن ذلك اختالفا طفيفا؛ كان الحزب ،إجامال،
معاديا للمفكرين ،و ُقتل عدد كبري من الباحثني يف األيام األوىل للسيطرة الشيوعية
عىل البالد ،بل إن املفكرين الذين كانوا عىل استعداد للتعاون ُنظر إليهم نظرة
خضعوا للتمييز .وعىل الرغم من أن معتديل الحزب كانوا عىل علم
ارتياب وشكُ ،وأ ِ
بأن التحول إىل التصنيع يتطلب طبقة متعلمة ،فإن الراديكاليني قد اعتمدوا يف ظل
حكم ماو عىل اإلرادة والحامس األيديولوجي بدال من الخربة العلمية والتقنية .وعىل 
رغم ذلكُ ،ح ِّمل املفكرون أوزار بطء التقدم املنشود نحو التحول االجتامعي ،وكان
مصري املفكرين ،مامثال ملصري املكتبات ،مرهونا بحظوظ الراديكاليني .لقد َعدَّت
األنظمة الشيوعية  -بوجه عام  -املتعلمني لعنة عليها؛ فاملفكرون يخفقون يف فهم
الحياة وهم منعزلون عن الناس (.)Kundera 1981
عُ َّد املفكرون خطرين بحكم طبيعتهم ،السيام يف مجال اآلداب .أوجز الكاتب
البولندي تشيسووف ميووش  Czeslaw Miloszخيار الكاتب فيام  يتعلق
بـ «الواقعية االشرتاكية»:
ليس هناك ،كام يظن البعض ،مجرد نظرية جاملية يلتزم الكاتب
أو املوسيقار أو الرسام أو املنتج املرسحي بالتق ُّيد بها .بل عىل العكس
من ذلك ،فهي تشمل  -ضمنا  -العقيدة اللينينية الستالينية بر َّمتها...
وهي متعلقة باملعتقدات التي تكمن يف أساس الوجود اإلنساين؛ ففي
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مجال األدب تحظر الواقعية االشرتاكية مهمة الكاتب الجوهرية يف
كل عرص ،أيْ النظر إىل العامل من منظوره الخاص املستقل ،واإلخبار
بالحقيقة كام  يراها ،واالنتباه والحذر تحقيقا ملصلحة املجتمع كله.
والواقعية االشرتاكية تعظ باتباع نهج مالئم للشك فيام يتعلق مبحض
منظومة شكلية لألخالقيات ،لكنها هي ذاتها تجعل جميع أحكام القيم
رهنا مبصلحة الديكتاتورية .و َتغرق صنوف املعاناة اإلنسانية تحت دويِّ
األبواق :أوركسرتا يف معسكر اعتقال .وأنا ،بوصفي شاعرا ،كان يل بالفعل
موطئ قدم ،خصص يل وسط الصف األول لعازيف الكامن (Milosz
.)1990, xi–xii

يف ظل األنظمة السياسية املتطرفة ،جميع الكتابات تكون يف خدمة تلقني 
األيديولوجيا ،أما النزاهة الفكرية ،مبا فيها التفكري  املوضوعي يف األدلة ،فتصري 
مهزلة؛ إذ يتدافع املفكرون املمتثلون للبقاء داخل أطر مرجعية محددة ،وتسبق
ُ
االستنتاجات األدل َة بدال من أن تفيض األدل ُة إىل استنتاجات ( .)Lin 1991أ َّما توكيد
النزعة اإلنسية للوضوح والدقة والتج ُّرد فمستم ٌر بال انقطاع« .مآل هذا النوع من
التفكري الطاع ُة من دون تساؤالت ،واالعتقاد من دون بحث ،والوالء إلرادة متطابقة
وأفكار متطابقة وأفعال متطابقة» (.)Lin 1991,18
وإجامال ،ش َّكل إضفاء املتطرفني الصبغ َة املؤسسي َة عىل العنف السيايس يف القرن
العرشين تهديدا للمفكرين مثلام  شكل تهديدا للكتب؛ إذ كان ال بد أن تكون
هيمنة أبواق األيديولوجيا عىل األفكار مطلقة .مزج املتطرفون الذين عرضنا لهم
يف هذا الكتاب ،األفكا َر بالعنف بدهائهم ،وعىل رغم أنهم كانوا زعامء للدهامء
ومجرمني ،فقد كانت أجنداتهم الخاصة وسطوة أفكارهم األيديولوجية محبوكة
بعضها ببعض لدرجة تجعل تصنيفهم بوصفهم أبواق أيديولوجيات تصنيفا صحيحا،
السيام يف حالتي هتلر وماو .أ َّما يف حالتي صدام وميلوسيفيتش ،فكان من الواضح
أن األيديولوجيا غطاء الشتهائهام  السلطة .واألمر األول يف محاولة تأسيس نظام
جديد هو محو االنشقاق السيايس وقادة املعارضة .سجن النازيون املفكرين اليهود
وقتلوهم أوال ،ثم فعلوا ذلك باليهود بوجه عام .ففي بولندا ُقتل آالف البولنديني 
املتعلمني يف خطوة أوىل نحو استعباد السكان بر َّمتهم وإبادتهم .وبعد االستيالء
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عىل مدينة يف البوسنة صار إعدام الرصب للمتخصصني املسلمني (أطباء ،ومحامني،
وقضاة ،ومعلمني ،وساسة) مامرسة منطية .وأعدم راديكاليو الحزب الشيوعي آالف
املفكرين الصينيني  يف العام  1949وأخضعوا املفكرين الباقني  للسجن والعنف
واملوت يف حمالت متقطعة .ويف التبت ،أباد الصينيون يف النهاية أغلبية الطبقات
املتعلمة :الرهبان واملسؤولني الحكوميني واألرستقراطيني غري املتعاونني معهم.
خضع املفكرون املمتثلون ،وقد ُحرموا من اإلفالت من التحكم القرسي ،لنوع
معني من السحق غالبا ما يشار إليه بأنه الالمباالة ( .)Milosz 1990فاملتطرفون
يعلمون أن:
النقاط األشد أملا يف العقيدة هي الفلسفة واألدب وتاريخ الفن
والنقد األديب .يدخل اإلنسان ،بتعقيداته التعيسة ،يف املعادَلة عند هذه
النقاط .فارق جزء طفيف يف املقدمة املنطقية ينتج عنه فروق مربكة
بعد إمتام الحساب .واالنحراف عن الخط املرسوم يف تقييم عمل فني
ما قد يصبح فيام بعد مسارا النتفاضة سياسية ...يتضح من ذلك أن
اإلرهاب الفكري مبدأ ال ميكن ل ِّلينينية الستالينية أن تتخىل عنه أبدا،
حتى إن أحرزت النرص عىل مستوى عاملي .فالعدو ،يف شكله املحتمل،
سيظل موجودا عىل الدوام[ ...إن مجرد وجود انحراف بنسبة  1يف املائة]
يعني إمكانية ظهور كنيسة جديدة.)Milosz 1990, 213 - 214( .

َ
امتالك األيديولوجيا لكل شخص وقدرتها عىل تحويل جميع
يتهدد الخط ُر
األفراد إىل كتلة جامهريية قابلة لالستغالل .وليك يكون الفرد قوميا – بل ليك يظل
عىل قيد الحياة أصال – يف مجتمع متجانس يفرضه أبواق األيديولوجيا ،عليه أن
يستبدل «نحن» بـ«أنا» .وكام أشار كاتب إىل النظام الشيوعي يف يوغوسالفيا فإن
«عواقب استخدام ضمري املتكلم املفرد كانت يف األغلب بشعة .فأنت ُّ
تطل برأسك
وتخاطر باحتاملية تصنيفك «عنرصا فوضو ّيا» (عنرصا ،فأنت َ
لست حتى شخصا)،
بل رمبا تكون منش ّقا .لسبب كهذا ُتطرد من وظيفتك ،لذلك أنت تستخدم
هذه الصيغة قليال وتتحمل التبعات .كان هذا ُيسمى الرقابة عىل  الذات»
( .)Drukulic 1996, 3إن محو جميع االختالفات يخلق فراغا روح ّيا وأخالق ّيا
يفتح الطريق أمام نوع من التوحد الثقايف .فيصري محو الذاكرة أمرا ميسوراُ :تد َّمر
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الكتب والثقافة والتاريخ ،ويأيت شخص ما يد ِّون كتبا جديدة وينتج ثقافة جديدة
ويختلق تاريخا جديدا ،وقبل مرور وقت طويل «ستبدأ األمة نسيان ما هي وما
كانت عليه يوما .بل وسينىس العامل من حولها بشكل أرسع ...أح ّقا لن تتمكن
أمة من أن تجتاز صحراء النسيان َّ
املنظم؟» ( .)Kundera 1981, 159ويف األغلب
َّ
املحطم مهمة إعادة تشكيل «أنا» وللمجتمع
األعم ينهار التطرف تاركا للفرد
توجه الناس نحو معايري وأفعال
ماض
ٍ
وحكايات قابلة لالستخدام ِّ
مهمة إحياء ٍ
إيجابية ( .)Hoffman 1993يف هذه األوقات تكون الكتب واملكتبات مبنزلة
سلوى وسن ٍد ،فضال عن كونها توفر «فرصة للتقييم الذايت الناقد الذي يقوم عىل 
النظر يف أخطاء األجيال السابقة» (.)Debeljak 1994,19
للكتب واملكتبات مكان ضئيل للغاية يف ثقافة األكاذيب التي تستند إىل
القسمة الثنائية بني «نحن» يف مقابل «هم» ( ،)Ugresic 1998, viiiأيْ التسميات
الثنائية التي تسوغ تدمري الجامعات األخرى .وإذا عُ ِّرفت اإلبادة الجامعية بأنها
قتل جامعي ألعضاء جامعة ما ،فاالستئصال الكيل للطبقات املتعلمة ميكن
بالتأكيد أن يصنف كذلك .وعندما ميتد العنف إىل تدمري الكتب واملكتبات ،فإننا
نواجه نوعا من اإلبادة اإلثنية التي تندرج تحت التصنيف ذاته .وهكذا بدأ تجمع
دويل يدعم مبادئ النزعة اإلنسية الليربالية يف مناهَ ضة اإلبادة اإلثنية (مبا فيها
إبادة الكتب) ألن هذه الخروقات ،مثلها مثل اإلبادة الجامعية ،تنتهك الحدود
املتحرضة وتشكل جرائم ضد اإلنسانية.

النزعة اإلنسية وأنصار الرتافد األممي

وعي عام بأن تدمري املمتلكات واملؤسسات الثقافية عمل
صاحب َ
َ
عرص التنوير ٌ
خطأ؛ نظرا إىل ما فيه من عنف ،وألنه ميثل خسارة «ممتلكات مشرتكة بني بني البرش،
سواء تراثها من املايض أو استمرارها وثراؤها يف الزمن الحارض» (.)Best 1980, 65
يف العام  1758طرح كتاب «قانون األمم»  The Law of Nationsللمفكر القانوين
إمريك دو فاتل  Emheric de Vattelمبدأ :أ ّيا يكن السبب وراء تعرض بلد ما
لدمار ،يجب صون تلك الرصوح التي تشعر املجتمع اإلنساين بالفخر ،أما فعل
يشء خالف ذلك فمعناه أن الفرد أعلن نفسه عدوا لإلنسانية (.)Kaye 1997
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وأشار املفكر الفرنيس املنتمي إىل القرن العرشين أندريه مالرو Andre Malraux
إىل أن التحول العام يف الوعي حدث يف نحو العام  1870عندما أدركت البرشية
أنه عىل رغم عدم معرفة ثقافات أخرى ،كالثقافة املرصية مثالَّ ،إل باملجتمعات
السابقة عليها مبارشة ،فإن املجتمعات الحديثة متتلك وعيا بكونها محصلة لجميع
الثقافات األخرى ،أي الحضارة الكوكبية األوىل ( .)Boorstin 1998ورمبا كان هذا
اإلدراك مثرة جانبية لردود أفعال عىل مدار القرن التاسع عرش عىل حوادث معينة
للتدمري الثقايف ال مس ّوغ لها .فقد دان املجتمع الدويل التدمري الذي سببته القوات
الربيطانية يف واشنطن دي يس يف العام  ،1814السيام  حرقهم ملبنى الكابيتول
وعجل النهب املنظم للممتلكات
( )The Capitol Bulidingواملكتبة الوطنيةَّ .
الثقافية الذي انتهجه نابليون يف املناطق املحتلة بظهور سلسلة من االتفاقيات
والقوانني التنظيمية التي شكلت سابقة يف مجالها .فقد قضت معاهدة باريس 1815
بإعادة املمتلكات التي نهبها الفرنسيون إىل بلدانها وإقرار مناقضة نهب املمتلكات
الثقافية ملبادئ العدالة ( .)Kaye 1997ويف أثناء الحرب األهلية األمريكية حددت
مدونة ليرب ( )Lieber Codeللعام  – 1863ولعلها تعد أول محاولة معروفة لتقنني 
مبادئ الحامية الثقافية – وجوب احرتام الجنود للمؤسسات مثل الكنائس واملدارس
واملكتبات .)Kaye 1997( .وبحلول أوائل القرن العرشين اكتسبت هذه املبادئ
قوة دافعة من مبدأ الرتافد الدويل ،أي ترجمة قيم النزعة اإلنسية إىل روح عاملية.
ثم أكسبت اتفاقية الهاي يف العام ( 1907املعروفة أيضا باسم «االتفاقية الخاصة
باحرتام قوانني الحرب الربية وأعرافها») صبغة رسمية للحامية املكفولة للممتلكات
الثقافية يف أثناء الحرب ،وحظرت نهب املؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية أو
تدمريها أو إلحاق الرضر بها عن عمد.
لكن بعد اتفاقية الهاي ترنحت املسرية االستهاللية التي كانت متجهة صوب
الرتافد الدويل؛ إذ تراكمت املشاعر القومية املتطرفة بشكل حاد وانفجرت باندالع
الحرب العاملية األوىل .وأرىس األملان ،وهم قوميون متشددون ،سابقة تدمري 
املمتلكات الثقافية باعتباره وسيلة من وسائل الحرب الحديثة عندما أحرقوا عن
عمد مكتبة الجامعة القدمية يف لوفان  Louvainببلجيكا يف العام  ،1914كام 
اقرتفوا أفعاال إرهابية أخرى ضد املدنيني .كان هذا الهجوم حدثا محور ّيا أنذر بطرح
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تكتيكات جديدة لشن الحرب ،قامئة عىل فكرة أن كرس إرادة السكان املدنيني يف
أرض العدو مفتاح إلحراز النرص.
يف العام  1935كان مبدأ الرتافد األممي ،مرة أخرى ،عامال يف ظهور ميثاق
رويرش (Roerich Pact٭) ،املعروف أيضا باسم «معاهدة حامية املؤسسات
الفنية والعلمية واملعامل التاريخية» .فقد و َّقعت  21دولة أمريكية هذه االتفاقية
وتعهدت باحرتام املؤسسات الثقافية اململوكة للعدو يف أثناء الحرب .ويف أوروبا
خالل ثالثينيات القرن العرشين وضعت عصبة األمم مشاريع اتفاقيات تناولت
تعريفات والتزامات ومسائل مثل إعادة املمتلكات الثقافية لبلدانها بعد الحرب،
لكنها أخفقت يف إعطاء هذه االتفاقيات شكال رسم ّيا .وبدال من ذلك ،كانت
الرصاعات التي مل تس َّو بعد واإلحساس باملرارة والصدمات االقتصادية التي أعقبت
الحرب العاملية األوىل مح ِّفزا مثال ّيا بالنسبة إىل معتقدات قومية متطرفة مختلفة
أيديولوجيات متجد العنف .عندما اندلعت الحرب العاملية الثانية َن َجم
لتتطور إىل
ِّ
عن تأثري األيديولوجيات املتطرفة ،بعد أن أطلق لها العنان ،خسائر برشية وثقافية
كارثية .كان إحراق مكتبة لوفان ،وهي حادثة مؤثرة للغاية يف زمنها ،نذيرا بالتدمري 
املتعمد للمواقع واملمتلكات الثقافية يف الحرب العاملية الثانية ،مبا يف ذلك غارات
بايديكر (()Baedeker Raids٭٭) عىل  بريطانيا وهجامت اإلبادة اإلثنية داخل
املناطق املحتلة (مثل هجامت األملان يف أوروبا الرشقية وهجامت اليابانيني يف الصني 
والفلبني) .وأسفر ابتداع وسائل جديدة للحرب وصنوف التقدم التقني يف صناعة
األسلحة ،باإلضافة إىل النزعة العسكرية الحادة ،عن حرب شاملة .ومنطق الحرب
الشاملة ،التي يجب استخدام كل الوسائل املمكنة فيها وعدم استثناء أي أهداف،
باإلضافة إىل املخاطر املتضمنة ،دفع الحلفا َء إىل انتهاج أسلوب القصف الجوي
الشامل الذي َن َج َم عنه دمار ال نظري له .وألن الحرب ُطرحت بوصفها رصاعا من أجل
البقاء بني أسلوبني متناقضني للحياة (الدميوقراطية يف مقابل القومية املتطرفة) ،فقد
(٭) نسبة إىل نيقوال رويرش ) ،Nicholas Roerich (1947 – 1874وهو رسام وكاتب رويس دعا إىل صون الفنون
والعامرة يف أوقات الحرب[ .املرتجم].
(٭٭) غارات بايديكر  :Baedeker Raidsسلسلة انفجارات وقعت بني أبريل ويونيو من العام  1942يف املدن
اإلنجليزية التاريخية بفعل النازينيُ .سميت بهذا االسم نسبة إىل كتيب إرشادي للسفر مطبوع يف أملانيا ويحمل عنوان
«مرشد بايديكر للسفر – لندن» «»Baedeker’s Guide – London؛ إذ استخدمه األملان لتحديد أهدافهم[ .املحرر].
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انتقلت املعارك إىل قلب مدن الدول املتحاربة .أضافت الحرب العاملية الثانية فصال
جديدا للدمار الذي َّ
حل بالثقافة يف الداخل والخارج من ج َّراء القمع والرصاعات
والحروب التي ابتدرتها األنظمة االستبدادية .فعىل مدار القرن العرشين ثبت أن
تلمسه أنصار الرتافد األممي كان مرا ِوغا.
السالم الذي َّ
وعىل الرغم من ذلك ،أفىض العنف املمنهج الذي اقرتفه اليمني واليسار عىل 
ح ٍّد سواء إىل أشكال من التعاون الناجح عقب الحرب العاملية الثانية يف تطوير
قاعدة مؤسسية أكرث فعالية ملبدأ الرتافد األممي .وصار الحلفاء هم الرعاة الرئيسيني 
لألمم املتحدة ،التي ُأسست يف العام  1945لتضطلع مبهمة حفظ منظومة عاملية
مك َّرسة للسالم .وصارت النزعة اإلنسية العقيدة الهادية لهم .ورسعان ما اتخذت
األمم املتحدة خطوات لحامية الرتاث الثقايف عن طريق اليونسكو (منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة)ُ .أسست هذه الوكالة عىل فرضية أن «الحروب
تنشأ يف أذهان البرش» فعملت عىل ترويج الدفاع عن السالم عن طريق حصول
البرش عىل التعليم والعلوم والثقافة واملعرفة ( .)Campbell 1989, 223وكان من
بني مبادراتها الكثرية «قامئة اليونسكو للرتاث العاملي» ،التي تحدد املواقع الثقافية
العاملية املتميزة وتحميها ،وكذلك برنامجها الجديد نسب ّيا الذي دشن يف العام 1992
تحت اسم «ذاكرة العامل» ،الذي ُصمم لصون املواد الوثائقية املهدَّدة ذات األهمية
ملناطق وجامعات معينة ،وتعزيز إدراك البرش لقدر جميع الثقافاتُ .يعنى هذا
الربنامج ،الذي صمم للحيلولة دون «فقدان الذاكرة الجمعي» ،بصون املخطوطات
وغريها من الوثائق النادرة والق ِّيمة بأي وسيط ممكن يف مكتبات ودور محفوظات
( .)"Memory of the World Programme" 1994وتعزز األمم املتحدة التدفق
الحر للمعلومات ،وتدعم  50منظومة معلومات يف أرجاء العامل تجمع البيانات
وتيس تداولها بهدف االرتقاء بقدرات العامل عىل حل املشكالت (.)Boulding 1988
ِّ
وأضيفت منظومات لصون املعرفة وتوليدها ونرشها عن طريق سلسلة من
املساعي املثالية التي بذلتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بهدف إصالح العالقات
الدولية عن طريق صوغ منظومة قانون دويل .وكانت حامية الحق يف الحياة
وفصل اإلعالن العاملي
شاغال رئيس ّيا ،واتخذ هذا شكل «اتفاقية اإلبادة الجامعية»َّ ،
ونص «اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان» ،من جملة
لحقوق اإلنسان حقوقا أخرىَّ .
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أمور أخرى ،عىل الحق يف اعتناق اآلراء والتعبري عنها والحق يف الحصول عىل 
املعلومات واألفكار ونقلها عن طريق أي وسيط وبغض النظر عن الحدود .ولحفظ
املواد ،مبا يف ذلك اآلثار واملمتلكات الثقافية ،أجازت األمم املتحدة سلسلة من
االتفاقيات الدولية مبا فيها «اتفاقية الهاي للعام  1954بشأن حامية املمتلكات
الثقافية يف حالة النزاع املسلح» .حظرت اتفاقية الهاي تدمري اآلثار واملخطوطات
والكتب وغريها من املمتلكات ذات األهمية الفنية أو التاريخية أو األثرية ،وكذلك
املجموعات العلمية واملكتبات الكبرية ودور املحفوظات يف أثناء الحرب .لكنها
ونصت االتفاقية عىل أن اإلرضار بأي ممتلكات
أخفقت يف وضع آليات للردعَّ .
تخص أي شعب كان ،هو إرضار برتاث البرشية جمعاء؛ نظرا إىل أن كل
ثقافية ُّ
أمة تسهم يف الثقافة العاملية بنصيبها ( .)Detling 1993يف العام  1970حظرت
اتفاقية جديدة لليونسكو(٭) النقل غري املرشوع للممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها،
السيام فيام يتعلق باملمتلكات ذات األهمية الفنية أو املرتبطة بالتاريخ مبا يف ذلك
النقوش والصور املطبوعة واملطبوعات الحجرية والكتب والوثائق واملخطوطات
النادرة والكتب املطبوعة قبل العام 1500م .تنص هذه االتفاقية عىل أن «تبادل
املمتلكات الثقافية بني الشعوب ألغراض علمية وثقافية وتعليمية يرتقي مبعرفة
حضارة اإلنسان ،ويرثي الحياة الثقافية لجميع الشعوب ،ويلهمنا االحرتام والتقدير
املتبادلني بني الشعوب» (.)Detling, 1993, 51
لطاملا كان هناك توتر بني بنية األمم املتحدة ،التي ِّ
تفضل الدولة ذات السيادة
(ومن ثم ترش ِعن األنظمة السياسية بغض النظر عن سياساتها) وفلسفة املنظمة -
أيْ مبدأ الرتافد األممي  -التي تعزز قيم النزعة اإلنسية وحقوق اإلنسان (مبا فيها
حق االختيار ،والدين ،واملعلومات ،والثقافة) والرتابط العاملي والثقافة اإلنسانية
املشرتكة .إن امتيازات السيادة توجد بشكل مربك داخل إطار حقوق اإلنسان
واألمن الثقايف .وإذا كان اإلرث الثقايف للمجتمع الدويل هو حصيل َة اإلرث الوطني
لكل األمم ،وكانت اإلنسانية هي الطرف ذا املصلحة ،مستقل ًة عن التنظيامت
الوطنية ،إذن فاآلثار واملؤسسات الثقافية تنتمي ،من الناحية النظرية ،للبرش كافة
(٭) االتفاقية املشار إليها هي اتفاقية اليونسكو بشأن التدابري الواجب اتخاذها لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل
ملكية املمتلكات الثقافية للعام [ .1970املرتجم].

314

صدام األفكار
ِ

( .)Merryman 1986إن تطابق هوية األجناس البرشية يبطل التصنيفات
القامئة عىل  التقسيامت الجغرافية أو الدينية .لذا فاألمم والفصائل التي تدمر
ثقافة جامعات «معادية» إمنا تدمر اإلرث الثقايف لجميع البرش (.)Boylan 1993
ووفقا لهذه الفكرة ،يجب َّأل تهدد األنظم ُة السياسية السال َم والحضار َة بتدمريها
تلك املمتلكات التي هي «مبنزلة الرباط الذي يربطنا جميعا بعضنا ببعض»
( .)Tanselle 1991, 31ومع ذلك ،فعىل رغم العار الدويل الرسمي ،فإن األنظمة
السياسية الوطنية ذات السيادة التي خرقت هذه االتفاقيات داخل حدودها أو
يف األرايض التي متارس تأثريها عليها ،أفلتت بانتهاكاتها يف األغلب من دون رقابة.
لقد بينت كل حالة تاريخية تناولناها يف هذا الكتاب أن املتطرفني استهدفوا
مناهضة
تدمري  النصوص بوصفها التجسي َد املادي ألعداء بعينهم ورموزا لقوى ِ
بوجه أعم ،وهي :انتشار الكوزموبوليتانية ،والدميوقراطية والنزعة اإلنسية والرتافد
األممي وعمليات العلمنة .والتزال األحداث األخرية تربز هذا االتجاه .فعىل سبيل
املثال ،يف مقال لـ «النيويورك تاميز» بتاريخ فرباير  2002تظهر صورة ملوسوعة
باللغة اإلنجليزية مثقوبة بالرصاص ،وجرى التعليق عليها كام  ييل« :الشائع أن
ترمي جامعة طالبان الكتب بالرصاص ،كهذا الكتاب يف جامعة كابول» (Burns
 .)2002, 12لقد أظهر التدمري الثقايف يف أفغانستان أنه يف الوقت الذي ُت َك ِّث ُف فيه
األمم املتحدة وأنصار مبدأ العاملية الجهو َد لصون املمتلكات الثقافية املحلية – عىل 
سبيل املثال تعيني مواقع وممتلكات بوصفها الرتاث العاملي «املشمول بالحامية»
– فلرمبا كانوا بهذه الطريقة يحددون تلك املواقع بوصفها أهدافا للتدمري  من
قبل جامعات قطعت انتسابها لهذا الرتاث .افرتض مؤرخ الفن داريو غامبوين
) ،) Dario Gamboni 2001ببصرية نافذة أن تدمري طالبان لتامثيل بوذا القدمية
يف باميان  Bamiyanبأفغانستان حدث  -إضافة إىل الباعث الديني – بسبب أن
الزعامء الدينيني يف طالبان نقموا من املجتمع الدويل نب َذه إياهم ،يف الوقت الذي
أعرب فيه ذلك املجتمع عن اهتاممه وقلقه بشأن صون متثايل بوذا .فتدمري التمثالني 
إذن يرقى إىل مستوى التوكيد االستفزازي لسيادة طالبان عىل األرايض ويف الوقت
نفسه نبذ طالبان القيم الدولية .ومام له مغزاه أن أحد مسؤويل طالبان أعلن عقب
تدمري «الصنمني» ا ُتخذ «كرد فعل غاضب بعدما َع َرض وفد
تفجري التمثالني أن قرار
َّ
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أجنبي تقديم أموال لطالبان لصون التمثالني يف وقت يواجه فيه ماليني األفغان شبح
املوت جوعا» ( .)Gamboni 2001, 11ويرى غامبوين ( )11 ،2001أن «تعبري حركة
طالبان الزائف عن دهشتهم إزاء الغضب الذي س َّببه إقدامهم عىل تدمري التمثالني 
– إذ ُن ِسب إىل املال عمر هذا الترصيح املطابق ملنطق محطمي األيقونات «نحن
إمنا ِّ
نحطم أحجارا ال غري» – ميكن أن ُيقرأ أيضا باعتباره انتقادا للامدية الغربية.
وهذا النقد معرب عن حركة« ...تستمد حيويتها من الرشور املتصورة لإلمربيالية
الثقافية األجنبية» .إن صعود طالبان وإنشاءهم دولة شمولية محكومة باملعتقدات
الجامدة والعنف يبينان بوضوح القدرة التدمريية لألصولية الدينية املط َّبقة بوصفها
أيديولوجيا للدولة .وليس مبدعاة للدهشة أن أضريت كتب أفغانستان ومكتباتها
رضرا هائال يف أثناء حكم طالبان .هذا النوع من العدوان وانقطاع االنتساب ،اللذين
يتبديان أيضا يف تدمري الرموز األمريكية ومراكز القوة – أي برجي التجارة العامليني 
والبنتاغون – قد يجعالن الرموز الثقافية عرضة للهجوم بصورة متزايدة .ومام يدعو
إىل األسف أن التكنولوجيا الحديثة ووسائل االتصال أكسبت املتطرفني القدرة عىل 
تنفيذ أيديولوجياتهم وإثارة غضب جميع األمم.
يتبنى أنصار مبدأ العاملية ،وهم يف األغلب ذوو نزعة إنسية ،التعددي َة ويدعمون
صون الكتب واملكتبات ألنها تحمل الدليل ،أيْ القوة املضادة التي تحملها فتعرتض
مساعي املتطرفني لفرض االمتثال واآلراء القومية والهيمنة األيديولوجية .يلتقط أوكتافيو
باز  ،Octavio Pazالشاعر وكاتب املقاالت املكسييك الفائز بجائزة نوبل ،جوهر املعتقد
األساس الكامن يف الجهود الرامية إىل صون جميع الثقافات فيقول« :تفاعل االختالفات،
تجاذبها وتنافرها ،هو ما يدفع حركة العالَم .الحيا ُة تعددية ،أ َّما ُ
املوت فهو تجانس.
بقمع االختالفات والسامت الخاصة ومبحو الحضارات والثقافات املختلفة ،تضعف جذوة
الحياة و ُيق ِبل املوت .إن الفكرة املثالية عن حضارة واحدة للجميع ...تضعفنا وتشوهنا.
وكل رؤية للعامل اندثرت وكل ثقافة اختفت تن َت ِقص إمكانية من إمكانيات الحياة» (كام 
ورد االقتباس يف  .)Marsella and Yamada 2000, 22ولعل أعظم ميثاق ُأخذ لاللتزام
بالتعددية كان «اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها» التي أجازتها
األمم املتحدة يف العام  .1948فقد جعلت هذه االتفاقية منع اإلبادة الجامعية ألي
جامعة إلزاما أخالق ّيا مهيمنا بالنسبة إىل املجتمع الدويل (.)Gourevitch 1998
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جعلت هذه االتفاقية ،املوضوعة «لتحرير البرش من مثل هذا البالء املمقوت»،
اإلباد َة الجامعية جرمية مبوجب القانون الدويل (Chalk and Jonassohn 1990,
 .)44ويف حني أن االتفاقية تؤكد الحق يف الحياة ،فإنها ُفرست باعتبارها تنطوي
عىل حق جوهري يف وجود هوية ثقافية أيضا .لكن بإخفاق األمم املتحدة يف الوفاء
تبي أنها أخفقت
بالوعد بالتدخل الدويل ملنع اإلبادة ،باستثناء حاالت نادرة ،فإنها ِّ
حتى اآلن يف أخذ التوتر بني سيادة الدول ومبدأ الرتافد األممي يف الحسبان .ففي
حني تقديم الرتافد األممي نقطة احتشاد ألجل التفاهم والوئام من حيث املبدأ،
شهد هذا العامل العدايئ عىل نحو متزايد أكرث من  100رصاع مسلح كبري منذ الحرب
العاملية الثانية .ويف ظل وجود  200دولة مستقلة و 8آالف جامعة إثنية وثقافية
ترغب اآلن يف االعرتاف بها «أمام» ،ارتفع مستوى العنف والتدمري الثقايف بصورة
حادة يف صدام املصالح الناجم عن الرصاع بني هؤالء وهؤالء .ويف حاالت عديدة
نجم عن انهيار النظام السيايس داخل الدولة فوىض وغياب للحكومة .ويعزو املؤرخ
إريك هوبسبوم  (1997)  Eric Hobsbawmهذا االنهيار إىل التفكيك املستمر
للحصون التي شيدتها حضارة التنوير ضد الرببرية .ومع ذلك تثابر األمم املتحدة
عىل تعزيز مبدأ الرتافد األممي ،وقد ك ّثفت جهودها بني حني وآخر لحامية السكان
املستضعفني والثقافات املستضعفة.
تعد املراجعة النقدية التأملية للمامرسات االجتامعية جزءا محوريا يف
املؤسسات الحديثة ( .)Giddens 1990واتفاقية منع اإلبادة الجامعية واتفاقية
الهاي وغريهام  من الصكوك هي جهود أساسية إلدماج هذه املراجعة تحديدا؛
وذلك لتشييد سقاالت لبناء مجتمع مدين عاملي .يبرش مبدأ الرتافد األممي بتقديم
ٍّ
وعىل كل ،فجوهر صناعة السياسات يكمن
ا ُمل ُثل لألجيال الحالية ويف املستقبل.
يف الرصاع بشأن األفكار القادرة عىل  إلهام تحرك جامعي ( .)Stone 1997وإذا
أعدنا صوغ كالم ميلوفان دجيالس  Milovan Djilasلقلنا إن الغضب األخالقي ،يف
السياسة أكرث من أيِّ مجال آخر ،هو املحفز عىل التغيري (كام ورد االقتباس يف Leys
 .)1977قد تفيض األفكار إىل تراجع التسامح بشأن مامرسة من املامرسات .عىل 
سبيل املثال ،أدى نبذ العبودية يف القرن التاسع عرش يف نهاية األمر إىل التخلص من
هذه املامرسة فعليا .وقد استحث أنصا ُر الرتافد األممي األنظم َة السياسية واألفراد
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عىل إدراك العواقب الكربى لخياراتهم والتفكري يف الكلفة االجتامعية واآلثار الضارة
ملحة؛ إذ تقف مصالح أمم
لكن ،عىل وجه العموم ،اليزال تدمري الثقافة مشكلة َّ
وأنظمة سياسية معينة ضد املصلحة العامة للبرش.
ُ
التفاوت بني  القيم الدولية وقيم قبائل أو شعوب مبفردها إمكاني َة
يعرقل
الوصول إىل إجامع (يتجاوز مجرد الكالم املعسول) فيام يتعلق مبنع تدمري اآلثار
الثقافية .ومن غري الواضح ما إذا كان ذوو النزعة اإلنسية وأنصار الرتافد األممي هم
ٌ
انتهاك للعقد االجتامعي ،أو ما إذا
وحدهم َمن يدركون أن تدمري الكتب واملكتبات
كان هناك مستوى من اإلجامع عرب األنساق القيمية املختلفة .بعبارة أخرى ،هل
صون الثقافة هدف عاملي أو أنه خاص بحساسيات الحضارة الغربية؟ فإن كان هدفا
عامل ّيا ،فهل ينبغي إذن أن ترتك الثقافة تحت حرية ترصف كل دولة وفق ما ترى؟
ومام ينطوي عىل مفارقة أن األمم املتحدة ككل تدين تدمري الكتب واملكتبات مع أن
بعض أعضائها املتطرفني مستمرون يف إتيان هذا الفعل .وبالتأكيد هناك انقسامات
بشأن املسؤولية واملساءلة عن اإلبادة الجامعية وإبادة الكتب .وحيثام اتصل األمر
باإلبادة الجامعية ،عىل  رغم الفداحة األخالقية للجرمية ،فمن الصعب تحديد
املسؤولية الفردية ،ويكاد يكون من املستحيل معاقبة الدولة .وحيثام اتصل األمر
بتدمري الثقافة فغالبا ما يأيت مقرتفو الجرائم أفعالهم أيضا بتوجيه من حكوماتهم،
ومن ثم نادرا ما تلقى عليهم مسؤولية فردية عام حدث .ومن املستحيل تقريبا
إلقاء املسؤولية عىل األفراد إذا ما كانت حكوماتهم تتم َّلص منها.
كاف ضد تدمري 
ويبقى السؤال فيام يتعلق مبا إذا كان هناك إجامع دويل ٍ
الكتب واملكتبات ليك يضمن حظر تدمريها وتطبيق إلقاء املسؤولية عىل الدول
واألفراد .يتيح القانون الدويل طريقة لنزع الرشعية عن األنظمة السياسية
املارقة ،وتعزيز الوعي بعواقب تدمري الثقافة ،وإنفاذ إجراءات إلقاء املسؤولية
عىل مقرتيف الجرم .ففي العام  1992صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة
«إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات
دينية ولغوية» .ألزم هذا القرار املوقعني  عليه بإعداد برامج معلومات عامة
عن التنوع الثقايف واإلثني وأهمية احرتام الثقافات كافة ( .)Boylan 1993لكن
غري كاف بالتأكيد ملنع األمم الضالة من الترصف وفق أهوائها.
التعليم وحده
ٍ
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كان تشديد العقوبات الدولية نتيجة مبارشة لالنفجار الداخيل يف يوغوسالفيا
يف تسعينيات القرن العرشين .ويف تحرك قصد به تقديم آلية للمساءلة التفاقية
اإلبادة الجامعية ،عَقدت األمم املتحدة محكمة جنائية للتحقيق يف جرائم الحرب
الرصبية يف البوسنة .يف العام  1999اتهمت هذه املحكمة ميلوسيفيتش بارتكاب
جرائم حرب مبا يف ذلك تدمري مواقع ثقافية .ويف العام نفسه تناول أيضا بروتوكول
نص هذا الربوتوكول عىل 
جديد التفاقية الهاي املساءلة عن تدمري  الثقافةَّ .
«الحامية االستثنائية» للمواقع واآلثار واملؤسسات املهمة ،وق َّيد املتغريات الداعية
إىل تسويغ التدمري عىل أساس الرضورة العسكرية ،وخصص فئات جديدة لجرائم
الحرب .فصار تسليم املتهمني  بارتكاب جرائم حرب «ثقافية» ممكنا مبوجب
الوالية القضائية الدولية فيام يتعلق بأشد الجرائم جسامة (.)Boylan 1999
وكام يف أزمات معارصة أخرى ،أعادت األحداث املشتعلة يف يوغوسالفيا إىل أذهان
املثاليني الخطر الذي يتهدد الحضارة التي ع َّرفها ألدوس هكسيل(٭)        Aldous Huxley
)(1961, 230يف أحد جوانبها بأنها «إحجام ممنهج من جانب أفراد يف أحداث بعينها
عن إتيان سلوك بربري» .وبسبب عجز املجتمع الدويل أخفقت الحضارة كام ع َّرفها
هكسيل ونجمت عن سلوك رصبيا كارثة سياسية ،واألهم من ذلك ،انهيار أخالقي.
أظهرت األزمة يف يوغوسالفيا حدود الرتافد األممي الليربايل املعارص ()Pfaff 1993
يف وجه سيادة الدول والنزعة القومية والنزعة ال َق َبلية .أما التفاؤل بشأن مبدأ األمن
التعاوين ،وهو ركن أساس يف الحوكمة العاملية (ووفقا له ُيتخىل عن اللجوء للقوة
ويهب الجميع ملساعدة املعتدى عليه و ُيهتم باألبعاد الثقافية واالجتامعية) ،فقد
ُّ
ُث ِّبط إىل حد بعيد ( .)Evans 1998كانت البوسنة مبنزلة فيتنام األمم املتحدة،
أو كام  قد يرى الرومانسيون :من األفضل تفسري  حالة البوسنة بأنها ميونخ
جسدت إخفاق اإلرادة الجمعية وغياب ضبط النفس
األمم املتحدة؛ إذ إنها قد َّ
َّ
وتكشف املوقف عن تداعي االفرتاض بوجود قيم عاملية
(.)Thakur 1998
( )Groom 1998و ُنقض ميثاق األمم املتحدة الذي أرىس رشعية استنادا إىل مبدأ
«نحن شعوب األمم املتحدة» .مثلت حالة البوسنة نقيض مائتي عام من تقدم
(٭) ألدوس هكسيل ) :Aldous Huxley (1963 – 1894روايئ بريطاين ،من أشهر أعامله «عامل جديد شجاع»،
و«الجزيرة» ،و«بعد عدة أطياف»[ .املرتجم].
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ِّ
متقطع نحو ثقافة وتراث مشرتكني  للبرشية بأرسها .وبدال من ذلك ُحولت إىل
ُبنى متشظية من الثقافة وفقا ملعايري قومية متطرفة ودينية ولغوية وإثنية ضيقة
( .)Boylan 1993يف البوسنة «انصاعت رؤية لنظام عاملي قائم عىل قيم عاملية...
للشلل املصاحب لالنعزال» ( .)Gutman 1993, xliiوأظهر الرصاع البوسني مرة
أخرى كيف أن مبادئ القانون الدويل مل تكن ،يف الواقع ،معيارا عامل ّيا(Ali and
وارتج األمل يف إنشاء مجتمع تآزري ارتجاجا عنيفا؛ إذ وقف
َّ . )Lifschultz 1993
املجتمع الدويل مكتوف األيدي يف موقف املتفرج عىل تدمري شعب البوسنة وكتبها
ومكتباتها.
إن الواقع املؤسف لحدوث كل هذا القدر من التدمري الثقايف يف يوغوسالفيا
قبل أن تتمكن األمم املتحدة من حشد القوى للتدخل وفرض إجراء أويل للمساءلة
يبي أن األنظمة االجتامعية دامئا تتخلف عن االستجابة الحتياجات
القانونية ِّ
ثم تتفىش األزمة ( .)Tehranian 1990لكن األفكار حينام تطبق إىل
املجتمع ومن َّ
حد اإلفراط – كام هي الحال يف البوسنة حيث مورس التطهري اإلثني ضد سكان
علامنيني متعددي اإلثنيات – فإنها تخلق ردة فعل قوية (Ali and Lifschultz
 .)1993بحلول نهاية التسعينيات تنامى تغري عام يف املزاج الجامهريي فيام يتعلق
بدور النزعة القومية والدولة القومية يف العالقات الدولية ( .)Kohn 1968فلم تعد
طريقة معاملة الحكومات لشعوبها هي تلك القضية السياسية البسيطة لسيادة
الدولة ،بل صارت قضية حقوق اإلنسان ،ومن ثم فهي تدخل يف نطاق الشاغل
الدويل .وألن أقل من  0.5يف املائة من سكان العامل يعيشون يف دول أحادية اإلثنية،
صارت الحاجة إىل التفكري يف مصالح األقليات أمرا إلزام ّيا (.)Zimmerman 1999
وليك تنجح شعوب العامل يف املواءمة بني اختالفاتها؛ لزمها أن تثابر عىل إدانة العدوان
السيايس والثقايف املفرط وأن تبتدع سياسات وآليات للضبط (.)Edgerton 1992
تنطوي املفارقة الكامنة يف هذا اإلدراك عىل أفكار .ففي أثناء جمع الناس كلهم
يف كيان مشرتك ،أيْ مجتمع عاملي ،يجب إيالء التوكيد اإلنيس عىل الخيار الفردي أك َرب
قد ٍر من االهتامم التدقيقي .فال سبيل إىل إقامة أخوة «عامل واحد» عىل أيديولوجيا
ُرهابية من اآلراء القومية ،بل يجب أن تطرح إطارا من املعتقدات األساسية التي
تنفخ الروح يف مبدأ التسامح وتكبح البواعث التدمريية« .النزعة اإلنسية ال تتشكل
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ِ

من القول بأن“ :ما من بهيمة ميكنها أن تقرتف ما اقرتفناه نحن بني البرش” ،بل
من ترصيحنا “نحن أب ْينا أن نقرتف ما أرادت طبيعتنا البهيمية منَّا أن نقرتفه ،ونحن
يحدونا أمل بأن نعيد اكتشاف اإلنسان حيثام نكتشف ما يسعى إىل سحقه إىل
تراب”» ( .)Malraux 1978, 642لعل النزعة اإلنسية الدميوقراطية أقوى سالح
بني أيدينا ملجابهة اختطاف أنساق املعتقدات وإساءة استخدام قوتها يف تنشيط
املجتمعات وتوحيد صفوفها .إن تعريف مجد البرشية باعتباره امتيازا حرصيا ألمة
واحدة أو مجموعة واحدة أ ّيا ما كانت ،لهو أم ٌر مناقض للنزعة اإلنسية .وكام 
يشري الكاتب األورويب الكبري مريوسالف كرليزا  Miroslav Krlezaفإن «صندوقا
من الحروف الرصاص ...هو كل ما فكر فيه اإلنسان حتى اآلن دفاعا عن الكرامة
البرشية» (كام ورد االقتباس يف .)Ugresic 1998, 268
ُ
صون مكتبات العامل هو ٌ
صون لشهود عىل عظمة البرشية .وحشدُ أعامل عديدة
من روائع ما ُكتب – وإن كانت تغيب عنها أعامل أخرى عديدة ُفقدت – يستحرض
يف ذاكرة اإلنسان جميع الروائع العاملية .تساءل مالرو ( )1978 ،15يف شأن متاحف
الفنون قائال« :كيف ميكن أن يخفق بالفعل هذا املم ِكن املش َّوه يف استحضار املدى
الكامل للممكن؟» غري أن املالحظة التي أبداها قابلة للتطبيق بالقدر نفسه عىل 
املكتبات .مادامت املكتبة تضم أي كتب عىل اإلطالق فهي متثل مجمل املعرفة
البرشية ،ويف هذا اإلرث الثمني بصورة غري متناهية تكمن إمكانية تحقيق التقدم
والسمو اإلنساين.
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American Library Association
اتحاد املكتبات األمرييك
Dayton Agreements
اتفاقيات دايتون
Seventeen Point Agreement
اتفاقية البنود السبعة عرش
UNESCO 1970 Convention on the Means
اتفاقية اليونسكو بشأن التدابري الواجب اتخاذها
of Prohibiting and Preventing the Illicit
لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية
Import, Export and Transfer of Ownership
1970 املمتلكات الثقافية للعام
of Cultural Property
The Hague Convention of 1907
1907 اتفاقية الهاي للعام
the 1954 Hague Convention for the
 بشأن حامية املمتلكات1954 اتفاقية الهاي للعام
Protection of Cultural Property in the Event
الثقافية يف حالة النزاع املسلح
of Armed Conflict
The Convention on the Prevention and
اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها
Punishment of the Crime of Genocide
International Federation of Library
االتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات
Associations and Institutions
International Commission of Jurists
االتحاد الدويل للحقوقيني
Universal Declaration of Human Rights
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
Ideas are Weapons
)األفكار أسلحة (كتاب
Serbian Academy of Arts and Sciences
األكادميية الرصبية للفنون والعلوم
The Great Proletarian Cultural Revolution
الثورة الثقافية الربوليتارية الكربى
(GPCR)
Blitzkrieg and Books: British and European
 املكتبات الربيطانية:الحرب الخاطفة والكتب
Libraries as Casualties of World War II
)واألوروبية ضحايا الحرب العاملية الثانية (كتاب
War and Peace
)الحرب والسالم (كتاب
Final Solution
الحل النهايئ
Generalplan Ost
الخطة الرئيسية للرشق
the Franciscan Monastery
الدير الفرنسيسكاين
Sumerians and Assyrians
السومريون واآلشوريون
ّ
The Visibility of Evil
)الش مرئ ًيا (مقال
Gulag
الغوالغ
Teutonic Knights
الفرسان التيوتونيون
Four Olds
القدماء األربعة
Great Leap Forward
القفزة الكربى إىل األمام
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Little Red Book
the Commission on European Jewish
Cultural Reconstruction
the Holocaust
Bohemian Crown Archives
the International War Crimes Tribunal
1934 Long March
China’s Institute of Tibetology
the Jewish Theological Seminary in Breslau
Intellectuals
Wounded Libraries in Croatia
the Great Talmudic Library of the Jewish
Theological Seminary in Lublin

)الكتاب األحمر الصغري (كتاب
اللجنة املعنية بإعادة بناء الرصح الثقايف اليهودي
األورويب
املحرقة النازية
املحفوظات امللكية البوهيمية
املحكمة الدولية لجرائم الحرب
1934 املسرية الطويلة للعام
املعهد الصيني للدراسات التبتية
املعهد الالهويت اليهودي يف بريسلو
)املفكرون (كتاب
)املكتبات الجريحة يف كرواتيا (كتاب
املكتبة التلمودية الكربى للمعهد الالهويت اليهودي
يف لوبلن

Bibliothèque nationale
National Library in Sarajevo
Federal and Prussian Ministry for
Science, Formal Education, and Popular
Enlightenment
Ed Vulliamy
Irving Horowitz
Ervin Staub
Erich Fromm
Eric Hobsbawm
Israel Charny
Library Bill of Rights
the Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Religious
or Linguistic Minorities
The Mountain Wreath
Instant Empire
Emheric de Vattel

املكتبة الوطنية الفرنسية
املكتبة الوطنية يف رساييفو
الوزارة الفدرالية والربوسية للعلوم والتعليم
الرسمي وتنوير الجامهري
إد فوليامي
إرفنغ هورويتز
إرفني ستوب
إريك فروم
إريك هوبسبوم
إرسائيل تشارين
إعالن املكتبة للحقوق
إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات
قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية
)إكليل الجبل (ملحمة
)إمرباطورية لحظية (كتاب
)1767 - 1714( إمريك دو فاتل
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Slavata Bible
Ivan Lovrenović
Adrian Abbotts
Naked Spirits: A Journey into Occupied
Tibet
The Manchus
Aldous Huxley
Alsace-Lorraine
Alfred Baeumler
Alfred Rosenberg
Ales Debeljak
Ammianus Marcellinus
Ante Pavelic
Andras Riedlmayer
Andre Malraux
Auden, Wystan Hugh
Orlando Patterson
Octavio Paz
Omer Bartov
Aeropagitica
Arthur Alfonso Schomburg
Aaron Lansky
Ashurbanipal
Ba Jin
Barbara Tuchman
Banja Luka
Panchen Lama
Brana Crncevic
Memory of the World Program
Brcko
Benedict Anderson
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)إنجيل سالفاتا (كتاب
إيفان لوفرينوفيتش
أدريان أبوتس
) رحلة إىل داخل التبت املحتلة (كتاب:أرواح عارية
أرسة املانشو
ألدوس هكسيل
ألزاس لورين
ألفريد بوميلر
ألفريد روزنربغ
أليس ديبلياك
أميانوس مارسيلينوس
)1959 - 1889( أنتي بافليتش
أندراس ريدملاير
)1976 - 1901( أندريه مالرو
)1973–1907( أودن
أورالندوا باترسون
)1998 - 1914( أوكتافيو باز
أومري بارتوف
أيروباجتيكا
)1938 - 1874( آرثر ألفونسو شومربغ
آرون النسيك
آشوربانيبال
با جني
باربرا توشامن
بانجا لوكا
بانشن الما
ِ
برانا كرنسيفيتش
برنامج ذاكرة العامل
بريكو
بنديكت أندرسون
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Buton Rinchen Drup
Boris Pasternak
Poznan
Bosniaks
Bogdan Denitch
Pol Pot
Paul Johnson
Paul de Lagarde
Peter Maas
Bijeljina
Bydgoszcz
Bedzin
Prijedor
Ark of the Covenant
The History and Sociology of Genocide
Trebinje
Chetniks
Czeslaw Milosz
Ch’in Shih-huang
Tolstoy
thankas
Boxer Rebellion
J.W. Fulbright
Jasenovac
Wuhan University
Jean-Jacques Rousseau
Jean-Francois Revel
Hitler’s Willing Executioners: Ordinary
Germans and the Holocaust
Republic Srpska
Weimar Republic

بوتون رينشني دروب
)1960 - 1890( بوريس باسرتناك
بوزنان
بوشناق
بوغدان دينيتش
بول بوت
بول جونسون
بول دي الغارد
بيرت ماس
بيجيلجينا
بيدجوش
بيدزين
بريجيدور
تابوت العهد
)تاريخ اإلبادة الجامعية وسوسيولوجيتها (كتاب
تريبنجي
تشيتنيك
)2004 - 1911( تشيسووف ميووش
) م. ق210 -  م. ق259( تشني يش هوانغ
تولستوي
ثانكات
ثورة املالكمني
 فولربايت. و.ج
جازينوفاتش
جامعة ووهان
)1778 – 1712( روسو
ّ جان جاك
جان فرانسوا ريفيل
َّ جالدو هتلر
 األملان العاديون واملحرقة:الطوعيون
)النازية (كتاب
جمهورية رصب البوسنة
جمهورية فامير
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Paul Joseph Goebbels)1945 – 1897(
Joseph McCarthy
John Avedon
John Stuart Mill
John Milton
Ustasha Party
Thought Reform Campaign
Cyrillic script
Dharma
Dario Gamboni
Daniel Jonah Goldhagen
Diocletian
Dachau
Dr. Zhivago
Baedeker Tourist Guide to Britain
Deng Xiaoping
Dubravka Ugresic
Dobrica Cosic
Dzogchen Monastery
Samding Monastery
David Snellgrove
Dieppe
R.J. Rummel
Communist Youth League (Komsomol)
League of Communists
Croatian Library Association
Radovan Karadžić
Reinhardt
Raphael Lemkin
Robert Edgerton
Rogatica
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جوزيف غوبلز
جوزيف مكاريث
جون أفيدون
)1873 - 1806( جون ستيوارت ميل
)1674 - 1608( جون ميلتون
حزب أوستاشا
حملة اإلصالح الفكري
خط الكتابة السرييلييك
دارما
داريو غامبوين
دانيال جونا غولدهاغن
دايوكليشن
دكاو
)دكتور جيفاغو (كتاب
)دليل باديكر السياحي لربيطانيا (كتاب
دنغ زياوبنغ
دوبرافكا أوجرشيتش
دوبريتسا تشوسيتش
دير دزوجشني
دير سامديغ
ديفيد سنيلغروف
 مدينة فرنسية:دييب
 روميل. ج.ر
)رابطة الشباب الشيوعي (الكومسمول
رابطة الشيوعيني
رابطة املكتبات الكرواتية
رادوفان كاراديتش
راينهارت
رفائيل لِم ِكن
روبرت إدجرتون
روجاتيشا
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Roger Cohen
Roger Hicks
Wilhelm Roentgen
Richard Holbrook
rinpoche
Zadar
Zvornik
Zhou Enlai
Sansksi Most
Stanley Milgram
Stupa
Benedictine order
Slobodan Milosevic
Slobodan Novak
Sun Yat-sen
The Politics of Cultural Despair
Sichuan,
Chakpori
Herreros
SA= Sturmabteilung
Qinghia
Xujiahui
Chiang Kai-shek
Shelley, Percy Bysshe
Turbulent Decade: A History of the Cultural
Revolution
Kriegsbrauch
Classical Age
Alija Sadikovic
Guy Stern
Gestapo

روجر كوهني
روجر ِهكس
رونتغن
ريتشارد هولربوك
رينبوتيش
 مدينة كرواتية:زادار
زفورنيك
زو إنالي
سانسيك موست
)1984 - 1933( :ستانيل ميلغرام
ستوبا
سلك الرهبنة البنديكتية
سلوبودان ميلوسيفيتش
سلوبودان نوفاك
سون يات سني
)سياسات اليأس الثقايف (كتاب
سيتشوان
شاكبوري
شعب الهرييرو
)شعبة الهجوم (إس أيه
شنغهاي
شوجياهوي
شيانغ كاي شيك
)1822 - 1792( شييل
) تاريخ الثورة الثقافية (كتاب:عقد مضطرب
)عادات الحرب (كتاب
عرص كالسييك
عيل صديقوفيتش
غاي سترين
غستابو
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Glagolitic
Gorky
Gelugpa
Phuntsog Wangyal
Franz Ferdinand
Frank Chalk and Kurt Jonassohn
Franjo Tudjman
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg fuer die
Besetzten Gebiete
Fritz Stern
Vlasenika
Foca
Vukovar
Wittenberg
Viktor Gutic
Philip Gourevitch
Vinkovci
Gansu
The Law of Nations
World Heritage List
Potala
Palais-Bourbon
Palace of Diocletian
Hearts Grown Brutal
Ramoche Cathedral
Karsch and Rautsi
Kargyupa
Karl von Clausewitz
Domesday Book
Special Service Battalion of the German
Ministry of Foreign Affairs
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غالغوليستية
غوريك
غيلوغبا
فانتسوغ وانغيال
)1914 - 1863( فرانز فرديناند
فرانك تشوك وكريت جوناسون
فرانيو تودجامن
فرقة عمل روزنربغ املعنية باألرايض املحتلة
فريتز شترين
فالزينيكا
فوكا
فوكوفار
فيتنبريغ
فيكتور غوتيش
فيليب جورفيتش
فينكوفتيش
قانسو
)قانون األمم (كتاب
قامئة اليونسكو للرتاث العاملي
قرص بوتاال
قرص بوربون
قرص دايوكليشن
)توحشت (كتاب
ٌ
ّ قلوب
كاتدرائية رامويش
كارش وروتيس
كارغيوبا
كارل فون كالوزفيتس
)كتاب دومزداي (كتاب
كتيبة املهام الخاصة لوزارة الشؤون الخارجية
األملانية
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Cracow
Krupskaia
Mein Kampf
Klemperer
Kangyur
St. Trinity Church
kulaks
Condorcet
Kunsang Paljor
Kate Adie
Cate Hutton
Lhasa
Lama Bodong Chokle Namgyel
Committee of Blue Shield
Cultural Articles Preservation Commission
Lewis Coser
Li Ta-chao
Li Xiannian
Kristallnacht
Lynn Nicholas
Liu Shaoqi
What Is To Be Done?
Martin Bormann
Martin Luther
Max Lerner
Malraux
Manifesto to the Civilized World
Sick Societies
Fivefold Set of Scrolls
Lieber Code 1863
Memorandum

كراكوف
كروبسكايا
)كفاحي (كتاب
كلمربر
كنغيور
كنيسة سانت ترينيتي
كوالك
)1794 - 1743( كوندورسيه
كونسانغ بالجور
كيت آدي
كيت هاتون
السا
)1386 - 1306( الما بودونغ شوكيل نامغييل
لجنة الدرع األزرق
لجنة حفظ املمتلكات الثقافية
لويس كوزر
يل تا شاو
يل شيانيان
ّ
ليلة الزجاج املحطم
لني نيكوالس
ليو شاويك
)ما العمل؟ (كتاب
مارتن بورمان
مارتن لوثر
ماكس لرينر
مالرو
مانيفستو إىل العامل املتحرض
)مجتمعات مريضة (كتاب
مجموعة اللفائف الخامسية
1863 مدونة ليرب للعام
مذ ِّكرة
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Convention of Paris 1815
Vairocana Chapel
Institute for Research into the Jewish
Question
Institute for Aryan Intellectual History
Institut zur Erforschung der Judenfrage
Shaanxi
The Reich Security Main Office (RSHA)
National Library of Bosnia
The Library of the International Society of
Social History in Amsterdam
Royal Society Library in Naples
the Dominican Library
Library of Congress
National Library of Bosnia and Hercegovina
Leningrad’s Academy of Sciences Library
Town Museum Library
Rapperswil Library
Zamoyski Library
Gulson Library
Kalisz Public Library
library of the Krasinski
Library of the Matica
Muslim Community Board,
the Emperor’s Mosque
the Podgraska Mosque
In Exile From the Land of Snows
Moeller van den Bruck
Wannsee Conference
Roerich Pact
Tiananmen Square
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1815 معاهدة باريس
معبد فاريوكانا
معهد األبحاث حول املسألة اليهودية
معهد التاريخ الفكري اآلري
معهد دراسة املسألة اليهودية
مقاطعة شان يش
مكتب األمن الرئييس للرايخ
مكتبة البوسنة الوطنية
مكتبة الجمعية الدولية للتاريخ االجتامعي
بأمسرتدام
مكتبة الجمعية امللكية يف نابويل
مكتبة الدومينيكان
مكتبة الكونغرس
مكتبة الوطنية للبوسنة والهرسك
مكتبة أكادميية العلوم بلينينجراد
مكتبة تاون ميوزيام
مكتبة رابرسويل
مكتبة زامويسيك
مكتبة غولسون
مكتبة كاليس العامة
مكتبة كراسينسيك
مكتبة ماتيشا
مكتبة مجلس الجالية اإلسالمية
مكتبة مسجد اإلمرباطور
مكتبة مسجد بودغراسكا
)منفيون من أرض الثلج (كتاب
مولر فان ِدن بروك
مؤمتر وانيس
ميثاق رويرش
ميدان تيانامنِن
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Mercator
Miroslav Krleza
Misha Glenny
Milorad Ekmecic
Mulhouse
Milovan Djilas
Dubrovnik
Nacertanije
Nanking
Nebuchadnezzar
Nikola Koljevic
Nemanjic
Nyingmapa
Hermann Goering
Heraclitus (540 - 480 BC)
Herbert Rothfeder
Herbert Schiller
Henrik Ibsen
Hu Yaobang
Hutus
Hilda Uren Stubbings
Helen Fein
Heinrich Himmler
Hugh Richardson
Warren Zimmerman
You Xiaoli
Yuan Shah-kai
Julius Langbehn
Yunnan
Yongyi Song

مريكاتور
مريوسالف كرليزا
ميشا غليني
ميلوراد إكميسيتش
ميلوز
ميلوفان دجيالس
ميناء دوبروفنيك البحري
ناسريتانيجي
نانكينغ
نبوخذنرص
نيكوال كولييفيتش
1371 - 1166 :)نيامنجيتش (ساللة حاكمة
نينغامبا
ِهرمان غيورنغ
هراقليطس
هربرت روثفيدير
هربرت شيلر
)1906 - 1828( :هرنيك إبسن
هو ياوبانغ
هوتو
هيلدا أو ِرن ستابينغز
هيلني فني
)1945 - 1900( هيرنيش ِهملر
هيو ريتشاردسن
وارين زميرمان
يو شياويل
يوان شاكاي
يوليوس النغبني
يونان
يونغي سونغ

334

مسرد املصطلحات

Withe

مسرد املصطلحات

استبداد
استدماج ثقايف
استضعاف
استعامر :تأسيس مستعمرات
استيعاب الدولة للمثقفني
استيعاب واستبعاد
اصطباغ بالصبغة الروسية
اعتامدية تبادلية
املشكلة اليهودية (كلمة أملانية)
امتثال للسائد
اندثار ثقايف
انعزالية
انقطاع االنتساب
اهتياج بربري (كلمة التينية)
اهتياج رصيب (كلمة التينية)
إبادة اثنية
إبادة الكتب
إبادة إثنية ذاتية
إبادة جامعية
إرادة عامة
إصالح بروتستانتي
إنتلجنسيا
إنسان نوردي
إنس َّية دميوقراطية
أبارتايد
أبواق األيديولوجيا
أبواق األيديولوجيات السياسية
أسطورة مهيمنة
أملنة
أمهات الكتب البوذية
أنرثوبولوجيا الطب النفيس

totalitarianism
acculturation
vulnerability
colonization
co-option of intellectuals
inclusion and exclusion
Russification
interdependence
Judenfrage
conformism
cultural extinction
isolationism
disaffiliation
Furor barbaricus
furor Serbicus
ethnocide
libricide
auto-ethnocide
genocide
general will
Protestant Reformation
intelligentsia
Nordic man
democratic humanism
apartheid
ideologues
political ideologues
hegemonic myth
Germanification
Buddhist canon
psychiatric anthropology
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value systems
belief systems
internationalists
humanists
universalists
humanistic regimes
internationalist ideology
orthodoxy
scholarship
Bolsheviks
Balkanization
interdisciplinarity
internationalism
moral training
authoritarianism
chorten
ciscenje
ethnic cleansing
purging a library
revisionism
ethnocentrism
cognitive dissonance
Enlightenment
cultural autism
social brutalization
cultural synthesis
Fremdkorper
class struggle sessions
public struggle sessions (thamzing)
racial group
modernity

أنساق قيمية
أنساق معتقدات
أنصار الرتافد األممي
أنصار النزعة اإلنسية
أنصار مبدأ العاملية
أنظمة متمذهبة بالنزعة اإلنس َّية
أيديولوجيا ترافدية دولية
 نهج قويم/آراء قومية
بحث معريف
بالشفة
بلقنة
تداخل التخصصات املعرفية
ترافد أممي
ترويض النفس
تسلطية
تشورتني
)تطهري (كلمة كرواتية
تطهري إثني
تطهري مكتبة
تعديلية
متركز إثني
تنافر معريف
تنوير
توحد ثقايف
توحش اجتامعي
توليف ثقايف
)جسم غريب (كلمة أملانية
جلسات رصاع طبقي
جلسات رصاع علني
جامعة عرقية
حداثة

338

مسرد املصطلحات

حرمان علامين
حزام التمزق األورويب
داروينية اجتامعية
درجة جييش
موجهة
دعاية َّ
دول ما بعد الكولونيالية
دويالت حبيسة
زعيم آرس
زعيم للدهامء
زعيم مف ّوه أيديولوج ًّيا
رشاكة جامعية
صقور بكني
طب النفس الثقايف
عبودية
عرق أو قبيلة (كلمة يونانية)
عسكرية عدوانية
عقيدة ماركسية لينينية ماوية
علم النفس الثقايف
عهد اإلرهاب الكبري يف روسيا
غيتو
غري جديرين بالحياة
فاشية
إنيس
فكر ّ
قاسم مشرتك
قتل (كلمة يونانية)
قتل جامعي
قتل حكومي
قتل/تدمري/إهالك اإلنسان
قصف املدن
قوة فاعلة/محركة
قومية

secular excommunication
shatter-belt of Europe
social Darwinism
Geshe degree
propaganda
Post-colonial states
enclaves
charismatic leader
demagogue
ideologue-leader
collectivization
Beijing hard-liners
cultural psychiatry
slavery
genos
militarism
Marxist-Leninist-Maoist doctrine
cultural psychology
Russia’s Great Terror
ghetto
unworthy of life
fascism
humanist thought
commonality
cide
mass murder
democide
homicide
urban bombing
agency
nationalism
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قومية إقصائية
كوزموبوليتانية
كولونيالية
كولونيالية جديدة
كولونياليون
كوميونات
ما بعد عرص النهضة
مبدأ الجامعية
متمركز حول اإلنسان (التينية)
مجال حيوي (كلمة أملانية)
مجال عام
مص دماء الفكر
مصطبغ بالصبغة األملانية
معاداة الكوزموبوليتانية
معرفة إمربيقية :قامئة عىل التجربة
موصفو السالالت البرشية
ّ
واقعية اشرتاكية
يوتوبيا
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exclusionary nationalism
cosmopolitanism
colonialism
neo-colonialism
colonialists
communes
post-Renaissance
collectivism
humanus
lebensraum
public sphere
intellectual vampirism
Germanified
anti-cosmopolitanism
empirical knowledge
ethnographers
socialist realism
Utopia
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املؤلفة يف سطور

ربيكا نوث

■ أستاذة بجامعة هاواي ،برنامج علوم املكتبات واملعلومات.
■ ترتكز أبحاثها يف مجاالت الرقابة عىل املطبوعات ،والحرية الفكرية ،وعلم
املكتبات ،وتاريخ الكتب واملكتبات ،والعالقة بني التطرف والتدمري الثقايف.

املرتجم يف سطور

عاطف سيد عثمان

■ تخرج يف كلية األلسن ،قسم اللغة اإلنجليزية ،جامعة عني شمس.2001 ،
■ ترجم وشارك يف ترجمة ومراجعة عدد من الكتب ،منها:
«مقدمة قصرية عن العنرصية» ،و«قاموس أكسفورد لإلحاالت الضمنية»،
و«دليل كامربيدج للخيال العلمي» ،و«دراسات ما بعد الكولونيالية :املفاهيم
الرئيسية» ،و«مزايا الدميوقراطية :كيف تعزّز الدميوقراطيات الرخاء والسالم»،
و«التحديث والدميوقراطية واإلسالم» ،و«الحادي عرش من سبتمرب واإلمرباطورية
األمريكية :املفكرون يتحدثون».
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سلسلة عـالـَم املعرفة
«عامل املعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب  -دولة الكويت  -وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام .1978
تهدف هذه السلسلة إىل تزويد القارئ مبادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية املعارصة .ومن املوضوعات التي تعالجها تأليفا
وترجمة:
 - 1الدراسات اإلنسانية :تاريخ ـ فلسفة  -أدب الرحالت  -الدراسات الحضارية  -تاريخ األفكار.
 - 2العلوم االجتامعية :اجتامع  -اقتصاد  -سياسة  -علم نفس  -جغرافيا  -تخطيط  -دراسات
اسرتاتيجية  -مستقبليات.
 - 3الـدراســات األدبيـة واللغويـة :األدب العـربـي  -اآلداب العامليـة  -علـم اللغة.
 - 4الدراسات الفنية :علم الجامل وفلسفة الفن  -املرسح  -املوسيقى  -الفنون التشكيلية
والفنون الشعبية.
 - 5الدراســات العلمية :تاريــخ العلـــم وفلســـــفته ،تبسيط العلــوم الطبيـــعية (فيــزياء،
كيمــياء ،علم الحــياة ،فلك) ـ الرياضــيات التطبيــقية (مع االهتــامم بالجــوانب اإلنسانية لهــذه
العــلوم) ،والدراسات التكنولوجية.
أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية ـ املرتجمة أو املؤلفة ـ من شعر وقصة ومرسحية ،وكذلك
األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.
وتحرص سلسلة «عامل املعرفة» عىل أن تكــون األعمـال املرتجــمة حديثة النرش.
وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني ،عىل أال يزيد حجمها
عىل  350صفحة من القطع املتوسط ،وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته
وأهميته ومدى جدته ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب ،وكذلك يجب أن تد ّون أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص
املرتجم عىل جانب الصفحة املرتجمة ،والسلسلـة ال ميكنهـا النظـر فـي أي ترجمـة ما مل تكن
مستوفية لهذا الرشط .واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن
عدم نرشه .ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية
عن نشاطه العلمي السابق.
ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع ــ املؤلف أو املرتجم ــ ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها
ألفا دينار كويتي ،وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي (وبحد أقىص
مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي).
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سعر النسخة
الكويت ودول الخليج
الدول العربية
خارج الوطن العريب
االشرتاكات
دولة الكويت
لألفراد
للمؤسسات
دول الخليج
لألفراد
للمؤسسات
الدول العربية
لألفراد
للمؤسسات
خارج الوطن العريب
لألفراد
للمؤسسات

دينار كويتي
ما يعادل دوالرا أمريكيا
أربعة دوالرات أمريكية
 15د .ك
 25د .ك
 17د .ك
 30د .ك
 25دوالرا أمريكيا
 50دوالرا أمريكيا
 50دوالرا أمريكيا
 100دوالر أمرييك

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ
يف الكويت ،ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ص .ب  23996الصفاة  -الرمزي الربيدي 13100
دولة الكويت
بدالة)00965( 22416006 :
داخيل1152 /1153/1193 /1194 /1195 /1196 :
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يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications

عامل املعرفة الثقافة العاملية عامل الفكر إبداعات عاملية جريدة الفنون املرسح العاملي

البيان

د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر

مؤسسة داخل الكويت

25

12

12

20

18

20

أفراد داخل الكويت

15

6

6

10

8

10

مؤسسات دول الخليج العريب

30

16

16

24

36

24

أفراد دول الخليج العريب

17

8

8

12

24

12

مؤسسات خارج الوطن العريب

100

50

40

100

48

100

أفراد خارج الوطن العريب

50

25

20

50

36

50

مؤسسات يف الوطن العريب

50

30

20

50

36

50

أفراد يف الوطن العريب

25

15

10

25

24

25

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف :تسجيل اشرتاك

تجديد اشرتاك

االسم:
العنوان:
الرمز الربيدي:

املدينة:
البلد:
رقم الهاتف:
الربيد اإللكرتوين:
اسم املطبوعة:
املبلغ املرسل:
التوقيع:

مدة االشرتاك:
نقدا  /شيك رقم:
التاريخ:

20 / /م

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  -إدارة النرش والتوزيع  -مراقبة التوزيع
ص.ب - 23996 :الصفاة  -الرمز الربيدي 13100
دولة الكويت
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babiker.khalil@saudidistribution.com

bander.shareef@saudidistribution.com

00965 24826820 /1/2

ثانياً :التوزيع الخارجي

2482682300965 /

اإلمييل

– 4391801900971 /43918354

رشكة اإلمارات للطباعة والنرش والتوزيع

مؤسسة األيام للنرش

الرشكة السعودية للتوزيع

املجموعة اإلعالمية العاملية

وكيل التوزيع

رقم الهاتف

رقم الفاكس

im_grp50@yahoo.com

أسامء وأرقام وكالء التوزيع
أوالً :التوزيع املحيل – دولة الكويت
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تنويـــــه
لالطــاع علــى قائمــة كتــب السلســلة انظــر عدد
ديســمرب (كانــون األول) مــن كل ســنة ،حيــث توجد
قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير .1978
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