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إبادة الكتب

تدمير الكتب واملطبوعات برعاية

األنظمة السياسية في القرن العشرين

 حواس محمود)1)

األنظمة	 برعاية	 واملطبوعات	 الكتب	 تدمير	 الكتب:	 »إبادة	 كتابها	 في	 نوث	 ربيكا	 املؤلفة	 تتناول	
حرق	 ظاهرة	 2018؛	 الكويتية	 املعرفة	 عالم	 سلسة	 عن	 الصادر	 	(2(“ العشرين	 القرن	 في	 السياسية	
الكتب	في	القرن	العشرين،	وردود	األفعال	على	تدمير	األعيان	الثقافية،	مع	اإلشارة	الى	ما	يربط	هذه	
الظاهرة	بجريمتي	اإلبادة	الجماعية	والعرقية،	إضافة	إلى	إلقاء	الضوء	على	ظهور	املكتبات،	ووظيفتها،	

وروابط	املكتبات	بالتاريخ	والذاكرة	الجمعية	والهوية	والتنمية.	

ويتمحور	الكتاب	بصورة	أساس	حول	اإلطار	النظري	إلبادة	الكتب،	ويخص	بالدرس	خمس	حاالت:	
املمتلكاِت	 الصينيين	 والشيوعيين	 واملاويين	 حسين	 صدام	 ونظام	 الصرب	 و	 النازيين	 من	 كل	 تدمير	
بين	 الصدام	 الختام	 في	 الكتاب	 ويعرض	 والتبت،	 والصين	 والكويت	 والبوسنة	 أوروبا	 في	 الثقافية	
ويعرض	 واملكتبات،	 الكتاب	 وظيفة	 الى	 فريق	 كل	 ونظرة	 اإلنسية،	 والنزعة	 املتطرفة	 األيديولوجيات	

أيًضا	لتطور	القانون	الدولي،	وآليات	الحيلولة	دون	تدمير	املمتلكات	الثقافية	أو	تخريبها	أو	نهبها.	

تؤكد	املؤلفة	في	مقدمتها	التمهيدية	للكتاب	أن	حمالت	تدمير	الكتب	بعيدة	كل	البعد	عن	أن	تكون	
شًرا	محًضا	فقط،	فهي	عمليات	موجهة	نحو	هدف	مرسوم	وخطط	مسوغة	بعناية،	في	إطار	الصراعات	
التي	اندلعت	بين	رؤى	متعارضة	للعالم	في	القرن	املا�شي،	ففي	سعيها	نحو	بناء	يوتوبيا	أرضية	انتهكت	
األنظمة	املتطرفة	الحدود	املتخيلة	كلها،	إذ	تحولت	منظوماتها	العقائدية	إلى	أيديولوجيات	راديكالية.	

)1)	كاتب	وباحث	سوري،	عضو	رابطة	الكتاب	السوريين،	له	عدد	من	البحوث	واملقاالت	املنشورة	في	الصحف	واملواقع	العربية.

عثمان	 سيد	 عاطف	 العشرين«،	 القرن	 في	 السياسية	 األنظمة	 برعاية	 واملطبوعات	 الكتب	 تدمير	 الكتب:	 »إبادة	 نوث،	 ربيكا	 	(2(

)مترجًما(،	سلسلة	عالم	املعرفة،	)الكويت:	املجلس	الوطني	للثقافة	والفنون	واآلداب،	2018).
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الفصل األول: الكتب واملكتبات وظاهرة اإلبادة اإلثنية 

عنيف،	 لدمار	 واملكتبات	 الكتب	 تعرض	 علمهم	 إلى	 نمي	 إذا	 عميًقا	 تأثًرا	 الناس	 من	 كثير	 يبدي	
ال	 النصوص	 تدمير	 بأن	 إحساًسا	 العيان	 روايات	شهود	 في	 يسريان	 اللذان	 والخوف	 الحزن	 ويكشف	
يدل	فقط	على	االنهيار	املوشك	للنظام	والسلم،	بل	يدل	أيًضا	على	مستقبل	مهدد،	وإحساس	الضحايا	
بالخسارة،	الذي	يشاركهم	فيه	كثيرون	حول	العالم،	يرتبط	بإدراكهم	أن	الكتب	واملكتبات	هي	نسيج	
الثقافة	النابض	بالحياة،	لذا	فإحراق	الكتب	ينتهك	مثل	الحقيقة	والجمال	والتقدم،	بل	الحضارة	ذاتها.

الفصل الثاني: نشأة املكتبات ووظائفها 

أفضت	 واملكان،	 الزمان	 عبر	 ونقلها	 املعلومات	 حفظ	 من	 والتمكن	 املكتوبة،	 اللغة	 تطور	 منذ	
البردي	 التخزين،	وفتحت	لفائف	 إلى	تجانس	شكل	 التجارب	على	الوسائط	وطرق	تخزين	املعلومات	
الطريق	أمام	استخدام	املخطوطات	الجلدية	التي	تطورت	في	ما	بعد	فظهر	الكتاب	الورقي،	ومع	ظهور	
صيغ	عملية	لنقل	املعلومات	نشرت	على	نطاق	واسع،	أف�شى	نشوء	املجتمعات	الحضرية	إلى	ظهور	
احتياجات	كانت	قوة	دافعة	لتطوير	الكتب	واملكتبات،	وأسهمت	الكتب	واملكتبات	بدورها	في	تسريع	
	في	تقدم	املعرفة	بالقراءة	والكتابة	وتقدم	الثقافة	الحديثة،	ومن	بين	

ً
عجلة	التمدين،	وأثرت	تأثيًرا	مهوال

	
ً

أوائل	املكتبات	املعروفة	تاريخًيا	املكتبة	املصرية	التي	يرجع	تاريخها	إلى	نحو	العام	3000	ق.م،	فضال
على	أن	مجموعات	األلواح	الطينية	لبالد	ما	بين	النهرين	كشفت	النقاب	عن	حكاية	متواصلة	تقريًبا	
لتطور	املكتبات	بدًءا	من	العام	3000	ق.م	على	وجه	التقريب،	وهم	أنشؤوا	أرشيًفا	ملدونات	حكومية	

وقانونية	وتجارية،	وحفظوا	نصوًصا	وأطروحات	عن	الدين	والفلك	والطب	والرياضيات	واألدب.	

أنتجها	 التي	 املكتوبة	 األعمال	 من	 الكبير	 العدد	 إلى	 وباالستناد	 اليونانية،	 املكتبات	 إلى	 وبالنسبة	
اليونانيون،	يميل	املؤرخون	إلى	افتراض	أن	املكتبات	كانت	منتشرة	في	كل	مكان،	كانت	مكتبة	اإلسكندرية	
في	مصر	بكل	تأكيد	أعظم	مكتبة	يونانية،	وقد	أسست	نحو	العام	300	ق.	م	ودمرت	الحًقا	بالتعاقب،	

وربما	احترق	قسم	منها	عام	2))	ق.	م.	

ا	من	التجريب	والتأقلم،	فقد	تطورت	املكتبة	
ً
بحلول	نهاية	القرن	الـ	19	أتمت	املكتبات	ألفيات	ثالث

لتصبح	مؤسسة	تلبي	احتياجات	اجتماعية	أساسية،	ومن	جملة	مسؤولياتها	الكثيرة:	املحافظة	على	
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واإلثنية،	 القومية	 والهويتين	 امللكية	 وحقوق	 واالقتصاد	 للحكومة	 األساس	 تشكل	 التي	 املعلومات	
املعلومات،	 ونشر	 وااليديولوجيات،	 للعالم	 اإلدراكية	 والنماذج	 والعقائد	 األنساق	 ودعم	 وترشيد	

ومؤازرة	التعليم	والتطور	الفكري	والتقدم	االجتماعي،	ودعم	الثقافة	املتقدمة	أو	»الرفيعة	».	و	أو	

الفصل الثالث إطار نظري إلبادة الكتب

ترى	املؤلفة	أن	الهجوم	على	الكتب	واملكتبات	ال	يستهدف	الذات	الفردية	فقط	بل	الثقافة	أيًضا،	
بوصفها	قوام	هوية	الجماعة،	ومن	ثم	فالعنف	ضد	الثقافة	ظاهرة	غالًبا	ما	يأتي	في	ظلها	عنف	سيا�شي،	

واإلبادة	اإلثنية	تأتي	في	ظلها	إبادة	جماعية.

إن	ضحايا	القرن	العشرين	من	الكتب	والبشر	على	حد	سواء	نجمت	معظمها	عن	صراعات	دارت	
حول	نزاعات	سياسية	وأيديولوجية،	وهذه	حقيقة	تشير	إلى	أن	هذين	العنصرين	املثيرين	للخالف	من	

عناصر	املجتمع	اإلنساني،	السياسة	واأليديولوجيا،	يكّونان	إطاًرا	نظرًيا	لفهم	ظاهرة	إبادة	الكتب.

 الفصل الرابع: أملانيا النازية؛ العنصرية والقومية 

فايمر	 جمهورية	 نبذوا	 قد	 املهنية،	 الطبقات	 سيما	 ال	 األملانيون،	 كان	 	1933 العام	 بحلول	
قائم	 مجتمع	 بخصوص	 رؤية	 وهي	 الراديكالية،	 األملانية	 القومية	 أيديولوجيا	 وتبنوا	 والديمقراطية،	
على	النقاء	العرقي	والقوة،	تزعم	هتلر	أيديولوجيا	ارتكزت	جاذبيتها	الوجدانية	القوية	على	جعل	االمة	
املوضوع	األسمى	للوالء،	واستغل	هتلر	التمركز	اإلثني-	مثل	معاداة	السامية	-	الذي	كان	يغلي	ببطء	
وألمد	طويل	في	مراجل	الثقافة	األملانية،	ووصل	إلى	درجة	الغثيان	بفعل	األوضاع	االجتماعية	والسياسية	
	للسمة	الوطنية	لألمة،	والدم	املشترك،	رسوخ	

ً
الحادة،	وفي	املجتمع	األملاني	املنغلق	الذي	أعطى	ثقال

الجذور	في	تربة	متوارثة	و-	وسيادة	مفهوم	الشعب	النقي	-	كان	املثل	األعلى	الهادي	هو	صورة	من	ما�شي	
أملانيا،	تلقفت	األيديولوجيا	النازية	فكرتي	الشعب	و«البقاء	لألصلح«،	وأضافت	إليهما	مصيًرا	إمبريالًيا	
القوة،	 تمجيد	 منهج	 اتباع	 وتم	 األملانية،	 اإلمبراطورية	 واتساع	 الحيوي،	 املجال	 مبدأ	 إلى	 دعا	 خاًصا	

واتقاد	الرغبة	في	مواصلة	برنامج	هتلر،	وهو	إما	القوة	العظمى	وإما	السقوط.	
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الفصل الخامس صربيا الكبرى 

حظي	 الثانية،	 العاملية	 الحرب	 عقب	 في	 يوغسالفيا	 في	 السلطة	 على	 الشيوعيين	 استيالء	 بعد	
في	 الشيوعي	 الحزب	 وفي	 االقتصادية،	 والبنية	 والجيش	 الحكومية	 الوزارات	 في	 مميزة	 بمنزلة	 الصرب	
التي	أقرت	 التسلطية	 املركزية	 تيتو،	تفككت	 بغياب	وريث	مهيمن	بعد	موت	 أرجاء	يوغسالفيا،	لكن	
املسؤولين	 من	 	

ً
بدال محليين	 أفراًدا	 تعين	 األخرى	 الجمهوريات	 بدأت	 وفرضتها،	 الصربية	 االمتيازات	

الصرب،	فكانت	هذه	خسارة	كبيرة	للسلطة	واملنزلة	بالنسبة	إلى	الصرب.	

لقد	سيطر	املحامي	والسيا�شي	الشيوعي	الذي	انقلب	إلى	النزعة	القومية	سلوبودان	ميلوسوفيتش	
متحدثا	لبًقا	استمال	مواطنيه	الصرب	باستدعاء	صور	مثالية	عن	ماض	قروسطي	مجيد،	واللعب	على	
وتر	إحساسهم	باستضعاف	مزمن،	شجعت	حملة	إعالمية	الصرب	على	إدراك	أنفسهم	بوصفهم	كبش	
إلى	 ميلوسوفيتش	 الرغم	من	عدم	وصول	 الصربي	ووطنهم،	وعلى	 الشعب	 دولية	ضد	 في	مؤامرة	 فداء	
مرتبة	الزعيم	املعبود	أو	مستوى	الهيمنة	الشمولية،	كما	هتلر	وصدام	وماو،	ومع	ذلك	كان	قادًرا	على	
حشد	كتلة	حرجة	من	الصرب	خلف	برنامج	سيا�شي	متركز	على	الهوية	واالستحقاقات	الصربية،	وكان	
بارًعا	في	استغالل	األيديولوجيا،	وهي	قومية	إقصائية	متمركزة	حول	اإلثنية،	ودينية	استحالت	الى	قومية	

عنصرية،	وكذلك	الوعد	بإقامة	صربيا	الكبرى	لتحقيق	أهدافه؛	وهي	السلطة	لذاته	والقوة	لصربيا.

وفي	ما	يتعلق	بمحاربة	الثقافة	اإلسالمية	في	البوسنة	تشير	املؤلفة	إلى	أن	القوات	الصربية	عقدت	
العثمانية	 األثرية	 املواقع	 فكانت	 جميعها،	 املسلمين	 ثقافة	 الى	 ترمز	 التي	 املباني	 إزالة	 على	 عزمها	
اإلسالمية	جميعها	 العمارة	 أشكال	 أزيلت	 وقد	 رئيسة،	 ا	عسكرية	

ً
أهداف البوسنة	 مدن	 في	 واملساجد	

بها	أضرار،	ونقلت	 1993،	دمر	نحو	ألف	مسجد،	ولحقت	 شرقي	سوالتش	بال	استثناء	بحلول	عام	
األنقاض	من	مواقعها	للحيلولة	دون	إعادة	تشييدها.

الفصل السادس العراق والكويت وسياسات اإلجرام 

تشير	املؤلفة	إلى	أن	القوات	العراقية	عندما	اجتاحت	الكويت	في	آب/	أغسطس	1990	لم	ُيستهدف	
املواطن	الكويتي	أو	الحكومة	الكويتية	أو	البنية	التحتية	الكويتية	وحسب،	وإنما	استهدفت	املؤسسات	
الثقافية	والتعليمية،	وكانت	املكتبات	ومراكز	املعلومات	األكثر	تضرًرا	من	جراء	الغزو	العراقي	،	إذ	دمر	
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نحو	3)	باملئة	من	مخزون	الكتب	في	املكتبات	املدرسية،	ووفًقا	ألحد	التقديرات	ضاع	أكثر	من	مليون	
التعليمية	 واملراكز	 الكتب	 الشرسة	على	 الحملة	 أن	 إلى	 املؤلف	 تعليمي،	ويشير	 أطفال	وكتاب	 كتاب	
إلى	 الدراسية	 الفصول	 تحويل	 إلى	 األمر	 ووصل	 سلًفا،	 لها	 ا	

ً
ومخطط منهجية	 حملة	 كانت	 والثقافية	

ثكنات	للجنود،	ونهب	منها	أي	�شيء	يمكن	نقله	إلى	العراق،	من	أجهزة	الكمبيوتر	والسجاد	وتركيبات	
اإلضاءة،	وشحنت	كتب	املكتبات	ومحتواها	إلى	بغداد،	أو	استخدمها	الجنود	وقوًدا	للطهي،	أو	دمرت،	

واختفت	مكاتب	أقسام	وملفات	بكاملها.	

الفصل السابع الثورة الثقافية الصينية 

أحدثته	 الذي	 الضرر	 فاق	 الصينيون	قد	 الشيوعيون	 مارسه	 الذي	 التدمير	 أن	 إلى	 املؤلف	 يشير	
اليابان	إبان	محاولتها	اخضاع	الصين	في	أواخر	الثالثينيات	وبداية	األربعينيات	من	القرن	العشرين،	
»أدوات	مشروعات	 بوصفها	 الحزب	 من	 املصنفة	 الخصوص،	 وجه	 على	 العامة	 املكتبات	 كانت	 لقد	
ثقافية«	قد	قدر	لها	أن	تكون	مفاتيح	أساسية	في	إعادة	بناء	الصين	على	أسس	شيوعية،	عن	طريق	
احتياجات	 تلبي	 التي	 املنشورات	 السياق	 هذا	 في	 تقصد	 وهي	 »الثقافة«،	 إلى	 للوصول	 قنوات	 توفير	
الجماهير	وفق	ما	تقرره	األيديولوجيا	الشيوعية،	وكان	لتقلب	السلطة	بين	فصيلي	الحزب	أثر	سلبي	

كبير	في	مكتبات	الصين،	بحيث	كان	عليها	أن	تتواءم	مراًرا	وفق	العقلية	املهيمنة.	

	لقد	رأى	ماو	أن	من	يروجون	لقراءة	الكالسيكيات	الكونفوشية	قد	انحازوا	إلى	الثقافة	اإلمبراطورية	
وخضعت	 البورجوازية،	 الطبقة	 خدمة	 بها	 قصد	 التي	 الكتب	 وأدينت	 يبادوا،	 أن	 ويجب	 القديمة،	

للرقابة،	بينما	روجت	الكتب	التي	تخدم	بوضوح	البروليتاريا.	

الفصل الثامن: التبت ثقافة يحيق بها الخطر 

بدأت	الثورة	الثقافية	في	التبت	في	25	آب/	أغسطس	))19	عندما	غزا	الحرس	األحمر	الكاتدرائية	
املركزية	في	عقب	احتشاد	كبير،	فسحقوا	الصور،	وشوهوا	اللوحات	الجصية،	ودمروا	الكنوز	املبجلة	
املوروثة	عن	البوذية	منذ	قرون،	كانت	األضرار	ماحقة	على	نحو	خاص،	ألن	الكاتدرائية	كانت	تحولت	



مراجعات الكتبالعدد العاشر - ديسمبر/ كانون األول 2019

280

إلى	مخزن	لعدد	هائل	من	اآلثار	التي	أودعت	فيه	من	أديرة	مجاورة،	وألنها	حوت	سجالت	مدنية	ودينية.	
في	 أيام،	وحول	الصينيون	أقدس	مزار	 في	األفنية	خمسة	 الكتب	املقدسة	والوثائق	 استمرت	حرائق	

التبت	)يماثل	الفاتيكان	في	أوروبا(	إلى	»بيت	الضيافة	رقم	5«،	ووضعت	الخنازير	في	الساحة.

وتخريبهم	 عربدتهم	 حجبت	 وقد	 تام،	 اقتناع	 عن	 الكتب	 وأحرقوا	 اآلثار،	 األحمر	 الحرس	 سحق	
حقيقة	أن	تدمير	ثقافة	التبت	كان	بالفعل	سياسة	تبنى	منذ	سنوات،	شجع	أعضاء	الحزب	في	بكين،	

واملسؤولون	املحليون	شاط	الحرس،	ألنه	يخدم	سياسة	اإلبادة	اإلثنية	املستمرة.	

لقد	عطلت	املطابع	في	أرجاء	التبت،	ودمرت	دار	النشر	الحكومية	القديمة	التي	كانت	موجودة	أسفل	
قصر	“بوتاال”،	واملشهورة	بإنتاج	الكتب	املقدسة	الضخمة	البديعة،	وأحرق	دير	“دزوغشين”	وكذلك	
مطبعته	األساسية،	والقوالب	الخشبية	فيه،	ومكتبته،	حتى	سويت	باألرض	ودمر	»ديرزالو”	املعروف	
بأنه	موطن	العالم	البارز	بوتون	رينشين	دروب	الذي	ارتقى	بالبوذية	التبتية	إلى	مرتبة	نضجها	التام،	
بجمعه	كل	نصوص	تينيغور،	وتصنيفه	إياها،	أحرقت	مجلداته	املكتوبة	بخط	اليد	البالغ	عددها	227 
نسبة	 أن	 إلى	 اإلشارة	 وتجدر	 املجمعة،	 اليد	ألعماله	 املكتوبة	بخط	 قلمه،	واألصول	 مجلًدا،	وكذلك	

املطبوعات	والوثائق	التبتية	التي	دمرت	قدرت	بنحو	85	باملئة	مما	تملك	)	0)	باملئة	من	آدابها	(.	

الفصل التاسع صدام األفكار 

أعلى	 	
ً

مثال وبوصفها	 	- النظرية	 الناحية	 من	 الديمقراطية	 اإلنسية	 النزعة	 أن	 إلى	 املؤلفة	 تشير	 	
للتطبيق	-	هي	النقيض	التام	لألجندات	املتطرفة،	سعى	ذوو	النزعة	اإلنسية	إلى	إحداث	تقدم	اجتماعي	
تدريجي	عن	طريق	عمليات	ديمقراطية	ال	تغييرات	سريعة	وراديكالية،	لعلمهم	أن	البشر	يتكبدون	كلفة	
فورية،	 ثورة	 إحداث	 إلى	 فيسعون	 األيديولوجيات	 أبواق	 أما	 السريع،	 التغيير	 أوقات	 أثناء	 في	 باهظة	
بغض	النظر	عن	الكلفة	البشرية	التي	تتطلبها،	إذ	ينحصر	همهم	الوحيد	في	الجماعة،	وبالنسبة	إليهم	

األيديولوجيا	معيار	األشياء	كلها،	لكن	بالنسبة	إلى	ذوي	النزعة	اإلنسية	رفاه	االنسان	هو	املقياس.	

لقد	حدث	انقسام	في	التيارات	الفكرية	بين	من	يسعون	إلى	إدماج	مبادئ	حركة	التنوير	في	البحث	
على	 	- الصادقين	 املؤمنين	 دور	 أّدوا	 ومن	 الفكرية،	 والحرية	 املوضوعية	 على	 القائم	 الليبرالي	 املعرفي	
في	 رغبتهم	 من	 أكبر	 كان	 نظريات	شخصية	 بتأييد	 انشغالهم	 أن	 بمعنى	 	- علمانيين	 كونهم	 من	 الرغم	
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الوصول	إلى	حقيقة	موضوعية.	

ماذا عن العالم العربي، سورية أنموذًجا؟

عرضنا	في	الفصل	السادس	ما	قام	به	النظام	العراقي	في	أثناء	غزوه	الكويت	عام	1990،	من	تدمير	
الكتب،	ونقل	قسم	كبير	منها	من	الكويت	إلى	بغداد،	وهذا	النوع	من	إبادة	الكتب	تم	من	خالل	عملية	
القارئ	وال	 العالم	العربي،	فاألمر	ال	يسر	ال	املؤلف	وال	 في	 الكتاب	 الغزو،	لكن	إن	تحدثنا	عن	وضع	
الناقد	أو	املتابع،	ال	من	قريب	وال	من	بعيد،	طبًعا	املقصود	هو	منع	الكتاب	من	الظهور	واالنتشار	من	
خالل	ممنوعات	ورقابات	عدة	تطال	الكتب	ومؤلفيها،	وحتى	مقتنيها،	فالكتاب	يتعرض	ألشكال	املنع	

املتعددة	ومن	أبرزها	ثالثة	أشكال	معروفة	لدى	القا�شي	والداني،	وهي:	

األول:	منع	الكتاب	من	دخول	حدود	الدولة	العربية،	أي	منع	التوزيع	والتداول	ملنع	انتشار	أفكار	
الكتاب	بين	الناس،	وبوصف	األنظمة	العربية	أنظمة	شمولية	استبدادية،	فهي	ترى	في	املنع	الثقافي،	
أي	منع	انتشار	الكتاب،	جزًءا	من	الحماية	األمنية	لكياناتها	املهزوزة	ديمقراطيا	طبًعا،	واملنع	ألسباب	

سياسية	أو	دينية	أو	اجتماعية.	

الثاني:	منع	طباعة	الكتاب،	أي	إن	وزارات	الثقافة	واإلعالم	في	الدول	العربية	تلجأ	إلى	منع	طباعة	
الكتب،	فيضطر	املؤلف	إلى	طباعة	كتابه	في	دولة	أخرى،	ما	يحرمه	من	متابعيه	وحاضنته	الثقافية،	ما	

دامت	الكتب	غالًبا	تعالج	موضوعات	ومسائل	تتناول	جوانب	من	الواقع	املحلي	امللموس.	

ذاته	 بحد	 وهذا	 للقراء،	 إعارتها	 يحظر	 العامة	 املكتبات	 في	 موجودة	 الكتب	 بعض	 هناك	 الثالث:	
أسلوب	رقابي	آخر	ملنع	انتشار	أفكار	الكتاب	بين	القراء	واملتابعين.

ويعد	النظام	السوري	من	أبرز	الدول	التي	تمنع	الكتب	باألشكال	الثالثة	املذكورة	آنًفا.	

إن	منع	الكتب	في	سورية	والعالم	العربي	هو	بحد	ذاته	صورة	من	صور	اإلبادة،	فإذا	كانت	الكتب	
تمنع	من	الطباعة	والتداول	واإلعارة	بحسب	أشكال	املنع	املذكورة	آنًفا،	فإن	هذا	معناه	موت	الكتاب،	
إذ	إن	حياة	الكتاب	هي	حرية	توزيعه	وانتشاره	وقراءته	في	أكبر	وسط	متابع،	فإن	منع	من	ذلك،	فسيحرم	

من	عملية	التلقي	واملتابعة،	ومن	ثم	أقرب	ما	يكون	إلى	أنه	يعدم	ويموت.
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و«آيات	 خليفة،	 مصطفى	 ملؤلفها	 “القوقعة”	 رواية	 السوري	 النظام	 منعها	 التي	 الكتب	 ومن	
العظم،	 جالل	 صادق	 د.	 الراحل	 السوري	 للمفكر	 التحريم”	 و«ذهنية	 رشدي،	 لسلمان	 شيطانية”	
و”زيارة	السادات	وبؤس	السالم	العادل”	تأليف	د.	صادق	جالل	العظم،	و«سوريا	الدولة	املتوحشة”	
مليشيل	سورا،	و«مذكرات	أكرم	الحوراني”.	ويذكر	الكاتب	املسرحي	السوري	أحمد	إسماعيل	أن	كتابه	
ُمِنع	من	الطباعة	من	قبل	وزارة	اإلعالم،	وكانت	وزارة	الثقافة	قد	رفضت	 املسرحي	“القا�شي	محمد”	
كتابه	اآلخر	بعنوان	»رقصة	العاشق«،	واملفارقة	أن	املؤلف	أرسل	عمله	إلى	مسابقة	الشارقة	لإلبداع	

األول،	وفاز	الكتاب	سنة	2000	بجائزة	الشارقة	لتلك	السنة!	

النشر	 التعبير	وحرية	 بسبب	غياب	حرية	 كتبه	 تمنع	 كاتب	حر	معرض	ألن	 أي	 إن	 القول	 صفوة	
العربية	 الدول	 في	 الوضع	 يشابهه	 في	سورية	 ِكر	

ُ
ذ وما	 أيًضا،	 الصحافية	 الحريات	 وغياب	 والتأليف،	

األخرى،	لكن	وتيرة	القمع	واملنع	أشد	وأق�شى	وأم�شى	لدى	النظام	السوري	منه	إلى	باقي	األنظمة	العربية،	
فالنظام	الذي	يبيد	البشر	ليس	صعًبا	عليه	إطالقا	أن	يبيد	الكتب	)أي	إن	منع	الكتب	يعني	إعدامها(.	

يتجزأ	من	 الكتب،	بوصفها	جزًءا	ال	 إبادة	 في	إضاءة	جانب	مظلم	من	حرب	 إسهام	فريد	 الكتاب	
واإلطالقية	 بالعدمية	 وتتسم	 التاريخ،	 عبر	 املتطرفة	 القوى	 إليها	 تلجأ	 والبشرية،	 اإلثنية	 اإلبادة	
والشمولية،	وهي	تتصارع	منذ	القديم،	وحتى	يومنا	الراهن	مع	قوى	السالم	والثقافة	واملعرفة	والتنوير	
	طاملا	هناك	قوى	

ً
والخير	والتقدم	ورفاهة	اإلنسان	وسعادته،	وهذا	الصراع	يبدو	أنه	سيستمر	طويال

التعامل	مع	اآلخر	املختلف	 في	 إلى	التطرف	 النزعات	التمييزية	واالنتقامية،	لذا	فهي	تلجأ	 تتغذى	من	
	أو	قوميا	أو	سياسًيا	أو	أيديولوجًيا.	

ً
دينيا

ينفع	 الروح،	ماذا	 بْت	 ّيِ
ُ
غ للكيان	املعنوي	لإلنسان،	فاإلنسان	روح	وجسد،	إن	 إبادة	 الكتب	 إبادة	

الجسد	في	استمرار	الحياة	الطبيعية	املعافاة	والسليمة؟.	

كتاب	مهم	ومميز	وجدير	بالقراءة	والتمحيص	في	تفاصيله	وموضوعاته	وأفكاره	الرئيسة.	




