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بيرت فور�سكال

ال�ساب امل�ستفز ورائد احلريات املغمور

د. همدان زيد دماج 

العامل يتذكر فور�سكال

القرن  حتى  فور�ضكال  اكت�ضافات  ظلت 

عن  املعرفة  م�ضادر  اأهــم  متثل  ع�رس  التا�ضع 

اجلزيرة  جنوب  يف  والنباتية  احليوانية  احلياة 

العربية، هذا على الرغم من اأن معظم اكت�ضافاته 

مت  حتى  الن�ضيان  طي  ظلت  ــرى  الأخ النباتية 

1920. ول تزال املجموعة  العرتاف بها عام 

النباتية التي جمعها خالل البعثة ال�ضتك�ضافية 

مبتحف  املحفوظة  الــكــنــوز  ـــرب  واأك اأهـــم  مــن 

النباتات يف كوبنهاجن.

مرة  فور�ضكال  يتذكر  بــداأ  العامل  اأن  غري 

عندما  هذا  كان  الغياب.  من  عقود  بعد  اأخــرى 

حول  »اأفــكــار  املهم  كتابه  طبع  اإعـــادة  متــت 

لم يعش عالم النبات، والمفكر السويدي، بيتر فورسكال طوياًل؛ لكن حياته القصيرة كانت حافلة باإلنجازات العلمية والفكرية، وبالمغامرات 

والتجارب الرائدة. حياٌة عنوانها النبوغ والتحدي الخاّلق ال يمكن إال أن تثير كل معاني التقدير واإلعجاب.

قبل أكثر من مئتين وخمسين عامًا، وبعد أيام من معاناته من الحمى، مات فورسكال، وهو لم ُيكمل عامه الثالث والثالثين، في منزل 

عتيق في مدينة صغيرة ُتسمى »يريم«، في وسط اليمن. مات حزينًا دون أن يعرف أن العالم سيحتفل به يومًا ما كرائد للحريات المدنية 

في أوروبا، وأن فصائل من النبات ستحمل اسمه إلى أبد اآلبدين. 

أستاذه  أراد  عندما  ولهذا  ُيستفز،  أن  السهل  من  وكان  عنيدة،  شخصية  ذا  كان  لكنه  واسعة؛  معرفة  ذا  موهوبًا،  طالبًا  فورسكال  كان 

اليوم  ُيعرف  الذي  القارص،  النبات اإلبري  النباتات لم يجد أفضل من  النبات المشهور، إطالق اسم فورسكال على أحد  لينيوس، عالم 

علميًا ب�»فورسكاليا تيناسيميا«؛ ليس ألن هذا النوع من النبات الذي زرعه لينيوس في حديقة منزله في »أوبساال« نشأ من البذور التي 

أرسلها فورسكال من رحلته االستكشافية إلى الجزيرة العربية فحسب، بل وألن »لمس نبات إبري قارص هو أمٌر محفوٌف بالمخاطر مثل 

الدخول في شجار مع فورسكال« حسب قول لينيوس.

عنوة  نشرها  التي  المدنية،  الحريات  حول  المتقدمة  أفكاره  عارضوا  من  أمام  متحديًا  يقف  جعلته  التي  هي  هذه  فورسكال  شخصية 

البعثة  في  وجوده  أثناء  واجهته  التي  والتحديات  الصعوبات  كل  يحتمل  جعلته  التي  وهي  المدنية«،  الحرية  حول  »أفكار  كتابه  في 

االستكشافية إلى الوطن العربي، التي انطلقت عام 1761.

الوقت  ذلك  1970. ومنذ  املدنية« عام  احلرية 

ُعقد العديد من املوؤمترات والندوات العلمية التي 

نقبت يف اآثاره الفكرية وكر�ضته كواحد من رواد 

احلريات املدنية يف اأوروبا والعامل خالل القرن 

الثامن ع�رس.

عام  اليون�ضكو،  مكتب  اأقــام  القاهرة،  يف 

ال�ضحافة  حرية  حــول  نقا�س  حلقة   ،2011
العربية  بالرتجمة  احتفاًء  التعبري،  وحرية 

الـ250  الذكرى  فور�ضكال، على هام�س  لكتاب 

احتفلت  التي  ال�ضتك�ضافية  البعثة  لنطالق 

من  �ضل�ضلة  عقد  مت  حيث  ر�ضميًا،  الدمنارك  بها 

البالد،  اأنحاء  جميع  يف  العلمية  املحا�رسات 

اإ�ضدار طوابع بريدية خا�ضة م�ضتوحاة  كما مت 

من تفا�ضيل البعثة.

ومفكراً  عــاملــًا  فور�ضكال  يعد  مل  وهــكــذا 
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والفكري  العلمي  موروثه  اأ�ضبح  بل  مغموراً، 

وتفا�ضيل حياته الغنية بالأحداث حمل اهتمام 

الدار�ضني واملتخ�ض�ضني يف �ضتى اأقطار العامل. 

ال�ضعيدة:  »العربية  ندوة  هام�س  وعلى  موؤخراً، 

اإىل اجلزيرة  العلمية  نيبور وفور�ضكال والرحلة 

العربية«)1(، التي عقدت يف نوفمرب 2015، مت، 

الحتفاء  اأملانيا،  �ضمايل  »غوتنغن«  مدينة  يف 

على  فور�ضكال  ل�ضم  الرخامية  ال�ضارة  بو�ضع 

درا�ضته  خالل  فيه  عا�س  الذي  املنزل  جــدران 

اجلامعية هناك.

طفولته ون�ساأته

عام  يناير   11 يف  فور�ضكال  بيرت  ــد  ول

كانت حينها  التي  هل�ضنكي،  مدينة  1732 يف 
تتبع ال�ضويد، وعا�س طفولته فيها. وعلى الرغم 

الثالثة،  يف  كان  عندما  توفيت  والدته  اأن  من 

على  واحــدة  واأخــت  �ضقيقني  مع  تربى  وكونه 

�ضعيدة.  كانت  طفولته  اأن  اإل  اأبيه؛  زوجــة  يد 

لفور�ضكال  كان والده كاهنًا؛ ولهذا كان مقدراً 

اأخرى  اهتمامات  اأن  اإل  دين؛  رجل  ي�ضبح  اأن 

جذبت انتباهه، على الرغم من درا�ضته الالهوت 

وهو  بها  التحق  التي  اأوبــ�ــضــال،  جامعة  يف 

فون  توما�س  ي�ضري  العمر.  مــن  العا�رسة  يف 

فاي�ضك)2( اإىل اأن دخول فور�ضكال اجلامعة وهو 

يف العا�رسة مل يكن م�ضتغربًا اآنذاك؛ اإذ اإن اأكرث 

من ثلث طالب اجلامعة كانوا حتت �ضن اخلام�ضة 

ع�رسة. مل ميكث فور�ضكال يف اأوب�ضال خالل تلك 

والده  يد  على  ليتلقى  فغادرها  كثرياً،  الفرتة 

تعليمًا خا�ضًا يف الالتينية واليونانية، قبل اأن 

اأ�ضبح  وقد   1751 عام  اأخرى  مرة  اإليها  يعود 

اأكادميية  حياة  ق�ضة  لتبداأ  ع�رسة،  الثامنة  يف 

غاية يف التنوع والإبهار.

اهتمامات ومعارف متعددة

اأوبــ�ــضــال بـــداأ فــور�ــضــكــال يف درا�ــضــة  يف 

النبات،  بعلم  اهتم  ما  �رسعان  لكن  الالهوت؛ 

وعمل عن قرب مع عامل النبات ال�ضهري لينيو�س، 

والعربية.  العربية  اللغتني  درا�ضة  اإىل  اإ�ضافة 

النبات  وعلم  الــالهــوت  بني  اجلمع  هــذا  كــان 

معلميه،  اأحد  اأن  خا�ضة  لهتماماته،  منا�ضبًا 

ويدعى اأولوف �ضيل�ضي�س، كان قد ا�ضتهر بقيامة 

املقد�س.  الكتاب  نباتات  على  مهمة  بدرا�ضات 

ولهذا مل يكن م�ضتغربًا اأن تكون درا�ضة النباتات 

املذكورة يف الكتاب املقد�س واحدة من املهام 

خالل  فور�ضكال  بها  ا�ضطلع  التي  الرئي�ضية 

اإىل  ال�ضهرية  ال�ضتك�ضافية  البعثة  يف  تواجده 

الوطن العربي.

بعد �ضنتني من تواجده يف جامعة »اأوب�ضال« 

والتي  »غوتنغن«،  جامعة  اإىل  فور�ضكال  انتقل 

التي  »هانوفر«  مملكة  يف  تقع  حينها  كانت 

مع  خا�س  باحتاد  عالقة  على  اآنـــذاك  كانت 

مملكة بريطانيا العظمى. يف جامعة »غوتنغن«، 

الربيطانية،  بالثقافة  ملحوظ  ب�ضكل  املتاأثرة 

ا�ضتمر فور�ضكال يف درا�ضة الالهوت، كما در�س 

امل�ضت�رسق  يد  على  ال�رسقية  واللغات  الفل�ضفة 

اأن  من  الرغم  وعلى  ميخالي�س.  ج.  الربوفي�ضور 

الفل�ضفة  نحو  متزايد  ب�ضكل  اجتهت  درا�ضاته 

فاإنه ظل على توا�ضل دائم مع اأ�ضتاذه لينيو�س 

يف »اأوب�ضال«، وكان يزوده بالبذور واحل�رسات 

عن  دافــع   1756 عــام  يف  يطلبها.  كــان  التي 

مبادئ  ب�ضاأن  بـ»�ضكوك  املعنونة  اأطروحته 

معجبني  اأ�ضاتذته  كان  املعا�رسة«.  الفل�ضفة 

بدقته؛ غري اأنهم كانوا يعتقدون اأنه ذهب بعيداً 

ال�ضك. يف املقابل  فيما يتعلق مبوقفه من مبداأ 

اأطروحته ومعتداً  كان فور�ضكال يوؤمن باأهمية 

بها؛ حتى اإنه قام بعد اأربع �ضنوات بن�رس طبعة 

مقدمة جديدة  مع  كوبنهاغن،  منها يف  جديدة 

م�ضورة  على  بناًء  »اعتدُت،  يلي:  ما  فيها  كتب 

مبحاولة  العلمية  درا�ضاتي  اإجراء  على  والدي، 

بكتابة  القيام  ثــم  �ضيء  كــل  وتفنيد  دح�س 

معرفتها.  يل  ت�ضنى  التي  والتف�ضريات  املربرات 

العالم بدأ يتذكر فورسكال مرة أخرى بعد عقود من الغياب. 
كان هذا عندما تم إعادة طبع كتابه المهم »أفكار حول الحرية 
من  العديد  ُعقد  الوقت  ذلك  ومنذ   .1970 عام  المدنية« 
المؤتمرات والندوات العلمية التي نقبت في آثاره الفكرية 

وكرسته كواحد من رواد الحريات المدنية

من كوبنهاجن اإىل �ضنعاءكتاب فور�ضكال التي ا�ضدرها نيبورالعربية ال�ضعيدة توركيل هان�ضن
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كانت النتيجة اأن بداأت ال�ضكوك تظهر من تلقاء 

نف�ضها، بعد اأن كنُت اأ�ضعى اإليها«)3(.

الفيل�ضوف  باأفكار  كثرياً  فور�ضكال  تاأثر 

اأعماله  قــراأ  اأن  بعد  هيوم  ديفيد  ال�ضكتلندي 

العملي  الأملانية. وكان موقفهما  ترجمتها  يف 

جمعتهما؛  التي  الأ�ضياء  بني  من  الفل�ضفة  من 

الذين  العلماء  من  ا�ضتنكاره  عن  عرّبَ  فكالهما 

»مل  والــذيــن  نظرياتهم،  يف  اأنف�ضهم  يدفنون 

ا�ضتنتاجاتهم...  من  اأي  بالتجربة يف  ي�ضتعينوا 

اإل  عليها  احل�ضول  ميكن  ل  التي  التجربة،  تلك 

مع  واحلديث  احلــوارات  العامة ويف  احلياة  يف 

الآخرين«)4(.

يف  املتحفظة  غــري  الــبــحــث  بيئة  كــانــت 

»غــوتــنــغــن«، ومــنــاخ احلــريــة، هــو مــا افتقده 

اأواخر  ال�ضويد  اإىل  عاد  عندما  كثرياً  فور�ضكال 

الدرا�ضية.  منحته  انتهاء  بعد   ،1756 خريف 

خ�ضو�ضيًا  مدر�ضًا  عمل  نف�ضه  يعيل  ولكي 

الثالثة  ابن  هــورن،  غو�ضتاف  يوهان  للكونت 

ع�رسة حينها، كما قام بتدري�س الكيمياء واأبدى 

اهتمامًا كبرياً بالزراعة.

مل يكن فور�ضكال منّظراً مبعنى الكلمة، على 

ع�ضواً  وتعيينه  كفيل�ضوف  جناحه  من  الرغم 

تلك  ففي  »غوتنغن«.  يف  العلوم  اأكادميية  يف 

القت�ضاد،  بدرا�ضة  كبرياً  اهتمامًا  اأظهر  الفرتة 

الذي و�ضفه بـ»العلم احلر واملفيد، والذي تتعدد 

ا�ضتخداماته يف كل مكان«، كما جاء يف ر�ضالة 

يف  اأ�ضتاذه  ميخالي�س،  الربفي�ضور  اإىل  كتبها 

حما�رساً  لتعيينه  حماولته  اأن  غري  »غوتنغن«. 

ذكر  اأن  بعد  بالف�ضل،  بـــاءت  القت�ضاد  يف 

بريت�س،  اأندر�س  اأوب�ضال،  يف  القت�ضاد  اأ�ضتاذ 

ل�ضغل  موؤهاًل  يكن  مل  فور�ضكال  اأن  تقريره،  يف 

اهتمامًا  اأكرث  الأ�ضا�س  يف  كان  واأنه  املن�ضب 

بعلم النبات.

بعدها بثالث �ضنوات طلب فور�ضكال الإذن 

للدفاع عن اأطروحة كتبها يف القت�ضاد بعنوان 

»عن زراعة املروج«؛ لكن طلبه ُرف�س، فقرر اأن 

يتحول اإىل مو�ضوع اآخر كان قد �ُضغف به اأي�ضًا، 

األ وهو »علم القانون«. يف العام نف�ضه مت، يف 

املعنونة  اأطروحته  عن  الإعالن  الفل�ضفة،  كلية 

بـ»اأفكار حول احلرية املدنية«، التي كتبها يف 

والالتينية،  ال�ضويدية  باللغتني  �ضفحات  ع�رس 

وهو الأمر الذي مل يكن ماألوفًا من قبل.

للتعاطي  خا�س  منهج  لفور�ضكال  كــان 

اإىل ق�ضايا  مع مبادئ حقوق الإن�ضان، وتطرق 

المــتــيــازات  ق�ضية  مثل  ح�ضا�ضة،  خالفية 

كانت  الدين.  ورجال  للنبالء  متنح  كانت  التي 

ا�ضتقاللية الفرد بالن�ضبة له ل ميكن اأن تتحقق 

يرى  وكان  م�ضمونة.  حقوقه  تكون  عندما  اإل 

تقلي�س  يف  توؤثر  التي  هي  المتيازات  هذه  اأن 

حقوق الآخرين، مبينًا اأنه »يجب اأن يكون لكل 

كما  العامة  الأعباء  من  معقولة  ح�ضة  �ضخ�س 

من املزايا واملنافع«)5(.

طباعة  فور�ضكال  طلب  الكلية  رف�ضت 

حكومة  اإىل  اللجوء  قــرر  اأنــه  غري  الأطــروحــة؛ 

طلبه  لكن  العدلية؛  جمل�س  خالل  من  الدولة، 

�ضجاعًا  قراراً  اتخذ  حينها  اأي�ضًا.  هناك  رُف�س 

اجلمهور  على  وتوزيعها  الأطــروحــة  بطباعة 

كان  الأكادميي.  الو�ضط  بذلك  متجاهاًل  العام، 

على املطبعة قبل اأن توافق على طباعة الكتاب 

الرقيب املعتمد  اإذن م�ضبق من  اأن حت�ضل على 

خط �ضري البعثة ال�ضتك�ضافية للعربية ال�ضعيدة

�ضارع با�ضمه يف ا�ضتكهومل
اللوحة الرخامية يف مكان �ضكنة يف مدينة غوتنغن
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اأولراي�س،  نيكول�س  ال�ضيد  اآنــذاك،  اململكة  يف 

من  بالكثري  القيام  فور�ضكال  على  فر�س  الذي 

الن�س  من  العبارات  بع�س  وحذف  التعديالت 

التي  تلك  خا�ضة  الن�رس،  رخ�ضة  اإعطائه  قبل 

ال�ضحافة  حلرية  اجلــذريــة  باملطالب  تتعلق 

الو�ضع  اإىل  تتعر�س  التي  تلك  اأو  والطباعة 

ال�ضيا�ضي اآنذاك.

اأفكار حول احلرية املدنية

ي�ضري فون فاي�ضاك اإىل اأن ح�ضول فور�ضكال 

اآنذاك على الإذن بطباعة الكتاب يثري ال�ضتغراب؛ 

�ضد  بت�ضدده  معروفًا  كان  اأولراي�س  فالرقيب 

احلريات ال�ضحفية، م�ضيفًا اأن �ضاحب املطبعة 

�ضالفيو�س،  لر�س  ويدعى  الكتاب،  طبعت  التي 

كان متواطئًا دون �ضك مع فور�ضكال يف طباعة 

الكتاب؛ ف�ضالفيو�س نف�ضه يف كتاب ن�رسه قبل 

الق�ضايا  من  العديد  اإىل  تطرق  قد  كان  اأعــوام 

اإىل كونه  اإ�ضافة  التي تعاطى معها فور�ضكال، 

املجددين  �ضمن  ُيعتربان  كانا  وفور�ضكال 

اجلزء  من  القادمني  ال�ضويديني  الراديكاليني 

الفنلندي للمملكة اآنذاك.

كان فور�ضكال يعرف املخاطر التي ينطوي 

ُخ�ضم  ــوام  اأع ع�رسة  فقبل  كتابه؛  ن�رس  عليها 

ملدة  اأوب�ضال،  اأ�ضاتذة  اأحد  اإهري،  يوهان  راتب 

باللغة  لأطروحتني  اإجازته  ب�ضبب  كامل  عام 

منع  مت  كما  املدنية،  احلكومة  عن  الالتينية 

�ضالفيو�س من ن�رسهما على الرغم من اأن الرقيب 

كان قد اأجازهما. ومع هذا اأقدم فور�ضكال على 

الراأي  اأن يكون نطاق حرية  اآماًل  طباعة كتابه 

قد حت�ضن منذ ذلك احلني.

يف اليوم نف�ضه الذي ُطبع فيه كتاب »اأفكار 

اإىل  العدلية  جمل�س  دعا  املدنية«،  احلرية  حول 

�ضالفيو�س،  وا�ضتدعي  الأمــر،  ملناق�ضة  اجتماع 

الذي قام بعر�س خمطوطة الكتاب على املجل�س 

مو�ضحًا  اأولراي�س،  الرقيب  ترخي�س  وعليها 

الكتاب  ن�ضخ  كل  ــذ  اأخ قد  كــان  فور�ضكال  اأن 

يكن  مل  باأنه  اأفــاد  اأولراي�س  الرقيب  املطبوعة. 

مطابقًا  �ضيكون  اأجازه  الذي  الكتاب  اأن  يعرف 

فور�ضكال  اأما  املمنوعة.  فور�ضكال  لأطروحة 

قام بحذف  الرقيب،  اأنه، ومب�ضاعدة  اأو�ضح  فقد 

جميع النقاط ال�ضيا�ضية احل�ضا�ضة، واأن الكتاب، 

بناء على ذلك، ُيعترب ن�ضًا خمتلفًا متامًا عن ذلك 

الذي مت فح�ضه والعرتا�س عليه يف وقت �ضابق.

ن�ضخ  جميع  م�ضادرة  العدلية  جمل�س  قرر 

قام  كما  لفور�ضكال،  حتذيراً  واأ�ضدر  الكتاب، 

بف�ضل الرقيب اأولراي�س. عندما مت تفتي�س منزل 

من  ن�ضخة  اأي  على  العثور  يتم  مل  فور�ضكال 

مل  مطبوعة  ن�ضخة   500 اإجمايل  ومن  الكتاب، 

يتم م�ضادرة �ضوى 79 فقط مت حرقها. اأما بقية 

على  توزيعها  فور�ضكال  ا�ضتطاع  فقد  الن�ضخ 

ن�ضخ  اإعادة  اجلامعة، كما مت  املهتمني وطالب 

املخطوطة الأ�ضلية اأكرث من مرة.

ـــادى بها  ن الــتــي  الإ�ــضــالحــات  تــكــن  مل 

الإطالق؛  على  ب�ضيطة  هذا  كتابه  فور�ضكال يف 

وال�ضتئناف  التظلم  يف  بــاحلــق  طــالــب  فقد 

فر�س  اأراد  كما  فيها،  امل�ضكوك  الأحكام  �ضد 

باإلغاء  بو�ضوح  وطالب  ــدًل،  ع اأكــرث  �رسائب 

الوظائف  على  احل�ضول  يف  النبالء  امتيازات 

العليا، وباإ�ضالح نظام نقابة التجار وال�ضناع، 

واإن�ضاء املدار�س لالأطفال من الطبقات ال�ضعبية. 

وال�ضفافية  التعبري  زيادة حرية  اأي�ضًا  اأراد  كما 

حجب  بعدم  مطالبته  اإىل  بالإ�ضافة  العامة، 

»عيون  عن  العامة«  »املنافع  يخ�س  ما  كل 

املواطنني«.

الكتاب،  ت�ضمنها  التي  املطالب  اأن  �ضك  ل 

حتى بعد تعديالت الرقيب، كانت مده�ضة حقًا؛ 

املطالب  نف�ضها  هي  اأنها  عرفنا  اإذا  خا�ضة 

الفرن�ضي  ـــالن  الإع ت�ضمنها  التي  واحلــقــوق 

�ضدر  الذي  واملواطن  الإن�ضان  حلقوق  العاملي 

بعد 30 عامًا)6(.

في  الصادر  المدنية«،  الحرية  حول  »أفكار  كتاب  يحتوي 
نهاية خريف 1759، على أربع وعشرين مقالة تضمنت نقدًا 
صريحًا للوجهاء من أصحاب المناصب واألموال، »الذين زادت 
سبيل  في  نفوذهم  واستغلوا  البالد،  على  سطوتهم 

الحصول على االمتيازات على حساب الشعب«

مدينة تعز
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احلرية اأغلى ما ميلكه الإن�سان

يحتوي كتاب »اأفكار حول احلرية املدنية«، 

اأربع  على   ،1759 خريف  نهاية  يف  ال�ضادر 

وع�رسين مقالة ت�ضمنت نقداً �رسيحًا للوجهاء 

زادت  »الذين  والأموال،  املنا�ضب  اأ�ضحاب  من 

�ضطوتهم على البالد، وا�ضتغلوا نفوذهم يف �ضبيل 

احل�ضول على المتيازات على ح�ضاب ال�ضعب«، 

وال�ضحافة،  ــراأي  ال حرية  اإىل  بو�ضوح  داعيًا 

اأن يعرب عن  ال�ضعب من خاللها  ي�ضتطيع  »التي 

كل ما ي�ضيبه من ظلم وجور«.

املدنية  احلرية  اأن  اأي�ضًا  فور�ضكال  كتب 

اإل عندما مُتنح »لكل فرد من  ل تكون حقيقية 

وعدم  نف�ضه  اإفــادة  اأجــل  من  املجتمع«  اأفــراد 

واأغلى  »اأعز  اأن  ال�رسر بالآخرين، مبينًا  اإحلاق 

واأن  بعد حياته هي حريته،  الإن�ضان  ما ميلكه 

اخلطر الأكرب الذي يهدد هذه احلرية ياأتي دائمًا 

من اأولئك الأكرث نفوذاً وقوة يف البالد، من خالل 

منا�ضبهم اأو مراكزهم الجتماعية اأو ثرواتهم«، 

م�ضتنتجًا اأن »حياة وقوة احلرية املدنية تتمثل 

يف حكومة حمدودة، وحرية غري حمدودة للكلمة 

احلكم  يف  ال�ضفافية  اأهمية  وحول  املكتوبة«. 

ي�ضيف قائاًل: »من احلقوق املهمة يف املجتمع 

احلر ال�ضماح بحرية امل�ضاهمة يف بناء ورفاهية 

املجتمع«، وهو الأمر الذي لن يتحقق اإل عندما 

ت�ضبح »�ضوؤون الدولة معروفة للجميع«، وعندما 

»يكون ممكنًا للجميع التعبري عن راأيهم حولها 

بحرية«، مو�ضحًا اأنه »عندما ل يكون هذا الأمر 

متاحًا ل ت�ضتحق احلرية ا�ضمها«.

يف اإحدى مقالت الكتاب يبني فور�ضكال اأن 

حرية التعبري ل ميكن اأن ت�رس كثرياً بـ»الوحي 

اأو �رسف  الأ�ضا�ضية احلكيمة،  الإلهي، والقوانني 

مت  �ضواء  دائمًا،  تنت�رس  احلقيقة  لأن  الأفــراد؛ 

اإنكارها اأم الدفاع عنها«. كما نادى يف مقالة 

يكون  اأن  »ينبغي  الذي  التعليم  بحرية  اأخــرى 

الهتمام  اأهمية  على  للجميع«، م�ضدداً  مفتوحًا 

تعزيز  �ضاأنها  مــن  الــتــي  العامة  بــاملــدار�ــس 

املهارات وحريتها بحيث ميكن اأن يح�ضل الفرد 

اأن املقالة التا�ضعة من  على تعليم كامل«. غري 

اآنذاك،  كتابه كانت هي الأكرث حتديًا لل�ضلطات 

والطباعة  ال�ضحافة  اأن حرية  حيث ن�ضت على 

�ضاأن  »مــن  واأن  للعنف،  الوحيد  البديل  هــي 

احلكومة احلكيمة اأن تدع رعاياها يعربون عن 

ا�ضتيائهم بوا�ضطة الأقالم بدًل من البنادق«.

كانت  املطلقة  امللكية  اأن  من  الرغم  وعلى 

اآراء فور�ضكال  قد انتهت يف ال�ضويد اآنذاك، فاإن 

العامة  بحق  ومطالبته  املدنية،  احلريات  حول 

وم�ضاركتهم  بحرية،  اآرائــهــم  عن  التعبري  يف 

فتم  الكثري من اجلدل،  اأحدثت  والرثوة،  لل�ضلطة 

فور�ضكال  ي�ضت�ضلم  مل  م�ضّدد.  لتحقيق  اإخ�ضاعه 

للتهديد، فقام مبرا�ضلة امللك »اأدولف فريدريك« 

مبا�رسة، �ضاكيًا ما حدث من اأمر الكتاب وحرق 

ن�ضخه؛ اإل اأن امللك اأ�ضدر توبيخًا �ضديد اللهجة، 

خيار  من  لفور�ضكال  يرتك  مل  رمبا  الذي  الأمر 

عرب  املــوؤقــت،  الهروب  ورمبــا  الر�ضوخ،  �ضوى 

بالبعثة  لاللتحاق  له  املقدم  العر�س  قبوله 

ال�ضتك�ضافية العلمية ال�ضهرية اإىل الوطن العربي 

مع جمموعة من العلماء واملتخ�ض�ضني.

البعثة ال�ضتك�ضافية اإىل العربية ال�ضعيدة

تعد البعثة ال�ضتك�ضافية امللكية الدمناركية 

بها  اأمر  والتي   ،1761 عام  العربي  العامل  اإىل 

امللك فريدريك اخلام�س، واحدة من اأهم البعثات 

يف  العربي  الوطن  اإىل  العلمية  ال�ضتك�ضافية 

القرن الثامن ع�رس؛ فقد كان امللك يرى يف تلك 

البعثة فر�ضته الفريدة لتحقيق انت�ضارات علمية 

وتخلِّد  حياته  يف  كبرية  �ضعبية  ُتك�ضبه  عظيمة 

احل�ضول  اإىل  البعثة  هدفت  الأبــد.  اإىل  ــراه  ذك

التاريخ  عن  ودقيقة  جديدة  معلومات  على 

واجلغرافيا يف املنطقة العربية، فما كان متاحًا 

يف ذلك الوقت من معلومات عن هذا اجلزء من 

العامل كان ع�ضوائيًا وغري دقيق. كما هدفت اإىل 

الطالع على النقو�س والكتابات واملخطوطات، 

التي  واحليوانات  والنباتات  الأزهــار  ودرا�ضة 

تعي�س يف املنطقة العربية، والندماج يف حياة 

ف اإىل عاداتهم وتقاليدهم 
ّ
العرب اليومية والتعر

وفنون العمارة العربية.

بني  وتنقلت  ــوام،  اأع �ضتة  البعثة  ا�ضتمرت 

اليمن،  م�رس،  تركيا،  منها:  ــدول،  ال من  عديد 

الهند، اإيران، والعراق. تاألف طاقم البعثة من �ضتة 

متخ�ض�ضني، منهم: عامل الفيزياء والريا�ضيات 

نيبور باملالب�س اليمنية�ضياد عربي
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ر�ضم  مهمة  اإليه  اأوكلت  )الــذي  نيبور  كار�ضنت 

واخلبري  اللغة  وعامل  املالية(،  والأمور  اخلرائط 

اإىل  القدمية فريدريك فون هافن،  الكتابات  يف 

اإليه  اأوكلت  فقد  فور�ضكال  اأما  اآخرين.  جانب 

كل  عن  الالزمة  والعينات  الوثائق  جمع  مهمة 

املنطقة.  يف  والنبات  احليوان  عامل  يخ�س  ما 

لالأ�ضف مل ي�ضتطع اأحد من اأع�ضاء البعثة العودة 

نيبور،  عــدا  ما  جميعًا  ومــاتــوا  ديــارهــم،  اإىل 

يف  الف�ضل  له  وكان  كوبنهاجن  اإىل  عاد  الذي 

املحافظة على تاريخ واإجنازات البعثة املبهرة، 

والتي كان منها ر�ضم اأول خريطة دقيقة للبالد 

العربية، واكت�ضاف وتدوين العديد من نباتاتها 

الدقيقة  الر�ضومات  اإىل  اإ�ضافة  وحيواناتها، 

الباحثني  �ضاعدت  التي  القدمية  املدن  لأطالل 

ال�رسقية،  الكتابات  رمــوز  فك  على  بعد  فيما 

اأجيال  تعاقبت  وقد  امل�ضمارية.  الكتابة  ومنها 

البعثة،  جمعتها  التي  املــواد  على  العلماء  من 

والتي ل تزال م�ضدراً لكت�ضافات جديدة حتدث 

كل يوم.

البعثة  وقـــائـــع  اإىل  نــتــعــر�ــس  و�ـــضـــوف 

مقالة  يف  التف�ضيل  من  باملزيد  ال�ضتك�ضافية 

ا�ضتك�ضافات  من  البعثة  احتوته  ملا  اأخـــرى، 

ذكر  والتي  مثرية،  درامــيــة  واأحـــداث  متعددة 

بع�ضها الكاتب الدمناركي توركيل هان�ضن، يف 

كتابه املمتع »من كوبنهاجن اإىل �ضنعاء«)7(.

اإجنازات فور�سكال خالل البعثة

البعثة  يف  فور�ضكال  اإ�ــضــهــامــات  كــانــت 

كانت  فقد  ومتعددة؛  رئي�ضية  ال�ضتك�ضافية 

املنطقة  يف  واحلــيــوانــات  النباتات  ــة  ــض درا�

منها  مادية  عينات  جمع  اإىل  اإ�ضافة  العربية، 

البعثة.  اأهداف  اأولويات  العلمي من  لال�ضتخدام 

اعتمد فور�ضكال على طريقة علمية متميزة قام 

جمع  من  ومتكن  لينيو�س،  اأ�ضتاذه  بتطويرها 

املختلفة  النباتات  من  نوع   900 يقارب  ما 

بجمع  قــام  كما  العربية.  اأ�ضمائها  وتــدويــن 

يف  جميعها  و�ضعت  كثرية  حيوانية  عينات 

نيبور  ا�ضتطاع  كبرية  خ�ضبية  �ضناديق  �ضبعة 

اأن ير�ضل بع�ضها اإىل كوبنهاجن؛ اإل اأنها اأهملت 

ل�ضنوات، وعندما ُفتحت كان جزٌء كبرٌي منها قد 

ف�ضد وتلف.

من  نيبور  متكن  عودته  من  �ضنوات  بعد 

التي  فور�ضكال  ومالحظات  مذكرات  جتميع 

بن�رسها  وقام  ورقية،  ق�ضا�ضة   1800 مالأت 

عام 1776 يف عدة كتب، منها كتاب »درا�ضات 

على احليوانات والنباتات امل�رسية والعربية«، 

ا�ضتطاع  احلـــيـــوان«.  عــامل  »و�ــضــف  وكــتــاب 

فور�ضكال خالل البعثة اكت�ضاف ف�ضائل جديدة 

من احليوانات املائية الهالمية املعروفة با�ضم 

الأ�ضماك  من  اأخــرى  جديدة  ــواع  واأن »�ضالرب«، 

26 نوعًا  اأكرث من  البحر. كما دّون  وهالميات 

الطيور  من  نوعًا  و17  املرجانية  ال�ضعب  من 

واأكرث من 62 نوعًا من احل�رسات. ولعقود طويلة 

من  والنبات  احليوان  بعامل  املهتمون  احتفل 

داخل وخارج الدمنارك بهذه الكت�ضافات.

ن�ضيطًا  البعثة  خـــالل  فــور�ــضــكــال  كـــان 

مغامرات  �ضنواتها  خــالل  وعــا�ــس  ومــتــوقــداً، 

جاأ�س  رباطة  واأثبت  غنية،  ومواقف  واأحداثًا 

اإنقاذ  يف  �ضببًا  كانت  بطولية  و�ضجاعة  عالية 

يف  اأ�ضتاذه  كتب  موقف.  من  اأكــرث  يف  البعثة 

دوره  عن  ميخالي�س،  الربفي�ضور  »غوتنغن«، 

لكي  وِلــَد  باأنه  القول  »ميكن  قائاًل:  البعثة  يف 

يكون يف البعثة ال�ضتك�ضافية، فلم يكن ينزعج 

الراحة، فقد  اأو قلت �ضبل وو�ضائل  اإذا ما غابت 

العربية  احلياة  منط  على  واعتاد  �ضبوراً  كان 

وهذا  تقاليدها،  ح�ضب  وعا�س  كبرية،  ب�رسعة 

فورسكال  بيتر  حياة  في  المتعمقة  النظرة  أن  شك  ال 
التي كان سيتركها  القصيرة تجعلنا نتخيل حجم اإلنجازات 
بالسعادة  سيشعر  كان  ربما  طوياًل.  يعيش  أن  له  ُقدر  لو 
نهائيًا،  الصحافة  عن  الرقابة  رفع  بقرار  عرف  أنه  لو  الغامرة 
وأن التاريخ المعاصر سيتذكره كأحد رواد الحرية في السويد

النبات الإبري القار�س املعروف علميًا  بـفور�ضكاليا تينا�ضيميا
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 �رسوري اإذا ما اأراد الإن�ضان اأن ينعم مبتعة 
ٌ
اأمر

فلم  واإل  العربية،  الأرا�ضي  يف  والتنقل  ال�ضفر 

هذه  كل  يجد  اأن  لي�ضتطيع  العلماء  اأبــرع  يكن 

الكت�ضافات«.

البعثة  ــنــوات  �ــض خـــالل  فــور�ــضــكــال  ــل  ظ

املتبادلة  ر�ضائله  عرب  يتابع  ال�ضتك�ضافية 

ال�ضحافة  حريات  تطورات  اآخــر  اأ�ضاتذته  مع 

واحلقوق املدنية يف بالده، والتي كان ياأمل اأن 

بداأت  قد  كانت  التي  الربملان  فرتة  يف  تتحقق 

عندما  اأمل  بخيبة  اأ�ضيب  لكنه  مغادرته؛  قبيل 

الق�ضية  هــذه  تاأجيل  قــرر  الــربملــان  اأن  عــرف 

بع�س  بني  متبادلة  ر�ضالة  يف  امل�ضتقبل.  اإىل 

»اإذا عاد  اأحدهم:  الفرتة كتب  تلك  طالبه خالل 

فور�ضكال اإىل الوطن فمن املرجح اأن تبداأ احلرب 

بعد  وتعط�ضًا«.  �رساوة  اأكرث  وب�ضكل  جديد،  من 

اأخــرياً  الربملان  اأ�ضدر  عندما  عديدة  �ضنوات 

يكن  مل  والطباعة  ال�ضحافة  حــريــة  قــانــون 

فور�ضكال لالأ�ضف على قيد احلياة.

نهاية درامية

يف العام الثالث من بدء البعثة ال�ضتك�ضافية، 

»�ضنعاء«،  اإىل  »تعز«  مدينة  من  طريقها  ويف 

باملالريا.  فور�ضكال  اإ�ضابة  البعثة  طبيب  اأكد 

وا�ضلت البعثة �ضريها �ضماًل نحو مدينة »اإب«، 

بعد اأن خ�ض�ضوا حماراً لفور�ضكال متدد ج�ضده 

املنهك على ظهره، حماوًل دون جدوى اأن يلحق 

البعثة  اأع�ضاء  التي كانت حتمل بقية  باجلمال 

اآلم فور�ضكال  ا�ضتدت  الرحلة  ومعداتهم. خالل 

ي�ضيل على  واأ�ضبح وجهه مزرقًا، وقيئه  كثرياً، 

التوقف  اإىل  البعثة  ا�ضطر  مما  احلمار،  جوانب 

عافيته،  ي�ضرتد  اأن  اأمل  على  �ضغرية،  قرية  يف 

جبال  منحدرات  عرب  رحلتهم  يوا�ضلوا  اأن  قبل 

»�ُضمارة« ال�ضاهقة.

يف �ضباح اليوم التايل اأدركوا اأنه لن يكون 

فا�ضتاأجروا  وحـــده،  احلــمــار  ــوب  رك مبــقــدوره 

هوؤلء،  لكن  حلمله؛  الأهــايل  من  العمال  بع�س 

البعثة  اأفراد  ياأتوا. كان  انتظار طويل، مل  وبعد 

يخ�ضون اأن يهبط عليهم الليل وهم يف عوار�س 

�ضوى  حل  من  يجدوا  مل  لذلك  ال�ضاهقة،  اجلبال 

ربط فور�ضكال على ظهر اأحد اجلمال، لت�ضتاأنف 

مدينة  املغرب  قبيل  لت�ضل  طريقها  القافلة 

طوياًل،  فور�ضكال  فيها  ي�ضمد  مل  التي  »يرمي«، 

يكمل  اأن  دون   1763 يوليو   11 يف  فمات 

اأن  يعرف  اأن  ودون  والثالثني،  الثالث  عامه 

ت�ضييعه كما يجب،  باإمكانهم  لن يكون  زمالءه 

ق�ضي  مكان  يف  حفرة  يف  »�ضيدفن  ــه  اأن ول 

خارج املدينة، �ضينب�ضها الل�ضو�س بعد يومني، 

افرت�ضوا  كنز  عن  بحثًا  التابوت،  ويك�رسون 

قبل  العراء«)9(،  فيه، ملقني بجثته يف  وجوده 

املدينة  حاكم  لدى  البعثة  اأع�ضاء  يتدخل  اأن 

الذي اأمر اأحد الأهايل اليهود باإعادة اجلثة اإىل 

التابوت  على  ح�ضوله  مقابل  ودفنها  احلفرة 

اخل�ضبي املك�ضور)10(.

خامتة

حياة  يف  املتعمقة  الــنــظــرة  اأن  �ــضــك  ل 

حجم  نتخيل  جتعلنا  الق�ضرية  فور�ضكال  بيرت 

اأن  له  ُقــدر  لو  �ضيرتكها  كان  التي  الإجنـــازات 

بال�ضعادة  �ضي�ضعر  كــان  رمبــا  طــويــاًل.  يعي�س 

عن  الرقابة  رفع  بقرار  عرف  اأنــه  لو  الغامرة 

املعا�رس  الــتــاريــخ  واأن  نهائيًا،  ال�ضحافة 

بل  ال�ضويد،  يف  احلرية  رواد  كاأحد  �ضيتذكره 

اأي�ضًا. النبات  علماء  اأهم  وكاأحد  اأوروبــا،  ويف 

احلريات  ورائد  النبات،  عامل  ا�ضتطاع  لقد 

لي�س  ق�ضري،  عمر  خالل  الكثري  اإجناز  املدنية، 

ولكن  فقط؛  والعلمي  الفكري  امل�ضتوى  على 

واإذا كانت هذه  اأي�ضًا.  ال�ضخ�ضي  على امل�ضتوى 

حتظ  مل  وامللهمة  الفذة  العبقرية  ال�ضخ�ضية 

بالهتمام الكايف من قبل الدار�ضني واملهتمني 

يف العامل اإل موؤخراً، فاإنها ل تزال لالأ�ضف �ضبه 

جمهولة يف الوطن العربي، الذي عا�س فور�ضكال 

لغته،  وحتــدث  ربــوعــه،  يف  ـــرية  الأخ �ضنواته 

العديد من نباتاته وحيواناته،  واكت�ضف ودّون 

ومات �ضابًا يف اإحدى مدنه ال�ضغرية.
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