بيرت فور�سكال
ال�شاب امل�ستفز ورائد احلريات املغمور
د .همدان زيد دماج
ً
طويال؛ لكن حياته القصيرة كانت حافلة باإلنجازات العلمية والفكرية ،وبالمغامرات
لم يعش عالم النبات ،والمفكر السويدي ،بيتر فورسكال
ّ
الخالق ال يمكن إال أن تثير كل معاني التقدير واإلعجاب.
حياة عنوانها النبوغ والتحدي
والتجارب الرائدة.
ٌ
ً
عاما ،وبعد أيام من معاناته من الحمى ،مات فورسكال ،وهو لم ُيكمل عامه الثالث والثالثين ،في منزل
قبل أكثر من مئتين وخمسين
ً
ً
يوما ما كرائد للحريات المدنية
حزينا دون أن يعرف أن العالم سيحتفل به
عتيق في مدينة صغيرة تُ سمى «يريم» ،في وسط اليمن .مات
في أوروبا ،وأن فصائل من النبات ستحمل اسمه إلى أبد اآلبدين.
ً
ً
موهوبا ،ذا معرفة واسعة؛ لكنه كان ذا شخصية عنيدة ،وكان من السهل أن ُيستفز ،ولهذا عندما أراد أستاذه
طالبا
كان فورسكال
لينيوس ،عالم النبات المشهور ،إطالق اسم فورسكال على أحد النباتات لم يجد أفضل من النبات اإلبري القارص ،الذي ُيعرف اليوم
ً
علميا بـ«فورسكاليا تيناسيميا»؛ ليس ألن هذا النوع من النبات الذي زرعه لينيوس في حديقة منزله في «أوبساال» نشأ من البذور التي
محفوف بالمخاطر مثل
أمر
ٌ
أرسلها فورسكال من رحلته االستكشافية إلى الجزيرة العربية فحسب ،بل وألن «لمس نبات إبري قارص هو ٌ
الدخول في شجار مع فورسكال» حسب قول لينيوس.
ً
متحديا أمام من عارضوا أفكاره المتقدمة حول الحريات المدنية ،التي نشرها عنوة
شخصية فورسكال هذه هي التي جعلته يقف
في كتابه «أفكار حول الحرية المدنية» ،وهي التي جعلته يحتمل كل الصعوبات والتحديات التي واجهته أثناء وجوده في البعثة
االستكشافية إلى الوطن العربي ،التي انطلقت عام .1761

العامل يتذكر فور�سكال

ظلت اكت�شافات فور�سكال حتى القرن
التا�سع ع�رش متثل �أه��م م�صادر املعرفة عن
احلياة احليوانية والنباتية يف جنوب اجلزيرة
العربية ،هذا على الرغم من �أن معظم اكت�شافاته
النباتية الأخ��رى ظلت طي الن�سيان حتى مت
االعرتاف بها عام  .1920وال تزال املجموعة
النباتية التي جمعها خالل البعثة اال�ستك�شافية
م��ن �أه���م و�أك�ب�ر ال��ك��ن��وز املحفوظة مبتحف
النباتات يف كوبنهاجن.
غري �أن العامل ب��د�أ يتذكر فور�سكال مرة
�أخ��رى بعد عقود من الغياب .كان هذا عندما
مت��ت �إع���ادة طبع كتابه املهم «�أف��ك��ار حول
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احلرية املدنية» عام  .1970ومنذ ذلك الوقت
ُعقد العديد من امل�ؤمترات والندوات العلمية التي

نقبت يف �آثاره الفكرية وكر�سته كواحد من رواد
احلريات املدنية يف �أوروبا والعامل خالل القرن
الثامن ع�رش.
يف القاهرة� ،أق��ام مكتب اليون�سكو ،عام
 ،2011حلقة نقا�ش ح��ول حرية ال�صحافة
احتفاء بالرتجمة العربية
وحرية التعبري،
ً
لكتاب فور�سكال ،على هام�ش الذكرى الـ250
النطالق البعثة اال�ستك�شافية التي احتفلت
بها الدمنارك ر�سمياً ،حيث مت عقد �سل�سلة من
املحا�رضات العلمية يف جميع �أنحاء البالد،
كما مت �إ�صدار طوابع بريدية خا�صة م�ستوحاة
من تفا�صيل البعثة.
وه��ك��ذا مل يعد فور�سكال ع��امل�� ًا ومفكراً

مغموراً ،بل �أ�صبح موروثه العلمي والفكري
وتفا�صيل حياته الغنية بالأحداث حمل اهتمام
الدار�سني واملتخ�ص�صني يف �شتى �أقطار العامل.
م�ؤخراً ،وعلى هام�ش ندوة «العربية ال�سعيدة:
نيبور وفور�سكال والرحلة العلمية �إىل اجلزيرة
العربية»( ،)1التي عقدت يف نوفمرب  ،2015مت،
يف مدينة «غوتنغن» �شمايل �أملانيا ،االحتفاء
بو�ضع ال�شارة الرخامية ال�سم فور�سكال على
ج��دران املنزل الذي عا�ش فيه خالل درا�سته
اجلامعية هناك.

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

المؤتمرات والندوات العلمية التي نقبت في آثاره الفكرية
وكرسته كواحد من رواد الحريات المدنية

طفولته ون�ش�أته

ول��د بيرت فور�سكال يف  11يناير عام
 1732يف مدينة هل�سنكي ،التي كانت حينها
تتبع ال�سويد ،وعا�ش طفولته فيها .وعلى الرغم
من �أن والدته توفيت عندما كان يف الثالثة،
وكونه تربى مع �شقيقني و�أخ��ت واح��دة على
يد زوج��ة �أبيه؛ �إال �أن طفولته كانت �سعيدة.
كان والده كاهناً؛ ولهذا كان مقدراً لفور�سكال
�أن ي�صبح رجل دين؛ �إال �أن اهتمامات �أخرى
جذبت انتباهه ،على الرغم من درا�سته الالهوت
يف جامعة �أوب�����س��اال ،التي التحق بها وهو
يف العا�رشة م��ن العمر .ي�شري توما�س فون
فاي�سك(� )2إىل �أن دخول فور�سكال اجلامعة وهو
يف العا�رشة مل يكن م�ستغرب ًا �آنذاك؛ �إذ �إن �أكرث
من ثلث طالب اجلامعة كانوا حتت �سن اخلام�سة
ع�رشة .مل ميكث فور�سكال يف �أوب�ساال خالل تلك
الفرتة كثرياً ،فغادرها ليتلقى على يد والده
تعليم ًا خا�ص ًا يف الالتينية واليونانية ،قبل �أن
يعود �إليها مرة �أخرى عام  1751وقد �أ�صبح
يف الثامنة ع�رشة ،لتبد�أ ق�صة حياة �أكادميية
غاية يف التنوع والإبهار.
اهتمامات ومعارف متعددة

يف �أوب�����س��اال ب���د�أ ف��ور���س��ك��ال يف درا���س��ة
الالهوت؛ لكن �رسعان ما اهتم بعلم النبات،
وعمل عن قرب مع عامل النبات ال�شهري لينيو�س،

العربية ال�سعيدة توركيل هان�سن

كتاب فور�سكال التي ا�صدرها نيبور

�إ�ضافة �إىل درا�سة اللغتني العربية والعربية.
ك��ان ه��ذا اجلمع بني ال�لاه��وت وعلم النبات
منا�سب ًا الهتماماته ،خا�صة �أن �أحد معلميه،
ويدعى �أولوف �سيل�سي�س ،كان قد ا�شتهر بقيامة
بدرا�سات مهمة على نباتات الكتاب املقد�س.
ولهذا مل يكن م�ستغرب ًا �أن تكون درا�سة النباتات
املذكورة يف الكتاب املقد�س واحدة من املهام
الرئي�سية التي ا�ضطلع بها فور�سكال خالل
تواجده يف البعثة اال�ستك�شافية ال�شهرية �إىل
الوطن العربي.
بعد �سنتني من تواجده يف جامعة «�أوب�ساال»
انتقل فور�سكال �إىل جامعة «غوتنغن» ،والتي
كانت حينها تقع يف مملكة «هانوفر» التي
كانت �آن���ذاك على عالقة باحتاد خا�ص مع
مملكة بريطانيا العظمى .يف جامعة «غوتنغن»،
املت�أثرة ب�شكل ملحوظ بالثقافة الربيطانية،
ا�ستمر فور�سكال يف درا�سة الالهوت ،كما در�س

من كوبنهاجن �إىل �صنعاء

الفل�سفة واللغات ال�رشقية على يد امل�ست�رشق
الربوفي�سور ج .ميخالي�س .وعلى الرغم من �أن
درا�ساته اجتهت ب�شكل متزايد نحو الفل�سفة
ف�إنه ظل على توا�صل دائم مع �أ�ستاذه لينيو�س
يف «�أوب�ساال» ،وكان يزوده بالبذور واحل�رشات
التي ك��ان يطلبها .يف ع��ام  1756داف��ع عن
�أطروحته املعنونة بـ«�شكوك ب�ش�أن مبادئ
الفل�سفة املعا�رصة» .كان �أ�ساتذته معجبني
بدقته؛ غري �أنهم كانوا يعتقدون �أنه ذهب بعيداً
فيما يتعلق مبوقفه من مبد�أ ال�شك .يف املقابل
كان فور�سكال ي�ؤمن ب�أهمية �أطروحته ومعتداً
بها؛ حتى �إنه قام بعد �أربع �سنوات بن�رش طبعة
جديدة منها يف كوبنهاغن ،مع مقدمة جديدة
بناء على م�شورة
كتب فيها ما يلي:
ُ
«اعتدتً ،
والدي ،على �إجراء درا�ساتي العلمية مبحاولة
دح�ض وتفنيد ك��ل �شيء ث��م القيام بكتابة
املربرات والتف�سريات التي ت�سنى يل معرفتها.
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�شارع با�سمه يف ا�ستكهومل

اللوحة الرخامية يف مكان �سكنة يف مدينة غوتنغن

كانت النتيجة �أن بد�أت ال�شكوك تظهر من تلقاء
كنت �أ�سعى �إليها»(.)3
نف�سها ،بعد �أن ُ
ت�أثر فور�سكال كثرياً ب�أفكار الفيل�سوف
اال�سكتلندي ديفيد هيوم بعد �أن ق��ر�أ �أعماله
يف ترجمتها الأملانية .وكان موقفهما العملي
من الفل�سفة من بني الأ�شياء التي جمعتهما؛
فكالهما عبرّ َ عن ا�ستنكاره من العلماء الذين
يدفنون �أنف�سهم يف نظرياتهم ،وال��ذي��ن «مل
ي�ستعينوا بالتجربة يف �أي من ا�ستنتاجاتهم...
تلك التجربة ،التي ال ميكن احل�صول عليها �إال
يف احلياة العامة ويف احل��وارات واحلديث مع
الآخرين»(.)4

ك��ان��ت بيئة ال��ب��ح��ث غ�ير املتحفظة يف
«غ��وت��ن��غ��ن» ،وم��ن��اخ احل��ري��ة ،ه��و م��ا افتقده
فور�سكال كثرياً عندما عاد �إىل ال�سويد �أواخر
خريف  ،1756بعد انتهاء منحته الدرا�سية.
ولكي يعيل نف�سه عمل مدر�س ًا خ�صو�صي ًا
للكونت يوهان غو�ستاف ه��ورن ،ابن الثالثة
ع�رشة حينها ،كما قام بتدري�س الكيمياء و�أبدى
اهتمام ًا كبرياً بالزراعة.
مل يكن فور�سكال منظّ راً مبعنى الكلمة ،على
الرغم من جناحه كفيل�سوف وتعيينه ع�ضواً
يف �أكادميية العلوم يف «غوتنغن» .ففي تلك
الفرتة �أظهر اهتمام ًا كبرياً بدرا�سة االقت�صاد،

الذي و�صفه بـ«العلم احلر واملفيد ،والذي تتعدد
ا�ستخداماته يف كل مكان» ،كما جاء يف ر�سالة
كتبها �إىل الربفي�سور ميخالي�س� ،أ�ستاذه يف
«غوتنغن» .غري �أن حماولته لتعيينه حما�رضاً
يف االقت�صاد ب���اءت بالف�شل ،بعد �أن ذكر
�أ�ستاذ االقت�صاد يف �أوب�ساال� ،أندر�س بريت�ش،
يف تقريره� ،أن فور�سكال مل يكن م�ؤه ًال ل�شغل
املن�صب و�أنه كان يف الأ�سا�س �أكرث اهتمام ًا
بعلم النبات.
بعدها بثالث �سنوات طلب فور�سكال الإذن
للدفاع عن �أطروحة كتبها يف االقت�صاد بعنوان
«عن زراعة املروج»؛ لكن طلبه ُرف�ض ،فقرر �أن
يتحول �إىل مو�ضوع �آخر كان قد �شُ غف به �أي�ضاً،
�أال وهو «علم القانون» .يف العام نف�سه مت ،يف
كلية الفل�سفة ،الإعالن عن �أطروحته املعنونة
بـ«�أفكار حول احلرية املدنية» ،التي كتبها يف
ع�رش �صفحات باللغتني ال�سويدية والالتينية،
وهو الأمر الذي مل يكن م�ألوف ًا من قبل.
ك��ان لفور�سكال منهج خا�ص للتعاطي
مع مبادئ حقوق الإن�سان ،وتطرق �إىل ق�ضايا
خالفية ح�سا�سة ،مثل ق�ضية االم��ت��ي��ازات
التي كانت متنح للنبالء ورجال الدين .كانت
ا�ستقاللية الفرد بالن�سبة له ال ميكن �أن تتحقق
�إال عندما تكون حقوقه م�ضمونة .وكان يرى
�أن هذه االمتيازات هي التي ت�ؤثر يف تقلي�ص
حقوق الآخرين ،مبين ًا �أنه «يجب �أن يكون لكل
�شخ�ص ح�صة معقولة من الأعباء العامة كما
من املزايا واملنافع»(.)5
رف�ضت الكلية طلب فور�سكال طباعة
الأط��روح��ة؛ غري �أن��ه ق��رر اللجوء �إىل حكومة
الدولة ،من خالل جمل�س العدلية؛ لكن طلبه
رفُ�ض هناك �أي�ضاً .حينها اتخذ قراراً �شجاع ًا
بطباعة الأط��روح��ة وتوزيعها على اجلمهور
العام ،متجاه ًال بذلك الو�سط الأكادميي .كان
على املطبعة قبل �أن توافق على طباعة الكتاب
�أن حت�صل على �إذن م�سبق من الرقيب املعتمد

يف اململكة �آن��ذاك ،ال�سيد نيكوال�س �أولراي�ش،
الذي فر�ض على فور�سكال القيام بالكثري من
التعديالت وحذف بع�ض العبارات من الن�ص
قبل �إعطائه رخ�صة الن�رش ،خا�صة تلك التي
تتعلق باملطالب اجل��ذري��ة حلرية ال�صحافة
والطباعة �أو تلك التي تتعر�ض �إىل الو�ضع
ال�سيا�سي �آنذاك.

يحتوي كتاب «أفكار حول الحرية المدنية» ،الصادر في
ً
نقدا
نهاية خريف  ،1759على أربع وعشرين مقالة تضمنت
ً
صريحا للوجهاء من أصحاب المناصب واألموال« ،الذين زادت
سطوتهم على البالد ،واستغلوا نفوذهم في سبيل
الحصول على االمتيازات على حساب الشعب»

�أفكار حول احلرية املدنية

ي�شري فون فاي�ساك �إىل �أن ح�صول فور�سكال
�آنذاك على الإذن بطباعة الكتاب يثري اال�ستغراب؛
فالرقيب �أولراي�ش كان معروف ًا بت�شدده �ضد
احلريات ال�صحفية ،م�ضيف ًا �أن �صاحب املطبعة
التي طبعت الكتاب ،ويدعى الر�س �سالفيو�س،
كان متواطئ ًا دون �شك مع فور�سكال يف طباعة
الكتاب؛ ف�سالفيو�س نف�سه يف كتاب ن�رشه قبل
�أع��وام كان قد تطرق �إىل العديد من الق�ضايا
التي تعاطى معها فور�سكال� ،إ�ضافة �إىل كونه
وفور�سكال كانا ُيعتربان �ضمن املجددين
الراديكاليني ال�سويديني القادمني من اجلزء
الفنلندي للمملكة �آنذاك.
كان فور�سكال يعرف املخاطر التي ينطوي
عليها ن�رش كتابه؛ فقبل ع�رشة �أع��وام ُخ�صم
راتب يوهان �إهري� ،أحد �أ�ساتذة �أوب�ساال ،ملدة
عام كامل ب�سبب �إجازته لأطروحتني باللغة
الالتينية عن احلكومة املدنية ،كما مت منع
�سالفيو�س من ن�رشهما على الرغم من �أن الرقيب
كان قد �أجازهما .ومع هذا �أقدم فور�سكال على
طباعة كتابه �آم ًال �أن يكون نطاق حرية الر�أي
قد حت�سن منذ ذلك احلني.
يف اليوم نف�سه الذي طُ بع فيه كتاب «�أفكار
حول احلرية املدنية» ،دعا جمل�س العدلية �إىل
اجتماع ملناق�شة الأم��ر ،وا�ستدعي �سالفيو�س،
الذي قام بعر�ض خمطوطة الكتاب على املجل�س
وعليها ترخي�ص الرقيب �أولراي�ش ،مو�ضح ًا
�أن فور�سكال ك��ان قد �أخ��ذ كل ن�سخ الكتاب

مدينة تعز

املطبوعة .الرقيب �أولراي�ش �أف��اد ب�أنه مل يكن
يعرف �أن الكتاب الذي �أجازه �سيكون مطابق ًا
لأطروحة فور�سكال املمنوعة� .أما فور�سكال
فقد �أو�ضح �أنه ،ومب�ساعدة الرقيب ،قام بحذف
جميع النقاط ال�سيا�سية احل�سا�سة ،و�أن الكتاب،
بناء على ذلكُ ،يعترب ن�ص ًا خمتلف ًا متام ًا عن ذلك
الذي مت فح�صه واالعرتا�ض عليه يف وقت �سابق.
قرر جمل�س العدلية م�صادرة جميع ن�سخ
الكتاب ،و�أ�صدر حتذيراً لفور�سكال ،كما قام
بف�صل الرقيب �أولراي�ش .عندما مت تفتي�ش منزل
فور�سكال مل يتم العثور على �أي ن�سخة من
الكتاب ،ومن �إجمايل  500ن�سخة مطبوعة مل
يتم م�صادرة �سوى  79فقط مت حرقها� .أما بقية
الن�سخ فقد ا�ستطاع فور�سكال توزيعها على
املهتمني وطالب اجلامعة ،كما مت �إعادة ن�سخ
املخطوطة الأ�صلية �أكرث من مرة.
مل ت��ك��ن الإ���ص�لاح��ات ال��ت��ي ن���ادى بها

فور�سكال يف كتابه هذا ب�سيطة على الإطالق؛
فقد ط��ال��ب ب��احل��ق يف التظلم واال�ستئناف
�ضد الأحكام امل�شكوك فيها ،كما �أراد فر�ض
�رضائب �أك�ثر ع��دالً ،وطالب بو�ضوح ب�إلغاء
امتيازات النبالء يف احل�صول على الوظائف
العليا ،وب�إ�صالح نظام نقابة التجار وال�صناع،
و�إن�شاء املدار�س للأطفال من الطبقات ال�شعبية.
كما �أراد �أي�ض ًا زيادة حرية التعبري وال�شفافية
العامة ،بالإ�ضافة �إىل مطالبته بعدم حجب
كل ما يخ�ص «املنافع العامة» عن «عيون
املواطنني».
ال �شك �أن املطالب التي ت�ضمنها الكتاب،
حتى بعد تعديالت الرقيب ،كانت مده�شة حقاً؛
خا�صة �إذا عرفنا �أنها هي نف�سها املطالب
واحل��ق��وق التي ت�ضمنها الإع�ل�ان الفرن�سي
العاملي حلقوق الإن�سان واملواطن الذي �صدر
بعد  30عاماً(.)6

127

�صياد عربي
احلرية �أغلى ما ميلكه الإن�سان

يحتوي كتاب «�أفكار حول احلرية املدنية»،
ال�صادر يف نهاية خريف  ،1759على �أربع
وع�رشين مقالة ت�ضمنت نقداً �رصيح ًا للوجهاء
من �أ�صحاب املنا�صب والأموال« ،الذين زادت
�سطوتهم على البالد ،وا�ستغلوا نفوذهم يف �سبيل
احل�صول على االمتيازات على ح�ساب ال�شعب»،
داعي ًا بو�ضوح �إىل حرية ال��ر�أي وال�صحافة،
«التي ي�ستطيع ال�شعب من خاللها �أن يعرب عن
كل ما ي�صيبه من ظلم وجور».
كتب فور�سكال �أي�ض ًا �أن احلرية املدنية
ال تكون حقيقية �إال عندما تمُ نح «لكل فرد من
�أف��راد املجتمع» من �أج��ل �إف��ادة نف�سه وعدم
�إحلاق ال�رضر بالآخرين ،مبين ًا �أن «�أعز و�أغلى
ما ميلكه الإن�سان بعد حياته هي حريته ،و�أن
اخلطر الأكرب الذي يهدد هذه احلرية ي�أتي دائم ًا
من �أولئك الأكرث نفوذاً وقوة يف البالد ،من خالل
منا�صبهم �أو مراكزهم االجتماعية �أو ثرواتهم»،
م�ستنتج ًا �أن «حياة وقوة احلرية املدنية تتمثل
يف حكومة حمدودة ،وحرية غري حمدودة للكلمة
املكتوبة» .وحول �أهمية ال�شفافية يف احلكم
ي�ضيف قائالً« :من احلقوق املهمة يف املجتمع
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احلر ال�سماح بحرية امل�ساهمة يف بناء ورفاهية
املجتمع» ،وهو الأمر الذي لن يتحقق �إال عندما
ت�صبح «�ش�ؤون الدولة معروفة للجميع» ،وعندما
«يكون ممكن ًا للجميع التعبري عن ر�أيهم حولها
بحرية» ،مو�ضح ًا �أنه «عندما ال يكون هذا الأمر
متاح ًا ال ت�ستحق احلرية ا�سمها».
يف �إحدى مقاالت الكتاب يبني فور�سكال �أن
حرية التعبري ال ميكن �أن ت�رض كثرياً بـ«الوحي
الإلهي ،والقوانني الأ�سا�سية احلكيمة� ،أو �رشف
الأف��راد؛ لأن احلقيقة تنت�رص دائماً� ،سواء مت
�إنكارها �أم الدفاع عنها» .كما نادى يف مقالة
�أخ��رى بحرية التعليم الذي «ينبغي �أن يكون
مفتوح ًا للجميع» ،م�شدداً على �أهمية االهتمام
ب��امل��دار���س العامة ال��ت��ي م��ن �ش�أنها تعزيز
املهارات وحريتها بحيث ميكن �أن يح�صل الفرد
على تعليم كامل» .غري �أن املقالة التا�سعة من
كتابه كانت هي الأكرث حتدي ًا لل�سلطات �آنذاك،
حيث ن�صت على �أن حرية ال�صحافة والطباعة
ه��ي البديل الوحيد للعنف ،و�أن «م��ن �ش�أن
احلكومة احلكيمة �أن تدع رعاياها يعربون عن
ا�ستيائهم بوا�سطة الأقالم بد ًال من البنادق».
وعلى الرغم من �أن امللكية املطلقة كانت

قد انتهت يف ال�سويد �آنذاك ،ف�إن �آراء فور�سكال
حول احلريات املدنية ،ومطالبته بحق العامة
يف التعبري عن �آرائ��ه��م بحرية ،وم�شاركتهم
لل�سلطة والرثوة� ،أحدثت الكثري من اجلدل ،فتم
�إخ�ضاعه لتحقيق م�ش ّدد .مل ي�ست�سلم فور�سكال
للتهديد ،فقام مبرا�سلة امللك «�أدولف فريدريك»
مبا�رشة� ،شاكي ًا ما حدث من �أمر الكتاب وحرق
ن�سخه؛ �إال �أن امللك �أ�صدر توبيخ ًا �شديد اللهجة،
الأمر الذي رمبا مل يرتك لفور�سكال من خيار
�سوى الر�ضوخ ،ورمب��ا الهروب امل���ؤق��ت ،عرب
قبوله العر�ض املقدم له لاللتحاق بالبعثة
اال�ستك�شافية العلمية ال�شهرية �إىل الوطن العربي
مع جمموعة من العلماء واملتخ�ص�صني.
البعثة اال�ستك�شافية �إىل العربية ال�سعيدة
تعد البعثة اال�ستك�شافية امللكية الدمناركية
�إىل العامل العربي عام  ،1761والتي �أمر بها
امللك فريدريك اخلام�س ،واحدة من �أهم البعثات
اال�ستك�شافية العلمية �إىل الوطن العربي يف
القرن الثامن ع�رش؛ فقد كان امللك يرى يف تلك
البعثة فر�صته الفريدة لتحقيق انت�صارات علمية
عظيمة ُتك�سبه �شعبية كبرية يف حياته وتخلِّد
ذك��راه �إىل الأب��د .هدفت البعثة �إىل احل�صول
على معلومات جديدة ودقيقة عن التاريخ
واجلغرافيا يف املنطقة العربية ،فما كان متاح ًا
يف ذلك الوقت من معلومات عن هذا اجلزء من
العامل كان ع�شوائي ًا وغري دقيق .كما هدفت �إىل
االطالع على النقو�ش والكتابات واملخطوطات،
ودرا�سة الأزه��ار والنباتات واحليوانات التي
تعي�ش يف املنطقة العربية ،واالندماج يف حياة
والتعرف �إىل عاداتهم وتقاليدهم
العرب اليومية
ّ
وفنون العمارة العربية.
ا�ستمرت البعثة �ستة �أع��وام ،وتنقلت بني
عديد من ال��دول ،منها :تركيا ،م�رص ،اليمن،
الهند� ،إيران ،والعراق .ت�ألف طاقم البعثة من �ستة
متخ�ص�صني ،منهم :عامل الفيزياء والريا�ضيات

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

النبات الإبري القار�ص املعروف علمي ًا بـفور�سكاليا تينا�سيميا

كار�سنت نيبور (ال��ذي �أوكلت �إليه مهمة ر�سم
اخلرائط والأمور املالية) ،وعامل اللغة واخلبري
يف الكتابات القدمية فريدريك فون هافن� ،إىل
جانب �آخرين� .أما فور�سكال فقد �أوكلت �إليه
مهمة جمع الوثائق والعينات الالزمة عن كل
ما يخ�ص عامل احليوان والنبات يف املنطقة.
للأ�سف مل ي�ستطع �أحد من �أع�ضاء البعثة العودة
�إىل دي��اره��م ،وم��ات��وا جميع ًا ما ع��دا نيبور،
الذي عاد �إىل كوبنهاجن وكان له الف�ضل يف
املحافظة على تاريخ و�إجنازات البعثة املبهرة،
والتي كان منها ر�سم �أول خريطة دقيقة للبالد
العربية ،واكت�شاف وتدوين العديد من نباتاتها
وحيواناتها� ،إ�ضافة �إىل الر�سومات الدقيقة
لأطالل املدن القدمية التي �ساعدت الباحثني
فيما بعد على فك رم��وز الكتابات ال�رشقية،

ومنها الكتابة امل�سمارية .وقد تعاقبت �أجيال
من العلماء على امل��واد التي جمعتها البعثة،
والتي ال تزال م�صدراً الكت�شافات جديدة حتدث
كل يوم.
و����س���وف ن��ت��ع��ر���ض �إىل وق���ائ���ع البعثة
اال�ستك�شافية باملزيد من التف�صيل يف مقالة
�أخ���رى ،ملا احتوته البعثة من ا�ستك�شافات
متعددة و�أح���داث درام��ي��ة مثرية ،والتي ذكر
بع�ضها الكاتب الدمناركي توركيل هان�سن ،يف
كتابه املمتع «من كوبنهاجن �إىل �صنعاء»(.)7
�إجنازات فور�سكال خالل البعثة

ك��ان��ت �إ���س��ه��ام��ات فور�سكال يف البعثة
اال�ستك�شافية رئي�سية ومتعددة؛ فقد كانت
درا���س��ة النباتات واحل��ي��وان��ات يف املنطقة

العربية� ،إ�ضافة �إىل جمع عينات مادية منها
لال�ستخدام العلمي من �أولويات �أهداف البعثة.
اعتمد فور�سكال على طريقة علمية متميزة قام
بتطويرها �أ�ستاذه لينيو�س ،ومتكن من جمع
ما يقارب  900نوع من النباتات املختلفة
وت��دوي��ن �أ�سمائها العربية .كما ق��ام بجمع
عينات حيوانية كثرية و�ضعت جميعها يف
�سبعة �صناديق خ�شبية كبرية ا�ستطاع نيبور
�أن ير�سل بع�ضها �إىل كوبنهاجن؛ �إال �أنها �أهملت
كبري منها قد
جزء ٌ
ل�سنوات ،وعندما فُتحت كان ٌ
ف�سد وتلف.
بعد �سنوات من عودته متكن نيبور من
جتميع مذكرات ومالحظات فور�سكال التي
ملأت  1800ق�صا�صة ورقية ،وقام بن�رشها
عام  1776يف عدة كتب ،منها كتاب «درا�سات
على احليوانات والنباتات امل�رصية والعربية»،
وك��ت��اب «و���ص��ف ع��امل احل���ي���وان» .ا�ستطاع
فور�سكال خالل البعثة اكت�شاف ف�صائل جديدة
من احليوانات املائية الهالمية املعروفة با�سم
«�سالرب» ،و�أن��واع جديدة �أخ��رى من الأ�سماك
دون �أكرث من  26نوع ًا
وهالميات البحر .كما ّ
من ال�شعب املرجانية و 17نوع ًا من الطيور
و�أكرث من  62نوع ًا من احل�رشات .ولعقود طويلة
احتفل املهتمون بعامل احليوان والنبات من
داخل وخارج الدمنارك بهذه االكت�شافات.
ك���ان ف��ور���س��ك��ال خ�ل�ال البعثة ن�شيط ًا
وم��ت��وق��داً ،وع��ا���ش خ�لال �سنواتها مغامرات
و�أحداث ًا ومواقف غنية ،و�أثبت رباطة ج�أ�ش
عالية و�شجاعة بطولية كانت �سبب ًا يف �إنقاذ
البعثة يف �أك�ثر من موقف .كتب �أ�ستاذه يف
«غوتنغن» ،الربفي�سور ميخالي�س ،عن دوره
يف البعثة قائالً« :ميكن القول ب�أنه ولِ�� َد لكي
يكون يف البعثة اال�ستك�شافية ،فلم يكن ينزعج
�إذا ما غابت �أو قلت �سبل وو�سائل الراحة ،فقد
كان �صبوراً واعتاد على منط احلياة العربية
ب�رسعة كبرية ،وعا�ش ح�سب تقاليدها ،وهذا
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أمر �رضوري �إذا ما �أراد الإن�سان �أن ينعم مبتعة
� ٌ
ال�سفر والتنقل يف الأرا�ضي العربية ،و�إال فلم
يكن �أب��رع العلماء لي�ستطيع �أن يجد كل هذه
االكت�شافات».
ظ��ل ف��ور���س��ك��ال خ�ل�ال ���س��ن��وات البعثة
اال�ستك�شافية يتابع عرب ر�سائله املتبادلة
مع �أ�ساتذته �آخ��ر تطورات حريات ال�صحافة
واحلقوق املدنية يف بالده ،والتي كان ي�أمل �أن
تتحقق يف فرتة الربملان التي كانت قد بد�أت
قبيل مغادرته؛ لكنه �أ�صيب بخيبة �أمل عندما
ع��رف �أن ال�برمل��ان ق��رر ت�أجيل ه��ذه الق�ضية
�إىل امل�ستقبل .يف ر�سالة متبادلة بني بع�ض
طالبه خالل تلك الفرتة كتب �أحدهم�« :إذا عاد
فور�سكال �إىل الوطن فمن املرجح �أن تبد�أ احلرب
من جديد ،وب�شكل �أكرث �رضاوة وتعط�شاً» .بعد
�سنوات عديدة عندما �أ�صدر الربملان �أخ�يراً
ق��ان��ون ح��ري��ة ال�صحافة والطباعة مل يكن
فور�سكال للأ�سف على قيد احلياة.
نهاية درامية

يف العام الثالث من بدء البعثة اال�ستك�شافية،
ويف طريقها من مدينة «تعز» �إىل «�صنعاء»،
�أكد طبيب البعثة �إ�صابة فور�سكال باملالريا.
وا�صلت البعثة �سريها �شما ًال نحو مدينة «�إب»،
بعد �أن خ�ص�صوا حماراً لفور�سكال متدد ج�سده
املنهك على ظهره ،حماو ًال دون جدوى �أن يلحق
باجلمال التي كانت حتمل بقية �أع�ضاء البعثة
ومعداتهم .خالل الرحلة ا�شتدت �آالم فور�سكال
كثرياً ،و�أ�صبح وجهه مزرقاً ،وقيئه ي�سيل على
جوانب احلمار ،مما ا�ضطر البعثة �إىل التوقف
يف قرية �صغرية ،على �أمل �أن ي�سرتد عافيته،
قبل �أن يوا�صلوا رحلتهم عرب منحدرات جبال
«�سمارة» ال�شاهقة.
ُ
يف �صباح اليوم التايل �أدركوا �أنه لن يكون
مب��ق��دوره رك��وب احل��م��ار وح���ده ،فا�ست�أجروا
بع�ض العمال من الأه��ايل حلمله؛ لكن ه�ؤالء،
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لوحة فور�سكال مع القبائل العربية

وبعد انتظار طويل ،مل ي�أتوا .كان �أفراد البعثة
يخ�شون �أن يهبط عليهم الليل وهم يف عوار�ض
اجلبال ال�شاهقة ،لذلك مل يجدوا من حل �سوى
ربط فور�سكال على ظهر �أحد اجلمال ،لت�ست�أنف
القافلة طريقها لت�صل قبيل املغرب مدينة
«يرمي» ،التي مل ي�صمد فيها فور�سكال طويالً،
فمات يف  11يوليو  1763دون �أن يكمل
عامه الثالث والثالثني ،ودون �أن يعرف �أن
زمالءه لن يكون ب�إمكانهم ت�شييعه كما يجب،
وال �أن��ه «�سيدفن يف حفرة يف مكان ق�صي
خارج املدينة� ،سينب�شها الل�صو�ص بعد يومني،
ويك�رسون التابوت ،بحث ًا عن كنز افرت�ضوا
وجوده فيه ،ملقني بجثته يف العراء»( ،)9قبل
�أن يتدخل �أع�ضاء البعثة لدى حاكم املدينة
الذي �أمر �أحد الأهايل اليهود ب�إعادة اجلثة �إىل
احلفرة ودفنها مقابل ح�صوله على التابوت
اخل�شبي املك�سور(.)10

ويف �أوروب��ا ،وك�أحد �أهم علماء النبات �أي�ضاً.
لقد ا�ستطاع عامل النبات ،ورائد احلريات
املدنية� ،إجناز الكثري خالل عمر ق�صري ،لي�س
على امل�ستوى الفكري والعلمي فقط؛ ولكن
على امل�ستوى ال�شخ�صي �أي�ضاً .و�إذا كانت هذه
ال�شخ�صية العبقرية الفذة وامللهمة مل حتظ
باالهتمام الكايف من قبل الدار�سني واملهتمني
يف العامل �إال م�ؤخراً ،ف�إنها ال تزال للأ�سف �شبه
جمهولة يف الوطن العربي ،الذي عا�ش فور�سكال
�سنواته الأخ�ي�رة يف رب��وع��ه ،وحت��دث لغته،
ودون العديد من نباتاته وحيواناته،
واكت�شف ّ
ومات �شاب ًا يف �إحدى مدنه ال�صغرية.

خامتة

ال ���ش��ك �أن ال��ن��ظ��رة املتعمقة يف حياة
بيرت فور�سكال الق�صرية جتعلنا نتخيل حجم
الإجن���ازات التي كان �سيرتكها لو قُ��در له �أن
يعي�ش ط��وي�لاً .رمب��ا ك��ان �سي�شعر بال�سعادة
الغامرة لو �أن��ه عرف بقرار رفع الرقابة عن
ال�صحافة نهائياً ،و�أن ال��ت��اري��خ املعا�رص
�سيتذكره ك�أحد رواد احلرية يف ال�سويد ،بل
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