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قليلة بل نادرة هي الكتب املتخصصة يف جمال املكتبات واملعلومات، ذات االجتاهات الفكرية والتارخيية 

األساس إىل الكويتية، والذي هيدف يف  "عامل املعرفة"املعارصة؛ ومن بينها هذا الكتاب املهم الصادر عن سلسلة 

رشح أسباب تدمي النظم السياسية يف القرن العرشين للكتب واملكتبات، وماهية اآلثار بعيدة املدى هلذا التدمي. 

وقد أثرى الكتاب معلومات ووجهات نظر متعددة حرصت املؤلفة عىل البحث فيها من حقول معرفية متنوعة، 

ات الدولية، وعلم النفس، واألخالقيات، واالتصاالت، التاريخ، واألدب، والعلوم السياسية، والعالق :مثل

بصفة عامة، أقرب إىل الشمول يف تغطيته التي خطها لنفسه، ، فضال عن ختصص املكتبات واملعلومات. والكتاب

 ويستهدف جمتمع الباحثني بصفة عامة، فضال عن اجلمهور العام.

املكتبات واملعلومات بجامعة هاواي، والتي أستاذة برنامج علوم  "ربيكا نوث"توفر عىل إعداد الكتاب 

تنصب أبحاثها عىل جماالت الرقابة عىل املطبوعات، واحلركة الفكرية، وعلم املكتبات، وتاريخ الكتب 

واملكتبات، والعالقة بني التطرف والتدمي الثقايف. أما املرتجم، فهو عاطف سيد عثامن، خريج قسم اللغة 

، والذي ترجم وشارك يف ترمجة ومراجعة عدد من 2001امعة عني شمس عام ج -لسن اإلنجليزية بكلية األ

 الكتب.

                                                 

المجلس نوث، ربيكا. إبادة ال كتب: تدمير ال كتب والم كتبات برعاية الأنظمة السياسية في القرن العشرين. ال كويت:  * 
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صفحة توزعت عىل متهيد وتسعة فصول، فضال عن مرسدي األعالم  369تشتمل هذه الرتمجة عىل 

، وصفحة واحدة "ببليوجرافيا"واملصطلحات، وقائمة جممعة بمراجع ومصادر الفصول التسعة حتت عنوان 

 ريف بكل من مؤلفة الكتاب ومرتمجه.توفرت عىل التع

، أن هناك رابطة وثيقة بني "الكتب واملكتبات وظاهرة اإلبادة اإلثنية"ترى املؤلفة، يف الفصل األول 

مفهومي اإلبادة اجلامعية واإلبادة اإلثنية وبني إبادة الكتب، وأن هذا األخي يعد أحد أنامط االنتهاكات 

أثناء احلروب واالضطرابات األهلية. وتؤكد املؤلفة هنا أهنا تعتمد يف رؤيتها يف  االجتامعية الثقافية التي ترتكب

ملوضوع الكتاب عىل إطار نظري شامل يربط بني اإلبادة اجلامعية والعنف السيايس، ويعتمد هذا اإلطار بدوره 

 عىل فروع معرفية عديدة وتأويالت متعددة األسباب.

تقف خلف تدمي الكتب واملكتبات، واملخاطر الثقافية والعلمية النامجة  ولكي يمكننا اإلملام بالدوافع التي

عن ذلك؛ فإنه البد من اإلملام باالحتياجات الثقافية التي تلبيها الكتب واملكتبات، وهو موضوع الفصل الثاين 

وليات ئملس. ويتعرض هذا الفصل لنشوء املكتبات يف تاريخ البرشية، والوظائف وا"نشأة املكتبات ووظائفها"

التي اضطلعت هبا املكتبات طوال التاريخ، ودور املكتبة يف حفظ الذاكرة اجلمعية، واملكتبات واتساق 

 املعتقدات، واملكتبات وترسيخها للنزعة القومية، ودور املكتبات يف التنمية املجتمعية.

راءة محالت إبادة الكتب ، إطار نظري لق"إطار نظري إلبادة املكتبات"وتطرح املؤلفة يف الفصل الثالث 

واملكتبات من قبل النظم السياسية، وتعرض للعوامل التي تؤدي إىل األنامط املشرتكة هلذا التطرف الثقايف عىل 

مستوى العامل. وفضال عن أسباب تدمي الكتب واملكتبات، يعرض الفصل لأليديولوجيات التي شجعت عىل 

لنزعة القومية، والعسكرية العدوانية واإلمربيإلية، والعنرصية، ذلك يف أنحاء خمتلفة من العامل، فضال عن ا

 والشيوعية، والزعامات املتطرفة.

وتعد الفصول اخلمسة التالية، من الفصل الرابع إىل الثامن، دراسات حالة، عبارة عن رؤى حتليلية 

الفصول حماولة لتفسي ( أن كل فصل من هذه 104حلمالت إبادة الكتب يف القرن العرشين. وترى املؤلفة )ص 

إبادة الكتب يف بيئة معينة، مع الرتكيز عىل الظروف االجتامعية والثقافية واالقتصادية والسياسية املؤثرة يف نشأة 

األيديولوجيات التي أدت إىل هذه اإلبادة، ودور الزعامات املتطرفة يف ذلك، ومصي املفكرين والبحث املعريف 

سباب استهدافها هلا، وكيف وإىل أوتصور تلك النظم لوظيفة الكتب واملكتبات ويف ظل تلك النظم السياسية، 

 بيدت الكتب، وكيف تم تسويغ ذلك من الناحية األيديولوجية.أي مدى أ

أملانيا النازية: العنرصية "وكانت أملانيا اهلتلرية موضوع أوىل دراسات احلالة هذه، وذلك يف الفصل الرابع  

ملؤلفة أنه ربام تكون أملانيا اهلتلرية احلالة املثالية التي يمكن أن نستشف من خالهلا تدمي ، حيث ترى ا"والقومية



 343 عرض د. عبدالرمحن فراج

 

هود، اليالكتب واملكتبات يف القرن العرشين. ويتعرض الفصل يف ذلك لصعود النازية، ومعاداة السامية وتدمي 

ونرى أن حديث املؤلفة هنا عن معاداة ومصي املكتبات األوروبية، والبحث املعريف والنازية، وتقييم األرضار. 

ا من املعلومات ذات الصلة ك أن وأثبتت الغربية، املصادر من كثي – معلوم هو كام –السامية هنا قد فندته  ثي 

نظر مثال: جارودي، روجيه. األساطي املؤسسة للسياسة ا هبذا املوضوع أقرب إىل االختالق منها إىل احلقيقة. )

ا حول ذلك من ي(. والغريب أننا مل نجد تعل2002ة حممد هشام. القاهرة: دار الرشوق، اإلرسائيلية. ترمج ق 

 مرتجم الكتاب أو حمرره.

، عن الفظائع التي ارتكبها الرصب يف يوغوسالفيا السابقة "رصبيا الكربى"وحتدث الفصل اخلامس 

فإن الرصب  "هذه البالد. وعىل حد قول املؤلفة والتطهي العرقي واإلبادة اإلثنية للمسلمني وإرثهم الثقايف يف 

الشخصية والسياسية  ىمل يسعوا إىل حمو دالئل الوجود املادي لعدوهم ]؟[ يف منطقة ما فقط، بل أيضا حمو الدعاو

(. وقد تناول هذا 144-143)ص  " شعب ا وصفهوكل برهان يثبت املنجزات الثقافية للعدو ورشعية وجوده ب

ية الرصبية، والقومية ]الرصبية[ وحراكها الدائم يف تلك الفرتة، وإبادة الكتب يف كرواتيا، الفصل صعود القوم

 وإبادة الكتب يف البوسنة.

هو موضوع الفصل السادس الذي يتعرض ألحد املآيس  "العراق والكويت وسياسات اإلجرام"وكان 

فقد كانت من ناحية سبب ا النقسام الدول  والتي يمكن القول إن جراحها مل تندمل حتى اآلن؛ ،العربية احلديثة

ساة حدة بالنسبة للعراق إثر االحتالل األمريكي هلا أالعربية وإهدار ثرواهتا، ومن ناحية أخرى ازدادت هذه امل

بتىل مرتني، أوالمها عىل أيدي حكامه املستبدين، واألخرى 2003يف أبريل  ؛ وكأنه قدر هلذا البلد املنكوب أن ي 

تالل الغاشم. ولعله لو صدرت طبعة ثانية من هذا الكتاب، فالبد أن تشتمل عىل الفظائع املريعة عىل يد االح

التي ارتكبها جيش االحتالل األمريكي بحق البرش والبالد من ناحية، وبحق الكتب واملكتبات واملواقع الثقافية 

لعموم، تعرض هذا الفصل للتفكك وإنام تم هنبها وسلبها خارج البالد. وعىل ا ،التي مل يتم تدميها فقط

االجتامعي واالقتصادي للبالد وصعود البعثية، والطريق إىل االستبداد، واالنجراف األيديولوجي والنزعة 

 غزو وعوامل األوىل، اخلليج بحرب تدعى والتي( 1988-1980) العراقية –القومية، واحلرب اإليرانية 

 .الغزو أعقاب يف حدث وما الكويت،

، أن الصني شهدت إبادة للكتب من قبل حكامها "الثورة الثقافية الصينية"ؤلفة يف الفصل السابع وتذكر امل

ومن قبل اآلخرين عىل حد سواء )وذلك عىل يد اليابانيني يف أثناء حماولتهم إخضاع الصني يف ثالثينيات 

املؤرشات تدل عىل أن "أن  أنه من الغريب مالحظة املؤلفة يف هذا الصدد دوأربعينيات القرن العرشين(. بي

(؛ أي أن حكام بالد ما 214)ص  "التدمي الذي مارسه الشيوعيون ]يف الصني[ فاق القدر الذي أحدثته اليابان



 إبادة الكتب ... 344

 

وهو العام الذي  1966من أعدائهم. وتناول هذا الفصل وضع الصني قبل عام  ا عليهوباال  أكثر  قد يكونون 

ب واملكتبات، ومصي املثقفني يف ظل هذه الثورة، وما حدث يف أعقاب بدأت فيه الثورة الثقافية، ومصي الكت

ا مفاجئ ا عن احلالة السوية التي "ولني عنها ئالثورة الثقافية وهو عدول الصني عنها وحماسبة املس بوصفها انحراف 

 (.249)ص  "صممها فصيل من األقلية

النهاية يفرتس هذا النظام شعبه نفسه  ويف"وقد ختمت املؤلفة الفصل السابع بمالحظة مهمة وهي أنه 

ا أخرى وثقافاهتا  (. وكام كانت الثورة الثقافية يف الصني الشيوعية سبب ا يف إبادة 253)ص  "وثقافته، وشعوب 

وتدمي الكتب يف الصني، فقد كانت سبب ا أيضا يف إبادة الكنوز الثقافية حلضارة أخرى هي حضارة التبت الشبيهة 

. واحلقيقة أن هذا "التبت: ثقافة حييق هبا اخلطر"لوسطى، وهو موضوع الفصل الثامن بحضارة العصور ا

صفحة(، وتفيد املؤلفة بأهنا أفردت مساحة للحديث عن الصني والتبت  42الفصل هو أطول فصول الكتاب )

، ولعرض أكرب مما أفردت لدراسات احلالة األخرى حتى تعطي تعقيدات الثورة الثقافية ما تستحق من عناية

 املدى الكامل لرتاث التبت املكتوب قبل تناول قضية تدميه عىل يد الصني. 

صفحة(،  22، وهو أقرص فصول هذا الكتاب )"صدام األفكار"وترى املؤلفة يف الفصل التاسع واألخي 

اإلنسية  أن إبادة الكتب يف القرن العرشين يعد مرآة للرصاع بني األيديولوجيات املتطرفة من جهة والنزعة

وبصفة خاصة ، الديموقراطية ومبدأ ترافد األمم من ناحية أخرى. ويركز هذا الفصل عىل تأثي األيديولوجيا

ودورها يف نشأة االستبداد، ومن ثم تدمي اآلثار اإلنسانية عامة واملواقع الثقافية  ،ن القومية واالشرتاكيةاالنزعت

 خاصة والكتب واملكتبات بصفة أخص.

نه مثلام حيدث للبرش، مل تسلم الكتب واملكتبات من حروب اإلبادة والتدمي أد هذا الكتاب وهكذا يؤك

خالل القرن العرشين الذي يوصف يف العادة بأنه األكثر دموية بني قرون  عىل مدار التاريخ، وبصفة خاصة 

ا.  التاريخ مجيع 

بالواليات  Preager "برجير"نرش م عن طريق دار 2003ن رش الكتاب يف أصله باللغة اإلنجليزية عام 

الرغم عىل  عاَما من نرش الكتاب األصيل. و 15م أي بعد حوايل  2018املتحدة، بينام نرشت الرتمجة العربية عام 

ربام كان اآلن يف حاجة إىل  فإنهمن متاسك الكتاب كنص علمي ذي منحى تارخيي يقوم عىل إطار نظري واضح، 

طبعة ثانية تسلط الضوء عىل جتارب أخرى معارصة ال يمكن التغايض عنها يف إبادة الكتب وغيها من املواقع 

 الثقافية وخاصة يف عاملنا العريب.

●●● 


