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  :الفصل الثالث

  افتراس اللحوم اآلدمية بداعي الثأر 
  .الثٔارفي معنى  
    ".الثٔار"داعي : الرمز المؤطر 
  .محطات معاصرة في جغرافيا االفتراس اآلدمي 
  .الجذور واالمتدادات: االفتراس ثٔارا  

  في معنى الثأر 
يــا لســورة الغضــب التــي يوقظهــا الثــٔار مــن مرقــدها، هيبوثالموســها 
ــــتحلم  الســــاهر علــــى األدرينــــالين والكــــورتيزول بــــالعين التــــي ال تنــــام ٕاال ل

مثيـــر يحفـــز غـــدتها األدريناليـــة، ومـــن عســـاه يكـــون هـــذا المحفـــز  بمهـــّيج
  .الهصور غير الثٔار المستفرس المتوعد

  "الثأر" داعي: المؤطر الرمز
 افتراس ٕالى اللذة، عن حديثنا عند ثالث، ٔاو مناسبتين في ٔالمعنا

 بـــين اآلن نفـــس  فـــي يقـــرن  افتـــراس وهـــو. االنتقـــام بـــدافع اآلدميـــة اللحـــوم
 يمكـن ٔافـال وبالتـالي ،"األلـم"و" اللذة" هما مبدئيا، متنابذين، شعورين
 ذلـك كـان وٕاذا االفتـراس؟ لسـلوك يـدفع ٓاخـر  سـلطويا رمزا" الثٔار" اعتماد
 يبـدو ) ونزعاتيـا مرجعيـا( ٕاليـه يسـتند الـذي الرافد حول فالتساؤل كذلك،

  ٔايضا؟ وملحا مشروعا ٔامرا
 كيــف لكــن والعقــاب، األذى ٔاشــكال مــن شــكل) االنتقــام ٔاو( الثــٔار

 خســـــــارة؟ عـــــــن تعويضـــــــا  ٔاو لصـــــــدع رٔابـــــــا بـــــــالغير األذى ٕالحـــــــاق يكـــــــون
  (Nietzsche, La généalogie de la morale, trad. Henri Albert, 

Edit.  Gallimard,1964, p.60)      
 تحــل حيــث البدائيــة، للبشــرية المفضــلة المتعــة لهــو التفظيــع ٕان  

 الفظاعــــة  تصــــور  بطريقــــة لكــــن والمقــــبالت، التوابــــل محــــل" الفظاعــــة"
 بعبـــــارة ٔاو ،"المنـــــزه الخبـــــث" مـــــن نوعـــــا بريئـــــة، ٔاو ســـــاذجة" حاجـــــة"
 تفسـح التي   (La sympathia  malvolen)  " المؤذية اللطافة" "سبينوزا"
 يخجــل ٔان دون جــرٔاة، بكــل ليمارســها مريحــة واســعة مســاحة"للضــمير"

 ٕالـى اهتدى ألنه ذلك، بعد الوخز ٔاو بالعار يشعر ٔان  ودون ارتكابها، من
 العكـس  علـى بـل، فيـه، الكامن" الشر" لمنزع  تبريرا تقدم التي" الحيلة"

 ممارسـة و فعـل عـن المتفجـرة الفظاعة بكّم  يتلذذ ٔان الحق له ذلك، من
 الخفــــي األلــــم بطـــرد الكـفيلــــة وحـــدها  هــــي الممارســــة هـــذه ٕان بــــل الثـــٔار،

 الــداخل مــن الــذات ويــؤرق، يلهــب ويرهــق، يعــذب كــان الــذي المســتتر،
 والراحــة المتعــة هــو الثــٔار". األول" االعتــداء حصــول عنــد غــابر،  زمــن فــي
 الجالد يصبح حيث  للفظاعة، استطياب دون تتحقق ٔان لها كان ما التي

 ٔانـــه علـــى لفعلـــه ينظـــر فـــال ٔايضـــا، وممثلـــه عنـــه ومعبـــرا" للخيـــر" صـــديقا
 والقسـوة الفظاعـة سـلوك مـن خجـال يحمـر وال  لألخـالق، َمرضـي انحطاط
 ذلـك  بعـد ولـه. نكهـة ٔالـذ وكـان ٕاال ارتكابـه فـي ٔامعـن كلمـا ٕانـه بـل والشر،

ـــــى ينقلـــــب ٔان  اســـــتعالء، فـــــي لآلخـــــرين يحكـــــي يتمّطـــــى، وهـــــو ٔاهلـــــه ٕال
 حتــــى بطــــوالت، مــــن " األعــــداء" فــــي ٔانجــــزه مــــا ومثيــــر، مــــبهج وبٔاســــلوب
 الشــــخص مــــن التلــــذذ هســــتيريا وتنتقــــل الجميــــع، علــــى اللــــذة تنســــحب

   .به ويعتز ويباركه بالثٔار ُينّوه  الذي المتكـثر المجتمع ٕالى المفرد
 ؤاشـكاله مجاالته لكل لكن ،"َدْين" – الضمير وكما – ٔايضا الثٔار
 ذمتــه فــي بــٔان المــدين شــعور  . المعقــدة واالجتماعيــة النفســانية التعبيريــة

" الجـــاهلي" الفكـــر فـــي" الهامـــة: "وعبـــره بالثـــٔار ٕاال تســـديده يمكـــن ال دينـــا
 ٔاجـل مـن الفكر، هذا منظومة ابتكرتها التي" اآللة"   عن تعبر مثال القديم

ين استخالص  الوفـاق،  حولهـا تـم التـي التسـويات من تسوية بواسطة الدَّ
   ".الثٔار" من ٔاكـثر ليست التسوية وهذه

 عالقـة هـي العامـة، خطوطها في بٔاعضائها، الجماعة فعالقة هكذا
 لـه، توفره ما على يعيش  فهو ،...)٦٥.ص جينيالوجيا،( بالمدين الدائن
 بالسـالم ناعمـا كرامـة، تنتهـك وال ذمة له تخفر ال نظريا،. بمنافعها يتمتع

 يظـــل التـــي والشـــرور اآلفـــات عـــن بعيـــدا جماعتـــه،" داخـــل"   والطمٔانينـــة
 وتضــمنه،  الجماعــة تحققــه مــا كــل وألجــل... لهــا عرضــة" الخــارج" ٕانســان
 نفســـه علــى قطعهـــا التــي الوعـــود يخــون بــٔاال لهـــا مــدين ٔامامهـــا، ملــزم فهــو

   . حقها  في ٔاذنب قد يكون ٕاال و تجاهها
 يجــرد وعليــه، دائنيــه، ويهــاجم ديونــه يســدد ال الــذي هــو المــذنب

" خارجهـا" ويطـرد  الجماعـة، تضـمنها كانـت التي المنافع كل من ذاك مذ
 العدالــــة وفــــق يعاقــــب البريــــة، الحالــــة ٕالــــى – داخلهــــا ظــــل لــــو حتــــى –

 خـائر ٔاعـزل كـان لـو حتـى مبغـوض، عـدو  ٔانـه لـو كمـا منه، ُيثٔار والقانون،
   .الشفقة حق ذلك في بما حق، لكل فاقد ألنه القوى،

 الجماعـة يهـم اآلن، نفـس في" خارجي"و" داخلي" شٔان ٕاذن الثٔار
 يكــرس لكنــه. األعــداء مــع  عالقتهــا فــي يهمهــا كمــا ٔافرادهــا، مــع عالقتهــا فــي

ـــة" اســـم تحـــت دائمـــا  ذنـــب عـــن التكـفيـــر ٔاشـــكال مـــن كشـــكل ،"العدال
 دون الضــــرر  فــــي المتســــبب تــــرك ينبغــــي ال ٕاذ اغتصــــب،  حــــق ٔاو ارتكـــب
   .النهاية في عقاب

 الكـره مـن عنيفـة زوابـع ٔاثـار قـد الضـرر  في المتسبب ٔان ذلك يعني
 االنتقــام، تســتوجب  مميتــة مشــاعر وكلهــا... والبغضــاء والضــغينة والغــيظ

  عبد العزيز غوردو.د
  باحث وكاتب 

  تاريخ اإلسالم والحضارة : دكـتوراه في اآلداب تخصص
  المملكة المغربية  

ghourdou.abdelaziz@voila.fr  

  افتراس اللحوم اآلدمية
  زيارة إلى التاريخ المقارن

 الجزء الثاني  )فحةص١٣٩( . ٢٠٠٤ منشورات جسور،: وجدة 
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 المـرء ئاخـذ عنـدما" الثـٔار" اسـم يحمل – معروف هو كما – االنتقام وهذا
 المجتمــع مؤسســات ٕاحــدى تتكـفــل عنــدما" العقــاب"   واســم بيــده، حقــه

 ذلــــــك فــــــي بمــــــا الطويــــــل، البشــــــري  التــــــاريخ ٔان رغــــــم بــــــذلك، المــــــنظم
 تـدعي مجتمعـات داخـل حتـى" الثٔار" من عديدة حاالت يثبت المعاصر، 

 بــــين العدائيــــة الحــــاالت  عــــن ناهيــــك المؤسســــات، منظمــــة ٔانهــــا لنفســــها
   .متحاربين متنابذين مجتمعين

 مـــن نعـــرف ٕاذ العنيـــف، العـــدواني اإلنســـان عـــن لنـــا يكشـــف الثـــٔار
 الثـــٔار ئاخـــذ الثـــائر  فيهـــا يكـــن لـــم ثـــٔار وقـــائع الصـــرف، التاريخيـــة الناحيـــة
 ٔاصـابه مسـبق اعتـداء ضـحية يكـن لـم ٔانـه ٔاي معهـا، يتصـالح حتى لنفسه

 ٔاعــداء علــى حربــا ؤاعلــن" ٓاخــرين" عــن نيابــة  للثــٔار تصــدى بــل لشخصــه،
 بــين ناشـب صـراع فــي تدميريـة ٓالـة ٕالـى تحــول المباشـرين، ٔاعـداءه ليسـوا

 التــي الحالــة هــذه فــي حتــى لكــن. عنــه خارجــة صــراع وهياكــل قــوى ٔانظمــة 
 المبتــذل الثــٔاري  بمعنــاه" للقصــاص"   ٓاالت ٔانفســهم الــبعض فيهــا ينّصــب

 الضـــحية شـــعور  فعليـــا تقمـــص قـــد المقصـــلة/اإلنســـان هـــذا فـــٕان العـــدمي،
 حقيقـي،" ثٔار صاحب" ٔانه لو كما المدمرة النفسية قدرته وعايش  األصلي

 خانــــــة ويدخلــــــه " الثــــــٔار" خانــــــة مــــــن يخرجــــــه ذلــــــك بعكــــــس فــــــرض ؤاي
 المركزيـة بالدولـة االرتزاق غوردو،( المعروفة النمطية بٔاشكاله" االرتزاق"

   ).م٢٠٠٢   الوسيطية، المغربية
 ال حيـث – الثٔاريـة المنظومـة في الترضية سبيل على به يضحى ما
 تــتم التعقيــد، البالغــة " البشــرية الكـتلــة" هــو – غالبــا ٔاحــد داخلهــا ينكــره

 راحـة" هـي ظاهريـا، ،"ثقافوية" فكرة ٔاجل من وروحيا، ماديا مصادرتها
 فكـرة ٔاجل من ٕاتالفها ٕالى صير حية بشرية كـتلة ٔاي  ،"الثٔار عبر الضحية
 لــه يــراد  األقــل علــى ٔاو العمــق، فــي تمامــا ذلــك غيــر الواقــع مــدمرة؟ عبثيــة
 راحــة: الضــحية راحــة النهايــة فــي ورائــه مــن يــراد بــه يضــحى فمــا. ذلــك غيــر

 عـــبء مـــن الثـــٔار، بٔاخـــذ المطالـــب  راحـــة بـــل ٕاطالقـــا، قبـــره؟ فـــي القتيـــل
 كـل فـي ويكبلـه ٔانفاسـه عليـه يعـد كاهلـه، وينهـك يرهقه واجتماعي نفسي

 تخفيـــه الـــذي الحقيقـــي المحتـــوى هـــو هـــذا... وســـكناته حركاتـــه  ســـلوكاته،
 فـــي بـــه يـــراد " حياتيـــة كـتلـــة" مـــن بـــه يضـــحى مـــا ٔان ٔاي ،"الراحـــة" فكـــرة

 ينتهــي ومــا شــيء الفكــرة ٕارادة لكــن مقابلــة،" حياتيــة كـتلــة" ٕانقــاذ النهايــة
 – األعـم المعظـم وفـي مـثال – وهكـذا  ٓاخـر، شـيء الواقع في تطبيقها ٕاليه

 يصـعب حيثيـات تتـدخل ومضمونا، شكال" الراحة" ٕالى ننتهي ٔان عوض
 فـي المبالغـة ٔاو بهـم، التمثيل ٔاو األعداء، قتل في اإلمعان: حصرها  حتى

 فتنتهــي القصــوى، حــدوده  ٕالــى بالثــٔار الــدفع ٔاي... تفجــيعهم ٔاو ٕاذاللهــم،
 تنصـــــيب تـــــم بالـــــذات الســـــبب ولهـــــذا ،"الثـــــٔار دوامـــــة" ٕالـــــى المصـــــفوفة

. الثـٔار عن عوضا المنظم، المجتمع مؤسسات  تستخلصه الذي" العقاب"
 تخلـيص"   وهـي ذاتهـا الفكرة يتضمنان – والعقاب الثٔار – معا ٔانهما فرغم
 علـى نفسـه) العقاب( الثاني يقدم حيث متباينة، األهداف ٔان ٕاال ،"الذمة
 ممتـدة سلسـلة فـي حلقـة) الثٔار( األول  يبدو حين في السلسلة، نهاية ٔانه
 يجنح بينما للجرائم، حد وضع العقاب في يفترض وهكذا. نهاية ال ما ٕالى

 توضـــع بالثـــٔار تـــؤمن التـــي المجتمعـــات. لهـــا جديـــدة منافـــذ فـــتح ٕالـــى  الثـــٔار
 بفائدتـــه اإليمانيـــة  قناعتهـــا تزعزعـــت التـــي تلـــك مـــن ٔادنـــى ســـلم فـــي دائمـــا

 نثيــر ٔان دون بالعقــاب، فعوضــته" الحــل" ٕايجــاد علــى وقدرتــه الجوهريــة
   .الحل ٕايجاد على نفسه العقاب  ٕامكانية حول مزعجا سؤاال

 التــــي حقوقــــك مــــن ٔاكـثــــر، ٔاو واحــــدا، غصــــبا ســــلبك قــــد عــــدوك
 ٔان مـن ٔاقـل فلـيس  وشـوكا، ٔالمـا حـديقتك زرع. والثقافـة الطبيعة تضمنها
 حـــق ذلـــك فـــي بمـــا حقوقـــه، فـــي تفجعـــه ٔان الكـــٔاس، نفـــس مـــن تجرعـــه
. بعيـــد ٔاو قريـــب مـــن يمســـه مـــا بكـــل  اســـتعالء، فـــي تـــبطش، ٔان. الحيـــاة

 مجتمعــــــك فــــــي وســــــموا رفعــــــة زدت وصــــــلفك، بطشــــــك تعــــــاظم وكلمــــــا
 بـه، ؤالقيـت يثقلـك، ٔان قبـل يثقلـه كان دين من حررته  ألنك الحاضن،

 ال فظاعـة ٔاشـد  بـدين فكبلتـه العـدو، كاهـل علـى الطواحين، ٔاحجار بكل
   .ٔافظع مقابل" ثٔار" ٕاال يكسره

ــــتقن ــــارة الثــــٔار ي ــــدفين، والحقــــد المســــمومة، العــــداء مشــــاعر ٕاث  ال
 ٔان يجــب ينســى،  ٔان عليــه مــا الثــٔار فطالــب واالنتظــار، الــذاكرة، وتحفيــز
كـثـــر الموجعـــة، المثلـــى االنتقـــام لحظـــة متربصـــا حـــذرا متيقظـــا يبقـــى  واأل
 تتقوقـع ال لكنهـا معذبـة، حقـود مريبـة نفـس  ٕالى يحوله الثٔار. للعدو ٕايالما
 المســتعدة للشــر المضــمرة فهــي الضــمير، صــاحب يفعــل كمــا عــذابها علــى

. وارتوائهـــا راحتهـــا ٕالـــى للوصـــول والكراهيـــة باإلســـاءة تســـتهدي لتفجيـــره، 
ــــزواء،  التقوقــــع يحســــن ال – الضــــمير عكــــس – الثــــٔار ــــوحش فهــــو واالن  ال

 فريســـة: رئتيــه مـــلء فيهــا يتــنفس التـــي البكــر ٔارضــه. عقالـــه مــن المنفلــت
 واالغتصـــابات المجـــازر  مـــن سلســـلة عبـــر ٕاال يرتـــوي  ال... ومذبحـــة وحريـــق

 يكــون،  ٔان لـه ينبغـي هكــذا... وفظيـع بـارد، قــاس،: الرهيبـة" الهوميريـة"
 يقتلــع ٔاولــم: الشــعرية" عكــاظ" مواســم فــي نفســه يقــدم ٔان ينبغــي وهكــذا

 المـؤّزر المقاتل هو يفخر، ٔان ٕاذن  له ُحّق  جذورها؟ من ؤالمه شقائه علة
 ُمــّره، مــن وســقاهم األعــداء مــن الشــر ٔاســاطين علــى قضــى الــذي بالنصــر
 يتخطفـــه... حـــذاءه يلعقـــون جزعـــا، يرتجفـــون ٔارضـــا، ينطرحـــون  جعلهـــم
 النشــوة مــن عــالم  ٕالــى الركــب حتــى يخوضــه الــدماء مــن بحــر عبــر ٔانيــنهم
 ممشـوقة تنتصب سبات، من الحقيقية الذات تستيقظ. واالفتتان واللذة
 فقــد العنقــاء، كمثــل رمادهــا مــن تنبعــث  واالنحطــاط، المهانــة فــي مدويــة
  ". الخالص" جاءها

  اآلدمي االفتراس جغرافيا في معاصرة محطات: الثأر
 ٔاكـل) م١٩٦٦ ربيـع( تونـغ تسي ماو ٔاعلنها التي الثقافية الثورة في

  Zheng Yi  يـــي زينـغ  يحكـي". الثـورة ٔاعـداء" مـن العديـد المـاويون الثـوار
 ســنة تحــول الثــورة، ٔايــام األحمــر الحــرس مــن واحــدا كــان. قــديم شــيوعي(

 حمـــى قصـــة") المـــاوي" الهـــذيان منتقـــدي ٔاكـثـــر  مـــن واحـــد ٕالـــى م١٩٧٨
 كـــان المطـــابخ فـــي: "المـــدارس ٕاحـــدى علـــى هبـــت التـــي اآلدمـــي االفتـــراس

 فــي اآلدمــي، اللحــم يطهــى كــان األســاتذة ٕاقامــة فــي اآلدمــي، اللحــم يطهــى 
 كـــان المدرســـة ســـاحة فـــي  اآلدمـــي، اللحـــم يطهـــى كـــان البنـــات داخليـــات

. منزلـي صـنع مـن شـوايات تـرى  كنت مكان كل في اآلدمي، اللحم يشوى
رغـــم -م١٩٦٨ يونيـــو ١٨ -  Wuxuan  وكســـوان فـــي  والمدرســـون المـــدير أُ
 فـــو" فـــيهم صـــرخ   ،) للجغرافيـــا ٔاســـتاذ( زمالئهـــم ٔاحـــد ؤاكـــل تمزيـــق علـــى

 ٔالقــى ٔان بعــد) ثــانوي الثانيــة مــن تلميــذ وهــو" (  Fu Bingkun  بينكــون
 اللحــــم، اقطعــــوا جواســــيس،: "الجثــــة مــــن  قريبــــا مطــــبخ بســــكين ٕالـــيهم
 فعلــتم ٕاذا. التقطيــع ٔاثنــاء المصــران تفســدوا ٔان ٕايــاكم. الليلــة هــذه لنٔاكلــه
". والكبـــد القلـــب ٔايضـــا تحفظـــوا ٔان ٔاريـــدكم. النهـــر فـــي بكـــم ســـٔالقي  ذلـــك

 الـبعض. األرداف دور   جـاء والكبـد، القلـب بعـد: "المؤسسة مدير ويحكي
   ".البنادق فوهات على اللحم قطع علقوا وٓاخرون باللحم، األكياس مالٔ 

 شــويت امــرٔاة يلتهمــون تلميــذا ســبعون كــان اإلعداديــة، مطــبخ فــي
 البحـــث كـــان بـــل  فقـــط، األســـاتذة ٔاكـــل يـــتم لـــم. المؤسســـة مـــدفٓات علـــى
 تـم ،Shangnian  شـنغنيان قريـة فـي". الماويـة ٔاعـداء" جميـع عـن جاريا
 تقــدم ماويــة، لجنــة علــى  Zhang Fuchen  فوشــين زانــغ الشــاب عــرض
 انتـزع  ثـم خنجـر، بطعنـة وقتلـه) سـنة١٢( عمـره األحمـر الحـرس مـن فتى
 علـى اللجنـة ٔاعضـاء باقي يتهافت ٔان قبل الجنسية، ؤاعضاءه وكبده  قلبه

   .لحم من بها ما ويمتشوا الجثة،
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 عرض كتاب  

 القـــرن  ســـتينيات فـــي المـــاوي الشـــيوعي الهـــذيان ٔاثنـــاء هـــذا حـــدث
 منـــاطق فـــي  ٔايضـــا حـــدث لكنـــه ،"الثقافيـــة الثـــورة" اســـم تحـــت الماضـــي،
 ٔاثنــاء حــدث مــا ٔاشــهرها مــن مختلفــة مســميات تحــت العــالم، مــن مختلفــة

 فــــــي م١٩٩٩ مــــــارس ففــــــي. ٓاســــــيا  شــــــرق  جنــــــوب" اإلثنيــــــة" الصــــــراعات
 عـــاد ،)بورنيـــو مـــن األندونيســـية بالمنطقـــة" ( Kalimantan  كاليمانتـــان"
".  Dayaks  دايـــاك" قبائـــل بـــين ليظهـــر الثـــٔار بـــداعي" اآلدمـــي  االفتـــراس"

 بـــين ســـنة ثالثـــين  منـــذ حربـــا تـــؤجج كانـــت والثقافيـــة، اإلثنيـــة فالكراهيـــة
ـــــداياك ـــــون ١.٥( ال ـــــف١٠٠" ( Madurais " والمهـــــاجرين) نســـــمة ملي  ٔال

 شـمال فقيـرة جزيـرة" ( Madura  مـادورا"   جزيـرة مـن جاؤوا الذين) نسمة
 وحرقنـا المادوريين رؤوس من ٧٥ حملنا ٔايام ثالثة خالل): "جاوة شرق 

 تتكـــتم األندونيســية الحكومــة كانــت. الــداياك ٔاحــد يقــول." منــزل مــائتي 
 المجمــوعتين بــين ٓادميــة وافتراســات  وحرائــق مجــازر  مــن يجــري  كــان عمــا

 قطــــاع" مشــــاهد ٔامــــام مشــــدوها الغربــــي اإلعــــالم وقــــف فيمــــا العــــرقيتين،
 فـي الـدم ويجمعـون ٔاعـداءهم يـذبحون الـداياك كـان. بورنيـو  من" الرؤوس

 الظهـــر مـــن  الجثـــث بشـــق يقومـــون ثـــم. منـــه الشـــرب يتنـــاوبون كبيـــر دن
 الـــذين ٔاولئـــك فقـــط: المـــادورين جثــث كـــل لـــيس لكـــن القلـــوب، وانتــزاع
 اســــتخالص يجــــب هــــؤالء فقــــط  المعــــارك، ٔاثنــــاء خارقــــة بســــالة ٔاظهــــروا
 لالحتفـال، القرية ٕالى نقلها ويتم تجمع الرؤوس كانت. وتملكها ٔارواحهم

كبــاد  القلــوب ٔامــا  النــار فــي الجثــث ببــاقي يلقــى بينمــا وتؤكــل فتشــوى واأل
 واألطفـال النساء  ذلك في بما الداياك ٔاهالي جميع ذلك من ٔاكل. لحرقها
 ٥٠٠ بحــوالي بجاكرطــا الرســمية الســلطات اعترفــت. ٔاشــهر ٔاربعــة خــالل

   . ٓاالف ٤ حوالي في العدد الرسمية غير اإلحصاءات  قدرت بينما ضحية،
 مــا) ٔايضــا ٓاسـيا شــرق  جنـوب( ٓادمــي افتــراس مـن وقــع مـا ٔاغــرب مـن

 مــن انطلقــت األحــداث  تفاصــيل. الماضــي القــرن  نهايــة فــي بورمــا فــي وقــع
 بـاريز في للتصوير مختبر عامل كان عندما م،١٩٩٦ يناير ١٨ يوم فرنسا

) Forum des  Halles  (فــيلم مراقبــة علــى منكبــا ) Pellicule  (لــه قــدم 
 درجـة ٕالـى" الكليشيه"   على ٔامامه يمر كان ما يصدق لم لكنه لتحميضه،

 مجـزرة تمـر كانـت ٔامامـه تتالحق كانت التي الصور  ففي. بالغثيان ٔاصابته
   .ٔابشع  ٓادمي وافتراس بشعة

 بٕاحكـام مكبالن) ٓاسيويان( شخصان يظهر كان األولى الصورة في
 وعلــــــى الثانيــــــة،  الصــــــورة فــــــي ميتــــــين ظهــــــرا ثــــــم. القرفصــــــاء وضــــــع فــــــي

 اسـتخراج تـم المواليـة الصـورة وفـي بطنيهمـا، بقر تم الموالي" الكليشيه"
 علـى يبـدو الفيلم صاحب وكان الباقي، عن  والقلب الكبد وعزل األحشاء
   .الجثة  لتثبيت الضحايا ٔاحد عنق على رجله وضع وقد الصور  هذه ٕاحدى

 الموقــف، وراقبــت حضــرت التــي الشــرطة المختبــر صــاحب هــاتف  
 والعشـرين الخامسـة  فـي شـاب حضـر مسـاء السادسـة السـاعة حـدود وفي
. الشــرطة لمركــز وتقديمــه ضــبطه فــتم فيلمــه باســتعادة يطالــب العمــر مــن
 Bob  دينـــار بـــوب مـــع عمـــل قـــد كـــان مرتـــزق   ٔانـــه تبـــين التحقيـــق ٔاثنـــاء

Dinard  وطـرد  الفرنسـي بـالجيش عمـل ٔان بعـد – القمر بجزر  انقالب في 
 ٔان قبـل بوسـنيا، فـي الكرواتيـة الميليشـيا مـع عمـل كما – السرقة بسبب
 الضــحيتان ٔامــا. برمانيــا فــي"  Karens  كــارنز" ثــوار طــرف مــن تجنيــده يــتم
".  Rangoon  رانغــون" فــي العســكري  النظــام جنــود مــن فهمــا الفــيلم علــى
 ثٔاريـــة عـــادة لكهـــا كبـــديهما، ٔاكلنـــا لقـــد نعـــم: "المرتـــزق  قـــال الصـــور   وعـــن

 ٔاجــرب ٔان ٔاردت ؤانـا  ٔاقـوى، يجعلـك فـذلك هنـاك، شـائعة وهـي محليـة،
   ..."الصور  دون من ليصدقوني يكونوا لم قطعا. ألصدقائي ؤاريه األمر

 اكـتشــافه ويــتم) بورمــا( ٓاســيا شــرق  جنــوب يقــع ثــٔاري  ٓادمــي افتــراس
 هـذه مثـل عـن العجوز  القارة  تنزيه يعني هذا فهل ،)باريز( ٔاوربا قلب في

  الممارسات؟
 مماثلـة ٔاحداثا ٔان يؤكدون الذين األلمان المالحظون ينفيه ما هذا

 فــــي الصــــربية  المجــــازر  خــــالل البوســــنة فــــي شــــوهدت ٓادمــــي التهــــام مــــن
 وليتٔاكـد. وراءهـا تجثم واالنتقام الثٔار حمى كانت م،٢٠ القرن  تسعينيات

) المتخلــف( اآلخــر ٕالــى الرحيــل ٕالــى دائمــا يحتــاج  ال األوربــي ٔان ٔاخــرى  مــرة
        ".الهمجية"و" التوحش" على الدليل تقديم ٔاجل من

  واالمتدادات الجذور: ثأرا االفتراس
 بمنحاهـــــــا" الثـــــــٔار دوامـــــــة" علـــــــى نقـــــــف ٔان الممكـــــــن مـــــــن كـــــــان
 التركيبيــة  بصــيغته فالثــٔار   . الصــرف االجتمــاعي التــاريخي ٔاو األنتربولــوجي

 ٔانجـــزت وقـــد – دراســـات عـــدة يســـتوعب ٔان يمكنـــه الجوانـــب المتشـــعبة
 نريــد الــذي التــاريخي/األنتربولــوجي  بــالمعنى – دراســات عــدة فعــال حولــه

   .هنا النظر عنه نصرف ٔان
 ٔاشــكال متابعــة) االطــالع مــن ولمزيــد( للقــارئ  يمكــن ذلــك، رغــم

  :عند والنفسي الجسدي واالنتقام الثٔار من كـثيرة
  Louis Cardaillac, Morisques et Chrétiens-Un 
affrontement polémique (1492-1620), Edit.  Klinsieck, 
Paris, 1977. 

 خـــالل للقضـــية التاريخيـــة المتابعـــة ٔاراد لمـــن بالوثـــائق غنـــي كـتـــاب وهـــو
   ). ؤامريكا األندلس  مثال( الحديثة العصور 

 ٔان ٕاال عليــه فمــا الوســيط، التــاريخ فــي الحالــة متابعــة يريــد مــن ٔامــا
 السـابع الفصـل فـي  Kevin  Reilly  رايلـي كـفـين قـدمها التي لألمثلة يرجع
 التقليــدي العــالم" الثالــث البــاب ضــمن" واالنتقــام العنــف: "عنــوان تحــت
  :كـتابه  من" م١٥٠٠-٥٠٠

The West and the world-Atopical history of civilisation, 
Harper and Row,1980.  

 خــــالل مــــن نمــــاذج والثــــٔار، العنــــف حالــــة يراجــــع ٔان يريــــد ومــــن
 مــا الشــٔان هــذا  فــي الدراســات ٔاهــم فمــن األنتربولــوجي، بنظــرة الحــروب،

  :السبعينات نهاية في كالستر بيار قدمه
  Pierre Claster, L’archéologie de la violence dans  les 
sociétés primitives : La guerre, in Revue Libre, Edit. Payot, 
Paris,N 1er, 1977.  

 لموضـــوع تعـــرض ال والدراســـات األبحـــاث هـــذه ٔان ٕالـــى التنبيـــه مـــع
 عرضــت ٔابحــاث مجــرد  هــي بــل - بعيــد ٔاو قريــب مــن -" اآلدمــي االفتــراس"

   . المعروفة النمطية بٔاشكاله تفصيال، ٔاو جملة الثٔار، لموضوع
 ٔاو تاريخيــــــة بنظــــــرة الثــــــٔار، ٔاشــــــكال متابعــــــة ننــــــوي ال ٕاذن نحــــــن
 االفتــراس( موضــوعنا  لدراســة ســنلجأ  ٔاننــا رغــم كالســيكية، ٔانتروبولوجيــة

 ٕاال. واإلناسـة التـاريخ مـن نصـوص على اعتمادا -الفصل هذا في -) اآلدمي
 للثــــــٔار هنــــــا متابعتنــــــا بــــــين الفــــــرق  شــــــك دون مــــــن ســــــيلحظ  القــــــارئ  ٔان

 نحــــت ٕالــــى ٔاوال عمــــدنا ٔاننــــا ذلــــك. لــــه اإلناســــية/التاريخيــــة والمتابعــــات
 ثـــم واســـتيالده، الحـــدث دفـــع علـــى قـــادر" ســـلطة رمـــز" ليصـــير المفهـــوم 

 لموضـوع طرحنـا تزكـي  معاصـرة شـهادات عبـر رمزيتـه بتوكيـد ثانيـا، قمنا،
 الثـٔار لمبحـث تركيبيـة بمقاربـة فصلنا نختم ٔان سنحاول واآلن االفتراس،
   .واالفتراس
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 عرض كتاب  

 بـداعي اآلدمـي االفتراس مجازر  ٔان على الشهادات من الكـثير تتفق
 مختلفــة فتــرات فــي األفريقيــة  المنــاطق مــن العديــد فــي شــائعة كانــت الثــٔار
 الملكيـــة الشـــركة ممثـــل شـــهادة الشـــهادات هـــذه بـــين مـــن. تاريخهـــا مـــن

 المجــازر  هــذه ٕاحــدى  حضــر الــذي)   W.Snelgrave  ســنيلغراف( ألفريقيــا
 اقتيـاد يـتم  بٔانـه ذكـر حيـث دقيقـا، وصفا ووصفها) م١٨ القرن  مطلع في(

 عـــــن رؤوســـــهم تفصـــــل حيـــــث معـــــين، مكـــــان فـــــي وتجمـــــيعهم الضـــــحايا
 اليـدين، مكبـل يقتـاد العمـر،  من الستين يناهز كان بعضهم. ٔاجسادهم

 العشـيرة ٕاعجاب نظر تحت واحدة، سيف بضربة رٔاسه الجالد يفصل ثم
  Fétiches  الــدكاكير نصــيب مــن الــدم يكــون المجــزرة بعــد . الخارقــة بقوتــه

. الجمهـور  حـظ  هـي األجساد بينما الملك، نصيب من والرؤوس واآللهة،
  (Snelgrave, p. 50)   .   

 نخــاس( ٓاخــر عيـان شــاهد علينـا يقصــها والوحشـية، الفظاعــة نفـس
Robert Norris  نــوريس روبيــر" هــو) م١٨ القــرن  مــن ٕانجليــزي   الــذي"  

 والتـــي الـــداهومي، بمملكـــة الســـنة ٔايـــام آلخـــر االحتفاليـــة العـــادات حضـــر
 البشــر مـن عـدد بٕالقـاء االحتفـال يختـتم حيـث وحاشـيته،  الملـك يترٔاسـها

كـثــر لكــن  والتهــامهم، لتمــزيقهم المفترســة التماســيح ٕالــى) األضــاحي(  األ
. الضــحايا رؤوس افتــراس علــى التماســيح ينافســون األهــالي ٔان هــو فظاعــة

  (Robert Norris, Memoirs  of the reign of Bossa-Ahadee : 
with an account of ajourney to Abomey, in 
1772,londres,1789)   (Trad. Paris,1790)     …  

 عــادة مــن كــان ٔانــه ٓاخــر، عيــان شــاهد يــذكر الســوداء، ٔافريقيــا غــرب وفــي
Agadja  ٔاكادجـــــا" ملـــــك ـــــي األعـــــداء مـــــن البشـــــرية  القـــــرابين تقـــــديم"    ف

 ألهـالي االفتـراس مهمـة يتـرك بـل لحومها، من ئاكل ال لكنه  المناسبات،
 W.Snelgrave, A full account of somepart of Guiea)  . المنطقـة

and the slave trade)(Voyage sur la cote du  Dahomey en 
1727); Trad. Amstrdam, 1785, p. 29…   ٔايضـا طبقهـا عـادة وهـي 

Bénin     بنــين ملــك  ٔاعدائــه مــن ٥٠٠و ٤٠٠ بــين مــا يقتــل  كــان  الــذي  
: انظـر. اليـوم في فردا ٢٣ بمعدل ٔاي العرش، اعتالئه مناسبة حلول عند

 O.Dapper, Description de l’Afrique: Complication 
géographique. Trad. Amstrdam,1686,  p.110-112.     

 اآلدمــي، االفتــراس مارســت ٔافريقيــة شــعوب عــن فقــط نمــاذج هــذه
 تعقـد ٔان ويسـتهجن بالهمجيـة،  ينعتهـا فريـزر  األنتروبولـوجي كـان شـعوب
 فـــي التفكيـــر مجـــرد ٕان بـــل مقارنـــة، ٔادنـــى" المتحضـــرة" ٔاوربـــا وبـــين بينهـــا
). الدراسـة هذه من" االفتراس مفهوم انظر" (وخطير  مقلق" المقارنة هذه

 علـى حكـرا  لـيس لغيـره، ٔاو الثـٔار لـداعي البشرية، اللحوم ٔاكل ٔان والواقع
" همجيــة" ؤاخــرى " متحضــرة" شــعوب هنــاك لــيس ٔاخــرى، دون شــعوب

ـــــالمعنى ـــــذي ب ـــــزر  قصـــــده ال ـــــة" الشـــــعوب  كـــــل. فري ـــــا ،"همجي ـــــي ؤاورب  ف
ـــدليل كـــان ٕاذا مقـــدمتها، ". اآلدمـــي االفتـــراس" هـــو الهمجيـــة هـــذه علـــى ال
 ٔاولــــى ولـــتكن الـــدعوى، هـــذه لتوكيـــد يعوزنـــا مـــا هـــي النصـــوص  وليســـت
   ": المتحضرة" ٔاوربا عن األمثلة

 ،  Ancre  ٔانكــر مارشــال  Le comte de la Pena  بيينــا كونــت
ـــوزير  كـــان  Concini  بكونتشـــيني  المعـــروف الفرنســـية للملكيـــة األول وال
 بغـض رغـم ،  Marie de Médicis  ميديتشـي دي مـاري  طـرف من محميا
 فيتـري  حرسـه قائـد  Louis XIII  لـويس ٔامر). والعامة النبالء(  : له الجميع

 Vitry  ،ـــــه ـــــه لكـــــن بقتل ـــــم قتل ـــــذين  المنتقمـــــين غليـــــل يشـــــف ل ـــــاموا ال  ق
   .ؤاكله تقطيعه ثم وشوائه منها القلب وانتزاع جثته باستخراج

 األيلوليــــــــــــــات خــــــــــــــالل وقعــــــــــــــت مماثلــــــــــــــة افتــــــــــــــراس ٔاحــــــــــــــداث
 Septembrisades  )بــذبح  الثــوار قــام عنــدما) م١٧٩٢ شــتنبر٦-٢ مــذابح 

 قلـــوبهم افترســـوا ثـــم الملكيـــة، ؤانصـــار األرســـتقراطيين مـــن شـــخص ٔالـــف
   .دمائهم في الخبز وغمسوا ؤاكبادهم
 قصــة) األيلوليــات( الصـدد هــذا فـي النصــوص ســجلته مـا ٔاشــهر مـن

 ،  Marie-Thérèse Louise de  Savoie Carignan  لـويز تيريـز مـاري 
 يقطــع ٔان قبــل مطرقــة مــن بضــربة قتلــت التــي ،Lambale  المبــال ٔاميــرة
 باإلضـافة ونهـداها، الجنسـية ٔاعضـاؤها قطعـت كمـا  جـزار، بسكين رٔاسها
   .بوحشية نهشه تم الذي لقلبها

ـــــــــــــــورة وفـــــــــــــــي                             مـــــــــــــــاريكورت دي يحكـــــــــــــــي: بٕايطاليـــــــــــــــا م١٨٤٨ ث
DE Maricourt  سـكان ٔاحـد  قلـب ينهشـان صـقلية مـن رجلـين رٔاى بٔانـه 

 البييمونــت مــن الجرحــى ٔاحــد ٔان  Briene Boismond  يــذكر كمــا نــابلي،
   .دمائه في المدرج الوطني الحرس ٔاحد  لحم قطعة طلب عن يكـف لم

 ينظـر قـد   … ٕاهانـة مسـح ظلم، رفع صدع، رٔاب ٔاجل من االفتراس
ــــا، المجموعــــات، بعــــض داخــــل لــــه  ليســــت لكنهــــا ســــلبية،  نظــــرة ٔاحيان

 االجتماعيـة الثقافـة عليهـا تشـجع محبـذة نجـدها مـا كـثيـرا بـل. ٔابـدا قدحية
 بٔاوربا يمارس كان ما غالبا ثٔارا االفتراس. بتاتا مخجال  ليس فاألمر نفسها،

) التناســلية األعضــاء  ٔاحيانــا لــه تضــاف( ؤاكلــه القلــب بــانتزاع الكالســيكية
 ٕاذن يعنـي القلـب ابـتالع. اإلنسـانية الرغبـات ورمز للحياة، محركا باعتباره
   .نهائيا الذاكرة من محوه  للعدو، التام التدمير

 تحقيـق بهـدف فـردي، ٔاو جمـاعي غضـب، عن تعبير ثٔارا االفتراس
 سٔاســـحقك": "اللحـــم"   حالـــة ٕالـــى بتحويلـــه للعـــدو اإلحـــراج مـــن قـــدر ٔاكبـــر
 بٔاوربـا    Hectorلهطـور     Achille  ٓاشـيل قالهـا عبـارة" نيـا ؤالتهمـك سـحقا

ــــة بعــــد وكررهــــا  الكالســــيكية  الكونغــــوليين الزعمــــاء ٔاحــــد ســــنة ٓاالف ثالث
 بلحـم المـرء يتلـذذ  ٔان ممتـع ألمـر ٕانـه: " Brunache  برونـاش للمستكشف

 الشــــعوب ببــــاقي" المتحضــــرة" ٔاوربــــا تســــتوي فهاهنــــا." يكرهــــه شــــخص
 يسـتوي ٔامريكـا، فـي كمـا ٓاسيا وفي ٔاوربا،  في كما ٔافريقيا ففي": البدائية"

   ".اآلدمي االفتراس" شواهد ٔامام تاريخيا، الجميع،
. أ " طـويال درسـها التـي البرازيليـة"  Tupinamba  تيبينامبـا" قبائل

 ؤانهـا الحرب، على يعتمد  حياتها ٔاسلوب ٔان الحظ"  A. Metraux  ميترو 
 ٔاي: قــتلهم ٔاجــل مــن منهــا ٔاكـثــر ٔاعــدائها، ٔاســر ٔاجــل مــن تحــارب مــا غالبــا
 فــي فيصــبحون األســرى  ٔامــا حــاال، ٔاكلــه يــتم كــان المعركــة  فــي يقتــل عــدو
 فــي الكبــار . القبيلــة ضــمن" ٕادمــاجهم" يــتم ٔان قبــل ئاســرهم، مــن ملــك

 ينبغــــــي ٕاذ ٕاقــــــامتهم، مــــــدة تطـــــول ٔاال ينبغــــــي   –   األســــــرى  مــــــن   –   الســـــن
 ســنة ٢٠ تصــل قــد لمــدة والشــباب  الفتيــان يتــرك فيمــا بــٔاكلهم، التعجيــل

 يكـتمـــل ال الثـــٔار بـــٔان ســـلوكهم" التيبينامبـــا" يفســـر. زوجـــاتهم جانـــب ٕالـــى
 بعضــا بعضــهم يــٔاكلون ال ٕانهــم اإلجــراءات، هــذه دون مــن  نــاجزا ويصــبح
 الــذين األشــخاص  بــين يميــزوا حتــى ،"باألصــهار" األســرى  وينعتــون ٔابــدا،

 الثـٔار يرتبط. المستقبل ٔاضاحي الغرباء وبين دموية، روابط بهم تربطهم
 يقتــــل فالــــذي موتــــاهم، راحــــة ألجــــل الدينيــــة  بالتعــــاليم لــــديهم، ٔايضــــا،
 الغضــب مــن حمايتــه يــتم حتــى تطهيــر لعمليــة يخضــع ٔان عليــه الضــحية

 تغييــر التطهيــر طقــس ويتضــمن منهــا، المنفلتــة الــروح بــه تنزلــه قــد  الــذي
   ".كواياكي" هنود عند نجد كما تماما االسم،

 هيـــــرون"و"  Algonquins  ٔالكـــــونكين" هنـــــود الشـــــمالية بٔامريكـــــا
 Huerons  "كـــري "و  Crees  "ٕايروكـــوا"و  Iroquois  " عرفـــت قبائـــل كلهـــا 

 ٕاال تٔاكــــــل ال لكنهــــــا ،  Exocannibalisme  الخــــــارجي اآلدمــــــي االفتــــــراس
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 عرض كتاب  

 ضــمن فيــدمجون األســرى  ٔامــا المعركــة، ســاحة  فــي يقتلــون الــذين األعــداء
   .الجماعة لتكـثير تعويضهم ويتم للقتلى االنتقام يتم هكذا. القبائل هذه

 يشــــــحن" اآلدمــــــي االفتــــــراس" كــــــان"  Aztèques  األزتيــــــك" لــــــدى
ــــة ــــدام عنــــد بهــــم  للتضــــحية األعــــداء ٓاالف يقــــدم حيــــث دينيــــة، بحمول  ٔاق
   .اآللهة من يقربهم ذلك ٔان منهم ظنا بالتهامهم األهالي يقوم ثم اآللهة،

 بـــداعي ٓادمـــي افتـــراس ٔاحـــداث وقعـــت ٔايضـــا اإلســـالمي العـــالم فـــي
 - ه٤٠١ ســنة رحاهــا  دارت التــي قرطبــة، فتنــة فــي حــدث مــا منهــا الثــٔار،
 شـــديدا حصـــارا المدينـــة البربـــر حاصـــر عنـــدما - بـــاهلل المؤيـــد هشـــام زمـــن

 قـوم وكـان... الميتة ؤاكلوا والغنم البقر مذابح  من الدم الناس ٔاكل حتى"
 الخمــر فشــرب المحــق هــذه ومــع. فــٔاكلوه رجــل مــنهم فمــات الســجن فــي

 ابـن(." بمعصـية مجـاهرا ٕاال تـرى  وال مستور  غير واللواط مباح والزنا ظاهر 
   )١٠٧.ص. ج عذاري،
 هــــــؤالء بضــــــائقة مــــــرتبط هنــــــا البشــــــري  اللحــــــم ٔاكــــــل ٔان شــــــك ال

 قرطبـــة شـــوارع  عّمـــا والنهـــب والمجاعـــة ٕالـــيهم يلتفـــت فمـــن ، المســـاجين
 ٔاو مقــــدس بــــين حــــرام، ٔاو حــــالل بــــين يميــــزون ال قــــوم وســــط ؤازقتهــــا،
 وصـفائح قناديلـه مـن بقـي مـا" ونهبـوا ٔاحرقـوه  الزهراء جامع حتى مدنس،
 كـــــل تبـــــرر  قـــــد فالمجاعــــة) ١٠٧.ص نفســـــه،." (وحصـــــره ومنبـــــره ٔابوابــــه

 مــن غفلــة اغتنمــوا الــذين قرطبــة فرســان جملــة فــي رٔاينــا مــا لكــن  ســلوك،
 ٔاســيرا ؤاخــذوه -   ماكســن بــن حباســة - قــادتهم ٔاحــد فٔاصــابوا البربــر بعــض

 نفسـه،." (فـٔاكلوه لحمـه وتهـادوا وقطعوه قتلوه) مكانته ٔاي( عرفوه فلما"
   ) ١١٢.ص

 النصـــوص خــالل مــن مبــدئيا الثـــٔار، لرمــز المــؤطرة العناصــر تبــدو
 ٔان دون اآلن، نفـس  في واالجتماعي النفساني بين تزاوج عرضناها، التي

 للضـــــــــابط  R.Dahl  تعريفـــــــــات علـــــــــى نوافـــــــــق ٔاننـــــــــا قولنـــــــــا مـــــــــن يفهـــــــــم
).    The  concept of power, Paris, 1957 : انظـر( السيكوسوسيولوجي

" الرمـز" مالمسـة ٕالـى فقـط يسـعى" الثـٔار" رمـز عـن الحـديث في فمشروعنا
 وثانيـا ٔاوال، الثقافـة ٔاو البرانـي للواقع مشدودة ظاهرة باعتباره الخارج من 

 مـــن لكـــن" الرمـــز" نفـــس  علـــى للتعـــرف الـــداخل، ٕالـــى االنجـــذاب محاولـــة
 مـا كـل هـذا. المجتمـع/للفـرد النفسـانية الحالـة ٔاو الجواني تفاعالت خالل

 نقـاش فـي نتيه ال حتى السيكوسوسيولوجي، للضابط  ٕاثارتنا من قصدناه
   .محله ليس هذا فلسفي ٔاو ٔادبي

 مـــــن االنطـــــالق مـــــن يمنعنـــــا ال المبـــــدئي االحتيـــــاط هـــــذا ٔان علـــــى
" الثـٔار" رمـز  عـن الحديث عند كـثيرا تترددان فلسفيتين/ٔادبيتين عبارتين

" الراحــــة" تتســــاكن فكيــــف ،"االنتقــــام عــــذاب"و" االنتقــــام راحــــة: "همــــا
 ٔاو ٔادبــــي ســــهو مجــــرد ذلــــك يكــــون  ٔافــــال الكيــــان؟ نفــــس فــــي" العــــذاب"و

 مشـــاعر اعتمـــال بســـبب تحديـــده يصـــعب واحـــد لشـــعور  فلســـفية انتقائيـــة
  الفلسفية؟ – األدبية القراءات في بداهة تحديدها  ٔاغفل مضطربة

 وال... الجـنس لذة ٔاو النوم متعة نحلل ال هنا ٔاننا لنذكر لكن ربما،
 مـن عاليـة درجـة علـى  موضـوعا نحلـل نحـن... الهزيمـة مـرارة ٔاو الفـراق ٔالم

 رغـم – هنـا المشـاعر فـٕان لـذلك ،"اآلدمـي اللحـم افتـراس" هـو الحساسية
 وال األلــم، نفــس هــو األلــم لــيس: التطــرف مــن بنــوع  تمتــاز قــد – تنابــذها
 الشـعور،  في مستويات هناك ٔان ٔاكيد   . الحاالت جميع في ذاتها هي اللذة

 حتـى ٔاو ٕاحصـائيا ٔاو رياضيا وضبطها قياسها – يستحيل وربما – يصعب
 يصـل ٔان: الشـعور  مسـتويات بتفاوت قطعية  بصورة نؤمن لكننا سريريا،

 ؤان  مسـتوى، فهـذا العـدو، قتل حد... الكراهية ٔاو الغل، ٔاو الحقد، بك
 حـد الشـعور  يصـل ٔان ٔاما ٓاخر، مستوى فهذا ، به التمثيل حد بك يصل
    التصور؟ يفوق ثالث مستوى فهذا  وتهاديه، ؤاكله اللحم وتوزيع القتل

 علينـا يحـتم) األلـم/اللـذة( المـزدوج الشعور  هذا مستويات تفكيك
 لفعــــل المؤديــــة  النابــــذة القــــوة باعتبــــاره" الثــــٔار" بمــــدلول التــــذكير مبــــدئيا

   .هنا حالتنا في" االفتراس"
 حتـــــــى ٔاو اللغـــــــوي مســـــــتواه فـــــــي التـــــــذكير هـــــــذا ســـــــهل هـــــــو كـــــــم

 راجــع( واالجتماعيــة  النفســانية داللتــه فــي صــعب هــو كــم اإليتيمولــوجي،
 علينـــا اقتـــرح  الـــذي منظـــور  فـــابن). المفهـــوم رصـــد بخصـــوص ســـجلناه مـــا

 الكـتـب دار العـرب، لسـان...(وغيـره بالـدم الطلـب  بمعنى: وثؤرة ثٔار مصدر
 مــــن  ٔاكـثــــر فيكـتــــب ذلــــك بعــــد يتيــــه) ...٩٧.ص ،٤.ج ،١٩٩٢ العلميــــة،
 يؤتــه، لــم بمــا ٕازعاجــه ينبغــي وال لغــة رجــل هــذا. الشــعور  لرصــد صــفحتين

 ,Gelner . (جلنـــر مثـــل متمـــرس  ٔانتربولـــوجي فيـــه تحيـــر موضـــوع حـــول
Ernest, Pouvoir politique et fonction religieuse dans 
l’islame  marocain, Annales, E.S.C, Mai – Juillet 1970, 

pp.706-707   . (  
. واأللم الغضب بين يمزج  عميق شعور  عن متولد، ٔاو ناتج، الثٔار

" األلــــم" هــــو" خبيــــث  ورم" إلزاحــــة رهيبــــة نفســــانية جراحيــــة عمليــــة ٕانــــه
 الــداخلي النفســي بالعــذاب يــرتبط األلــم": اللــذة" هــو" حميــد ورم" وزراعــة

 مســـبق) معنـــوي ٔاو مـــادي( عـــدواني بســـلوك  بـــدوره المـــرتبط المتواصـــل
 الــداخلي األلــم يظـل لــذلك. العـدواني الســلوك حقـه فــي ارتكـب مــن تجـاه

 األلــم ليتحــول الثــٔار لحظــة تحــين ٔان ٕالــى بعضــا، بعضــه يــنهش يعتصــره، 
 العــذاب فيتحــول) ٔايضــا  معنويــة ٔاو ماديــة( انتقاميــة ممارســة عبــر لــذة ٕالــى
 تخـص( متفـردة خاصـة حالـة الشـعور  هـذا يكون ٔان يمكن وكما. راحة ٕالى

   ).الجماعة كل تهم( متكـثرة عامة ظاهرة يكون  ٔان يمكن) الفرد
 يتعلـق فيمـا ٔامـا شـديد، باختصـار" الثـٔار" بفحـوى يتعلـق فيما هذا

ــــــه المتصــــــلة" الشــــــعور  مســــــتويات" ٔاســــــميناه بمــــــا  ،)عــــــذابا  ٔاو راحــــــة( ب
 الهويــات ٔاشــد ٔامــام ٔاننــا اآلدمــي، االفتــراس موضــوع خــالل مــن فالظــاهر،

 عرضــتها التــي اللوحــات ٔان ذلــك علــى  يشــهد. ٔالمحنــا ٔان ســبق كمــا تطرفــا
 الجـو علـى التشديد في بينها فيما تتقاطع الباب، هذا في المصادر، علينا

 مؤسـس جمـاعي/نفسـاني كعامـل االفتـراس لظرفيـة والمريع، المشحون، 
 الثقــافي الســند علــى ضــمنيا،  التنصــيص، فــي ٔايضــا تتقــاطع كمــا. للفعــل

 مــــن نــــوع حولـــه يقــــع اجتمــــاعي كســـلوك الثــــٔار ٔاي – المفترســــة للجماعـــة
 ٔان هنـــــا ذلـــــك علـــــى وشـــــاهدنا – األقـــــل علـــــى اإلجمـــــاع  شـــــبه ٔاو اإلجمـــــاع
 قبــل  ذكرناهــا، التــي الشــهادات جميــع فــي يقتــل، كــان الفريســة،/اآلدمــي

   .لحمه افتراس يتم ٔان
  واحدة؟ ذات في" الراحة"و" العذاب" تساكن يتٔاتى كيف لكن
 شـك وال يتوقـف الثـٔار، بطالـب المرتبطـة الجزئيات في يتفرس من

" العـــذاب" لمشـــاعر  المـــوّطن اإلطـــار ٔاي فيـــه، ٔاساســـيتين محطتـــين عنـــد
 ٔان نتبــــين تجعلنــــا نعتقــــد، فيمــــا اإلطــــار، هــــذا مراقبــــة ٔان ٕاذ". الراحــــة"و

 مـــن نـــوع فيهـــا هنـــا، طرحهـــا ؤاعـــدنا ٔاوال،  طرحناهـــا كمـــا الســـؤال صـــيغة
 ننتبــه لــم ٔامــر وهــو المناطقــة، بٔاســلوب المغالطــة ٔاو الكالمــي، التضــليل

 فــي هـو هنــا" التسـاكن" لفـظ ٔان ٕاذ. مــرة ٔاول التسـاؤل لنـا عــّن  عنـدما  ٕاليـه
 موضــــوع فــــي ٔاساســــيتان  محطتــــان ذلــــك علــــى دلنــــا والــــذي محلــــه، غيــــر

 متـزامنين ليسـا الحـال واقـع فـي الراحـة/واللـذة التوتر،/األلم ألن". الثٔار"
 هنــاك ليســت ٔاي. متــواليين متعــاقبين بــل التســاكن،  مفعــول يــتم حتــى

 نفـس  داخـل اآلن، نفـس فـي متناقضين، شعورين بين مكشوفة مجابهة
 البدايــة تمثــل) األلــم( األول للشــعور  الفعليــة النهايــة ٔان ذلــك". الــذات"

 بــين البينــة النقلــة هــذه حقــق  والــذي ،)اللــذة( الثــاني للشــعور  الحقيقيــة
   .االفتراس فعل هو موضوعنا في الشعورين
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 عرض كتاب  

 بدايـــة ٔان ٕادراك علينـــا ســـهل التصـــور، هـــذا اســـتيعاب ٔامكننـــا ٕاذا
 فعــــــــل تحقــــــــق لحظــــــــة بدايــــــــة مــــــــع تحــــــــددت األلــــــــم لشــــــــعور  النهايــــــــة

" المفتـــِرس" ذات تستســـلم ٔان ذلـــك بعـــد يفتـــرض ألنـــه االفتـــراس،/الثـــٔار 
 القديمــة المشـاعر بعـض  ظلـت وٕان حتـى الراحـة، وبالتـالي اللـذة لمفعـول

   .األعماق في قابعة) التوتر/األلم(
 مـن العديـد ثقافـة مـع ينسجم اآلدمية اللحوم افتراس كان ٕاذا لكن
 واألمريكيــة األفريقيــة  القبائــل كحالــة بالتحليــل، تناولناهــا التــي الشــعوب

 المنظومـة ٔان ٔاي ٔايضـا، األوربـي المثـال عـن المقدمة النماذج وبعض بل
 يتعـذر فٕانـه لديها، االفتراس سلوك مع تتناقض  ال الشعوب لهذه الثقافية
 النمـــوذج عـــن ماكســـن، بـــن حباســـة البربـــري  حالـــة فهـــم عمليـــا، علينـــا،

 محصـنا زانيـا وال مرتـدا مسلما وال حربيا كافرا ليس هنا فالرجل. اإلسالمي 
 عنـد البشـري  اللحـم ٔاكـل اإلسـالمي  الشـارع فيهـا يبـيح التي الحاالت وهي(

 المنظومـــــة مــــع يســــتقيم ال ٔاكلــــه، عــــن فضــــال قتلــــه، ٔان ٔاي ،)الضــــرورة
 فــي حتــى الســلوك هــذا مثــل تحــرم ألنهــا لهــا منــاف بــل اإلســالمية  الثقافيــة
 فالفرســـان ذلـــك  مـــن ٔاكـثـــر. المجاعـــة حالـــة وهـــي القصـــوى الضـــرورة حالـــة
 الخيـــل، ظهـــور  علـــى مقـــاتلون ٔاي" فرســـان" هـــم لحمـــه، افترســـوا الـــذين
 ال كنـــت ٕان - الخيـــل ألن يـــٔاكلون، مـــا  بعـــض عنـــدهم زال مـــا ٓاخـــر بمعنـــى
 واحــــد اســــتنتاج ٕاال ٕاذن ٔامامنــــا يبقــــى ال. اآلدمــــي ٔاكــــل مــــن ٔاولــــى - تــــدري 

 الشـــــعور  فـــــي متطـــــرف مســـــتوى عـــــن تعبـــــر الحالـــــة هـــــذه ٔان هـــــو ووحيـــــد 
 علـــى - مشـــابهة  بحادثـــة مقارنتهـــا نـــود االنتقـــام، فـــي واإلمعـــان بالكراهيـــة
  نازلــة وهــي) وصــحبه هشــام ابــن( الســيرة كـتــب ذكرتهــا - الشــعور  مســتوى

 عـم( المطلـب عبـد بـن حمـزة صـدر شـقت التـي) ٔاحد  يوم( عتبة بنت هند
 كـان  ممـا انتقامـا( فلفظتهـا تستسـغها فلـم ومضغتها كبده وانتزعت) النبي
 حادثـة تتـراءى اإلسـالمية قرطبـة حادثـة فـوراء): بـدر يوم بعائلتها فعله قد

 مـــا مـــع" الثـــٔار" هـــو معـــا الحـــادثتين  فـــي الـــدافع والرمـــز الجاهليـــة، قـــريش
 التنصـيص مـع. ٓاخـر رمـز ٔاي يداخله ال صاف متجرد اختيار من عنه ترتب
 لفظتهــا، ثــم الكبــد الكــت متفــرد شخصــي موقــف هنــد موقــف ٔان علــى  هنــا

 سـكان موقف بينما استهجانا،  عنها بوجهه ٔاشاح" وحشي" القاتل وحتى
 لحمــه وزعــوا ثــم الرجــل، قتلــوا: متفــاحش متكـثــر جمــاعي موقــف قرطبــة

 هنـد مـن جاهليـة ٔاكـثـر هاته، والحالة قرطبة، ٔاهل نعتبر  فهل: وافترسوه
  عتبة؟ بنت

  مالحق
ــــو فــــي م،١٩٦٢ ينــــاير فــــي   كاتنغــــا شــــمال ،Kongolo  كونغول
 Katanga  )مبشـــــــرا  ١٩ األهـــــــالي مـــــــن عـــــــدد هـــــــاجم) بـــــــالزايير 

   .شبابهم ٔافكار سمموا ألنهم ؤاكلوهم
 المقـيم  N’Djombo  نـدجومبو المدعو قام م،١٩٥٦ يناير وفي  

   .زوجته  ٕاغواء على له عقابا ٔاخيه ابن بٔاكل بكينشاسا
 ٔاختـه بقتـل مهني منير قام القاهرة وبمدينة م،١٩٦٠ ٔابريل في  

 دمهـا شـرب  ثـم بسـكين طعنها شرفها، في فرطت التي الصغرى 
   .العائلة شرف ليطهر

 مخبـزة صاحب قام) م١٩٥٢ مارس(  Montréal  مونتريال في    
 الــذي عنــده  العامــل الخبــز مــوزع ضــحيتها خاصــة وجبــة بٕاعــداد
   .الهاتف على زوجته يغازل وهو ضبطه
 غايـــة ٕالـــى اســـتمر الثـــٔار بـــداعي االفتـــراس ٔان تثبـــت شـــواهد وهنـــاك

 قبيلــة ٔاكلــت م١٩٠٧   ســنة وفــي".    Marquises  المركيــز" بجــزر  م١٨٨٨
   .لديها يابانيا ٔاسيرا"  Takou Kan  كان تاكو"

 العــالم، مــن مختلفــة ٔامــاكن فــي تقــع كانــت مماثلــة كـثيــرة ٔاحــداث
 مــا كـثيــرا نيجيريــا،  ٔانحــاء بعــض ففــي): م٢٠.ق( جــدا قريــب وقــت وٕالــى
 قبائــل ولــدى. ٔاكلــه قبــل جــدا، ســاخنة زيــت فــي يقلــى بــه المضــحى كــان

. وبالتـدريج ٔاحياء يؤكلون عليهم المحكوم كان  بسومطرة،"  Battas  باتا"
 الضــحية يشــوى ثــم عليــه، المحكــوم لســان انتــزاع يــتم كــان ٔاوقيانيــا وفــي

   –   يحـتفظ كـان بينمـا الملتهبـة، الصخور  من" سرير" على حيا مازال وهو 
 شـــيئا اللحـــم وينتـــزع  ٔاحيـــاء،  بالضـــحايا   –  "    Papouasie  ببوازيـــا" فـــي

   . االنتقام في ٕامعانا فشيئا

  :الفصل الرابع

  االفتراس اآلدمي عندما تضغط المجاعة باتجاه 
  .المجاعة 
  ).حالة الجوع(ضغط الحاجة  
  ).شهادات من حولنا(افتراس اآلدمي بداعي المجاعة  
  .التفاتة ٕالى زمن مضى: االفتراس اآلدمي 

  

  المجاعة
 ظــروف عــن ٔاساســا نــاتج الغذائيــة المــواد فــي حــاد نقــص: جاعــةمال
 مــــن حــــاالت عنــــه  وينــــتج ،...)والحــــروب كالجفــــاف( بشــــرية ٔاو طبيعيــــة

 والالحيمينيـــــــــــــــــــــة  Kwashiorkor  والتنـــــــــــــــــــــادر  Cachexie  الســـــــــــــــــــــقام
 Avitaminose   .الوفاة ٕالى يؤدي طال  ٕان) الجوع( وهو.   

      (Petit Larousse de la médecine, 1994)   . 

  الجوع حالة: الحاجة ضغط
 بتضاريســــها( معقـــدة لظــــاهرة بالنســـبة" الحاجـــة"تعنيــــه الـــذي مـــا

  ؟"البشرية"   كالظاهرة) االجتماعية/  النفسانية/  الفيزيولوجية
 المناطقــة عنـد المتــداول" الحـدي" بـالتعريف مقنــع جـواب صـياغة

 الظـــــاهرة  فهــــذه األقــــل، علــــى المالمســــة عســــير ٔاو المنــــال، بعيــــد يبــــدو
 ٓاليـــات استحضــار تســتدعي بالــذات معقــدة وألنهــا – اإلنســان – المعقــدة
 تحديــد ٔاجــل مــن النفســانية، ٕالــى البيولوجيــة  مــن مركبــة، متراصــة عديــدة
 ٔانفسـنا إلقنـاع نقدمـه ٔان يمكن تفسير ٔاي ٕاذ. الماسي المبهم هذا قسمات

 عــن فائضــا ضــرورته لفــرط يبــدو" ضــروري " حــول اآلخــرين نقنــع ٔان قبــل 
  اآلن؟  نفس في تفسير، لكل محتاجا تفسير، كل

 لــدى" الحاجـة عـن فائضـا" يصـبح الــبعض، عنـد" حاجـة" يبـدو مـا
 تلمـــس لنبـــدأ  ونقيضـــه؟  معنـــاه بـــين الشـــيء يـــزاوج فكيـــف ٓاخـــر، بعـــض
 بطريقـــة لكـــن ٕاذن، البدايـــة مـــن األســـئلة، عناصـــر مـــن اإلجابـــة عناصـــر
   . بدٔاناه كما  األول الطرح  عن مختلفة

 ٕالــى يحتــاج حنــان، لمســة ٕالــى يحتــاج الهــواء، ٕالــى اإلنســان يحتــاج
 بمســــتويات  مفتوحــــة، قائمــــة، نســــتخرج  ٔان باســــتطاعتنا... طيبــــة كلمــــة

 نحــن التــي" الحاجــة" هــذه ٕاال بينهــا تجمــع ال الماهيــة حيــث مــن متباينــة
 مركـــزي  بســـؤال قائمتنـــا نـــذيل ٔان  يمكـــن ٕاذ. ماهيتهـــا عـــن البحـــث بصـــدد
ـــذي مـــا: ٔاخيـــر  لرخصـــة والحاجـــة الجلـــد حـــك ٕالـــى الحاجـــة بـــين يجمـــع ال

  مثال؟ السياقة
 لــو حتــى األســئلة، مــن النــوع هــذا تحاشــي بٕامكاننــا لــيس ٔانــه يبــدو

 كـل فـي ما، مكان في  – ولؤم سخرية في – سيفاجئنا ألنه ذلك، تعمدنا
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 عرض كتاب  

 بــد ال ذلــك وألجــل". الحاجــة" كمثــل يتجاوزنــا موضــوع ثنايــا مــن مكــان،
 ٕاذا هـذا( الجـواب فـي فنتلعثم فجائيا، يستوقفنا ٔان  قبل عنده نتوقف ٔان
 وشــموخه  بنيتــه فــي جيــدا لنتفــرس). الجــواب فــي فعــال اآلن نتلعــثم ال كنــا

 ال يبـــدو، مـــا علـــى ،"الحاجـــة" هـــذه: اإلجابـــة تســـعفنا ٔان قبـــل وصـــلفه،
 الحـي الوسـط. يولدها لما ينتجها،  لما األساس الشرط ٕاال تكون ٔان يمكن
 الواجبــات عــن كنايــة – جامــدا قانونيــا نصــا كــان لــو حتــى – ٔافرزهــا الــذي

 بضـــرورة حيالهـــا نلتـــزم التـــي...) االجتماعيـــة النفســـانية، الفيزيولوجيـــة،(  
 مـع األمريـة بالصيغة دائما  ترتبط" الحاجة. "والطاعة السمع ٔاو اإلذعان،

 فلــتكن ٕاال و ٕاال؟ و... وكيــت كيــت" يجــب" معنــاه" محتــاج": "الواجــب"
   .العواقب  لتحمل مستعدا

 مـــن انطالقـــا" الحاجـــة" نضـــبط ٔان واضـــح، هـــو كمـــا ٕاذن، يتعـــين
 صــارم، ضــبط  مــن انطالقــا ولــيس الحــديث، منطــوق ٔاو الكــالم" مجــال"

 يؤتـه لـم مـا كـل عن فلنمتنع. العمياء التعميمية شرك في يوقعنا مسبق،
 مـن منـزل نـاجز، كامـل، تعريـف هنـاك  لـيس ألنـه له، ينبغي وما المرء،
 المبســط اللغــوي المعنــى باســتثناء محــدد، معنــى مــن هنــاك لــيس. عــل

 األغــــراض بتعــــدد متعــــدد المعنــــى هــــذا ٔان ٔاو بــــدوره،  الملتــــبس المــــوارب
 نكشـف  ٔان ٔاردنـا ٕاذا األغـراض هـذه فـي الفـور  علـى هنـا لنـدقق. المستهدفة

 ،"للحاجــة" التعبيريـة الصـيغ تتخـذه الــذي العنيـف التعـارض مكمـن عـن
 حــــول االلتفــــاف تحســــن طيعــــة  ممالئــــة عيــــون ٕالــــى نحتــــاج ذلــــك ألجــــل
   .المشاهدة بمجرد تكـتفي وال رصده تريد الذي الذهني المعتقد

 األعضـــاء، وظـــائف فـــي الباحـــث الفيزيولـــوجي، بعيـــون نظرنـــا ٕاذا
 البـروتين، ٕالـى األنسـولين،  ٕالـى الجسم حاجة: معينا معنى الحاجة تتخذ
 ذاتهــــا األعــــين حركنــــا ٕاذا. العضــــوانية اآللــــة هــــذه لتتحــــرك... الحديــــد ٕالــــى

 تـوازن  ٕالى والبكاء، الضحك ٕالى العضوانية اآللة تحتاج : النفسي للمنحى
 ضـرورة  ٕالـى ٔاحيانـا تتحـول التـي العطـوف، الحالمـة النظـرة ٕالـى المشاعر،

 ٕاليهــا الخصــاص يكــون بحيــث والبــروتين، األنســولين مــن ضــرورية ٔاكـثــر
 االقتصــادية، االجتماعيــة، األوامــر  تجــاه األعــين ٔادرنــا ٕاذا ٔامــا. فعــال مــدمرا

 ٔاخـرى  حاجـات سـنجد فٕاننـا يـوم، كـل ويعـذبنا يثقلنـا مـا تجـاه... القانونية
 شـريكك، ٕارضـاء ٔاردت ٕاذا صارمة حمية ٕالى تحتاج: هناك ٔاو  هنا مختبئة
 مـن والتزلـف التملق  ٕالى العمل، في رئيسك ٕالى التحية ٕازجاء ٕالى تحتاج
 ٕاليـــك، الســـلطة تلتفـــت حتـــى ٕاضـــراب خـــوض ٕالـــى تحتـــاج ترقيـــة، ٔاجـــل
 تقنعـك لـم ٕاذا... للتنقـل لوسـيلة للكـتابـة،  لقلم قانونية، لنصيحة تحتاج
 ســــــتحتاج، ٔانــــــك وســــــتجد مفتوحــــــة ٔامامــــــك فالالئحــــــة األمثلــــــة، هــــــذه

   .ما زمان وفي ما مكان في ما لشيء  بالضرورة،
 وحــذف المفتوحــة، لقائمتنــا شــاء مــا ٔاضــاف ٔان بعــد المــرء، بوســع

 األكــل بــين يوحــد  عمــا يتســاءل ٔان) ٕاليــه؟ بحاجــة لــيس مــا( شــاء مــا منهــا
   ...الحذاء وتلميع بالجميل واالعتراف واالنضباط والبكاء

 ولـو – حاجاتنـا بـاألحرى  ٔاو حاجتنـا، المفتوحـة، قائمتنـا يوحـد ما
لـــــــزام"   فعـــــــل هـــــــو – المفـــــــرد بصـــــــيغة بالحـــــــديث جـــــــرت العـــــــادة ٔان " اإل
 ٔاو واختلفـــــت، الحاجـــــات تعـــــددت مهمـــــا. خلفهـــــا المســـــتتر" الضـــــرورة"و

. مخصوصـة ظرفية في ضرورية تجعلها  الحاجة صفة فٕان حتى، تناقضت
 البشـــرية قائمتنـــا قارنـــا لـــو حتـــى الموحـــد المحـــوري  الفعـــل الضـــرورة تظـــل
 تحتــاج: نــوع مــن ٓاخــر، عضــواني ٔاو هامــد، جامــد هــو لمــا  مماثلــة بقائمــة
 – الظليلـة  ذلـك فـي بمـا – النباتـات تحتـاج ٔاو مخصب، سماد ٕالى التربة
 ٔاجــل مــن فحــل، ذكــر ٔاســد، ٕالــى اللبــؤة، تحتــاج كمــا الضــوء، مــن لكميــة

   ...طبيعيا ٕاخصابها

 بفعـــل علـــي يضــغط مـــا ٔان ســـيد، يــا هـــذا، مـــن ٔافهــم ٔان لـــي هــل - 
 مــــن ذكــــرت عمــــا  االســــتغناء بوســــعي مــــا ؤانــــه ؟"حاجــــة" هــــو" الضــــرورة"

  ٔامثلة؟
 هــذه عنــد لنحتــرس لكــن بالموافقــة، ٔاومــئ ٔان ٕاال علــي مــا مبــدئيا - 
 مؤشــرات، مــن بقــي  عمــا فيعمينــا باالنتصــار شــعور  ينتابنــا ٔان مــن اإليمــاءة

 ٕالــى نرنــو مــا لمالمســة ٔاوال مؤشــرا ٕاال ليســت الحــال واقــع فــي" فالضــرورة"
 هنـــاك تظـــل لكـــن مركـــزي، مؤشـــر ٔانـــه صـــحيح  ،")الحاجـــة" ٔاي( ضـــبطه
 لنظـل ضـرورية عليهـا والمراهنـة البـال، عـن تغيـب ٔان ينبغي ما مؤشرات

   .مشكلتنا بتالبيب ممسكين 
 علــى( معينــة ٔاوقــات فــي دونهــا البقــاء علــى المــرء يقــوى ال ٔامــور  ثمــة
 افتــداؤها يمكــن ال  ،)ٔاخــرى  ٔاوقــات فــي دونهــا يبقــى ٔان يمكــن ٔانــه افتــراض
 جميـع لـدى نمطيـا شـكال تتخـذ ال ٔانهـا فـي مراء ال. األوقات تلك في ببديل

 فـــرد ومـــن آلخـــر ظـــرف مـــن متنابـــذة متعارضـــة  ٔاشـــكاال تتخـــذ بـــل النـــاس،
 بذيئـة،. ٕاليهـا حـاجتهم لفـرط الـبعض لـدى جذابـة سـاحرة، قويـة،: لغيره

 تصــور  فــي" المنفعــة. "اآلخــر الــبعض لــدى ابتــذالها، لفــرط قــذرة خائبــة، 
 مؤشـــــــران المـــــــؤرخين،  لمعشـــــــر بالنســـــــبة" الظرفيـــــــة"و االقتصـــــــاديين،

 والتـــــي المشـــــرعة،" الحاجـــــة" ٔابـــــواب الســـــتعراض تكميليـــــان ٕاضـــــافيان،
 وهــذه اللعــوب،" حاجتنــا" علــى الخنــاق  لتضــييق ٕاغالقهــا ٕاحكــام ينبغــي
   :األمثلة بعض

 علـى تسـاعده نظارات ٕالى) البصيرة ؤاحيانا( البصر ضعيف يحتاج
 لهــم تعنــي ال ألنهــا خــيالء  فــي اآلخــرون عليهــا يــدوس قــد نظــارات الرؤيــة،
. ذلـك مقابـل ثمنـا يـدفع ٔان عليـه لكـن دونهـا، يعـيش قـد ٔايضـا هـو شيئا،
 الحصــول ٔاراد هــو ٕان الســير وبقــانون بالســياقة درايــة  ٕالــى كــان ٔاي يحتــاج
 وعــن بــل " الدرايــة" هــذه عــن يعــرض ٔان طبعــا يمكنــه. ســياقة رخصــة علــى

 وعليــه ٔابــدا، بالقيـادة لــه يســمح لـن الحالــة هــذه فـي لكــن ٔاصــال، الرخصـة
   .المحظور   خرق  ٕاذا الثمن لدفع يستعد ٔان

 تضـطر"... ظرفية" ،"نفعية" ،"ضرورية: "حاجات عن ٔامثلة هذه
 فـــــي – حيـــــاتهم ٔان  رغــــم" حاجـــــات" بوصــــفها فيهـــــا التفكيــــر ٕالـــــى النــــاس
 علــى عــالوة يفكــروا، ٔان علــيهم لكــن عليهــا، تتوقــف ال – األعــم المعظــم
 ٕاليهـــا تشـــدهم حاجـــات. لهـــم بالنســـبة ضـــرورة  ٔاكـثـــر حاجـــات فـــي ذلـــك،

ــــاعورة كــــدواليب  المــــوت، عبــــر ٕاال منهــــا فكــــاك وال خــــالص ال بحيــــث الن
 علـــى تتربـــع حاجـــات بـــل ازدهـــاره، وشـــرط الوجـــود شـــرط تمثـــل حاجـــات 

 مـا ٔاو المقيـت، لالشـمئزاز مثيـر  وزهـو ونـزق  كبريـاء في نفسها" الحاجات"
ــــــارد بهــــــدوء نعتــــــه يمكــــــن  األمــــــور  تلــــــك": الحاجــــــات حاجــــــة" مميــــــت ب

 العضـــوانيات حيـــاة عليهـــا والمتوقفـــة بالديمومـــة  المتميـــزة الفيزيولوجيـــة
 علــى تكرهنــا التــي تلــك... الغــذاء المــاء، الهــواء،: اإلنســان فيهــا بمــا عامــة

 يســوؤنا، بمــا تحــديها، حــال فــي وتهــددنا، ٔابــدا، التــابع وضــع فــي البقــاء 
 باألرملـــــة" وعنفوانهـــــا،  الحيـــــاة دفقـــــان يمـــــتص الـــــذي المرعـــــب، بالّشـــــع
   )...سما العناكب ٔاكـثر" (السوداء

  ٕاذن؟ الموت هو  •
   .  ٔاكيد  •

  حولنا من شهادات: الجوع بداعي اآلدمي افتراس
 وبالـذات األهليـة، الحـرب ٔاثنـاء) السـوفياتي االتحـاد( روسيا عرفت

 مـــا كـــل ٔاكـــل ٕالـــى  النـــاس دفعـــت خطيـــرة مجاعـــة م،١٩٢١و ١٩١٩ بـــين
ـــى اللجـــوء رفضـــوا البالشـــفة ٔان ورغـــم. يجـــدون ـــدول عطـــف اســـتدرار ٕال  ال

ـــــــب  Gorki  غـــــــوركي  ٔان ٕاال ،"الرٔاســـــــمالية" المجـــــــاورة  دعـــــــم بنفســـــــه طل
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ــــٔان معترفــــا الدوليــــة، المنظومــــة ــــٔاكلون الســــكان ب ــــاهم جثــــث ي ــــل موت  ب
  Ossorguine  شــــــهادة ٔاكدتــــــه مــــــا وهــــــذا. ذلــــــك ٔاجــــــل  مــــــن ويقتتلــــــون

 للحـــوم  الرائجـــة بالتجـــارة صـــراحة ٔاقـــرا اللـــذان ،  Emmanuel Toddو
   .األهلية الحرب ٔاثناء اآلدمية

 بـــٔان رســـميا، الســـوفياتي االتحـــاد اعتـــرف الثمانينـــات، نهايـــة وفـــي
-١٩٣٢ ٔاوكرانيـا  فـي كبيـرة مجاعـة ٕالـى ٔادى ستاليني خماسي مخطط ٔاول

 وخطــط صــمم حيــث( األزمــة افتعــل الــذي نفســه ســتالين ؤان م،١٩٣٣
 تجميـع ٔاجـل مـن) نسـمة ماليـين ٥و٤ بـين  مـا ضـحيته راح لمشـروع ونفذ

   .اآلدمي اللحم افتراس انتشر الكارثة ٔاثناء ؤانه األراضي،
 ٔاثنــــاء خاصــــة المعاصــــر، التــــاريخ عرفهــــا مماثلــــة افتــــراس ٔاحــــداث

 وفــــــي م،١٩٤٢  -١٩٤١  Leningrad  لينينغــــــراد حصــــــار فــــــي الحــــــروب،
 المتتاليــة المجاعــات ٔاثنــاء الشــمالية كوريــا وفــي الكمبــودج، فــي م١٩٧٥
ـــــــــون اعتـــــــــرف حيـــــــــث  م١٩٩٧ ســـــــــنة وخاصـــــــــة م،١٩٩٥ بعـــــــــد  الالجئ

 قنـاة ٔاكدتـه مـا وهـذا ٓادمـي، افتـراس عمليـات بحدوث الدولية والمنظمات
 ABC    (1997)    الجنــون ٔاصــابهم قــد األهــالي ٔان مفــاده خبــرا نشــرت عنــدما 

   .ٔاطفالهم وئاكلون يقتلون ٔانهم درجة ٕالى الجوع من
 العالميــة الحــرب خــالل يابــاني جنــدي(  S. Ooka  ٔاوكــا. س ويــذكر

 والفليبينيـــة األمريكيـــة  القـــوات حاصـــرت م١٩٤٤ ســـنة فـــي ٔانـــه) الثانيـــة
 ممـــا الفليبـــين، بٔارخبيـــل"    Leyte  ليـــت" جزيــرة فـــي اليابـــانيين الجنــود
 الكـثيــر قضــى حيــث الكـثيفــة الغابــة داخــل  التوغــل علــى اليابــانيين ٔارغــم
   ". للكلبونية" اللجوء عليهم فكان عاشوا الذين ٔاما. منهم

 حــاالت عشــر حــوالي وقعــت الجــوي، الطيــران ٔاحــداث مجــال وفــي
 ٔاورغـــواي مـــن  المفترســـين حادثـــة ٔاشـــهرها م،١٩٤٥ منـــذ ٓادمـــي افتـــراس
 قممهــا علــى عاشــوا حيــث األنــديز، سلســلة علــى طــائرتهم تحطمــت الــذين
 مـــن يملكـــون مـــا كـــل خاللهـــا اســـتنفذوا  يومـــا ســـبعين مـــدة قاســـية ظروفـــا
 طويــــل نقــــاش بعــــد لكــــن مــــنهم، المــــوتى ٕالــــى التفتــــوا ذلــــك بعــــد. طعــــام

" داخلــي بفارمــان" النــاجون خــرج  حيــث ؤاعنــف، ٔاطــول  وتــردد وعنيــف،
 جسده يقدم وفاته  حالة في ؤانه له، قريب جثة من الفرد ئاكل ٔاال مفاده

 هـــو" الفارمـــان" هـــذا ٔان والواقـــع... لآلخـــرين غـــذاء - خـــاطر طيـــب وعـــن -
 النقطــــة لهــــذه ســــنعود( للضــــمير تنويمــــا ٔاو للخــــاطر،  تطييبــــا كــــان نفســــه

ـــــتالع تجـــــرع  ٔامـــــا ،)المـــــوالي الفصـــــل فـــــي بالتفصـــــيل  اللحـــــم، قطـــــع واب
 مقرفا دواء يتجرعون كانوا ٔانهم لو كما ، ومريرا صعبا كان فقد الصغيرة، 

 كـان حيـث مدمرة، نفسية معاناة  ذلك بعد منهم الكـثيرون وعانى مقززا،
 مــــن للتخفيـــف شـــهرا ثالثـــين مـــدى علــــى ٔاخصـــائيين زيـــارة الـــبعض علـــى

 - منهم البعض مع تلفزيونية استجوابات في بل... الضمير  ووخز العذاب
 لهـم جـرى  مـا هـول  مـن يعـانون زالوا ما ٔانهم ٔاكدوا - التسعينات بداية في
   .م١٩٧٢ سنة ،"المشؤومة" السنة تلك في

  مضى زمن إلى التفاتة: اآلدمي االفتراس 
"  Neandertal  النيانــــدرتال" ٕانســــان ٔان المؤكــــد شــــبه مــــن ٔاصــــبح

 األلمـان البـاحثون عنـه  كشف ما ذلك اآلدمي، االفتراس من حاالت عرف
"  Krapina  كرابينـا" مغـارة فـي اكـتشـفت بقايـا مـن انطالقا م،١٨٩٠ منذ

 قـرن  بحـوالي هـذا بعـد. ذلـك لتوكيـد تعـوزهم كانـت  األدلـة لكن بكرواتيا،
 العلمـي للبحـث  الـوطني بالمعهد األركيولوجيين ٔاعمال كشفت الزمن من

ـــــــي( بمرســـــــيليا، ـــــــي"  Molaguercy  موالكيرســـــــي" مغـــــــارة ف ـــــــش" ف  ٔاردي
 Ardèche  ("العاقـل النيانـدرتال ٕانسـان  ٔان تؤكـد ٔاعمـال عـن  L’Homo 

sapiens néanderthalenisis  بعضا بعضه افترس قد .   

 بعـض عليهـا تغـذى) عظمـا ٤٦٠( العظـام مـن عينـة فحـص تم فقد
 هـــي منهـــا، عظمـــا،  ٧٢ ٔان التحاليـــل ؤاثبتـــت البشـــر، بنـــي مـــن ٔاســـالفنا
 متفــــاوتي ٔافــــراد لســــتة كانــــت ،Hominidés  البشــــر مــــن ألســــالفنا ٔايضــــا

). ســـنوات ٨-٧( وطفـــالن ،)ســـنة ١٦-١٤(   ومراهقـــان بالغـــان،: األعمـــار
 مكســـــرة كانـــــت فالعظـــــام: حقيقيـــــة مجـــــزرة ٓاثـــــار تحمـــــل جميعـــــا وكانـــــت

 األقــدام بمنطقــة( العظــام بقايــا علــى ٔاجريــت التــي والتفاصــيل ومهشــمة، 
 الفــك انتــزاع تــم كمــا  وبترهــا، قطعهــا تــم ٔانــه ٔاثبتــت ،)واألذرع والمرافــق

   . فتيتين جمجمتين من
 حيوانيـــة عظـــام مـــع واحـــدة معظمـــة فـــي عليهـــا عثـــر العظـــام هـــذه

   –   الجــوع ضــغط  تحــت ربمــا   –   مارســوا قــد ٔاســالفنا ٔان يــرجح ممــا كـثيــرة،
   .اآلدمي افتراس
 ٔاقــــدم مــــن بواحــــد تطالعنــــا ٔايضــــا"  L’egyptologie   المصــــريات" 

 مــن الجــوع،/الحاجــة  ضــغط تحــت البشــري، اللحــم ٔاكــل علــى الشــواهد
. م.ق٢٢٠٠ سـنة ٔاصـابتها مجاعـة زمـن الفرعونيـة مصـر فـي وقـع مـا خالل
 حــدث مــا ٔاشــهرها مجاعــات، عــدة فــي موتــاهم ٔاكلــوا  ٔايضــا الرومــان ٔان كمــا

 ذكــره مــا  هــذا ويشــبه. رومــا ٔاســوار  Alaric  ٔاالريــك حشــود حاصــرت عنــدما
 ٥٢٢   –   م.ق ٥٣٠(  Cambyse  قمبيــــز الفارســــي الملــــك عــــن هيــــرودوت

 ألن اإلثيــــوبيين، علــــى حمالتــــه  ٕاحــــدى فــــي للتراجــــع اضــــطر الــــذي) م.ق
 المرتزقـــة المجاعــة اضــطرت كمـــا. بعضــا بعضــهم يفترســـون بــدؤوا جنــوده

 ٔامــر عنــدما بمٔاســاوية انتهــت حــالتهم لكــن بعضــهم،  ٔاكــل ٕالــى الفينيقيــين
 ٢٢٩     –   م.ق ٢٩٠(  Hamilcar Barca  بركــة هاملقــار القرطــاجي القائــد

 يمكـن ال رجسـا اعتبـرهم ألنه الفيلة ٔارجل تحت   المفترسين   بسحق) م.ق
   .األصلي بالمجتمع ٕادماجه ٕاعادة

 هـم" عـادي" مجتمـع فـي" عاديـة" ظروف في ،"رجس" فهم ٔاجل  
 ســـــنة الفرنســـــية  ستراســـــبورغ مدينـــــة فـــــي ســـــيحدث كمـــــا تمامـــــا رجـــــس،
 العقليـــة لألمـــراض مصـــحة علـــى فرنســـية ســـيدة ٔاحيلـــت عنـــدما م،١٨١٧
 قـــررت كمـــا" البشـــرية شـــرف" علـــى حفاظـــا  وذلـــك طفلهـــا، افترســـت ألنهـــا

   ).المبحث هذا مالحق ضمن التفاصيل راجع. (المحكمة
  Niam-Niam  نيــام -بنيــام المعروفــة"  Azandé  األزنــدي" قبائــل

 ٕاال تٔاكـــل ال بٔافريقيـــا،   Evans Pritchard  برتشـــارد ٕايفـــانز درســـها والتـــي
 برتشـارد لكـن. المعـارك سـاحات فـي يقتلـون الذين والمقاتلين المجرمين

 زمـن ٕاال لـه يلجؤون ال ؤانهم عموما، اآلدمي اللحم  من نفور  لديهم ٔان ٔاكد
   .  معينة تطهيرية طقوس ووفق الحادة، المجاعات

 كـان لو حتى مطهرة، طقوس ٕالى يحتاج" رجس" اآلدمي االفتراس
ــــك  ســــنن" انتهــــاك عــــن  عقــــاب ٔايضــــا الــــزمن هــــذا ألن مجاعــــة، زمــــن ذل

: البشـــــر لحـــــوم ٔاكـــــل مـــــن شـــــكال الطـــــوطم ابـــــتالع كـــــان فـــــٕاذا": "الكـــــون
 قصاصـا الفعليـة ٔاو الرمزيـة اآلدميـة تكـون  قـد لماذا نفهم فٕاننا ،)اآلدمية(

." الحرمــــات - قصــــد غيــــر ٔاو قصــــد عــــن - ينتهكــــون الــــذين بٔاولئــــك ينــــزل
 مـــــن غيرهـــــا مثـــــل المجاعـــــة، ٕان ،)١٣٢-١٣١. ص.ص البـــــري، الفكـــــر(  

 ٔاو المجتمـــع غفـــل  فحيثمـــا العقـــاب، معنـــى تتضـــمن الطبيعيـــة، الكـــوارث
 ٕاال والجـــور، والفــواحش المنكـــرات فيــه وعمـــت وذكــره، الحـــق عــن ســهى
 خـراب ٕالـى تـؤدي الكون سنن عن فالغفلة. كارثة  بنزول مؤذنا ذلك وكان

   .الخلدوني التعبير في" العمران"
 فـي النـاس يوقـع) اآلدمـي افتراس وبالتالي( الكبرى  المجاعات زمن

 الكبــــرى  الخطيئــــة(    K.Jaspers  ياســــبرز  صـــاغها كمــــا" الحديــــة المواقـــف"
ـــاة  اللحظـــات هـــذه فـــي...) والمـــوت واالســـتياء والصـــراع والخـــوف والمعان
 اليوميـة قيـوده من اإلنسان يتخلص ٕاذ" الشيفرة  سقوط" يحدث بالضبط
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 وعمقــــه عنفــــه بكــــل الوجــــود مواجهــــة فــــي ويصــــبح المثاليــــة واهتماماتــــه
   ).م١٩٣٥والوجود، العقل" ياسبرز، كارل( وصميميته 

 هــــــذه مثــــــل عــــــن عميـــــق، بٔاســــــى الصــــــينية، الحوليــــــات تتحـــــدث
 افتــــراس  ٕالــــى النــــاس الجــــوع دفــــع م٧٥٧ عــــام ففــــي): الحديــــة( المواقــــف
 عــام وفــي".  Souei Yang  يــانغ ســوي" مجاعــة ٔاثنــاء ٓادمــي ٔالــف ثالثــين
 ٕالـى اللحم سعر فيها وصل  الصين  جنوب ٔاخرى  مجاعة ضربت م١٨٩٢

 ألن اللحـم، هـذا نـوع كـان كيفما للرطل،) فرنسي( فرنك ٧٠٠ يعادل ما
   .اإلمالق شدة من ٔابناءهم باعوا الفقراء ٔان عن تتحدث النصوص 

 العاصـــمة  Henri IV  هنـــري  حاصـــر عنـــدما نفســـه الشـــيء حـــدث
 المجاعــــة زمــــن -   البروتســــتانتية  Sancerre  مدينــــة وفــــي. بــــاريز الفرنســــية
ـــٔان التاريخيـــة الشـــهادات تـــذكر - الدينيـــة الحـــروب رافقـــت التـــي الحـــادة  ب
 بنـا يلقي سلوك. ؤاكلهم لطبخهم عميقة  قدور  في ٔاطفالهن وضعن النساء
 -" الملــوك" كـتــاب فــي نقــرأ  مــا خــالل مــن العبريــة الجماعيــة الــذاكرة ٕالــى
 طـبخ علـى النسـاء المجاعة ٔارغمت عندما - والسامرة ٔاورشليم حصار  ٔاثناء

   . غذائية وجبات وتقديمهم ٔاطفالهن
 ٔاي المتـــداول، بـــالمعنى ظرفيتهـــا، بـــه نقصـــد ال المجاعـــة"  زمـــن" 
 ثـم يفككهـا ٔان  المـؤرخ علـى والوقـائع، باألحـداث مشـحونة عصـر من فترة
 بحيـــاة المـــرتبط ربمـــا، الرتيـــب اليـــومي، هـــو هنـــا" الـــزمن. "تركيبهـــا يعيـــد
 هنـا" الـزمن. "الحميمـة عالقـتهم فـي  العاديين، والناس البسطاء، األفراد
 واإلنجـــــازات الدوليـــــة المعاهـــــدات ٔاو والمعـــــارك، البطـــــوالت زمـــــن غيـــــر

 اإلخبــاريين كـتـب فيـه، وتفصـل بـه، تحـتفظ مـا عـادة التـي ... االقتصـادية
 تعاقـب بمعنـى  فقـط،" الـزمن" هـو هنـا" الـزمن. "السـواء على والمؤرخين
 النــاس علــى البعديــة وانعكاســاته ٓاثــاره فــي لكــن... ٓاناتــه تــوالي لحظاتــه،

 قـد اآلن، نفس في طويل/قصير رهيب،  مرير صراع في معه المنغمسين
 فــي قصــيرة" مــدة" ٔاشـهر، بضــعة بالكــاد ٔاو ٔاسـابيع، بضــعة" مدتــه" تـدوم

 يكابــــد مــــن" ٔازمنــــة" فــــي ٔابديــــة، طويلــــة، والمــــؤرخ، اإلخبــــاري " ٔازمنــــة"  
 فيــه تتكـرر  زمـن ٔاي  مجاعـة، زمـن ألنـه البقـاء، ٔاجـل مـن اليوميـة المعانـاة

   .  والحياة الموت لعبة
... والوصــل الفصــل والتــواتر، االنقطــاع والحيــاة، المــوت لعبــة ٕان

 ــ البشـري  للتـاريخ  بالنسـبة األقـل علـى الحقيقية، وماهيته الزمن لعبة هي
 تـــــاريخ يحويـــــه مـــــا ضـــــمن يحـــــوي الـــــذي الطبيعـــــي التـــــاريخ عكـــــس علـــــى

  ــ البشـري  بـالمعنى والمـوت الحيـاة مفهـوم  عـن يرتفـع الذي الصخر/الجامد
 انقطــاع مــن البــد يســتمر كــي الــزمن ٔان تعنــي هاتــه والوصــل الفصــل لعبــة
ــــه  اللحظــــات تقطــــع يخفــــي الملمــــوس الزمنــــي االسترســــال. المتتاليــــة  ٓانات

 المـوت، فعبـر : المـوت من البد الزمن، في الحياة تتدفق فلكي العيانية،
  حياة؟ ٔاية لكن الحياة، تستمر وبواسطته،

كـــل"  كـــل مجـــرد يعنـــي ال هنـــا" األ  شـــيئا نٔاكـــل ال ألننـــا العـــادي، األ
 والهوهويـة االتحـاد علـى  قـائم الفعـل. واحد شيء والمٔاكول فاآلكل. عاديا

 نحـو الحـزين الوجـودي االنجـذاب مـن نـوع واألكل ،)التماثل/التجانس(
 بمعنــاه المــوت، مثــل تمامــا اتجــاه، كــل فــي ٔاشــالؤها  تتطــاير ممزقــة حيــاة

. يختـــار ٔان المـــرء وعلـــى والمـــوت الحيـــاة تســـتوي هاهنـــا. ٔايضـــا الوجـــودي
  "هكذا ٕاال يكون ٔان يمكن وال هكذا األمر"  

   (J.P.Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris, 1960,  p.128)      
ــــــرار ٔان حــــــول غالبــــــا لألحــــــداث، المدققــــــة الشــــــهادات، تتفــــــق  ق

ــ االفتــراس ــ الجــوع حالــة فــي العــام ـ  غــذاء، كــل نفــاذ  بعــد عــادة يــتم كــان ـ
 فـي األنـديز طـائرة حادثـة راجـع. (ٔايـام عـدة تدوم صيام حالة في والدخول
 هــذا تؤكــد التــي والنصــوص). الفصــل هــذا ضــمن  الضــمير، منحــى: مبحــث

 خـالل  مـن عنهـا نمـاذج يلـي فيمـا سـنحلل حاجة، كل عن تفيض التصور 
   .اإلسالمي التاريخ
 الجزائـــــر، الـــــرواد، بغيـــــة( مـــــثال، خلـــــدون، بـــــن يحـــــي ذكـــــر فقـــــد  
) ه٧٠٦(   تلمســــان حصــــار فــــي بلــــغ المــــوتى عــــدد ٔان) ١٢٥.ص ،١٩٠٤

) ٨٥.ص ،٣. ج االستقصـا،( الناصـري  وذكـر. ٔالفـا ١٢٠ زهاء وجوعا قتال
 انقضــت) ه٧٠٦( يوســف الســلطان وبمــوت"  : نفســه الحصــار وصــف فــي
 ٔاهــل وســائر الــواد عبــد بنــي مــن وقــومهم يغمراســن ٓال عــن الحصــار مــدة

 األمـــم، مـــن ٔامـــة ينـــل لـــم مـــا والشـــدة الجهـــد مـــن فيهـــا نـــالهم... تلمســـان 
 فيهـــا ٔاكلـــوا ٕانهـــم حتـــى  والفيـــران، والقطـــوط الجيـــف ٔاكـــل ٕالـــى واضـــطروا

 مــن الرطــل: الجيــف مــن اللحــم" ثمــن بلــغ      ..."النــاس مــن المــوتى ٔاشــالء
 والرطـل المثقـال، بعشر الخيل ومن المثقال  بثمن والحمير البغال لحم
 بمثقــال الــداجي والهــر درهمــا، بثالثــين مــذكى ٔاو ميتــة البقــري  الجلــد مــن

." ذلــــك بمثــــل والحيــــة دراهــــم بعشــــرة والفــــٔار بمثلــــه، والكلــــب ونصــــف 
   )٨٦.ص ،٣.ج الناصري،(

 زمــن حــدث( غــالء وصــف فــي) األعيــان وفيــات( خلكــان ابــن وذكــر
 ،)النبــي( يوســف زمــان  منــذ بمصــر مثلــه يعهــد لــم): العبيــدي المستنصــر

 واحــد رغيــف وبيــع بعضــا بعضــهم فيهــا النــاس ٔاكــل ســنين، ســبع واســتمر
 مـن وكـل وحـده يركـب الشـدة هـذه فـي المستنصر  وكان دينارا، بخمسين

 مشــوا  ٕاذا وكــانوا يركبونهــا، دواب لهــم لــيس مترجلــون الخــواص مــن معــه
   .الجوع من الطرقات في يتساقطون
 عــام( ٔاحــداث فــي) ١٣٤.ص ،٢.ج المثــاني، نشــر( القــادري  وذكــر

كـل الجيـف، الناس ٔاكل): "م١٦٦٣-٦٢/ه١٠٧٠  بوسـط اآلدمـي فيـه  وأُ
 مـن دفن قيل. المارستان في ما دون باألزقة الموت وكـثر. ميتا الصفارين
   ".غيره من دفن من دون ٔالفا  وثمانون ٔاربعة المارستان

 سـنة" ففي مناسبة، من ٔاكـثر في هذا مثل من شيئا الناصري  وكرر 
 الحياينـة زرع علـى الشـريف  بـن محمـد المولى ٔاغار ؤالف، وسبعين ثالث
 ٔاكـل عظيمـة مجاعـة ذلـك عقـب ووقعـت ؤافسـده، فانتسـفه فـاس بٔاحواز
ـــدواب الجيـــف  النـــاس فيهـــا ـــدور  وخلـــت واآلدمـــي، وال  االستقصـــا،..." (ال
 التــي الســنة مــع  ؤالــف وســبعين ثــالث ســنة ٔاواخــر وفــي). "٢٨.ص ،٧.ج

) حتـى... (ؤاعمالهـا فـاس السـيما بـالمغرب، عظيمـة مجاعـة حدثت بعدها
 ذكــر ثــم) ١٠٤.ص نفســه،." (واآلدمــي والـدواب  الجيــف فيهــا النــاس ٔاكـل
 وعظمــت  القحــط ووقــع المطــر وانحــبس الهــرج  وكـثــر ،: "اإلطــار نفــس فــي

 ســــنة مـــن ســــنين، ســـبع مـــن نحــــوا ذلـــك علـــى الحــــال واســـتمر المجاعـــة
 كلهــا المــدة هــذه فكانــت  ؤالــف، ومائــة وتســعين ســت ســنة ٕالــى تســعين
ــــر الميتــــة فيهــــا النــــاس ٔاكــــل مجاعــــة،  ٔاكـثــــرهم وفنــــي واآلدمــــي، والخنزي

   )٤٩.ص  ،٨.ج االستقصا،." (جوعا
" المجاعــــة) "النصــــوص هــــذه خــــالل مــــن( اإلخبــــاريون لنــــا يقــــدم

 الـــذي الواقـــع لكـــن ". اآلن" الزمـــان الســـتواء الثابـــت للســـانكروني كرديـــف
" المجاعـة. "يتوقـف ال الـزمن ٔان هـو المحترف المؤرخ ٕاليه ينتبه ٔان يجب

 ينســاب هــذا االنســياب فعــل ومــع فيــه، تنســاب  مــدة الزمــان فــي مســتمرة
 مــع عالقتــه وفــي الممتــد، الزمنــي بعــده فــي دقيــق األمــر ٕان. ٔايضــا الجــوع

 قــد األولــى الصــدمة/التجربــة ٕان: المشــاعر علــى يحصــل قــد الــذي التطــور  
 الضـمير، وخـز ٔاو المـرارة  مـن بنـوع يحـس" األكـل" الفعل مرتكب تجعل

 معـين، زمـن على تمتد المجاعة لكن... والغثيان التقيء حد به تذهب ٔاو
كـــل" الفعـــل مرتكـــب تجعـــل  هـــذه التمـــاد وصـــفة  جديـــد، مـــن يجـــوع" األ
 الصـــدمة/التجربـــة فهـــول. المجاعـــة مـــدة بطـــول... ورابعـــا وثالثـــا، ثانيـــا،
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 المـوت، ← للجـوع االستسـالم ٕاال هنـاك ولـيس لحالـه، مضى قد األولى 
   . اآلدمي ٔاكل =  الحياة ← البقاء ٔاجل من الصراع ٔاو

 ثـــم المتكـــررة، الضـــرورة محلهـــا وتحـــل األولـــى، الصـــدمة تتالشـــى
 عـن يعبـر ٔان النفسـي  االستسـالم هذا شٔان من... الالمباالة وربما العادة،
... فاعلــة منهــا ٔاكـثــر منفعلــة الــذات فتصــبح الموضــوع، فــي الــذات ارتهــان
 لكـن ،"الالٕانسـاني اإلنسـان: "الكـائن هذا ٕالى  وتحولها الظرفية بها تفعل
 النهايــة، فـي اختيـار ٔامـام ٔاننــا ننسـى ٔاال يجـب االنفعـال هــذا قمـة فـي حتـى

ـــــد الســـــلوك فـــــي التحـــــول هـــــذا ٔان ٕاذ   بـــــل البشـــــرية الطبيعـــــة ضـــــد المرت
 ٔان الزولوجيـــا علـــم  علمنـــا مـــا حســـب النـــادر مـــن ألنـــه - ٔايضـــا والحيوانيـــة

 مثقـــل اختيـــار نتـــاج - مـــثال العناكـــب بعـــض كحالـــة قرينـــه الحيـــوان ئاكـــل
 اإلنسـان يصـبح ٔان بـين: النهايـة فـي اختيـار لكنه  ٔاكيد، هذا باإلكراهات،

   ).ٕانسانا( ميتا ئاكل ٔان ٔاو ميتا
 ٓاالف مـــن الثقافــة، ٕايـــاه علمتــه مــا كـــل مــن اإلنســـان يتعــرى  هكــذا

 تصــور  ٔان بعــد النصــوص  تقــول. الحضــارة ســجالت فــي المتراكمــة الســنين
 الكـالب جيـف بعـد والقطـط، الكـالب بعد... مقرفا مقززا، بشعا، المنظر

 األيـــادي تبـــدأ  يتحـــرك، كــان مـــا ٔاو يتحـــرك، مــا وكـــل... والفئـــران  والقطــط
... تتفحصـــها الحركـــة،  عـــن توقفـــت التـــي األخـــرى  األيـــادي نحـــو باالمتـــداد
 قبــل الوضــع يســتمر كــم... ٕاليهــا تعــود ثــم تتركهــا... تقلبهــا... فيهــا تتفــرس
  باألكل؟  القرار اتخاذ

 داخـــل محشـــورة مقتضـــبة مبهمـــة بٕاشـــارات ٕاال النصـــوص تجيبنـــا ال
 ابـن ٔالـف وقـد ٔاحيانـا،  الكارثـة وصـف فـي تسترسل التي العبارات من كّم 

." العاقــــل ويــــذهل القــــارئ  يبكــــي" نقــــول مــــا بعــــض ضــــمنه كـتابــــا علقمــــة
   ) ١٤٨-١٤٧.صص ،٤.ج( عذاري   ابن به وصفه ما حسب
 بســتة البغلــي اللحــم ورطــل دراهــم، بثالثــة دجاجــة بيضــة بيعــت" 
. ص ،٤.ج عـذاري،  ابن..." (دراهم بخمسة البقري  الجلد ورطل دنانير،

 غيـر مثاقيـل بثالثـة القمـح ورطـل) الثـاني ربيـع( الشهر هذا وانسلخ) "٣٨
... النـاس وهلـك بالجملـة، األقـوات وعدمت األولى  جمادى ودخل... ربع
... مثقــاال  عشــر بخمســة ورٔاســه دينــارا، عشــر بــاثني الفــرس لحــم رطــل بيــع

 ونصــف، مثقــالين الشــعير ورطــل للرطــل، مثاقيــل ثالثــة القمــح ووصــل
 ابــن..." (دراهــم بثمانيــة دجاجــة  وبيضــة دراهــم، بعشــرة الجــبن ؤاوقيــة

ــــا الخضــــم هــــذا فــــي) ٣٩-٣٨.صــــص ،٤.ج عــــذاري، ــــه الخبــــر، ئاتين  كٔان
: نســمع ٔاو ســنقرأ  مــا لهــول ظروفــه، بــذكر يمّهــدنا، عنــا،  يخفــف ٔان يحــاول

 بقـي الـذين  المياسـير عـن يـتكلم كان الرجل ٔان ٔاي - الناس سائر وترمق"
 واألصــــماغ بـــالجلود - تؤكـــل ٔاشـــياء مـــن بقـــي مـــا يشـــترون مـــا بعـــض لهـــم

ـــالفئرة  هـــؤالء دون ومـــن الســـوس، وعـــروق  ٓادم، بنـــي وجيـــف والقطـــط ب
 ،٤.ج." (لحمـه ووزع باليـد، فٔاخـذ الحفيـر، فـي وقـع نصـراني علـى وُهجم
   )   ٣٩ص

 نصـراني علـى وُهجـم: "الـنص فـي األخيـرة العبـارة بجد، تستوقفنا،
ــــة عــــن لنتســــاءل  ،"لحمــــه ووزع باليــــد، فٔاخــــذ الحفيــــر، فــــي وقــــع  الدالل

 االفتــراس لحــدث المــؤطرة الثقافيــة المنظومــة فــي" للنصــراني" المرجعيــة
  بالضبط؟  النصراني لماذا: اآلدمي

 الحــدث زمــن علــى التشــديد ٔاوال، تســتدعي، الســؤال علــى اإلجابــة
: المدينـــة بحصـــارهم  المٔاســـاة، ضـــاعف مـــن هـــم النصـــارى  ألن. وظرفيتـــه

 لـئال المحلـة، ٕالى المدينة من خرج  من حرق  في) لذريق( الطاغية وجّد "
 ،٤.ج عــــذاري، ابــــن."(األغنيــــاء علــــى القــــوت  ويتــــوفر الضــــعفاء، يخــــرج 

   )٣٩.ص

 تخرســه، فتــوى مــن الضــمير وخــز إلســكات بــد ال ذلــك رغــم) ثانيــا
 تطمـئن حتـى بهـا، اقتنـع  ٔانـه يـزعم األقـل علـى ٔاو العقـل، بها يقتنع فتوى
 ٔاكـثـر دسـمة، مـادة الفقهيـة المصـادر تقـدم الصدد هذا وفي. وتهدأ  النفس
 بالمجاعـة والمـرتبط تعالجـه الـذي الموضوع من  الحاالت جميع في دسما
   . الحيلة وقلة

 النـــــوازل، هـــــذه مثـــــل فـــــي اإلســـــالمي الفقـــــه مصـــــادر فصـــــلت لقـــــد
 وال ٕاجماعــا  قتلـه لــه يـبح لــم الـدم محقــون ٓادميـا ٕاال يجــد لـم ٕان" فالمضـطر

 نفسـه يبقي ٔان يجوز  فال مثله ألنه كافرا، ٔاو كان مسلما منه، عضو ٕاتالف
 فـذكر والمرتـد، كـالحربي الـدم مبـاح كان وٕان فيه،  خالف ال وهذا بٕاتالفه
: الشـافعي  ٔاصـحاب قـال وهكـذا. مبـاح قتلـه ألن ؤاكلـه قتلـه له ٔان القاضي

 ٔاكلــه ألن ٔاكلــه ٔابــيح ميتــا وجــده وٕان الســباع، بمنزلــة فهــو لــه حرمــة ال ألنــه
 ٔاكلــه يـبح لـم ميتــا معصـوما ُوجـد وٕان موتــه،  بعـد فكـذلك قتلــه بعـد مبـاح
 ألن ٔاولــى وهــو يبــاح: الحنفيــة وبعــض الشــافعي وقــال ،ٔاصــحابنا قــول فــي

) ١٠٩-١٠٨.صــص ،١٣.ج المغنــي، قدامــة، ابــن." (ٔاعظــم الحــي حرمــة 
 ،١٣.ج المغنــــي، مــــع  نشــــر" (الكبيــــر الشــــرح " صــــاحب ٔاكــــده مــــا وهــــذا
 ،١٣.ج الكبيــر، الشــرح ( الشــافعية بعــض ذهــب بــل) ١٤٨-١٤٧.صــص
 ٔان لـــه ألن" ٔاعضـــائه بعـــض ئاكـــل ٔان للمضـــطر  يجـــوز  ٔانـــه ٕالـــى) ١٤٤.ص

كلـــة فيـــه وقعـــت لـــو كمـــا منـــه عضـــو بقطـــع الجملـــة يحفـــظ  تنبـــه وقـــد." األ
 عنـــــد الـــــزمن انســـــياب مســـــٔالة ٕالـــــى) ١٠١ص ،١٣.ج( المغنـــــي صـــــاحب 

 حتـى ئاكـل ٔان للجـائع  فٔاجـاز المسـغبة، ٔاثناء الميتة ٔاكل مسٔالة معالجته
 قــرب، عــن عليــه الضــرورة عــادت الرمــق ســد علــى اقتصــر ٕاذا ألنــه" الشــبع

   ..." المستقبلة الضرورة مخافة الميتة عن  البعد من يتمكن وال
 والمنـــافحين الفتـــوى هـــذه ٔانصـــار مـــن -" القنـــاع كشـــاف" صـــاحب

 غيــــــر الميــــــت ٔاكــــــل  للمضــــــطر ٔاجــــــازوا ٔايضــــــا الحنابلــــــة ٔان يؤكــــــد - عنهــــــا
 المحصــن والزانــي والحربــي المرتــد مثــل مبــاح، دمــه الــذي ٔاي المعصــوم،

 الحربــي قتــل بجــواز القــول فــي الشــافعية  ووافقــوا. المحاربــة فــي والقاتــل
 مطبعـة اإلقنـاع، مـتن عـن القنـاع كشـاف البهـوتي،. (لحمـه ؤاكـل والمرتد

   ).١٩٨.ص ،٦.ج مكة، الحكومة، 
 والحالـــة... المحصـــن الزانـــي ٔاو المرتـــد المســـلم ٔاو الحربـــي فالكـــافر

 يحـل بـل) قتلـه ٔاي(   ودمـه وعرضه ماله فقط يحل ال - مجاعة حالة - هذه
   .ٔايضا ٔاكله

 حيـث مـن للمـٔالوف مغاير اجتماعي،/بشري  تصنيف هنا يتكشف
" الغــــرب"و" الشــــرق "و  دينــــي، تمييــــز" الكــــافر"و" المــــؤمن"ف: الغائيــــة
 هنــا نلتفــت ال... (وهكــذا عرقــي تمييــز" الســامي"و" اآلري "و ثقــافي، تمييــز
   ).التصانيف  هذه مصداقية ٕالى

 تفـوق: والتعالي التفوق هي واحدة غاية على تحيل التمييزات هذه
 معالجـة ٕالـى ٔايضـا نلتفـت  ٔان دون( جنسـي تفـوق حضـاري، تفوق ديني،

 االسـتغالل مـن ٔاشـكال التعـالي هذا عن يتولد قد). فعال المتفوق هو من
 هـــذا يتعـــدى ال - بشـــاعته رغـــم - األمـــر لكـــن... االســـتعمار  ٔاو االســـتعباد ٔاو

 ذلــك يتخطــى  تحليلهــا، بصــدد نحــن التــي حالتنــا، فــي بينمــا المســتوى،
 يميــز اجتمــاعي/بشــري  تصــنيف عنــدنا ليصــبح األبشــع، ٕالــى البشــع حــدود
   ).بفتحها( المفترسين وجماعة) الراء  بكسر( المفترسين جماعة بين

 الخلــف، مــن مرجعياتــه تطويــق ٕالــى التصــنيف هــذا ضــبط يحتــاج
: واحـــد ٓان فـــي والكـــارثي  والعســـكري  الـــديني تلـــّف  مركبـــة مرجعيـــات ألنهـــا

 المســـالم،/المعاهـــد ٔاو بالـــذمي لـــيس فهـــو الحربـــي، الكـــافر قتـــل ينبغـــي
 قتلـــه، فينبغـــي الـــدين عـــن مـــرق  ألنـــه) ٕاســـالمه  رغـــم( المحصـــن والزانـــي

ـــــد، ـــــذي ٔايضـــــا، المـــــارق  والمرت ـــــى تحـــــول وال ـــــي ٕال  المرجعيـــــة هـــــذه. حرب
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 عرض كتاب  

 الكارثيــــة المرجعيــــة تمثــــل بينمــــا ،"القتــــل" توجــــب الدينيــــة/العســــكرية 
 علــى - الدينيــة  المرجعيــة ٔان علــى". األكــل" تجيــز التــي الثغــرة) المجاعــة(

 فعـــل األول فالفعـــل: الكـفايـــة فيـــه بمـــا النقطـــة هـــذه فـــي واضـــحة - األقـــل
. اختيــــار ٔاي ،"جــــواز" فعــــل الثــــاني الفعــــل  فيمــــا ضــــرورة، ٔاي" وجــــوب"

 ويتٔامــل - ٔاخــرى  مــرة - يقــف ٔان" االفتــراس" ظــاهرة فهــم يــروم مــن وعلــى
 - المرجعيـات عن فضال - النزعات تحديد ألن. والثقافية الطبيعية نزعاتها 

 ٔاي فريســته،/وجبتــه مــع " المفتــرس" تعامــل كيفيــة يحــدد ٔان شــٔانه مــن
   .حاجة ٔام رغبة

 المفتـــــــــرس عالقـــــــــة" (البرانـــــــــي" لتحليـــــــــل حملتنـــــــــا المرجعيـــــــــات
 النفســــــاني" (الجــــــواني" لتحليــــــل النزعــــــات تحملنــــــا بينمــــــا ،)بالفريســــــة

   ".الحاجة"و" الرغبة" محددات وفق) المفترس داخل المعتمل 
كـــل  - فاإلنســـان... حاجـــة والجـــنس حاجـــة، والشـــرب حاجـــة، األ

ـــاقي كمثـــل ـــة محتـــاج - العضـــوانيات ب  حاجـــة، هـــذه يعـــيش،  كـــي للتغذي
 كــذلك، والشــرب. المــوت يعنــي وانعــدامها الحيــاة، ضــرورات مــن ضــرورة

 الســـوية الطبيعيـــة الغريـــزة ٔان ٕاال المـــوت ٕالـــى يـــؤدي  ال ٔانـــه ولـــو والجـــنس
 ٔان  ســبق مواضــيع هــذه... وهكــذا نفســاني، تــوازن  لتحقيــق ضــرورة تجعلــه

 وصـنفناها.) والسـلطة التمـدين غـوردو،    ( ٓاخـر مكان في تحليال ٔاشبعناها
 يضـمن كي اإلنسان ئاكل ٔان بين  فرق  هناك لكن". السلطة رموز " ضمن
 لألكـل صـالحا يجـده مـا كل ئاكل - الحاجة - الحالة هذه وفي حيا، بقاءه

 يـؤدي ٔاال شـريطة") قـارت" حيـوان ٔانه: البدائي ٔاصله اإلنسان يتذكر  هنا(
 ٕالــى اإلنســان يــدخل ٔان  وبــين مــثال، مســموما يكــون كــٔان المــوت ٕالــى بــه

 لــذ مــا ٔامامــه يوضــع حيــث"   Self service " الذاتيــة الخدمــة مطــاعم ٔاحــد
كــل األولــى الحالــة ففــي: شــهيته حســب  يختــار وهــو وطــاب، " حاجــة" األ

 رمـــوز "   مـــن معـــا ٔانهمـــا رغـــم - ٔاحيانـــا تلتقيـــان وقـــد -" رغبـــة" الثانيـــة وفـــي
   ".السلطة

 كاثارسـيس- نفسـي مهـدئ ٕالـى" المفتـرس" يحتاج األولى الحالة في
 تكـفلـه مـا وهـذا المتعـب،  الضـمير يسـتريح حتى)  Catharsis = تطهير( -

 فـــي" االفتـــراس" يصـــبح بينمـــا ،)اإلســـالمية الحالـــة فـــي( الدينيـــة الفتـــاوى
  تماما والمتعة، للذة الداخلي النهم يريح الذي  المهدئ هو الثانية الحالة

 عــــــن حتــــــى ٔاو( التــــــدخين عــــــن فــــــالتوقف للتــــــدخين، المــــــدمن كحاجــــــة 
 حميـدة نتـائج لـه تكـون قـد بـل نـدر، فيمـا ٕاال للمـوت يؤدي ال) المخدرات 

 تجاهـــل عليـــه، يســـتحيل  ؤاحيانـــا عليـــه، يصـــعب المـــدمن ٔان ٕاال غالبـــا،
 ســـحابتها ونفـــث ســـيجارة إلخـــراج بٕالحـــاح يـــدعوه والـــذي داخلـــه الهـــاتف
  .ٔايضا وداخله حوله

 كيفمــا - اآلدمــي هـو فــاآلدمي واحــد،" فعـل" اآلدمــي اللحــم افتـراس
 ٔاو طقوســه كانــت كيفمــا -   االفتــراس هــو واالفتــراس - دينــه ٔاو جنســه كــان

 الـدوافع لكـن المكـان، ٔاو الزمـان اختلـف مهما واحد" الفعل" ،- تقاليده
ـــــة" ٔام" حاجـــــة"   تختلـــــف ـــــاريخي حـــــدث": رغب " ســـــلطة رمـــــوز "و واحـــــد ت
   .متعددة

 نحــتفظ يجعلنــا الســابق تحليلنــا فــي" الســلطة رمــوز " مــع التعامــل
   :مفاجئة  جانبية مالحظة ٔاي من تحفظا االستنتاجات، ببعض

 ســـلطة رمــز" حالــة فــي وافتراســها اآلدميــة اللحــوم باتجــاه االمتــداد
 البقـاء، غريـزة  إلخـراس طبيعـي لمحفـز اسـتجابة ،)المجاعة ٔاي" (الحاجة

 إلخـراس ثقـافي لمحفـز استجابة) اللذة ٔاي" (الرغبة سلطة رمز" حالة وفي
 عنـــه المترتـــب الثـــاني االســـتنتاج ٔامـــا ٔاول،  اســـتنتاج هـــذا. االنتشـــاء نشـــوة

 رمـــوز . "ســـلوكه بــاقتراف المفتـــرس يلــزم مـــا هنــاك لـــيس ٔانــه فـــي فيــتلخص
ـــــة" الســـــلطة  ـــــدفع هنـــــا المحلل ـــــؤدي ال لكنهـــــا نعـــــم، للســـــلوك، ت ـــــه ت  ٕالي

 االختيـار هذا ٔادى ولو  - االختيار من هامش دائما هناك ٔان ٔاي. بالضرورة
 بٕامكـــان ألنـــه اآلدمـــي، ٔاكـــل اآلدمــي علـــى تحـــتم ال فالمجاعـــة - األســـوأ  ٕالــى

 ليســـت ٔايضـــا فاللـــذة المجاعـــة، وكمـــا. المـــوت اختيـــار  يفضـــل ٔان الجـــائع
 هــذا ٔان  علــى. تكبــت قــد الرغبــة ألن ٓاخــر، ٓادميــا ٓادمــي الفتــراس ضــرورية
 ألننـا ٔانملـة، قيـد تحليلنـا صـالبة من ينقص ال) الثاني االستنتاج( التحفظ
 تاريخيــــــة واقعــــــة االفتــــــراس ٔان  ٔاي فعــــــال، وقــــــع كمــــــا" الحــــــدث" حللنــــــا

 واقـــــع، تاريخـــــا باعتبارهـــــا الســـــلطوية رموزهـــــا حللنـــــا ونحـــــن ملموســـــة،
                              .  الحدوث ممكن وليس  الحدوث، ومستمر،

  جوعا راستاالف: مالحق
  Maryland  الند ميري  من  Glenmae  اإلنجليزية السفينة انطلقت •

 بهـا ٔالقت العواصف لكن  ٔايرس، بوينس باتجاه م١٨٨٧ دجنبر في
 اســـتطاع. النـــار ؤارض   Staten Islands  ســـتاتن جـــزر  بـــين جنوبـــا

 عــدة هنـاك قضـوا حيـث الصــخري  األرخبيـل  ٕالـى يصـلوا ٔان النـاجون
   .جرداء عارية ٔاراض على ٔاسابيع

 فنــار ٕالــى الوصــول فــي ونجحــوا الطقــس تحســن مــنهم ١٥ اســتغل
 ذكـــروا المثيـــرة،  حكـــايتهم قصـــوا وهنـــاك مـــيال، ٢٥ بحـــوالي عـــنهم يبعـــد
 لكـــن. البحريـــة األعشـــاب علـــى الماضـــية المـــدة طيلـــة يقتـــاتون كـــانوا ٔانهـــم

 مجــزرة عــن كشــفت الشــاطئ ٕالــى البراميــل  مــن بعــدد ٔالقــت التــي األمــواج
 تقطيعهــا تــم كـثيــرة ٓادميــة جثــث هنــاك كانــت البراميــل داخــل ٕاذ بشــعة،

 األضـعف زمالءهـم قتلـوا قـد كـانوا عشر الخمسة فالرجال ٔاجل. وتمليحها 
 ســــتدوم الجــــرداء باألراضــــي  ٕاقــــامتهم مــــدة ٔان مــــنهم ظنــــا بهــــم واحتفظــــوا

   .طويال
 علـى -فرنسـا فـي -ٓادمـي افتراس حالة عرضت م،١٩ القرن  مطلع في  •

 م١٨١٧ يوليــوز  ففــي. بستراســبورغ   Reisseissen  النفســاني الــدكـتور 
 وسٔال يومين، دامت غيبة بعد بيته ٕالى الزراعيين العمال ٔاحد عاد

ــــم لكنهــــا) شــــهرا ١٥( األصــــغر طفلهمــــا  عــــن زوجتــــه  ولمــــا تجبــــه، ل
   . المطبخ في خزانة ٕالى ٔاشارت باألسئلة حاصرها

 الرجــل رفــع ٔان بعــد مغطــاة، ســلة هنــاك كانــت الزوايــا ٕاحــدى فــي
   .السفلي األيمن الطرف  وينقصه الدماء، في مدرجا، ابنه، تعرف الغطاء

 بســبب طفلهــا قتلــت بٔانهــا اعترفــت الزوجــة علــى القــبض ٕالقــاء بعــد
 تقتلــوا وال: اآليــة وصــفته  الــذي الجــاهلي المجتمــع تــذكر( الشــديد اإلمــالق
 مــــع وطبختهــــا األرجــــل ٕاحــــدى نزعــــت ؤانهــــا ،...)ٕامــــالق خشــــية ٔاوالدكــــم
 وبالفعـل. يعـود حـين للـزوج ٓاخـر بجـزء واحتفظت جزء  ؤاكلت الكرنب،

 تــم كمــا  مختلفــة، ٔامــاكن فــي مخّزنــة للطفــل ٔاخــرى  ٔاجــزاء علــى العثــور  تــم
   .لحمه ٔاكل وقد األيمن الفخذ عظم على العثور 

 المحــامي فــٕان الجنــون، مــن حالــة ٔايــة يثبــت لــم التحقيــق ٔان رغــم
 شــــرف  علــــى حفاظــــا" عقليــــا مختلــــة المــــرٔاة ٔان علــــى ٔاصــــرا معــــا والمحقــــق
   .العقلية لألمراض مستشفى على المرٔاة ٕاحالة فتمت ،"البشرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منحنى الضمير
         

ُكَل  "   ن َيأْ َحُدُكْم أَ ُيِحبُّ أَ   أَ
ِخيِه َمْيتًا    " َفَكِرْهُتُموُه َلْحَم أَ
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 عرض كتاب  

  الضمير: الرمز الفاعل
قلنا عند حديثنا عن الثٔار، بٔانه يتولد عن شـعور عميـق يمـزج بـين 

يلتقـــي فـــي " الثـــٔار"والغريـــب ٔان موضـــوع . الغضـــب واأللـــم دفعـــة واحـــدة
ولعـل هـذا ، "الغضـب"فـي مسـٔالة " الضـمير"عمق التحليـل مـع موضـوع 

 Nietzsche, La)) ٥٩.ص(يكـتــــب ذات يــــوم " نيتشــــه"مــــا جعــــل 
généalogie de la morale, trad. Henri Albert, Edit. 

Gallimard,1964)   ينبغـي ٔان  –الذي ٔاغضـب اآلخـرين  –بٔان المذنب
يعاقـــب، ينبغـــي، لكـــي يكـفـــر عـــن ذنبـــه، ٔان يعـــوض حتـــى لـــو كـــان هـــذا 

. ضـــرر، وذلـــك حتـــى يســـدد دينـــهالتعـــويض مجـــرد ٔالـــم يعانيـــه متســـبب ال
المســتدين يتعهــد ٔامــام الــدائن بتســديد الــدين مــن األشــياء التــي يملكهــا، 

ٔامـــام شـــكل " الضـــمير"لكننـــا فـــي حالـــة ... عـــادة عقـــار ٔاو مـــال ٔاو مـــا شـــابه
عـــوض ٔان يســـدد المـــدين للـــدائن نقـــدا ٔاو عقـــارا ٔاو : غريـــب مـــن التعـــويض

ارتيــاح . شــكل تعــويض فــي" االرتيــاح"فٕانــه يعطيــه نوعــا مــن ... ملكيــة مــا
ـــدائن يوازيـــه تعـــب الضـــمير وعـــذاب المـــدين انظـــر ٕالـــى هـــذا االقتـــران . ال

ـــين  ـــذنب والشـــقاء"العجيـــب ب . ، اقتـــران بصـــورة مكينـــة ال فكـــاك لهـــا"ال
الضـــمير المتعـــب يـــنغص العـــيش، يلحـــق الضـــرر بالـــذات، ٕانـــه مهرجـــان 

مـــن جديـــد، فـــي صـــورة " الثـــٔار"و" الضـــمير"حقيقـــي لأللـــم، وهنـــا يلتقـــي 
جــــــة، ديماســــــية، مؤلمــــــة، ألن الضــــــمير يثــــــٔار مــــــن صــــــاحبه، بجعلــــــه ف

مستســلما لأللــم، رغــم عبثيــة األلــم وافتقــاده ألي معنــى فــي ٔاحيــان كـثيــرة 
). Epiphénomène" مـــا خـــارج الظـــاهرة"هكســـلي .شـــكل ممايســـميه ا(

فلنتٔامل هـذا اللغـز المستعصـي ... لكن ٔاّنى له ٔان يطرده، ٔاو يتخلص منه
كنهـه ومضـمونه عنـد شـخص مجـرب بمثـل هـذه عن الحل ولنستفسر عن 

مــثال، فنجــده، رغــم التجربــة المســطورة، حــائرا  ) ١("فرويــد"األلغــاز مثــل
فــي األصــول، عــاجزا عــن ســبر الغوائــل واألغــوار، ُيرجــع البصــر، فينقلــب 

ثـــم نستفســر كــرة ٔاخــرى، بمـــلء الفكــر عــن القـــوة . البصــر خاســئا حســيرا
ــا متمرســا  " لينــين"مثــل  –يــة وتطبيقــا نظر –الجبريــة التــي جعلــت مادي

فيرتــد الفكــر كلــيال  )٢(يقــر بــالقوة الجبــارة للضــمير عنــدما يقرنــه بالشــرف،
  .مهزوما

مسٔالة ٕاضافية ٔاخرى ينبغـي التنصـيص عليهـا هنـا باالسـتتباع حتـى 
فـٕاذا كـان معنـى الضـمير . يتم هذا الموضوع الذي يبدو ٔانه ال يكـتمـل ٔابـدا

علـــى  الضـــمير هـــو اإلدراك الـــداخلي النتبـــاذ بعـــض الرغبـــات التـــي تســـاورنا" - ١                                                            
اعتبار ٔان هذا االنتباذ ال يحتاج بطبيعة الحال ٕالى ذرائع يتعلـل بهـا ؤانـه واثـق 
من نفسه، وهذه الصـفة تتجلـى بمزيـد مـن الوضـوح بعـد فـي ٕاحساسـنا بالخطـٔا 
لـــدى ٕادراكنـــا وٕادانتنـــا الداخليـــة ألفعـــال ٔاتيناهـــا تحـــت تـــٔاثير بعـــض الرغبـــات، 

فمن كـان ذا ضـمير فالبـد : ةويبدو ٔان ٔاي تعليل لهذه اإلدانة فائض عن الحاج
ؤان يجد في دخيلة نفسـه تبريـرا لهـذه اإلدانـة، والبـد ٔان تحـدو بـه قـوة داخليـة 

فرويـد، . س." ٕالى تٔانيب نفسـه وتٔانيـب اآلخـرين علـى بعـض األفعـال المقترفـة
، ١٩٨٣الطــوطم والحــرام، ترجمــة جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 

طع تحديد مصدره، وٕان كان قد قدم له ورغم ذلك فٕان فرويد لم يست. ٩٢.ص
شـعور طبيعـي وفطـري بقـدر  -ٔاي الضـمير  -وهو ) "٩٣.ص(تعريفا، فهو يقول 

 ." ما هو مجهول من حيث ٔاصوله
ٕاذا بقــي بــين الفوضــويين ٔانــاس : "كـتــب لينــين بخصــوص الضــمير منوهــا بــه - ٢

لــم يتعظــوا بعــد تحــول كروبــوتكين وغــراف وكونيليســين ؤاضــرابهم مــن نجــوم 
لفوضــوية، التحــول البليخــانوفي ٕالــى اشــتراكيين شــوفينيين ٔاو ٕالــى فوضــويــي ا

خنادق حسب تعبير غيه، ٔاحـد الفوضـويين القالئـل الـذين احتفظـوا بالشـرف 
الدولــة والثــورة، دار الطبــع والنشــر باللغــات األجنبيــة، موســكو، ." والضــمير

 . ١١٢.، ص٢.ط

تحديــد نهايتــه ٔاو تشــكيل غائيتــه معقــدا، والبحــث عــن ٔاصــله ٔاعقــد، فــٕان 
  .ٔاشد تعقيدا

مــا كــان علــي : "ينطلــق عــذاب الضــمير مــن مســٔالة محوريــة ٔاساســية
وبالضبط ٕالـى " النفس"ثم يرتد صداها ٕالى الداخل، ٕالى " ٔان ٔافعل ذلك

ابـــن القـــيم، ( –باالصـــطالح اإلســـالمي الكالســـيكي  –" الـــنفس الّلوامـــة"
لكـتــــب العلميــــة، بيــــروت، الــــروح، تحقيــــق محمــــد اســــكندر يلــــدا، دار ا

وغايتـــه ٔان يـــروض هـــذه الـــنفس ...)  ٣٠٢.، فصـــل كامـــل مـــن ص١٩٨٢
ٔاجـل . عنـد نهايـة المطـاف، فتتـوب عـن اإلثـم المقتـرف وال تعـود ٕاليـه ٔابـدا

... هــي الفكــرة المؤرقــة، المحزنــة، المرعبــة" مــا كــان علــي ٔان ٔافعــل ذلــك"
. ي المميـتالمجبولة بكل ٔانـواع األلـم والعـذاب، وذات المفعـول السـحر 

النظــر ٕالــى الــداخل، ( Introspection" االســتبطان"فهــي فكــرة بمفهــوم 
 -وألنهــا ) ٕالــى الظــواهر النفســية المســتبطنة واالنفعــاالت الداخليــة الخفيــة

، )٣()ذو الضــمير(تتضــمن صــيغة االرتعــاب التــي يعيهــا اإلنســان  -الفكــرة 
 فٕانهـــــا تتضـــــمن ٕاذن صـــــيغة مضـــــمرة ٔاخـــــرى مترائيـــــة خلفهـــــا هـــــي صـــــيغة

مــا كــان علــي ٔان ٔافعــل : "االرتــداع، ألنهــا فكــرة رادعــة مكبلــة حاضــرة بقــوة
و ٕاال " لــيس علــي ٔان ٔافعــل ذلــك: "تخفــي خلفهــا صــيغة ٔاخــرى ٓامــرة" ذلــك

سٔانقاد ٕالى الحالة المخيفة التي تطبق بمخالبها النارية على كـل مـن يعـي 
ومــع ذلــك يرتمــي بــين ٔاحضــانه، ٔاقصــد الحالــة المظلمــة لعــذاب " اإلثــم"

  .ميرالض
عــذاب الضــمير ٔالــم ممــض ينــوء بكلكلــه علــى صــاحبه، يوقظــه مــن 
غفوته ويقوده ٕالى لحظات عيانية ملموسة من الشقاء الفعلي، الحقيقـي، 
خاصة ؤانـه يصـور الشـقاء بصـفته عقابـا عـن ذنـب، يسـمم حياتـه ويقـوده 
ٕالـــــى تـــــدمير نفســـــه بنفســـــه ٕاذا لـــــم يـــــتمكن مـــــن محاصـــــرته عـــــن كـثـــــب، 

ـــذ ٕالـــى حســـم نهـــائي للمســـٔالة ٕامـــا بالوصـــول ٕالـــى الخـــالص، في صـــار عندئ
ـــــه  ـــــد المـــــرء علـــــى ذات ـــــى لعنـــــة اإلرادة العدميـــــة، حيـــــث يرت باالنصـــــياع ٕال
ويستســـلم للرغبـــة فـــي تـــدميرها عبـــر الســـعي ٕالـــى مزيـــد مـــن الشـــقاء، وٕامـــا 
بالتوصـــل ٕالـــى ٕانقـــاذ اإلرادة نفســـها بالتصـــالح مـــع الـــذات ثـــم مـــع الحيـــاة، 

على اإلحساس بالذنب، " لرحمةرصاصة ا"ليهدٔا الضمير وينام، بٕاطالق 
ٔامــا االحتمــال اآلخــر، . ٕالــى ٔان يوقظــه، ربمــا، شــعور جديــد بــذنب جديــد

ٕاشـعار  -قـد ٔاصـابته فـي مقتـل " رصاصـة الرحمـة"واألخير، فهـو ٔان تكـون 
، ينـــام فـــال يســـتيقظ بعـــدها ٔابـــدا، ٔاو بـــاألحرى -بـــالموت النهـــائي للضـــمير

وحش الــذي شــحذ يســتيقظ عوضــا عنــه الــوحش الكــامن فــي اإلنســان، الــ
مشـــاعر العـــداء فـــال يشـــعر بـــاإلثم علـــى ٔاي ذنـــب اقترفـــه، بـــل ال يـــراه ذنبـــا 
ٔاصال، الوحش الذي يرتكب الشـر مـن ٔاجـل لـذة ارتكابـه، الـوحش الـذي 

  .الشر وينصبه على الذاكرة" يؤّله"
عــذاب الضــمير طاحونــة ال تعــرف الشــفقة، مهمتهــا الــدوران إلنتــاج 

بتعبيــــر مــــوجز ... الغياهــــب المظلمــــةاأللــــم والفظاعــــة والحــــزن والقــــرف و
الـــــذي عـــــرف الحـــــد وتجـــــاوزه، عـــــرف الـــــذنب ": العاصـــــي"تســـــميم حيـــــاة 

  .  فليضع في غياهبه المظلمة... واقترفه، عرف اإلثم وارتمى فيه
فــٕاذا ٔاردت ٕاذن ٔاال تضــيع فــي هــذه الغياهــب المظلمــة، ٔاال تســقط 

هـو " كـذا"، "اكـذ"في الهوة السحيقة التي ال قـرار لهـا وال قعـر، فـال تفعـل 
ولكـي تحسـن اجتنابـه وتفاديـه فعلـى . اإلثم الـذي ينبغـي اجتنابـه وتفاديـه

طفيــة القائمــة علــى ٔاســاس مركــب مــن الخبــرات العا"ٕاذا ســلمنا بــٔان الضــمير  - ٣                                                            
فهم اإلنسان للمسؤولية األخالقية في المجتمع، وتقدير الفرد الخـاص ألفعالـه 

يودين، ترجمة سـمير .روزنثال وب. الموسوعة الفلسفية، بٕاشراف م." وسلوكه
 ) ٢٨٢.م، ص١٩٨٥، ٥.كرم، دار الطليعة، بيروت، ط



٧٤ 

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
س
خام
 ال
دد
الع

 

 عرض كتاب  

الضـــمير ٔان يبقـــى يقظـــا طـــول الوقـــت، ألن يقظتـــه وحـــدها تنتشـــل مـــن 
الســـقوط وتضـــمن عـــدم الضـــياع فـــي ضـــباب التشـــاؤم واليـــٔاس، عبـــر كـــبح 

ٔامـا ٕاذا كانـت الرغبـة جامحـة عارمـة تجـرف . جماح الرغبة في اإلساءة لغير
نحــو شــالل الــذنب، فعليــك حينئــذ التكـفيــر عــن الكـفــر بالمنظومــة التــي 

فكمــا ٔاســٔات للغيــر عليـــك ٔان . تــؤطر المجتمــع المــنظم الــذي ٔاســٔات ٕاليــه
تســـيء لنفســـك، بتعـــذيب الـــذات وامتهانهـــا والقصـــاص منهـــا، علـــى قـــدر 
الجــرح الــذي ٔالحقتــه بــاآلخرين، بالمنظومــة المــؤطرة التــي تعــيش فيهــا، 

الرعــب المســتبطن داخلــك، حجــم تحقيــر الــذات  ينبغــي ٔان يكــون حجــم
وسلخ جلدها، وال تٔاخذّنك بهـا رحمـة ٔاو شـفقة، هـي التـي لـم تشـفق علـى 
اآلخرين وترحمهم، هذه القذرة الخراب األّمارة بالسوء، عليك ٔان تقـتص 
منهـــا بكـــل مـــا ٔاوتيـــت مـــن عنـــف وشـــدة، والـــذي يتـــولى ذلـــك هـــو ٔانـــت 

  .   المقصلةبالذات، ضميرك هو الجالد، والعذاب هو 

  شهادات معاصرة
ـ ٔاسـتاذ الجينيالوجيـا بجامعـة  Paul Riggsم نشـر ١٩٨٠فـي نـونبر •

ـــٔان ٔاخـــوال المرشـــح الجمهـــوري للبيـــت  ـــائق تؤكـــد ب كاليفورنيـــا ـ وث
وبالفعــل كــان . قــد افترســوا بعضــهم بعضــا "رونالــد ريغــن"األبــيض 

األخوال الثالثة قد لجؤوا إلحـدى المغـارات بجبـال روكـي بكولـورادو 
  . لالحتماء بها من عاصفة ثلجية دامت طويال

 Charlieو Daniel: بعــــد ٔاســــبوعين تمكــــن الجــــوع مــــن الخــــالين
الذي توفي في المغارة من جراء جروحـه،  Alexandreفقررا ٔاكل ٔاخيهما 

هذا مـا ٔاكدتـه وثـائق . قطيع بعض األجزاء ٕالى قطع صغيرة وابتالعهافتم ت
تحـــت " اإلثـــم"الشـــهيرة، التـــي برٔاتهمـــا، ألنهمـــا اقترفـــا  Denverمحاكمـــة 

  .ضغط الجوع الذي ٔافقدهما كل تفكير سليم
علـى شاشـة التلفزيـون يطمـئن األمـريكيين " ريغن"بعد ذلك ظهر 

  ."وراثياال داعي للخوف فالكانيبالسم ليس : "قائال
 

م، بعد تـردد ١٩٧٢في الحادثة الجوية الشهيرة بجبال األنديز سنة  •
كـــل جثـــث رفـــاقهم المـــوتى، كـــان علـــيهم ٔان  طويـــل لجـــٔا النـــاجون أل

مـن بـين مـا قالـه ٔاحـد الحاضــرين . يقنعـوا ٔانفسـهم بسـلوك االفتـراس
األرواح قد غادرت األجسـاد ٕالـى السـماء، " ):طالب في كلية الطب(

خالقها، مـا يوجـد ٔامامنـا اآلن ليسـت ٕاال هياكـل،  هي اآلن بين يدي
  ."كـتل من لحم، ال حياة فيها، قطيع نٔاكله

ـــــذي ٔاصـــــبحوا يرزحـــــون تحتـــــه تعاهـــــد  وللتخفيـــــف مـــــن العـــــبء ال
شخصـــا، علـــى ٔانـــه ٕاذا مـــات ٔاحـــدهم فٕانـــه يقـــدم  ٢٧النـــاجون، وعـــددهم 
  .جسده غذاء لآلخرين

لــم يــتم االقتــراب مــن الجثــة األولــى ٕاال بعــد ألي وٕاحســاس شــديد  
ـــــالمرارة ـــــوا بعـــــض األعضـــــاء، وال جثـــــث . ب ـــــى ٔانفســـــهم ٔاال يقرب ٔاخـــــذوا عل
ـــنفس، وبعـــد مـــداوالت " المحظـــور "اختـــراق . األقـــارب كـــان ثقـــيال علـــى ال
تـــم تقطيـــع الجثـــة األولـــى ٕالـــى قطـــع صـــغيرة، مـــذاقها كـــان مقرفـــا ، طويلـــة

يان، لذا لجؤوا ٕالى خلط اللحـم بمـواد ٔاخـرى حتـى للبعض ٕالى درجة الغث
ــــتمكن مــــن . يصــــبح مستســــاغا ــــبعض اآلخــــر لجــــٔا للنــــار لطهيــــه حتــــى ي ال

لكـــن شـــيئا فشـــيئا، وتحـــت ضـــغط الجـــوع تـــم التهـــام الجثـــث  …ابتالعـــه
  .جميعا الواحدة تلو األخرى 

  
  
  

  الضمير التحليل
فـي  -افتـراس اآلدمـي ) بالنسـبة للمسـلمين(تجيز الفتاوى الشـرعية 

لكــــن مــــا ال يــــتم االنتبــــاه ٕاليــــه بســــرعة، عنــــد  -ظــــروف خاصــــة شــــرحناها 
مطالعــة النصــوص، ٔان المنظومــة االجتماعيــة كانــت تحجــم عــن ارتكــاب 

وهو ما يفسر كـثرة الموتان  -رغم الكاثرسيس الديني  -المباح /هذا الحرام
المضـمر علـى نصـوص شـرعية تسـعى " التمـرد"لماذا هذا . ٔاثناء المجاعات

ريج الغمــة وٕازاحــة الكربــة؟ مــا هــو الحــاجز الــذي ينتصــب للشــرع ٕالــى تفــ
  بالمرصاد ويجعل الناس تختار الموت على الحياة؟

بــــٔان لكــــل ســــلوك دوافعــــه التــــي توجهــــه،  -ٔاوال  -ينبغــــي للتــــذكير 
عـــدة " االفتـــراس"، وظفنـــا منهـــا فـــي تحليـــل "رمـــوز ســـلطته"بلغتنـــا نحـــن 

  عن االفتراس؟لكن ما هو الرمز الذي يدفع لإلعراض  .نماذج
ولـــيس " االفتـــراس"ٕالـــى ٔان موضـــوعنا األصـــلي هـــو  -ثانيـــا  -لننبـــه 

، لكـن مـا دام ٔان هـذا يـرتبط بـذاك، ٔاو ٔانـه يقـع "اإلعراض عـن االفتـراس"
المقارنــة /فــي ظلــه، فــال بــٔاس ٔان نوليــه شــيئا مــن التحليــل، ألن المقابلــة

  .بين الموضوعين قد تكون مفيدة جدا
المباشـــرة، ٔاو غيـــر المباشـــرة، " ةالحيـــ"ونحـــن نتٔامـــل الشـــهادات 

لوقــائع االفتــراس، تســترعي انتباهنــا بعــض اإلشــارات، ٔاو التعقيبــات التــي 
ذكرهــا اإلخبــاريون دون شــعور مــنهم، بــل ربمــا بطريقــة ٓاليــة تقــع خــارج 

مــن . وعـيهم التــام، لكنهــا تعبــر عــن حـالتهم النفســية ٕازاء واقعــة االفتــراس
لشـــعوره الـــداخلي بعـــد ٔان  ضـــمن هـــذه الشـــهادات استســـالم ابـــن بطوطـــة

ٔاثناء مجاعة  وهـو يشـوي رجـل ٓادمـي  -قص علينا رواية الرجل الذي ُوجد 
والعيـاذ : "علـق الرحالـة المغربـي علـى الحادثـة مباشـرة بقولـه -وئاكل منها

هــــــذا قــــــاض، ســــــليل عائلــــــة قضــــــاة ٔاصــــــيلة، متمــــــرس بٔاحكــــــام ". بــــــاهلل
تعيذ بــاهلل المــذاهب، مــن خــالل تكوينــه وتجوالــه، يستســلم لنفســه فيســ

  من سلوك يفترض ٔانه يشرعن له ويفتي بجوازه؟
هذه ٕاشـارة ٔاولـى، ٔامـا اإلشـارة الثانيـة فقـد وردت عنـد ابـن عـذاري، 

وبينمــــا الرجــــل يمشــــي ): "٣٩.، ص٤.ج(وهــــو يصــــف مجاعــــة بلنســــية، 
وهـــي ٕاشـــارة توضـــح وتؤكـــد مـــا ورد فـــي اإلشـــارة األولـــى، ألن " ســـقط ميتـــا

  .دي لالفتراس ٕالى ٔان سقط ميتاالمعني باألمر رفض السلوك المؤ
مـــا الـــذي يمكـــن االحتفـــاظ بـــه مـــن مثـــل هـــذه الشـــهادات بالنســـبة 

  للعالقة بين االفتراس واإلعراض عنه؟
ٔامــــام موقــــف رجــــل مــــن العامــــة،  -فــــي االستشــــهاد الثــــاني  -نحــــن 

فـــي  -يســتهجن ٔاو يستبشـــع افتـــراس اآلدمـــي ٕالـــى ٔان يســـقط ميتـــا، ونحـــن 
جســد لنــا، رغــم علمــه بــدقائق المعضــلة، ٔامــام قــاض ي -االستشــهاد األول

ال نستحضـر هنـا الطــرف (مفارقـة سـلوكية بـين طـرفين متعارضـين سـلوكيا 
يجسـد الطرفـان معـا منظومـة السـلوك "). اللـذة"الثالث الذي يدفعـه رمـز 

: ، لكــن بٔاســلوبين مختلفــين تمامــا)المجاعــة(المستســلم لظرفيــة حرجــة 
ضـمنيا يفضـل . (ذ بـاهلل منـهبين شعور بانتباذ مقرف يجعل قاضيا يستعي

فهـو ": اإليجـابي"وشـعور ثـان يمتـاز بنـوع مـن الـرفض ) االستسالم للمـوت
يوافق علـى ٔان التصـرف مقـرف، لكـن داعـي الحيـاة داخلـه يـٔابى االنصـياع 

  .للجوع والموت
 –غيــر ٔان هــذه االستشــهادات تتميــز فضــال عــن طابعهــا اإلخبــاري  

بسعيها ٕالـى توجيـه السـلوك  –ومن خالل استسالم اإلخباريين لذواتهم 
ٔاو الشـــعور العـــام مـــن خـــالل تبشـــيع المستســـاغ الجـــائز ٔاو تســـويغ البشـــع 

االستشهادات التي عرضـنا لهـا تحيلنـا علـى الشـعور العميـق الـذي . المدان
في المجموعـات البشـرية، ٔاو علـى األقـل جـزء كبيـر مـن " الثقافة"رسخته 
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 عرض كتاب  

ٓاكــل الحكــم الشــرعي هــذه المجموعــات، وهــو الشــعور الــذي يــؤدي ٕالــى ت
، وعليــــه فــــٕان رمــــز "التجــــاوزات"المبــــيح لفعــــل االفتــــراس، رغــــم بعــــض 

يبــــدو لنــــا قويــــا فــــي توجيــــه النــــاس نحــــو اإلعــــراض عــــن فعــــل " الضــــمير"
  .االفتراس، والتحفظ بالتالي على النصوص الشرعية المجيزة له

اللوحــات، مؤشــرا كافيــا /لربمــا جــاز لنــا اعتبــار هــذه االستشــهادات
فلكـل استشـهاد مدلولـه . ازدواجية اإلحساس الجمـاعي العـام للتعبير عن

المكـــاني الخـــاص، لكـــن مـــا يجمـــع بينهـــا علـــى /الميـــداني ومجالـــه الزمـــاني
مـــرة ٔاخـــرى (اخـــتالف لويناتهـــا، هـــو ٔان ظرفيتهـــا المـــؤطرة العامـــة واحـــدة 

وهــــي ظرفيــــة ) لــــذة/نشــــير ٕالــــى ٔاننــــا هنــــا ال نتحــــدث عــــن االفتــــراس رغبــــة
المجاعـــــة الـــــذي ٔافـــــرز هـــــذه الثنائيـــــة فـــــي " زمـــــن"المجاعــــة، ٔاو بـــــاألحرى 

  .السلوك، ومن ثم ازدواجية الشعور العام
الغفلـــة عـــن الـــزمن التـــاريخي المتطـــور تســـحبنا ٕالـــى التغاضـــي عـــن  

طرح األسئلة المحرجـة المحيطـة بالمجاعـة، ٕاذ يجـب ٔان نفكـر فـي الـزمن 
الـــذي تســـتغرقه المجاعـــة بشـــيء مـــن الـــبطء حتـــى نتمثـــل بوضـــوح واقـــع 

، وال نعني بالواقع هنا المجال الموضوعي المحيط بمقترف الفعـل الحال
بقــدر مــا نعنــي بــه كــذلك، ٔاو ربمــا ٔاكـثــر مــن ذلــك، واقعــه ) ٔاي االفتــراس(

الــــداخلي المعــــتم، ٔاي نفســــيته المقهــــورة، الحــــائرة بــــين اقتــــراف الفعــــل 
وعدمــــه، بــــين الفتــــاوى المشــــفقة المرثيــــة، والقيــــود األخالقيــــة الثقافيــــة 

الضـــرورات تبـــيح "حيح ٔان الـــدين يبـــيح الفعـــل تحـــت قاعـــدة صـــ. المكبلـــة
لــــيس تعــــاطي : ، لكــــن الفعــــل المبــــاح هنــــا لــــيس ٔاي فعــــل"المحظــــورات

ٓاخــر جــرت العــادة علــى انتهاكــه مــرارا، " حــرام"ٔاو ٔاي ...مســكر ٔاو فاحشــة
المبــاح هنـــا، رغــم ٕاباحتـــه، /الحــرام. فٔاصــبح انتهاكــه مـــن قبيــل المـــٔالوف

وال كل شهر، بل ربما ال يحـدث ٕاال مـرة قاس، مدمر، ال يحدث كل يوم، 
لـذلك ... واحدة في العمر، ولبعض الناس فقط، وفي ظروف معينة فقط

فهو رغم ٕاباحته فعل تنكره النفس وتنفر منه، ألنه يظل في قرارتهـا فعـال 
وربمــا . يجلــب العــار، كيفمــا كانــت الفتــاوى والتبريــرات" ٕاجراميــا/حرامــا"

الظــروف التــي نحــن بصــدد تحليلهــا، فلــو هــذا مــا يفســر كـثــرة الموتــان فــي 
كانــت المســٔالة بســيطة، خاصــة فــي حضــور رخــص دينيــة مبيحــة النتهــاك 
المحرم، لكان عدد معين من الجثث البشرية، ممن عجل الموت بهـم، 
كـــاف إلطعـــام األعــــداد األخـــرى، لكــــن وألن المســـٔالة ٔاكبــــر حتـــى مــــن ٔان 

رافـــه وهـــو مـــا تكـــون مســـتهجنة، فالغالبيـــة العظمـــى كانـــت تـــٔانف مـــن اقت
  . يفسر مزيدا من الموتان

لـــك ٔان تختـــار، ٔايهـــا القـــارئ، بـــين ٔان تمـــوت جوعـــا، ٔاو ٔان تٔاكـــل 
جيفـــة ٓادميــــة؟ ال نهــــدف مــــن وراء هــــذا العـــرض ٔان نــــزج بــــك فــــي اختيــــار 
مـــزعج، ٔان نكـتـــب تاريخـــك ٔانـــت، لكـــن فقـــط لنجعلـــك تـــدرك مـــا حـــدث 

  .فعال ٕاذاك
ــــٔان االختيــــار صــــعب ومريــــر رارة المــــوت مــــ: ال بــــد مــــن االعتــــراف ب

  . البطيء من جهة، ومرارة ٔاكل لحم بشري غير مستساغ من جهة ثانية
جغرافيـــــة "المـــــوت يعنـــــي الخـــــالص واالستســـــالم للراحـــــة، لكـــــن 

تخبرنــا بــٔان مراحلــه طويلــة ومعقــدة قــد تصــل عــدة ٔاســابيع ٔاحيانــا " الجــوع
يمـــر خاللهـــا الجـــائع بعـــدة مراحـــل بـــدء بـــدوار الـــرٔاس والصـــداع الخفيـــف 

فــالموت خــالص، راحــة، . ووصــوال ٕالــى حالــة الغيبوبــة واإلغمــاء الطويــل
ذا هـو االختيـار األول، ٔامـا االختيـار الثـاني فهـو هـ. لكن الثمن باهظ ٔايضـا

قــد يعنــي ذلــك النجــاة، . بكــل بســاطة، ٔاو بكــل تعقيــد، ٔاكــل لحــم بشــري 
لكــن مــاذا ســيقول النــاجي الحقــا؟ كيــف سيفســر نجاتــه مــن الكارثــة بعــد 

فٔاســـدل ســـتارا مـــن الصـــمت ٔامـــام " التعتـــيم"ذلـــك؟ وحتـــى ٕاذا لجـــٔا ٕالـــى 
ـــــف عـــــن الكـــــالم فـــــي الموضـــــوع،  ٔاو لجـــــٔا ألســـــلوب المراوغـــــة الغيـــــر، وكـ

فكيـــف يواجـــه دخيلتـــه؟ كيـــف ســـيخرس الصـــوت ... والمـــداراة مـــع الغيـــر
الداخلي الذي يطارده بالمساءلة والتعنيف؟ سيبقى دائما بداخلـه صـارخ 
ال يسمعه ٔاحد سواه، مكـتوم ربما، لكـن فيـه مـن القـوة مـا يكـفـي لسـحبه 

ووخزاتــه،  ٕالــى حافــة الجنــون، عبــر جحــيم األســئلة مــن عــذابات الضــمير
ٕانــه : مكـتــوم علــى اآلخــرين، لكــن ال يســتطيع كـتمــه ٔاو ٕاخراســه علــى ذاتــه

  ".    الضمير"
الواقـع  –ٔانه معقد تعقد الواقـع الـذي ٔافـرزه " الضمير"ٔاغرب ما في 

زيــادة عــن اللــزوم " متطرفــا"بحيــث يصــبح ٔاحيانــا  –الــذاتي والموضــوعي 
  ).راجع تعريف فرويد المنصوص عليه في هذا الفصل(

الفتاوى، في الحالة التي نعالجها، ال يبـدو ) يساوي(لكاثرسيس فا
ــــة ) حتــــى الســــني األصــــيل(قــــد يفتــــرس المســــلم : مقنعــــا بمــــا فيــــه الكـفاي

فـــــــي الظـــــــروف االســـــــتثنائية ... الخنزيـــــــر، ٔاو الميتـــــــة، ٔاو ٔاي شـــــــيء ٓاخـــــــر
كالمجاعــات، ألن الضـــرورات تبــيح المحظـــورات، والشـــارع قــد تـــرك بـــاب 

حــــــا علــــــى مصــــــراعيه لمثــــــل هــــــذه الظــــــروف مفتو" المصــــــالح المرســــــلة"
االســـتثنائية بالضـــبط، لكـــن رغـــم ذلـــك يقـــف الشـــرع هنـــا مشـــلوال، شـــلال 

لعمــــوم المســـــلمين، فضــــال عـــــن " التهــــديئي"شــــبه تــــام، عـــــن ٔاداء دوره 
  .خاصتهم

من يقرٔا الفتوى بٕامعان وبذهنية المؤرخ يخـرج بانطبـاع نظـري عـن 
يـــل ٔاو التحـــريم رغـــم ظرفهـــا االجتمـــاعي ٔاكـثـــر ممـــا يلتفـــت لموضـــوع التحل

الفتــوى هنــا ليســت ضــربا مــن النظــر الفقهــي التــٔاملي فــي الممكــن . ٔاهميتــه
ـــاريخي ال ينفصـــل عـــن مجتمعـــه) اآلراتيـــة؟(والمحتمـــل  . بـــل هـــي واقـــع ت

ــــــي نتيجتهــــــا العامــــــة  ــــــٔاملي ال يلتفــــــت للفتــــــوى ٕاال ف المنظــــــور الفقهــــــي الت
المنظــور تعليمــي، ٔامــا الفتــوى مــن  -الهــدف معرفــي ): التحــريم/التحليــل(

يعــــيش ظروفهــــا االجتماعيــــة واالقتصــــادية  التــــاريخي فهــــي وســــط حــــي
  .  ويتحمل ٓاثارها النفسية

الفتوى، هي التـي تفسـر حالـة /الضمير: ٕان التنصيص على العالقة
ٕاذ فــي الوقــت الــذي يقتنــع ". نفســانية الجماعــة"التــي تعيشــها " الفصــام"

س ٔاو ٔاداة مرجعيـة بـالفتوى كمتـنف –ويبدو ٔانهم كانوا قلـة  –فيه البعض 
غيـــر  –الغالبيـــة  –إلراحـــة الضـــمير ومـــن ثـــم االســـتراحة، يبـــدو اآلخـــرون 

قادرين تمامـا علـى هضـم واستسـاغة الفتـوى فضـال عـن هضـم واستسـاغة 
  .اللحم اآلدمي الذي تجيز افتراسه

تٔاسيســا علــى هــذا التحليــل، فــٕان ٔاقــل مــا يجــب االنتبــاه ٕاليــه عنــد 
علــــى " رمــــز الضــــمير"مــــا ٔاســــميناه الفتــــوى، هــــو تغلــــب /مقابلــــة الضــــمير

ولنـــا ٔان نعتبـــره . كاثرســـيس الفتـــوى، ٔاي ٔان وزنـــه االجتمـــاعي هـــو الـــراجح
بمرجعيـة  –بمـا ٔان األمـر يتعلـق بـٕارادة حـرة  –نوعا مـن التشـبث اإلرادي 

، دون ٔان يعنــــي ذلــــك اســــتهداف )بمنحاهــــا اإلنســــاني العــــام" (الثقافــــة"
في مقابـل الفتـوى، لـم يكـن المرجعية الدينية، ٕاذ عندما وضعنا الضمير 

ليغيــب عــن ذهننــا ٔاننــا بصــدد الحــديث عــن مجتمــع مســلم فــي النهايــة، 
فالمقابلــــة هنــــا ال تعنــــي التعــــارض والتضــــاد بقــــدر مــــا تختــــزل ٔاســــلوبا فــــي 
المفاضلة، ينتهـي ٕالـى تغليـب رمـز مـن الرمـوز، ٔاي الرمـز الفاعـل ٔاكـثـر فـي 

محاولـــة تخطيهـــا ٔاو الظـــاهرة االجتماعيـــة، دون اقـــتالع بـــاقي الرمـــوز، ٔاو 
رغــم ٔان الظـــاهرة المســـتهدفة " مركـــب رمـــوز "طمســها، ألننـــا نحلـــل عمليــا 

  .واحدة
، تتكــوم فيهــا الجثــث )ظرفيــات المجاعــات(فــي ظــل ٔاجــواء كهاتــه 

كيف يربٔا المـرء ...في األزقة والطرقات، تعد علينا المصادر ٓاالف الضحايا
لرمـق بلقمـة مـن على نفسه، وهو ما زال فيـه بعـض الرمـق، ٔاال يشـد هـذا ا

  هذه الجثث؟
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 عرض كتاب  

هــل للضــمير كــل هــذه المقــدرة علــى الترهيــب مــن حيــاة مســتقبلية 
علـــى فعـــل االفتـــراس، بحيـــث  –ولـــو خلســـة  –مهينـــة فـــي حـــال اإلقـــدام 

يشرد بصاحبه ٕالى تصور بناء من الجحـيم الـذي لـن يطمـئن فيـه بعـد ٕالـى 
اآلخــرين، بــل وٕالــى نفســه ٔايضــا؟ جحــيم يضــطره الرتــداء ٔالــف قنــاع لكــي 

المـــتعطش " ٓاكـــل البشـــر"يخفـــي عـــن اآلخـــرين وجـــه المفتـــرس الحقيقـــي 
لمـوت فـي للدماء؟ ٔاليست هذه هي ٔاقماط الذبح المتينـة التـي تستحضـر ا

  ٔابرع ٔاشكاله؟
هـــؤالء بشـــر : لنرجـــع بالوقـــائع ٕالـــى صـــيغها اإلنســـانية التـــي نعرفهـــا

ٔاال يحتـاج األمـر فعـال ٕالـى : مثلنـا، يطلـب مـنهم ٔان يـٔاكلوا بشـرا مثلنـا ٔايضـا
شيء من التنكر والتقنع؟ ٔالسنا نطلب من اإلنسان، بمـا هـو ٕانسـان، ٔان 

ٔان يتعــرى . وقــتيطــرح ســقط متاعــه، ٔاعنــي ٕانســانيته، جانبــا، لــبعض ال
مــن شــرنقة الثقافــة، مــن كــل مــا خلفــه التــاريخ ؤانجزتــه الحضــارة، ليعــود 

  بل ٔاكـثر مما كان؟... بدائيا همجيا كما كان
ٔالــــيس ٔاســــهل عليــــه ٔان ينقــــاد لهــــذا الضــــمير الكاســــر، فيستســــلم 
للمـــوت البطـــيء فـــي عـــزة وشـــموخ، وفـــي وضـــوح ٔايضـــا، بـــدال مـــن ارتـــداء 

يبـــرر لعيـــون نهمـــة، وقحـــة، جبانـــة، ال ٔاقنعـــة وطـــرح ٔاخـــرى وتبريـــر مـــا ال 
تتجرٔا حتى على طرح السؤال لكنها تكــتم تٔانيبـا ال يكـاد يبـين، تخفـي فـي 

  زجاجها جالدا سيفه اللسان؟
... مستاء، معذب، مرتبك، عاجز عـن الـتخلص مـن ٔاسـاه العميـق

هــذه حالــه التــي يصــورها الضــمير، ســحقا لهــا مــن حــال، ومرحــى بمعانــاة 
مـــع . اء المـــوت ٕان كـــان مـــدعاة للتفـــاخر والتبـــاهيالرمـــق األخيـــر، باشـــته

وجـــود كـــل هـــذه الجثـــث، وكـــل هـــذه الفتـــاوى المجيـــزة لالفتـــراس، يبـــدو 
يستشــيط الفكــر غيظــا وهــو يتٔامــل منجــزات . الضــمير للفكــر ســخيفا ٔاخــرق 

الضــمير ضــد : الضـمير وصــروحه وهــي تتعـالى علــى ٔانقــاض التفّكـر والعقــل
اإلنسان الذي يعـاف مـن افتـراس  العقل، ٕارادة الموت ضد داعي الحياة،

اإلنســان، رغــم كــل الشــروط العقليــة المجيــزة للســلوك، يبــدو كمــا لــو ٔانــه 
رغبـــة جمـــوح فـــي امتهـــان الـــذات، واحتقارهـــا، . يعــاف مـــن الحيـــاة نفســـها

والضمير، هذا المدمر البارع، ليس هناك من يضاهيه مهـارة، . وتهديمها
  .عندما يتعلق األمر بتهديم الذات

ي المجاعـــة علـــى بعـــض البشـــر، ويقضـــي الضـــمير علـــى هكـــذا تقضـــ
وحـــدها  -علـــى ذمـــة التـــاريخ التقليـــدي  -وتتحمـــل المســـغبة ... معظمهـــم

فـي سـكينة وهـدوء، يصـنع تاريخـا " الضـمير"المسؤولية، بينمـا ينـام رمـز 
  .غير مسطور، ال تدركه نصوص اإلخباري، وال تناله ٔاقالم مؤرخ مزعوم

  خاتمة
بنــــا مغــــامرة مثــــل التــــي ٔاقــــدمنا عليهــــا ٕالــــى ٔايــــن يمكــــن ٔان تنتهــــي 

  لتحليل موضوع افتراس اللحوم اآلدمية؟
وليبــق حــديث الليــل ســـرا  -لربمــا ٔافضــى بنــا التحليــل فــي النهايــة 

ــــزوة  -بيننــــا  ــــى ٔان ســــلوك االفتــــراس ٔابعــــد مــــن ٔان يختــــزل فــــي مجــــرد ن ٕال
عشــوائية عــابرة، ٔاو فــي رد فعــل اضــطراري ٔاعيتــه الحاجــة ٔاو ٔاعجــزه طلــب 

وألنه كل هذه الرمـوز بالضـبط، فتحليلـه . ألنه كل هذه الرموز معا... الثٔار
ال ينبغي ٔان يركن ٕالى صرامة علمية مزعومة متصلبة، بل ينبغي بـاألحرى 

الفاعــل عنــد  معالجــة كــل " الرمــز"ٔان يتمتــع بقــدر عــال مــن المرونــة إلبــراز 
مغـايرة  -حـاالت  -حالة على حـدة، وٕاقصـائه ٕاذا دعـت الضـرورة فـي حالـة 

  .تستدعيه وظيفيا ال
  ماذا ٕاذن؟ -

مــا كــان علينــا ٕاذن ٔان ننســاق وراء ســببية مزعومــة تــركن ٕالــى تفاســير  •
مبهمــة، تختفــي رغــم تعبيراتهــا المغريــة الجذابــة، خلــف االقتصــادي 
واالجتمـــاعي والثقـــافي والسياســـي، خلـــف البنـــى التحتيـــة المحركـــة، 

الكشـف  البعيدة التي ينبغـي علـى المـؤرخ" العميقة"خلف الدافعية 
سـببية كانـت تكبـل ". نبوغـه"و" عبقريتـه"عنها دائما حتى تتكشف 

الفكر عن القيام بكل ممارسـة حـرة نبيلـة، تجعلنـا َننُفـر مـن التـاريخ 
ال ننفــي قطعــا هــذه األســباب المزعومــة، لكننــا نــدعو ٕالــى . وُننّفــر منــه

  .ثانيا) وهذا هو المهم(تحجيمها ٔاوال، وٕالى ٔاجرٔاتها وتعيينها بدقة 
  وماذا ٔايضا؟ -

" ُبنـــــاهم التحتيـــــة"كـــــان البـــــد لنـــــا، بعـــــد، مـــــن اقتـــــراح بـــــديل عـــــن  •
المزعومــــة، اقتــــراح يتجاوزهــــا مــــن خــــالل  مــــنهج عملــــي التحليــــل، 

ــــة والمغــــزى حتــــى تتكشــــف لنــــا حســــناته  ) المــــنهج(تجريبــــي الدالل
غـوردو، (وعيوبه، فكان اقتراحنا متممـا لمـا بـدٔاناه فـي مشـروع ٓاخـر 

بهــدف تثــوير منــاهج الدراســات ) الثالــثالتمــدين والســلطة، البــاب 
  ".  رموز السلطة"التاريخية، اعتمادا على 

  ثم ماذا؟ -
المــــــنهج، ٔاي مــــــنهج، تحتــــــاج ٕالــــــى جســــــم  Empirismeتجريبيــــــة  •

ذاك " افتــراس اللحــوم اآلدميــة"ينبغــي تشــريحه، فكــان ) موضــوع(
مــنهج جديـــد : الجســم، وكانــت الصــعوبة بالتــالي مركبــة ٔاو مزدوجــة

التــاريخ ومناهجــه، يــتم تطبيقــه علــى موضــوع غريــب  يقــتحم فلســفة
 . يشذ عن سنن الخلق والتاريخ

 

هــذا مــا اســتهوى هــذه الدراســة بالضــبط، تشــريح  
حتــى األحشــاء رغبــة فــي اســتجالء  " االفتــراس اآلدمــي"

األســباب الحيــة المحفــزة علــى الســلوك، ال االنشــغال      
بأشــكال الهــوى والســدور، لهــذا فهــذه دراســة خاصــة    

  .لها قارئا خاصا أيضانتمنى 
_____________________  

  
  
 

  :عبد العزيز غوردو في سطور.د 
باحث وكاتب مغربي من مواليد بوجـدة 

ٔاســــتاذ باحــــث، وٕاطــــار فــــي  .١٩٦٤عــــام 
ٔاكاديميــــــــــــة الجهــــــــــــة / اإلدارة التربويــــــــــــة 

دكـتــوراه فــي  .المغــرب/ وجــدة / الشــرقية 
تـــــــــــــاريخ اإلســـــــــــــالم : تخصـــــــــــــص(اآلداب 

باإلضــــــافة لمجــــــال مهــــــتم،  ).والحضــــــارة
باألنثروبولوجيــــــا،  "التــــــاريخ"التخصــــــص

والفكــــــــــــــــــر، والدراســــــــــــــــــات القانونيــــــــــــــــــة 
ـــداعي ـــة، وشـــعرا: والسياســـية، والـــنص اإلب ـــه ســـتة  .قصـــة، ورواي صـــدر ل

 : فــــي عضــــو .كـتــــب، فضــــال عــــن عشــــرات المقــــاالت والنصــــوص اإلبداعيــــة
مركــــز الدراســــات والبحــــوث  .الهيئــــة االستشــــارية لدوريــــة كــــان التاريخيــــة

المكـتب التنفيذي لمركـز األبحـاث والدراسـات فـي . اإلنسانية واالجتماعية
الجمعيـــــة الدوليـــــة للمتـــــرجمين . المجتمـــــع المـــــدني والمنـــــاهج التربويـــــة

  .  واللغويين العرب، ورئيس لجنة النشر بها


