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غواصة اإلسكندر :اإلنسان والبحر في
العصور الوسطى  -جماعة من الباحثين
سعيد بوكرامي *
يعتبر المجال البحري في العصور الوسطى عالما غامضا محفوفا بالخيال ،واألساطير ،مضطربا باألحداث المروعة والمجهولة ،التي ال يعرف
أيضا مجاال مركزيا في الجغرافيا واالقتصاد في ذلك الوقت .بداية من رحالت الفايكينغ إلى
عنها القارئ المعاصر إال القليل .كما يشكل ً
االستكشافات البرتغالية ،وصوال إلى مغامرات القراصنة ورحالت الحجاج إلى األراضي المقدسة ،ومن ازدهار الموانئ اإليطالية أو الهانزية
« األلمانية» إلى تجفيف المستنقعات الهولندية ،في هذه الفترة وبهذه المعطيات المتغ ّيرة ظهر عالم جديد ،بدأ فيه اإلنسان يتعلم
تدريجيًا التعامل مع المحيطات والتعرف عليها عن قرب ،مما سهل عليه استكشافها ،واستغاللها ،لكن سرعان ما تحول الفضول إلى
رغبة في الهيمنة ،فتحولت إلى مجال للصراعات التجارية والحربية.

ي �ع��د ال �ب �ح��ث ال� ��ذي ب�ي�ن �أي ��دي �ن ��ا امل ��و� �س ��وم ب� �ـ» غ��وا��ص��ة
الإ�سكندر :الإن�سان والبحر يف الع�صور الو�سطى» غنيمة
معرفية ،لأن��ه من البحوث اجل��ادة والعميقة املعتمدة
على �أحدث الأبحاث ،واملزودة ب�أمثلة ملمو�سة ،وم�صادر
موثقة ،وبذلك متكن امل�ؤلفون ومب�ه��ارة و�سال�سة من
ا�ست�ضافتنا يف رحلة طويلة ومثرية ،على �أمواج التاريخ
البحري امل�ضطرب يف فرتة الع�صور الو�سطى.
يدعونا امل�ؤلفون �إىل نقا�ش خمتلف للخطاب التاريخي
من خالل اق�تراح عمل ي�ضفي طابعا دميقراطيا على
م��و��ض��وع م ��ازال البحث ح��ول��ه ن ��ادرا حتى ذل��ك احلني
ويتعلق الأم��ر بعالقة الإن�سان بالبحر خ�لال الع�صور
الو�سطى .يركز الكتاب �أ�سا�سا على �أوروب ��ا ،لكننا جند
توغالت يف البلدان الإ�سالمية ،وي��أت��ي الكتاب نتيجة
مغامرة جمموعة م��ن الباحثني ،وه��ي م�ب��ادرة فريدة
من نوعها .ات�سمت عملية الكتابة باجلدة والإبداع �إذ مل
ي�ضع الباحثون �أ�سماءهم �إال يف نهاية الكتاب ،مف�سحني
بذلك املجال للعمل البحثي اجلماعي بحيث �أ�صبحت
الف�صول من�سجمة ومتكاملة وك�أنها مل�ؤلف واحد .كتب
�إذن م�ضان الكتاب ،دون �أن نعرف على وجه التحديد من
تدخل يف الكتابة وقام بتحرير كل جزء من الكتاب؛ لأن
الأولوية كانت للعمل اجلماعي الذي يهدف �إىل �إماطة
اللثام عن جوانب مهمة من التاريخ البحري يف الع�صور
الو�سطى.
لي�س الكتاب بحثا فقط بل و�سيلة لن�شر مناهج البحث
املكت�سبة ،وهو نهج تطوعي من قبل امل�ؤلفني .وهذا يربز
يف ما و�ضعوه من املالحظات املرفو�ضة يف نهاية الكتاب،
والتي ال ت�ستجيب حلاجة القارئ املحتملة �إىل الدقة يف
املعطيات ،دون �إزع ��اج ال�ق��ارئ غري املتخ�ص�ص ال��ذي ال
يكون بال�ضرورة على دراية باملعدات البحرية العلمية.
لكن ه��ذا ال مينع ال �ق��ارئ م��ن حتقيق متعتني :متعة
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ال�ق��راءة ومتعة ال�سفر .يف منت�صف الكتاب ،جند ملفا
توثيقيا من الر�سوم التو�ضيحية امللونة ذات مرجعية
دقيقة وم�صحوبة بتعليقات م��وج��زة و�سريعة ت�سمح
للقارئ بالربط ب�ين الن�ص وال���ص��ورة .ويف خامتة كل
ن�ص نعرث على خارطة تو�ضيحية ،ون�أ�سف لعدم العثور
على املزيد من مناذج اخلرائط بعد �أن ذكرت يف املقدمة.
م��ن جهة �أخ ��رى ،اهتم امل��ؤل�ف��ون ب� ��إدراج اال�ست�شهادات
بانتظام ،وبالتايل منح القارئ حق الو�صول �إىل امل�صادر
الن�صية ،التي عر�ضت يف �أبعاد معقولة وب�شكل منهجي،
بني كل �سطرين وخم�سة �أ�سطر ،حتى ال تثبط عزمية
غري القارئ غري املتخ�ص�ص ،يف حني تنفتح الف�صول على
الدرا�سات التاريخية واجلغرافية للكتاب املعا�صرين.
يرا ف�إن الف�ضويل والعامل �سيجدان يف هذا العمل
و�أخ� ً
بيوغرافيا لأك�ثر م��ن مائة وع�شرين مرجعا ملوا�صلة
التق�صي ب�أربعة لغات عاملية ومنها اللغة العربية .بحيث
جند �أهم الأعالم الإي�ستوغرافيني يف الع�صور الو�سطى
يف ه��ذا امل�ج��ال البحثي مثل (�ستيفان لوبيك و�أل�ب��ان
غوتيي وج��ان كلود هوكي وكري�ستوف بيكار وغريهم)
ل�ك�ن�ن��ا ن���س�ت�غ��رب ع�ن��دم��ا ال جن ��د ذك� ��را ل�ب�ع����ض الكتب
الكال�سيكية مثل كتاب مي�شيل موال « �أوروب��ا والبحر»
رغم ذكر بع�ض املهتمني به مثل فابري�س غيزار الذي
خ�ص�ص كتابا هاما حول مياه البحر الأبي�ض املتو�سط
من القدمي �إىل الع�صر الو�سيط .لكن ه��ذا النق�ص ال
يعيب الكتاب �إطالقا ،بل هو ثريّ باملعلومات وامل�صادر
العزيزة املنال.
ينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل �ستة ف�صول متجان�سة م��ن حيث
احلجم ،م�سبوقة مبقدمة طويلة ت�سلط ال�ضوء على
مدى تعقيد وثراء املو�ضوع .يهتم الف�صل الأول بطريقة
ت�صور الإن�سان يف الع�صر الو�سيط للبحر .من خالل ملحة
عن تاريخ التمثالت املتعلقة بالف�ضاء البحري .بحيث

كان مو�ضوعا للخوف ،يف �إ�شارة �إىل الطوفان� ،أو و�سيلة
للإنقاذ مع مثال اخرتاق البحر الأحمر خالل النزوح
يف الكتاب املقد�س ،وما يثريه البحر من ردود الفعل� ،أو
ما ي�ستدعيه من الف�ضول ،كما يت�ضح من غالف الكتاب
الذي يقدم �صورة الإ�سكندر الذي طلب ت�شييد غوا�صة
ل�سرب �أعماق البحر يف القرن الثاين ع�شر .بالإ�ضافة �إىل
تنوع وتعقيد العواطف املتعلقة بالعامل البحريُ ،يظهر
امل��ؤل�ف��ون كيف ينظر النا�س يف الع�صور الو�سطى �إىل
البحر ويتخيلون كائناته املتنوعة ،من وحو�ش بحرية،
وحوريات بحرية ،وحيتان غريبة ،ولكن �أي�ضا الكائنات
الأقل �إثارة للإعجاب ،ف�إنه من ال�صعب �إح�صاء الأنواع
كلها ،مما يجعل �أعماق البحر ف�ضاء حمفوفا بالغمو�ض
والأ�ساطري ،ويبدو يف الآن نف�سه عاملا بعيدا وجمهوال
عن النا�س الذين يعي�شون على �ضفافه ،وم�ألوفا �أي�ضا
مبا ي�ستطيعون جلبه من خريات بحرية.
ك��ان وم��ا زال البحر مو�ضوع تفكري للإن�سان ،بحيث
يت�ساءل امل�ؤلفون عن خا�صية ملوحته و�سحره املتج�سد
يف جزره و�أرخبيالته ذات اجلغرافية ال�ساحرة واخلرافية
وخ���ص��و��ص��ا اجل ��زر ال�ب�ع�ي��دة م�ث��ل �أف ��ال ��ون ب �ـ «ف�ضائها
ال�سحري ومتثالتها اخلرافية» (���ص .)45 .باخت�صار،
ك��ان ُينظر �إىل البحر يف الع�صور الو�سطى بت�صورات
متناق�ضة فهو خطري ومنقذ يف الآن ذاته.
ال�ف���ص��ل ال �ث��اين ي�ت�ن��اول م��و��ض��وع ال�ب�ح��ر م��ن اجل��ان��ب
امل� ��ادي .وي�ت�ع�ل��ق الأم� ��ر بعمليات امل�لاح��ة واالب �ت �ك��ارات
التقنية خالل هذه الفرتة .كما ي�سلط امل�ؤلفون ال�ضوء
على امل�ساهمات اللغوية لبحارة ال��دول اال�سكندنافية
بخ�صو�ص الأ�سماء التي كانوا يطلقونها على �سفنهم
البحرية والتي ت�ستخدم الآن يف اللغة اليومية ،ولكن
هي من �أ�صول �شمالية .تقدم القوارب وفقا لأ�صولها
اجل�غ��راف�ي��ة ،مثل الالنغ�سكيب املجهزة ب��ر�أ���س التنني
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وال�ترو���س ذات الر�سومات متعددة ال ��دالالت اخلا�صة
ببحر ال�شمال� ،أو ال�ق��وارب وال�سفن ذات اال�ستعماالت
الع�سكرية وال �ت �ج��اري��ة ،يف ال�ب�ح��ر الأب�ي����ض املتو�سط.
داخ��ل هذين الف�ضاءين ،ح��اول ال�صناع ت�سهيل القدرة
على املناورة ،لتمكني املالحني من النجاح يف مهماتهم،
من خالل االخ�تراع الرئي�سي للدفة ال�صارمة ،املثبتة
على الأُ�� ُ�س��ط .يظل ف��ن امل�لاح��ة عم ً
ال جتريبياً ك��ان يف
الأ�سا�س عبارة عن مالحة على ال�سواحل ،ومل يتوغل
يف املحيطات حتى ظهور اخل��رائ��ط املالحية يف القرن
ال�ث��ال��ث ع�شر ال�ت��ي مكنت امل�لاح�ين م��ن الإب �ح��ار بدقة
عالية.
ك��ذل��ك اه�ت��م امل ��ؤل �ف��ون ب��احل�ي��اة يف ال�ب�ح��ر� ،أي احل�ي��اة
اليومية للبحارة ،التي مل توثق ،للأ�سف ،ب�شكل جيد،
ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ح �ك��اي��ات احل �ج ��اج ال �ت��ي وردت يف ع ��دد من
امل�صادر .ويتحدث الكتاب عن بع�ضها ،كما ي��ورد حيزا
للحديث عن طاقم ال�سفن ،الذي يجب �أن يكون يف حالة
من االن�ضباط ال�صارم ،ويتكون يف الغالب من الذكور.
بالإ�ضافة �إىل املجندين ،جند �أفرادا من املتخ�ص�صني:
املو�سيقيني ،واحل�لاق�ين ،والنجارين� ،إل��خ� .أم��ا النظام
ال�غ��ذائ��ي ف�ه��و ب�سيط وي�ع��د �أ��س��ا��س��ا م��ن امل�ن�ت�ج��ات غري
القابلة للتلف نظرا لطول فرتة الرحلة .وي�أتي احلديث
بعد ذلك عن خماطر البحر املنت�شرة يف كل مكان من
(الأمرا�ض ،وحتطم ال�سفن) وتظهر الوثائق �أن الطابع
الديني يطغى على طقو�س طواقم ال�سفن ويربز كذلك
يف الأ�سماء املرتبطة بالعقيدة التي تطلق على ال�سفن.
ويتوقف امل�ؤلفون عند ظاهرة العنف املتمثلة يف الغارات
النورماندية ،التي �شاركت فيها امل��ر�أة ب�شكل ا�ستثنائي،
و�أعمال القر�صنة يف البحر الأبي�ض املتو�سط مما جعل
البحر م�صدرا للرثاء ،لكل من الفقراء والنبالء على
ح��د � �س��واء ،ك�م��ا ه��و احل ��ال م��ع ل��وي����س دي ال ت��رم��ويل،
�أمريال الغويان يف نهاية القرن اخلام�س ع�شر.
ي�ت�ط��رق ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع �إىل امل � ��وارد ال �ب �ح��ري��ة ،حيث
ي�ستعر�ض امل�ؤلفون خمتلف الأن�شطة والرثوات امل�ستمدة
م��ن البحر م��ن ط��رف الإن���س��ان يف الع�صور الو�سطى.
ويحتل ال�صيد مكانة بارزة؛ فهو �ضروري �أثناء ال�صيام
�أو ال�صوم الكبري ،ويتم البحث عن الأ�سماك بعد ذلك يف
ال�صيد ال�ساحلي (على �سبيل املثال يف منطقة الربوتان)
ويف ال�صيد على م�سافات بعيدة (حتى غالي�سيا) ،بحيث
نظمت املعار�ض ال�سنوية منذ القرن الثالث ع�شر ،وهذا
ما دفع ال�سلطات احل�ضرية �إىل تنظيم النقل البحري
مل�سافات طويلة لأغرا�ض �صحية ،كما هو احلال بالن�سبة
ل��روان يف عام  .1422كما يتم ا�ستغالل البحر ملنتجاته
القيمة :ال�شعاب املرجانية والل�ؤل�ؤ واحلبار الأ�سود...
�إلخ .باخت�صار كان البحر م�صدر طعام بالن�سبة ل�سكان

الع�صور الو�سطى.
ي�ب�ين ف�صل «امل ��راف ��ئ وامل�ج�ت�م�ع��ات ال���س��اح�ل�ي��ة» التغري
ال ��دمي ��وغ ��رايف وال �ط��وب��وغ��رايف للمجتمعات وامل�ن��اظ��ر
الطبيعية املرتبطة بالبحر ،والذي ينبثق من ا�ستغالل
امل��وارد البحرية املحيطة باملوانئ ،التي تعمل كواجهة
للمدن ،ولهذا ال�سبب غالباً ما تقع عند م�صب الأنهار،
مثل روان وهامبورغ ،و�أحيانًا ما تتميز بقربها من �أحد
اجل�سور كما يف مدينة نانت ،مما يجعل املدينة ملتقى
ط��رق جت��اري��ة .وق��د �شهد ازده ��ار �أن�شطة امل��وان��ئ �إن�شاء
مدن جديدة ،مثل لوبيك وريغا يف القرن الثاين ع�شر،
وظهور مراكز �سيا�سية وجتارية ،مبا يف ذلك البندقية،
التي تطورت جتارتها البحرية وعرفت ازدهارا ال مثيل
له.
ويف ه��ذا ال�سياق ي�سوق امل��ؤل�ف��ون مثال مدينة جنوى،
التي �شهدت يف الع�صور الو�سطى طفرة اقت�صادية مع
مطلع العام  ،1000من خالل العدد الكبري من املن�ش�آت
احل�ضرية الكبرية التي �شغلت م�ساحات �شا�سعة ،مما
دف��ع ال�سلطات �إىل �إ� �ص��دار ل��وائ��ح التخطيط .وبذلك
�أ�ضحى امليناء معربا �ضروريا ونقطة عبور للب�ضائع،
وهو � ً
أي�ضا نقطة عبور للإن�سان :املهاجرون من �صوب
والتجار يحت�شدون م��ع احل�ج��اج ،مم��ا يجعل ف�ضاءات
املوانئ �أماكن لالختالط اللغوي ورمبا العرقي .ولكن
يف هذه الفرتة كلما تزايدت الكثافة ال�سكانية ،ازدادت
ال�شكاوى من التلوث ال�صحي ،ويقدم امل�ؤلفون مثاال
مبيناء عكا يف فل�سطني عام  .1185وجند يف الكتاب �أي�ضا
ف�ئ��ات اجتماعية ظ�ه��رت م��ع ازده ��ار الن�شاط البحري
مثل ال�صرافني وامل�صرفيني ،وه��ي �شخ�صيات ال غنى
ع�ن�ه��ا ل�ل�ت�ج��ارة يف ال �ق��رن ال �ث��اين ع���ش��ر لتعاملهم مع
يرا ،تتم اال�شارة
�أم��وال البنوك و�سندات ال�صرف .و�أخ� ً

�إىل التعديالت التدريجية يف امل�شهد ال�ساحلي ب�سبب
ا�ستغالله ،ودينامية ا�شتغاله مم��ا انعك�س �أي�ضا على
حميطه اجلغرايف.
ي�ه�ت��م ال�ف���ص��ل الأخ �ي�ر مب��و��ض��وع ملكية ال�ب�ح��ر ،بحيث
يعتربها امل��ؤل�ف��ون م�س�ألة �شائكة وق��د انعك�س ال�صراع
حول امللكية يف عدد كبري من املعارك البحرية العنيفة،
التي وقعت هنا وهناك .كما حاولت بع�ض ال��دول فر�ض
ن �ظ��ام ج�ب��ائ� ّ�ي ع�ل��ى ال �ت �ج��ارة ال�ب�ح��ري��ة ،ل�ك��ن دون جن��اح
كبري ،ال �سيما ب�سبب تعقيدات االخت�صا�صات الق�ضائية.
وك��ذل��ك ،ك��ان من ال�صعب على جميع القوى ال�سيا�سية
و�ضع ت�شريع عام لتنظيم العالقات يف البحر ،با�ستثناء
امل�شاورات واالتفاقات بني بع�ض امل��دن البحرية ،كما هو
احلال بني هامبورغ ولوبيك يف عام .1259
باخت�صار ،حافظ هذا الكتاب ،الذي يطمح �إىل �أن يكون
متاحا للجمهور ال�ع��ام ،على وع ��وده .وم��ع ذل��ك ،الحظنا
ً
ورود بع�ض امل�صطلحات التي مل تف�سر �أو تو�ضع لها �إحاالت
مرجعية وهذا الأمر غري مربر كما �أنه حجب بع�ض ال�شيء
الو�ضوح املنهجي للكتاب ،على الرغم من العناية الدقيقة
ب�أ�سلوب الكتابة التاريخية ،الوا�ضحة واملتاحة للقراء غري
املتخ�ص�صني .وميكننا القول يف اخلتم �أن توحيد ثالثة
ع�شر باحثا يف خطة عمل بحثي �صعب وا�ستثنائي �ضمن
م��و��ض��وع واح ��د ي�ع��د �إجن� ��ازا �أك��ادمي �ي��ا مم �ي��زا .وه ��م على
ال�ت��وايل :م��اري �أنطوانيت �أالمينياك ،فلوريان بو�سون،
توبيا�س بري�ستاد ،ي��و�أن بويدي�س ،ماك�سيم فولكوني�س،
نيكوال غرنيي ،فيفيان غريفو جيني�ست ،بولني غوينا،
كاترين كيكو�شي� ،أن كوكب ،ماري كري�ستني باين ،ماركو
روبيت�شي ،وليزا �سان�شو.
�إن قارئ الكتاب لن ي�شعر �إطالقا ب�أن العمل جماعي بل
�سيخو�ض ف�صول الكتاب ومو�ضوعاته املرتبطة �أ�سا�سا
بعالقة الإن�سان بالبحر يف الع�صر الو�سيط وك�أنه يقر�أ
كتابا �ألفه باحث واحد .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن الكتاب
منهجي ،يقتدي به كل منخرط يف البحث اجلماعي
در�س
ّ
داخل ال�شعب واملختربات والور�شات البحثية الأكادميية.
----------------------عنوان الكتاب :غواصة اإلسكندر :اإلنسان
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اللغة الفرنسية.
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