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تاريخ أوربا في العصور الوسطى

عرض :كريم إينا
ص ــدر كت ــاب مش ــترك بعن ــوان:
تاريـــخ أوربـــا فـــي العصـــور
الوس ــطى للدكت ــور محم ــد حم ــزة
حســـين والدكتـــورة لبنـــى ريـــاض
عبـــد المجيـــد وهـــو بمثابـــة
أطروحـــة لهمـــا يقـــع الكتـــاب
فـــي ( )478صفحـــة مـــن القطـــع
الكبيـــر طبـــع فـــي دار إبـــن
األثيـــر للطباعـــة والنشـــر /جامعـــة
الموصـــل -الطبعـــة األولـــى 2013
تـــم إهـــداءه إلـــى إبنتهمـــا (ودق)
قـــدم الكتـــاب األســـتاذ الدكتـــور
إبراهيـــم خليـــل العـــاف وهـــو
أســـتاذ متمـــرس فـــي جامعـــة
الموصـــل يحكـــي عـــن شـــغفه
بم ــادة العص ــور الوس ــطى م ــع أنه ــا
مـــادة صعبـــة كتبـــت مصادرهـــا
بلغ ــات أوربي ــة ش ــتى حي ــث رك ــز
األس ــتاذان عل ــى تعري ــف مصطل ــح
العصـــور الوســـطى األوربيـــة
وظه ــور المس ــيحية وإنتش ــارها ف ــي
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة وأيضـــا
إحتـــوى الكتـــاب علـــى مقدمـــة
مـــن قبـــل المؤلفيـــن إقتضـــى مـــا
نقلتـــه التطـــورات مـــن التاريـــخ
القديـــم إلـــى التاريـــخ الحديـــث
ومـــا إقتضـــاه رجـــال القانـــون
فـــي فرنســـا ومـــا تـــراه الكنيســـة
فـــي العالـــم الوســـيط والمحاكـــم
الدوليـــة التـــي تقـــع بيـــن الـــدول

وبعضهـــا .باشـــروا بكتابهـــم فـــي
البدايـــة بالفصـــل األول :ضـــم
معال ــم العص ــور الوس ــطى وتحدث ــوا
عـــن المجتمـــع البيزنطـــي وأمـــاك
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة ودور
المجتمـــع األوربـــي فـــي المجتمـــع
الثانـــي ممـــا يصعـــب برأيهمـــا
تحديـــد بدايـــة ونهايـــة مرحلـــة
التاريـــخ الطويلـــة .أمـــا المبحـــث
الثانـــي :شـــمل علـــى بدايـــة
ونهايـــة العصـــور الوســـطى وأهـــم
اآلراء التـــي تـــدور حـــول أعمـــال
بعـــض األباطـــرة مـــن أســـباب
دينيـــة وعســـكرية ونظـــم إداريـــة
واألفـــكار التـــي كانـــت تتعلـــق
بمدينــة رومــا وآراء أخــرى تتعلــق
بمنصـــب اإلمبراطـــور الغربـــي
ونهاي ــة العص ــور الوس ــطى وأيض ــا
آراء تـــدور حـــول الجوانـــب
العســـكرية وآراء أخـــرى حـــول
عص ــر النهض ــة وم ــا يش ــملها م ــن
الجانــب الدينــي وأفــكار الكشــوف
الجغرافي ــة ث ــم الكش ــف ع ــن أرب ــع
مراح ــل للعص ــور الوس ــطى بعده ــا
الخـــوض فـــي الفصـــل الثانـــي:
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة كنظـــرة
فـــي أموالهـــا .وعوامـــل ضعفهـــا
وكيفيـــة ســـقوطها عـــام 476م
ألس ــباب منه ــا :سياس ــية ،عس ــكرية،
إقتصاديـــة ،إجتماعيـــة والعامـــل
اإلداري وغيرهـــا والتكلـــم عـــن
عهـــد المجدديـــن كاإلمبراطـــور
قســـطنطين األول ومـــا بعـــده.
أمـــا الفصـــل الثالـــث كان مـــن
حص ــة الديان ــة المس ــيحية وكيفي ــة
إنتشـــارها وموقـــف اإلمبراطوريـــة
الرومانيـــة منهـــا ســـواء عـــن

طريـــق اإلضطهـــاد أو مرحلـــة
اإلنتصـــار أو الهرطقـــة أو صحـــوة
الوثنيـــة والعالقـــة الجدليـــة بيـــن
اإلمبراطوريـــة والمســـيحية ودور
نشــاط البابويــة .أمــا الفصــل الرابــع
كان عـــن موقـــف اإلمبراطوريـــة
الرومانيـــة مـــن البرابـــرة ،كالقـــوط
الغربيـــون والبرجنديـــون والونـــدال
وقبائ ــل اله ــون والفرنج ــة ووضح ــا
تاريـــخ الفرنجـــة إلـــى قســـمين:
 -1الدولـــة الميروفنجيـــة والدولـــة
الكارلونجيـــة وكلوفـــس وقصـــة
إعتناقـــه المســـيحية ومـــا طـــرأ
مـــن خصائـــص وحـــروب ضـــد
أعدائ ــه .أم ــا المبح ــث الثان ــي ض ــم
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة الشـــرقية
وكيفيـــة دخـــول اإلصالحـــات
الداخليـــة والسياســـية المســـتخدمة
لخلفـــاء جســـتينيان األول أمـــا
الفصـــل الخامـــس ظهـــرت فيـــه
الدولـــة الكارلونجيـــة فـــي عهـــد
شــارلمان عــام 814 -768م سياســته
وحروبـــه وعالقتـــه بالمســـلمين

فـــي إســـبانيا وكيفيـــة إحيائـــه
اإلمبراطوري ــة الروماني ــة س ــنة 800م
ونظ ــام الحك ــم ال ــذي إتبع ــه بع ــد
ذلــك بــروز الحضــارة الكارلونجيــة
ســـواء بالصيغـــة الدينيـــة والنهضـــة
العلميـــة والفنـــون .أمـــا الفصـــل
الســـادس كان مـــن نصيـــب
اإلمبراطوريـــة الرومانيـــة المقدســـة
ودور آرنولـــف ولويـــس الطفـــل
وكونـــراد األول وهنـــري األول
الصيـــاد .أمـــا المبحـــث الخامـــس
ظهـــر أوتـــو األول (العظيـــم) .أمـــا
المبحـــث الســـادس ضـــم أوتـــو
الثانـــي والمبحـــث الســـابع أوتـــو
الثال ــث والمبح ــث الثام ــن ب ــدأ بـــ
(هن ــري الثان ــي) والمبح ــث التاس ــع
كونـــراد الثانـــي وظهـــور األســـرة
الفرانكونيـــة والمبحـــث العاشـــر
هن ــري الثال ــث والراب ــع والخام ــس
لحـــد المبحـــث الخامـــس عشـــر
إلـــى هنـــري الســـادس وأخيـــرا
المبحـــث الســـادس عشـــر ظهـــر
فريدريـــك الثانـــي .فـــي الفصـــل

الســابع ظهــر آل كابيــة فــي فرنســا
وظه ــر المبح ــث األول هي ــو كابي ــه
(996 -987م) وآخـــر الملـــوك
فیلي ــب الراب ــع .ث ــم تعيي ــن الفص ــل
الثام ــن إيطالي ــا بي ــن ث ــاث ق ــوى
(اللمبارديـــون -البابويـــة -الدولـــة
البيزنطيـــة) .األوضـــاع العامـــة فـــي
إيطاليـــا ودور البابويـــة والكنيســـة
الغربيـــة .أمـــا الفصـــل التاســـع
تضمـــن إنكلتـــرا ودور اإلقطـــاع
فيهـــا وظهـــور ريتشـــارد األول
ويوحنـــا وإدوارد األول .وفـــي
الفصـــل العاشـــر ضـــم نشـــأة
المؤسســـات اإلقطاعيـــة لحـــد
الحـــروب الصليبيـــة التـــي شـــنتها
أوربـــا المســـيحية علـــى البـــاد
العربي ــة وم ــا تمخ ــض م ــن دواف ــع
الح ــروب الصليبي ــة ودور المقاوم ــة
العربيـــة اإلســـامية بوجـــه الحملـــة
الصليبيـــة الثانيـــة والثالثـــة والرابعـــة
بعدهـــا حملـــة فردريـــك الثانـــي
والحملـــة الصليبيـــة السادســـة
والســـابعة وفـــي المبحـــث الثالـــث
تـــم نهايـــة دور الصليبييـــن
وتحـــدث المؤلفـــان عـــن الـــدول
األوربيـــة الكبـــرى فـــي القرنيـــن
الرابـــع عشـــر والخامـــس عشـــر
ودور فرنس ــا وح ــرب المائ ــة ع ــام.
وف ــي المراح ــل األخي ــرة تحدث ــوا
عـــن الـــزواج والمـــرأة ومنـــازل
العصـــور الوســـطى .حقيقـــة هـــذا
المجلـــد جهـــد كبيـــر ســـعى بـــه
المؤلف ــان إلضاف ــة معلوم ــات قيم ــة
وخدمـــة كبيـــرة للبشـــرية أتمنـــى
لهمـــا الموفقيـــة والنجـــاح فـــي
عملهمـــا التدریســـي.

موشي بولص موشي يوزع اللغة بين األلم واإلنتظار

فهد عنتر الدوخي
عرفنـــاك تـــوزع الهـــم بيـــن
الحيـــن واآلخـــر وتركـــن
إلـــى فالحـــة الـــذات بمعيـــن
الينضـــب مـــن الحـــس والســـفر
والنغـــم ,وكمـــا عودتنـــا فـــإن
لعب ــة الكتاب ــة ماه ــي إال حكاي ــة
تســـتأنس بهـــا للخـــاص مـــن
الوج ــع واله ــم واإلنتظ ــار ال ــذي
يتشـــظى فـــي أديـــم الـــروح,
أن ثمـــة الفاظـــا أو معطيـــات
تجـــرك منقـــادا إلـــى عالـــم

األحيـــاء -عالـــم التصـــوف أو
الطهـــارة ال فـــرق ،لخطـــاب
لديـــك لغـــة العقـــل التـــي
تنش ــد الح ــب والع ــدل ويؤج ــج
الحنيـــن إلـــى الوحـــده والثبـــات
واإلختـــاء مـــع النفـــس التـــي
تعطرهـــا شـــحنة مـــن التعفـــف
والصفـــاء --فـــي قلبـــك تســـكن
أنامـــل تعـــزف الحانـــا خالـــدة
وبـــكل اللغـــات وهـــي ذات
األنامـــل التـــي ترســـم الجمـــال
بأبهـــى صـــورة مـــن خـــال
لوحـــة حيـــة نابضـــة بالحـــب
والحي ــاة والس ــام تتس ــامى فيه ــا
أل ــوان الك ــون ب ــكل مافي ــه م ــن
جن ــون ...إن الكتاب ــة ف ــي ضمي ــر
وعـــرف األديـــب أو الكاتـــب
هـــي أجمـــل لغـــة تحلـــق فـــي

فضـــاءات النفـــس المكـــدودة
باأللـــم والمعانـــاة واإلســـتالب
وبحســـه يســـتطيع أن يحيلهـــا
إلـــى قصـــة تقرأهـــا القلـــوب
والعقــول قبــل أن تفتــن بجمالهــا
العي ــون وربم ــا تع ــودك (لوح ــة)
أو ثـــورة بـــل بـــركان يخـــرج
مـــن رحـــم المســـتحيل ليضـــئ
ســـنوات التصحـــر والكفـــاف
الت ــي ترك ــت أثره ــا المؤل ــم ف ــي
تضاريــس الــروح  ...وهنــاك مــن
تس ــكن ف ــي روح ــه ريش ــة فن ــان
إذ يش ــاكس المخلوق ــات بفي ــض
مـــن التحـــدي وبلغـــة اإلبـــداع
التـــي ينشـــئها ويجرهـــا بوعيـــه
الخـــاص منقـــادة إلـــى فلكـــه
(موشـــي) يكتـــب بـــذات اللغـــة
التـــي تحـــرك الهـــم والجفـــاء

والحرمـــان التـــي تعصـــر أفئدتنـــا
للســـنين التـــي خلـــت وبـــذات
الوقـــت يشـــحن األمـــل القابـــع
فـــي النفـــس ويحفـــز مقومـــات
الفضيلـــة فـــي الصـــدور حتـــى
تثـــأر لذاتهـــا --إذ ينتقـــل بيـــن
ه ــذا الح ــدث أو ذاك واليخش ــى
أن تتداعـــى أســـس البنيـــان
الـــذي رســـمه بـــإرادة صلبـــة
منـــذ أن أطـــل علـــى حيثيـــات
ســـنوات الســـبعينات المنقوشـــة
بأراجيـــز تلقائيـــة إذ حمـــل
مـــا إســـتطاع مـــن ذكريـــات
يســـكنها عبـــق ( عرفـــه) -1إذ
لـــم تثنـــه عـــن البـــوح بعشـــقه
حتـــى المـــآذن فـــي نداءاتهـــا
والمســـاءات التـــي تلتحـــف
أديـــم ( الكانتيـــن) -2وأســـيجة

النينيـــا التـــي تترامـــى عـــن بعـــد
 وبي ــن آمال ــه الت ــي نقش ــها ف ــيكتابي ــه (أش ــجان هائم ــه) و(طع ــون
فـــي جـــال الســـلطه) األمـــر
الـــذي خلـــد جـــذوة التحـــدي
فـــي نفســـه بعـــد أن قـــارع زمـــن
اإلســـتبداد واإلســـتحواذ والنهـــب
إذ إس ــتطاع وح ــده أن يعب ــر إل ــى
ضفـــة اإلبـــداع والنجـــاة بقـــارب
صنعـــه بنفســـه وبصمتـــه المألـــوف
ودماثـــة الخلـــق التـــي تحفـــه
أوغـــل فـــي إســـتقطاب عناصـــر
الخيـــر ووزعهـــا علـــى مســـاحة
المحيـــط الـــذي يـــزوده بحقـــن
التشـــجيع والمحبـــة أصدقـــاءه
ومحبيـــه مـــن منتســـبي شـــركة
نفـــط الشـــمال فـــي كركـــوك.

