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ِّ

املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة السياسـات هـو مؤسسـة بحثيـة

 e Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) is
Th
an independent research institute for the study of the social
sciences and humanities, with particular emphasis on the
applied social sciences.

بين املثقفين واملتخصصين العـرب يف العلـوم االجتامعيـة

The ACRPS strives to foster communication between Arab
intellectuals and specialists in the social sciences and
humanities, establish synergies between these two groups,
unify their priorities, and build a network of Arab and
international research centers.

فكريـة مسـتقلة للعلـوم االجتامعيـة واإلنسـانية وبخاصـة يف
جوانبهـا التطبيقيـة.

يسـعى املركـز من خالل نشـاطه العلمي البحثـي إىل خلق تواصل
واإلنسـانية بشـكل عـام ،وبينهـم وبين قضايـا مجتمعاتهـم
وأمتهـم وبينهـم وبين املراكـز الفكريـة والبحثيـة العربيـة

والعامليـة يف عمليـة البحـث والنقـد وتطويـر األدوات املعرفيـة
واملفاهيـم وآليـات الرتاكـم املعـريف ،كما يسـعى املركـز إىل

بلـورة قضايـا املجتمعـات العربيـة التـي تتطلـب املزيد مـن األبحاث
واملعالجـات ،وإىل التأثير يف الحيـز العـام.

أيضـا مؤسسـة ملتزمـة بقضايـا
املركـز هـو مؤسسـة علميـة ،وهـو ً

األمـة العربيـة وبالعمـل لرقيهـا وتطورهـا ،وهـو ينطلـق مـن كـون

التطـور ال يتناقـض والثقافـة والهويـة العربيـة ،ليس هذا فحسـب ،بل
إل كرقـي مجتمع بعينه،
أيضا مـن أن التطور غري ممكن ّ
ينطلـق املركـز ً

وكتطـور لجميـع فئـات املجتمـع ،يف ظروفـه التاريخيـة ويف سـياق
ثقافتـه وبلغتـه ،ومـن خلال تفاعلـه مـع الثقافـات األخـرى.

يعنـى املركز بتشـخيص األوضاع يف العامل العـريب وتحليلهاً ،
دول

ومجتمعات وبتحليل السياسـات االجتامعية واالقتصادية والثقافية،
أيضـا ،ويطـرح التحديـات
وبالتحليـل السـيايس باملعنـى املألـوف ً

التـي تواجـه األمـة على مسـتوى املواطنـة والهويـة ،و التجزئـة
والوحـدة ،والسـيادة والتبعيـة والركـود العلمـي والتكنولوجـي،

وتنميـة املجتمعـات والـدول العربيـة والتعـاون بينهـا ،وقضايـا

الوطـن العـريب بشـكل عـام مـن زاويـة نظـر عربيـة.

أيضـا بدراسـة عالقـات العـامل العـريب
ويعنـى املركـز العـريب
ً

ومجتمعاتـه مـع محيطـه املبـارش يف آسـيا وإفريقيـة ،ومـع

السياسـات األمريكيـة واألوروبيـة واآلسـيوية املؤثرة فيـه ،بجميع
أوجههـا السياسـية واالقتصاديـة واإلعالميـة.

ال يشـكل اهتمام املركـز بالجوانـب التطبيقية للعلـوم االجتامعية،
مثـل علـم االجتماع واالقتصـاد والدراسـات الثقافيـة والعلـوم

السياسـية حاجـزًا أمـام االهتمام بالقضايـا واملسـائل النظريـة،
فهـو يعنـى كذلك بالنظريـات االجتامعيـة والفكر السـيايس عناية

تحليليـة ونقديـة ،وخاصـةً بإسـقاطاتها املبـارشة على الخطـاب
األكادميـي والسـيايس املوجـه للدراسـات املختصـة باملنطقـة

العربيـة ومحيطهـا.

ينتـج املركـز أبحا ًثـا ودراسـات وتقاريـر ،ويديـر عـدة برامـج مختصـة،

ويعقـد مؤمتـرات وورش عمـل وتدريـب ونـدوات موجهـة للمختصين،
أيضـا ،وينشر إصداراتـه باللغتين العربيـة
وللـرأي العـام العـريب ً

واإلنكليزيـة ليتسـنى للباحثين مـن غير العـرب االطلاع عليهـا.

In its commitment to the Arab world's causes, the ACRPS
is based on the premise that progress necessitates the
advancement of society and human development and the
interaction with other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in keeping with Arab
culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine the key issues
afflicting the Arab world, governments, and communities; to
analyze social, economic, and cultural policies; and to provide
rational political analysis on the region. Key to the Center's
concerns are issues of citizenship and identity, fragmentation
and unity, sovereignty and dependence, scientific and
technological stagnation, community development, and
cooperation among Arab countries. The ACRPS also explores
the Arab world's political and economic relations with its
neighbors in Asia and Africa, and the Arab world's interaction
with influential US, European, and Asian policies in all their
economic, political, and communication aspects.
The Center's focus on the applied social sciences does not
detract from the critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus allows an exploration
and questioning of how such theories and ideas have
directly projected themselves on academic and political
discourse and guided the current discourse and focus on the
Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely research, studies,
and reports, and manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions, and seminars
that target specialists and the general public. The Center
publishes in both Arabic and English, ensuring its work is
accessible to both Arab and non-Arab readers.
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منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته
تشخيص نظري وتطبيقي
The Hermeneutic Approach to History: Towards Involving
the Historian in the Interpretation of Historical Texts
تؤســس األطروحــة التي تتمحور حولها هذه الدراســة عىل مراجعة ســؤال املنهج التاريخي من خــال فرضيتني؛ أوالهام
 إمنا، إشارايت ال يقرأ باللغة املتداولة- فحص مدى صحة التفكري يف مايض اإلنسان كـ"حيوان رامز" ومنتج لتاريخ عالمايت
جس
 أما ثانيتهام فهي محاولة، ويبوح مبا تختزنه الذاكرة البرشية من مشاعر وعقليات متوارية،يفهم بالعالمة واإلشارة
ّ
 بغية إعادة، ومع ظرفيــة إنتاجه، املؤرخ يف إعادة إنتاج النــص التاريخي عرب إقامة حوار معه/نبــض فكــرة إرشاك القارئ
. وهو ما ميكن إنجازه من خالل توظيف منهج التأويل الرمزي،بنائه بنا ًء جديدًا

ُصص األول لتفسري مآزق املناهج الوضعانية
ّ  خ،ُســمت الدراسة إىل ثالثة مباحث نظرية وتطبيقية
ّ  ق،الختبار صحة الفرضيتني
: فبي ّنــا أنه يقوم عــى مرتكزين جوهريني، تناولنا منهج التأويــل الرمزي، يف املبحــث الثــاين.والتاريخانيــة وانســدادها
 خُصص املبحث الثالث لتطبيق. ومبفاهيم الحارض، ثم ربط آليات الفهم باملــوروث الثقايف،همه
فهــم
ّ النص املرموز وتف
ّ
كنص غري
 بل، وتحليلها؛ ال كمشــهد فرجوي،منهج التأويل الرمزي عىل طقوس احتفاالت البيعة يف تاريخ املغرب الراهن
ّ
 وكنمط من أمناط الفعل الرمزي؛ إذ تستخدم الدراسة هنا مقولة "التاريخ الفعال" لغادامري إلظهار معنى العالمات،مكتوب
. وكذلك هويته اإلنسانية،املستمدة من مايض املغرب وحارضه

 املغرب، التاريخانية، املدرسة الوضعانية، التأويل الرمزي:كلامت مفتاحية

This study reviews the question of historical methodology using two hypotheses. The first examines the validity of
the concept of “animal symbolicum” as a means to define humans and the concept of humans as a producer of signs
and signals rather than spoken language, demonstrating the hidden feelings and mindsets stored in human memory.
The second is an attempt to test the idea that the reader/historian can be involved in the reproduction of the historical
text through undertaking revision that considers the context of its production. This can be accomplished by using a
hermeneutic approach. To test the validity of the two hypotheses, the study was divided into three sections. The first
was devoted to explaining the limits of positivism and historicism as teleological methods that claim to be objective
and scientific in their direction of historical writing and control of the historian's methodological choices.
The article goes on to examine the hermeneutic approach, which is based on two fundamental principles: first,
understanding signs and symbols and then linking this understanding with cultural heritage and current concepts in
order to formulate the research questions. The final section applies the hermeneutic approach to the ritual of pledging
allegiance (al-bay’a) in modern Moroccan history. It analyses the ritual as an unwritten text and as a symbolic act and
indicates the hidden meanings and imaginaries. It uses Gadamer’s concept of “historically-effected consciousness”
to demonstrate the meaning the signs derived from Morocco’s past and present, as well as its human identity.
Keywords: Hermeneutics, Positivism, Historicism, Morocco.
 ورئيس املجموعة املغاربية لدراسات التاريخ،* أستاذ التاريخ والحضارة يف جامعة موالي إسامعيل مبكناس يف املغرب
.والحضارات املقارنة
Professor of history and civilization at the University of Moulay Ismail in Meknes in Morocco, and president of the
Moroccan Association for Historical Studies and Comparative Civilizations.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

مقدمة :أهمية املوضوع وحظه يف املنجز البحثي
(((
تنبأ بتق ّلص سلطة احتكار
تنطلق هذه الدراسة من كتاب نرشه كاستيي ( )2014-1926عام  1957بعنوان زمن القارئ  ،وفيه ّ

ً
مشاركا إياه يف بناء دالالته ،وهي النبوءة التي بدأت تتحقق مع صيحات مجموعة
املؤلف إلنتاج معنى النص ،ملصلحة قارئه الذي يصبح

من املفكرين والفالسفة من املدرسة التأويلية الذين دعوا إىل خلق حوار ومشاركة بني مؤلف النص وقارئه ،عرب ما يعرف باملنهج التأوييل.

وكان أمربتو إيكو ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،من بني األقالم التي انربت لتفعيل هذا املسار عندما نرش يف عام  1965كتاب العمل

أيضا ،بأن سلطة قارئ النص
تحدث عن جدلية العالقة بني حق مؤلف النص وحق قارئه ،بل ذهب إىل حد التنبؤً ،
املفتوح((( ،وفيه ّ

ً
ً
مشاركا صاحب النص
مستقبل حق سلطة منتجه .فهل ينطبق هذا التنبؤ كذلك عىل النص التاريخي ،حيث يصبح القارئ /املؤرخ
ستفوق
خصوصا أن التاريخ حقل معريف يمور بالرموز واألساطري التي تستدعي التأويل؟
يف فهمه وإعادة إنتاج داللته من خالل منهج تأوييل،
ً

عموما ،ويف التاريخ خاصة،
نحسب أن هذا التساؤل يسعى إلعادة صوغ القول يف سؤال املنهج ،وكيفية تحيينه يف العلوم اإلنسانية
ً

يعد حلقة من حلقات
وفق التحوالت التي يشهدها فضاء املعرفة .وهو سؤال إبستيمولوجي ما دام البحث يف اإلشكاليات املنهجية ّ

(((
يتميز بالتعدد يف كل يشء ،وبعدم االقتناع بوجود منهج أحادي يلزم الباحث بالخضوع
استنهاض املشكالت اإلبستيمولوجية  ،يف زمن ّ

تحولت فيه سلطة املعرفة إىل نظرية نقدية ضد أي تس ّلط معريف ،وإىل آلية للمراجعات الفكرية
لـ "قوانينه" وأنساقه املعيارية ،زمن ّ
ً
ومشاركا يف إنتاج داللة النص ،عرب الفهم والقراءة الواعية ،وربط أسئلة الحارض
مبدعا
التي تسمح للقارئ بحرية منهجية يصبح فيها
ً

بالتاريخ والرتاث(((.

تزداد املسألة املنهجية يف التاريخ أهمية ،إذا أخذنا يف الحسبان أن ثقافة املؤرخني كانت يف الغالب األعم ثقافة وصفية  -بيانية،

تنشد إىل الوصف ،وإىل ما هو مكتوب ،من دون الحفر يف أعماق الظاهرة التاريخية ،والنبش يف "حضارة الكالم" ّ
املبطن ،وسرب أغوار
ّ

يزورون عن املعاين الخفية املستغلقة ،كما الحظ ذلك ابن خلدون((( ،وهو ما يستدعي
الذات اإلنسانية بتجلياتها الروحية ،ما جعلهم ّ

تأويل الجانب املتواري يف النص ،لتوليد إضافات جديدة.

إذا علمنا أن التاريخ يختزن شبكة من الرموز التي تعكس التجارب البرشية املعقّدة ،وأن اإلنسان "حيوان ذو رموز" بحسب تعبري

(((
تعب عما ال يمكن قوله ،أدركنا أهمية توظيف
كاسرير  ،ومع ّلق بشبكة من املعاين والدالالت الثاوية التي ال تعكس ما يقال ،بقدر ما ّ

منهج التأويل الرمزي الذي نقرتحه يف هذه الدراسة ،حتى ال تبقى قراءة التاريخ قراءة مبتورة ،تقترص عىل حوادث جزئية مبعرثة غري
املندسة وراء النص أو الوثيقة.
مفهومة ،وتفتقر إىل املعاين
ّ

Josep Maria Castellet, La Hora del lector (Brcelona: Seix-Barral, 1957).

1

;)Umberto Eco, L'œuvre ouverte (Paris: Editions de Seuil, 1965

2

أمربتو إيكو ،التأويل بني السيميائيات والتفكيكية ،ترجمة سعيد بنكراد ،ط ( 2بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2004 ،ص .21
3

وجيه كوثراين ،تأريخ التاريخ :اتجاهات  -مدارس  -مناهج (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .391

هانز جورج غادامري ،الحقيقة واملنهج :الخطوط األساسية لتأويلية فلسفية ،ترجمة حسن ناظم وعيل حاكم صالح (طرابلس :دار أويا للطباعة والنرش والتوزيع،
4
 ،)2007ص .16-15

عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،حققها وقدم لها وعلق عليها عبد السالم الشدادي ،ج ( 2الدار البيضاء :بيت الفنون والعلوم واآلداب ،)2005 ،ص  ،320يقول يف
5
عما يف النفس والضمري من املعاين ،فال بد لكل منهما أن يكون واضح الداللة".
بيان
والكالم
القول،
عن
بيان
الخط
بأن
"واعلم
املعنى:
هذا
ّ

إرنست كاسرير ،مدخل إىل فلسفة الحضارة اإلنسانية أو مقال يف اإلنسان ،ترجمة إحسان عباس ،مراجعة محمد يوسف نجم (بريوت /نيويورك :دار األندلس،
6
 ،)1961ص .69

8

منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي

تاـسارد

يجسده منهج التأويل الرمزي((( من طفرة منهجية نوعية ،يمكن أن تم ِّثل انعطافة يف الدراسات التاريخية ،فإن املوضوع،
رغم ما ّ

بحسب حدود معرفتناّ ،
ظل مهيم ًنا يف الدراسات الهرمنيوطيقية واللغوية ،واألبحاث األنرثوبولوجية واإلثنوغرافية ،أكرث من الدراسات
التاريخية التي أنجزتها مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد يف الغرب((( .أما يف الدراسات العربية ،فإن املنجز البحثي يف هذا املجال ،ظل

حكرا عىل الدراسات األدبية والسيميولوجية ،وإن لم ُ
يخل صوت بعض املؤرخني العرب((( من دعوات إىل توظيف التأويل
يف تقديرناً ،
الرمزي يف دراسة التاريخ ،من دون محاوالت تطبيقية له كمنهج .وسنحاول يف هذه الدراسة املتواضعة املساهمة ،ولو بحظ ضئيل ،يف
وشيق يف اآلن ذاته.
مجال شائك ّ

انطال ًقا من هذه األطروحة ّ
املركبة ،املتمثلة ،من جهة ،بتوظيف منهج ُيعنى بدراسة اإلنسان يف املايض بوصفه كائ ًنا يتحدث بالرموز

وليس باللغة فحسب ،وإمكان مشاركة القارئ يف استكشاف معاين النص ودالالته من جهة ثانية ،تثار أسئلة مركزية ،ال أزعم القدرة
إشاراتيا
ماضيا
عىل اإلجابة عنها ،بقدر ما أحاول أن أساهم بها يف مناقشة توظيف منهج التأويل الرمزي لقراءة تاريخ البرشية باعتباره
ً
ً
وعالماتيا .انطال ًقا من أسئلة أحسب أنها تفتح شهية البحث التاريخي ،يمكن تلخيصها فيما ييل:
ً

تاريخا
ومنتج
كيف يساهم منهج التأويل الرمزي يف إعادة قراءة التاريخ وإثراء املعرفة التاريخية ،بحكم أن اإلنسان حيوان رامز،
ً
ٌ

عالماتيا ال تبوح وثائقه ونصوصه بأرسارها كلها؟ وكيف يمكن قراءة املايض البرشي بطريقة مغايرة للنظر والتفكري ،يتحول فيها املؤرخ
ً

ٍ
غورا يف الذات
من
متلق لرسدية تاريخية مكتوبة ،إىل مستكشف دالالت رمزية تاريخية جديدة ،من خالل الغوص يف املناطق األشد ً

اإلنسانية؟ وهل يمكن بتأويل الرموز والعالمات إدراك "الحقيقة" التاريخية خارج سياج الرصامة املنهجية التي صاغتها املدرستان

يتحرر فيها من نظريات وأنساق معيارية ملجمة لفكره واجتهاداته؟
الوضعانية والتاريخانية؟ أم أن هذا املنهج يتيح للمؤرخ مساحة
ّ
والمتناهيا؟
مفتوحا
وهل يمكن وضع نظام مسنود إىل بعض املرجعيات لتفادي فوىض تأويل رموز النص التاريخي؟ أم أن تأويله يبقى
ً
ً

لالقرتاب من اإلجابة عن هذه األسئلة ،نحاول رسم معالم خريطة طريق اخرتناها لهذه الدراسة من خالل خمس فرضيات،

نحسب أنها ُت ّ
مكننا من اإلمساك بخيوط املوضوع:

وإشاريا ،يستدعي توظيف منهج التأويل الرمزي الستكشاف "حياة ثانية"
رمزيا
1.بحكم أن اإلنسان حيوان رامز ،فقد أنتج
ً
ً
تاريخا ً

يعبوا عنها بوضوح.
عاشها البرش ،من دون أن ّ

2.إن قيمة أي منهج ال تقاس بقدرته عىل ضبط قواعده وأنساقه املعيارية ويقينياته ،أو تحديد "قوانني" حتمية ال تتجاوز فيها شخصية

املؤرخ عتبة البحث عن الوثائق وتأكيد صحتها ،بل تقاس بفاعليته يف تخصيب البحث التاريخي وحفر مجاري تطويره ،وجعل املؤرخ
ومساهما يف إنتاج دالالت النص ،ببحثه عن املمكنات واملعاين املحتملة يف التاريخ ،وقراءة ما هو صامت وغري مريئ.
ومبتكرا
مبدعا
ً
ً
ً

ويدرج يف حقل الهرمنيوطيقا التي هي اجتهاد تأوييل يقوم به املتلقي إلدراك معاين النص
7
نبسط تعريفه يف هذه املقدمة بأنه أحد املناهج النقدية يف العلوم اإلنسانيةُ ،
ّ
تشعباتها وتعقيداتها الظاهرية واملجازية والباطنية ،استنا ًدا إىل مرجعيات مختلفة ،بهدف الوصول إىل الحقائق الثاوية اعتما ًدا عىل علم األدلة .أما الرمز
وتفسريها باختالف ّ
سنفصل يف أحد محاور هذه الدراسة .وعنيت مجموعة من
الذي ينعت به التأويل ،فهو حجر الزاوية فيه ،ويؤسس فهم الرمز عىل مرجعيات الرتاث ومفاهيم الحارض ،كما
ّ
عربا وأجانب ،كما سنفصل يف املحور الثاين.
الباحثني بالتأويل الرمزي ،نذكر منهم غادامري ،وكاسرير ،وروالن بارت ،وبول ريكور وباحثني آخرينً ،
8

مع ذلك ،ال يمكن إنكار األبحاث الرائدة التي قام بها رواد مدرسة الحوليات الذين استفادوا من الدراسات اللسانية والسيميولوجياُ ،ينظر :كوثراين ،ص .221

عبد الله العروي ،مفهوم التاريخ :املفاهيم واألصول (بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1992 ،ص 317-308؛ كوثراين ،ص 393 ،325 ،89؛ قيس مايض
9
فرو ،املعرفة التاريخية يف الغرب :مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص  ،223إضافة إىل دراسات
أخرى سنوظفها يف هذه الدراسة.

9

  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

3.ال يقترص فهم النص التاريخي وتأويله عىل معيار العلم والعقل املطلق فحسب ،كما هو متداول يف مناهج املدارس التاريخية التقليدية،

بل ُيضاف إىل ذلك معيار اإلدراك بـ "البصرية"(.((1

4.بحكم أن التاريخ عملية ّ
املعبة عن معطيات روحية ،فإن رصامة
مركبة ال تعتمد عىل الشواهد املادية فحسب ،بل ً
أيضا عىل الرموز ّ

تطبعنا عليه فحسب ،بل
املنهج العلمي وفكرة املوضوعية والحياد ،كما صاغتهما املدرسة الوضعانية يف القرن التاسع عرش ،ليستا ً
وهما ّ

وتضيقان أفق "الحرية املنهجية" الستكشاف الجوانب املع ّتمة من املايض البرشي.
تقيدان ملكة اإلبداع لدى املؤرخ،
ّ
ّ

5.يم ِّثل املخزون الرتايث ومفاهيم الحارض والتجارب اإلنسانية املشرتكة املعيشة مفاتيح أساسية لفهم دالالت رمزية النصوص

التاريخية وتأويلها.

صحة هذه الفرضيات؟ ذلك ما سنضعه عىل محك االختبار والفحص يف ثنايا هذا البحث بشقيه النظري والتطبيقي.
ما ّ

أول :منهج التأويل الرمزي يف التاريخ :السياق واملسوغات والخيوط
ً
الناظمة
 .1انخراط املؤرخ يف دائرة التأويل نتيجة انفتاح التاريخ عىل العلوم املجاورة
تمخض عن انفتاح التاريخ عىل العلوم املجاورة ،يف ما يعرف بالتناهج والتحالف املعريف ،ثالث نتائج نعتقد أنها أساسية يف مسار

تسيد موجة "التاريخ الجديد"،
ولوج املؤرخ عالم تأويل الرموز؛ يكمن أولها يف توسيع دائرة املنهج التاريخي ،حيث صار املؤرخ بعد ّ
حكرا عىل تلك العلوم ،ويلج دوائر معرفية
ودعوة بروديل إىل "سوق مشرتكة للعلوم اإلنسانية" ،ينخرط يف نظريات جديدة ،كانت من قبل ً

لم تكن مألوفة يف ممارسته الكتابة التاريخية .فبانفتاحه عىل علوم اإلثنولوجيا واألنرثوبولوجيا والسيميائيات ،عىل سبيل املثال ،أصبح

يتمدد نحو البحث يف ما "تحت القيل"  ،Le sous-ditوما خلف الظاهر ،ويستقيص دالالت الرموز والعالمات ،ويوظف الطرائق األلسنية
ّ
(((1
حمالة لدالالت عدة ،وقابلة لقراءات متعددة.
من أجل استكشاف "البنية املخبأة" ،واملمكنات الالواعية ؛ ما يجعل الوثيقة التاريخية ّ

رغم الغبار الذي أثري بشأن "الخالف" بني مدرسة الحوليات واملدرسة التأويلية يف أواخر خمسينيات القرن املايض ،والجدل العلمي

الساخن الذي دارت رحاه آنذاك بني بروديل وليفي شرتاوس  ،Lévi Straussصاحب نظرية األسطورة واملعنى والرموز يف الثقافات

البدائية التي أبرز من خاللها دور األنرثوبولوجيا البنيوية يف كشف املناطق الالواعية يف النفس البرشية ،فإن ذلك الجدل لم يعكس

تنافسا ّ
غذته الرغبة يف االنفالت من هيمنة طرف عىل آخر .لذلك اتخذ شكل تقارب حذر،
جوهريا بشأن التأويل ،بقدر ما كان
اختال ًفا
ً
ً

فكريا يروم النفاذ إىل منطقة العنارص الالواعية
تجسد يف إطراء بروديل عىل شرتاوس ،وإبداء إعجابه بالبنيوية التي وجد فيها عمقًا
ً
ّ

وعيا يف الثقافات اإلنسانية ،من دون أن يهضم حقّه يف أسبقية توظيفه إياها بمقولة "األمد الطويل" وخصوصية البنية يف
أو األقل ً

(((1
دبجه
التاريخ  .ولم تلبث سحابة هذا النقاش أن انقشعت بعد أن أصدرت مجلة األنال يف عام  1971عد ًدا ً
خاصا عن "التاريخ والبنية"ّ ،

بي فيها األرضية املشرتكة بني التاريخ واألنرثوبولوجيا البنيوية(.((1
أندريه بروير بمقالة "تصالحية" ّ
10
11
13

غادامري ،ص .27

كوثراين ،ص .226-225

Fernand Braudel, Histoire et sciences sociales: La longue durée, In : Ecrits sur l'histoire (Paris: Flammarion, 1969), pp. 70-71.

عب عن هذا التصالح من أول سطر يف تقديمه للعدد  4-3من مجلة األنال "الحوليات" بالقول" :الحرب بني التاريخ والبنيوية لن تقع"ُ ،ينظر:
ّ

12

André Burguière, "Histoire et structure," Annales, vol. 26, no. 3-4 (1971), p. 1.
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منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي

تاـسارد

إذا كان بروديل قد ّ
ظل عىل تحفّظه من عملية التأويل( ،((1فإن رواد التاريخ الجديد من طينة فيليب أرياس Philippe Aries

وإيمانويل لوروا الدوري  Emmanuel Le Roy Ladurieوإفلني باتالجني  E. Patlageanوغريهمّ ،
تمكنوا من خلق عالقة تجسريية

بني األنرثوبولوجيا واإلثنولوجيا (النياسة) التي تب ّناها شرتاوس ومدرسة التاريخ الجديد( ،((1تو ّلد عنها تاريخ الذهنيات الذي صارت تم ّثل

(((1
در ًجا يف
فيه دراسة
املتخيل والعالمات الرمزية واألساطري والطقوس ،حجر الزاوية  ،وبذلك أصبح عالم املعنى والرموز واإلشارات ُم َ
ّ

الدراسات التاريخية.

بقدر ما انفتح التاريخ عىل مجال التأويل ،تقاربت معه املدرسة التأويلية ،هذه النتيجة الثانية التي أفرزها هذا املخاض .حسبنا أن

مجموعة من الفالسفة التأويليني دخلت عىل طول الخط مع املؤرخني ،حتى إن فيلهلم دلتاي  ،Wilhelm Diltheyأحد أعمدة املدرسة

التأويلية ،عرف بـ "توجهه التاريخي"( .((1كما ارتبطت التاريخية عند الفيلسوف األملاين التأوييل مارتن هايدغر Martin Heidegger

غريبا عن ذاته ،لذلك
بالوجود البرشي .فاإلنسان يف تصوره الفلسفي كائن منغمس يف التاريخ ،وليس يف وسعه الخروج منه ،وإال أصبح ً

قدم طريقة للتفكري يف البرش بوصفهم موجودات تاريخية قبل كل يشء( .((1ويف السياق نفسه ،أ ّلف تلميذه غادامري كتاب الحقيقة
ّ
واملنهج ّ
مرة أن املؤول يبقى يف تواصل غري منقطع مع إرثه التاريخي ،وأنه يستخدمه بوصفه شي ًئا ينتمي إليه( .((1بل
أكد فيه أكرث من ّ

جديدا هو "الوعي التاريخي الفاعل"،
مصطلحا
أسس مرشوعه الفكري التأوييل عىل مفهوم الوعي التاريخي ،ونحت يف هذا السياق
ً
ً
ّ

وهو مصطلح نحسب أنه يعكس اقتناعه بالتاريخ بوصفه أداة للفهم والتأويل .يقول يف هذا الصدد" :إن التاريخ هو أكرث من موضوع

ّ
يتجل من خالل التفكري يف مناهج العلوم الهرمنيوطيقية ،وهو
للوعي التاريخي ،ومن ثم ،فإن األساس املرجعي لتلك التجربة هو الذي
ما يمكن أن ننعته بالوعي التاريخي الفاعل"(.((2

يمكن أن نورد نموذجني آخرين للداللة عىل ولوج هذه الكوكبة من رواد التأويلية مجال التاريخ ،يتعلق األمر ببول ريكور وروالن

خاصا
بارت  .Roland Barthesفرغم اهتمام األول بالعلوم اإلنسانية ،وخاصة علوم اللغة والتحليل النفيس الفرويدي ،فإنه أقام
حوارا ً
ً

شدد الثاين عىل الحاجة إىل التاريخ يف عملية
مع علم التاريخ ،أسفر عن قراءات جديدة للموضوعية والذاتية عند املؤرخ( .((2وبدورهّ ،

التأويل ،فكتب يف هذا املنحى" :إن اللحظة التي ّ
نتنكر فيها للتاريخ ،هي بكل وضوح تلك التي يكون فيها يف ذروة نشاطه"(.((2

أما النتيجة الثالثة املرتتبة عىل انخراط هؤالء املفكرين التأويليني يف "قبيلة املؤرخني" بتعبري فرانسوا سيميان ،فتتجسد يف كتاباتهم

وتميز مناهجه من العلوم الطبيعية بأن ال وجود يف الدراسات التاريخية لقوانني طبيعية "وإنما هناك
التي ّنبهت إىل خصوصية التاريخّ ،
كثريا دور املؤرخ'"ُ ،ينظر :بول
مارو الداعية إىل
التأويل]':رجاء ال تضخم ً
ً
 14أورد ريكور عبارة تؤكد تحفّظ بروديل عىل التأويل كما ييل" :لقد رصخ بروديل [ر ًدا عىل أفكار ّ
ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة وتقديم وتعليق جورج زينايت (بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة ،)2009 ،ص .498
15

كوثراين ،ص .226

17

هكذا وصفه غادامري ،ص .54

أيضا اقتناع شرتاوس بأنه ال يمكن للمؤرخني واإلثنولوجيني أن يستغني أحدهما عن اآلخرُ ،ينظر :كوثراين،
 16لوغوف ،ص  .481 ،277 ،39-38والحظ وجيه كوثراين ً
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

(((2
املعبة عن معطيات روحية ،نابعة من البنية
قوانني تطبيقية مقبولة ً
طوعا"  ،وأن التاريخ عملية مركبة من الشواهد املادية ،ومن الرموز ّ

الداخلية للذات اإلنسانية التي تستعيص عىل املنهج التجريبي.

الحاصل أن التاريخ صار بالنسبة إىل معظم رواد املدرسة التأويلية "علم العلوم" والخيط الناظم للعلوم اإلنسانية و"العقل

املوضوعي" ألي مرجعية أساسية يف التأويل،
ومفتاحا الكتشاف املعاين والدالالت( ،((2ما رفع إيقاع التضايف بني التاريخ وعلم التأويل.
ً

 .2املأزق املنهجي لدى املدرسة الوضعانية

(((2

أيضا ر ّدة فعل ضد املدرسة املنهجية (الوضعانية) التي هيمنت خالل القرن التاسع عرش،
يبدو أن منهج التأويل الرمزي جاء ً

وحاولت تحت تأثري سلطة العلم السائد آنذاك ،وبتأثري من جهابذة مؤرخي تلك املرحلة من طينة ليوبولد فون رانكه Leopold von

 Rankeويوهان جوستاف درويزن  Johann Gustav Droysenوالنغلوا  Langelwaوشارل سينيوبوس  Seignobos Charlesوغريهم،
معرفيا .كما سعت لالرتقاء باملنهج التاريخي باسم املوضوعية والحياد إىل درجة الحصانة العلمية( ،((2وجعله ،عىل
خمارا
أن تلبس التاريخ
ً
ً
علميا "دقيقًا".
منهجا
غرار العلوم الطبيعية،
ً
ً

وحددت عمل املؤرخ يف
استندت يف هذا املنهج إىل الوثيقة املكتوبة بوصفها
مصدرا للحقيقة ،بل رفعتها إىل مرتبة "التقديس"ّ ،
ً

التأكد من صحة الوقائع الواردة فيها ،وتنظيمها وتحليلها .كما ربطت املعرفة التاريخية باكتشاف الوثائق ،ورأت أن كل ما ورد فيها
وخروجا عن جادة النزاهة العلمية.
يؤخذ باعتباره مادة تاريخية ،وما سواه "تطاول" ،فحسب ،عىل الوثيقة وكاتبها،
ً

الذعا من التأويليني عىل مستويني عىل األقل:
واجهت هذه الرصامة التي فرضها منهج املدرسة الوضعانية ً
نقدا ً
ӵأكدت املراجعات الفكرية يف حقل املنهجيات أن نجاعة املنهج التاريخي ال تقاس بمدى ضبط قواعده ،وتحديدها بدقة ضمن

مربر سلطة العلم ،بل بما يسمح به من تخصيب للبحث التاريخي،
وضخه بطاقة استكشافية جديدة(،((2
ّ
نسق معياري تحت ّ
وكشف للجوانب املطموسة فيه .يف هذا الصدد ،انتقد ميشيل فوكو  Michel Foucaultبشدة حصيلة املدرسة الوضعانية التي

ٍ
اقترصت يف بناء أحكام املايض عىل الوثائق باعتبارها صو ًتا
هش،
معبا عن اإلنسان .وبناء عليه ،لم تعكس سوى
ماض ّ
ً
وحيدا ّ ً

يفتقر إىل تحديد السالسل والعالقات داخل النسيج الوثائقي( .((2يضاف إىل ذلك عدم تمييز املدرسة املذكورة بني "حضارة
العمل" املتمثلة بإنجازات البرشية ،و"حضارة الكالم"

(((2

أو الوثيقة الصوتية التي تمثل النصف اآلخر من تاريخ الحضارات

اإلنسانية .فاملكتوب ليس "طريقًا
به ّنية اللغة وحدها"( ،((3كما أن اللغة املتك ّلمة نفسها ترافقها مجموعة من
ً
تع ُ ُ
مفتوحا ْ

23

24

غادامري ،ص .56

صالح قنصوه ،املوضوعية يف العلوم اإلنسانية :عرض نقدي ملناهج البحث (بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع ،)2007 ،ص .182

رواد
تسيد آنذاك التوجه العلمي الفيزيايئ عىل العلوم كلها ،وتأثر ّ
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خصوصا منهج الطبيعيات ،فسعوا لتطبيقه عىل الدراسات التاريخية ،ويؤسس منهج هذه املدرسة عىل الوثيقة ،ومادتها امللموسة التي يجري عليها املؤرخ
التاريخ بهذه املوجة،
ً
اختباراته للتحقق والتحليل واالستنتاج ،بمعزل عن أي تأمل فلسفي أو تأويلُ ،ينظر :العروي ،ص .236
 26هانس غيورغ غادامري ،فلسفة التأويل :األصول ،املبادئ ،األهداف ،ترجمة محمد شوقي الزين ،ط ( 2بريوت :الدار العربية للعلوم؛ الجزائر :منشورات االختالف؛
الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2006 ،ص .14
27

عبد الله العروي [وآخرون] ،املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية ،ط ( 3بريوت /الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)2001 ،ص .5

30

روالن بارت ،الدرجة الصفر للكتابة ،ترجمة محمد برادة ،ط ( 3الرباط :الرشكة املغربية للنارشين املتحدين ،)1985 ،ص .97

28

ميشال فوكو ،حفريات املعرفة ،ترجمة سالم يفوت ،ط ( 2بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1987 ،ص .12 ،9-8
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منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي

تاـسارد

اإلشارات الدالة ،حتى إن طريقة نطق املتك ّلم وفق اللهجات املحلية تكون دالة عىل هويته ومجاله الجغرايف ،وعىل "مجموع

تاريخه" وفق تعبري بارت(.((3

ӵباملثل ،أبرزت املدرسة التأويلية محدودية منهج املدرسة الوضعانية يف التعبري عن الذات اإلنسانية ،وقصور تصورها املبني عىل أساس

أن يف إمكان العقل البرشي تجريد نفسه من األحكام والتصورات القبلية كلها ،ليتحول إىل عقل مطلق بكامل املوضوعية .فمثل هذا
القول ٍ
ّ
دائما يف زمام نفسه،
مناف لحقيقة أثبتها غادامري ،مفادها أن العقل ال يوجد سوى يف حدود ملموسة وتاريخية .كما أنه ال
يتحكم ً
بل يظل ره ًنا بالسياقات والظروف التي يشتغل فيها ويمارس فعله(.((3

 .3نقد املدرسة التأويلية "قوانني" التاريخانية يف أفق انسدادها
تؤسس التاريخانية عىل رؤية ترى أن التحوالت التاريخية تخضع لقوانني التعاقب ،وتسري وفق إيقاعات وتوجهات معينة ،تجعل

من التاريخ ً
عرفها العروي بأنها
حقل للتنبؤ بتحوالت املستقبل ،وتقوم عىل تفسري الظواهر اإلنسانية كلها برشوطها التاريخية .وقد ّ

مخربا لألخالق ،وبالتايل للسياسة ،ال ُيعنى التاريخاين بالحقيقة بقدر
"موقف أخالقي يرى يف التاريخ بصفته مجموع الوقائع اإلنسانية،
ً

منهجيا يبحث فيه املؤرخ عن اإلنسان الفاعل ،ويدرك
ما يعنى بالسلوك"( .((3ورغم الربيق الذي حازته التاريخانية الجديدة بوصفها نسقًا
ً

ّ
يتجل يف انتقاد فكرة الغائية التي تب ّنتها يف
اعرتاضا من املدرسة التأويلية،
"لحظة الكشف عن الحق" املرشوطة بالوعي( ،((3فإنها لقيت
ً

تفسري التاريخ ،ووضع قوانني تتحكم يف مساره وانعطافاته ،لتجعل منه
إيقاعا يسري وفق خطاطة زمنية عاملية تنتهي بحتمية تاريخية(.((3
ً
لقي هذا املنظور الغايئ الذي استقته التاريخانية املاركسية من نواميس حضارية مستوحاة من الرصاع الطبقي ،ومن أنماط اإلنتاج

أيضا من التأويليني ،بدعوى أنه يسلب الحرية املنهجية للمؤرخ ،ويوقعه يف رشاك النتائج املحددة
وتغي وسائل اإلنتاج،
الذعا ً
هجوما ً
ّ
ً

سلفًا .فهو بحسب إيكو قراءة خاطئة للتاريخ ،ألنها تفرض قراءة أحادية للنص ،يتحول فيها بحسب تودوروف إىل "نزهة يقوم فيها

املؤلف بوضع الكلمات ليأيت القراء باملعنى"( ،((3مع أن النص مفتوح ،واللغة عاجزة عن اإلمساك بقراءة واحدة ،ويف إمكان املؤول أن
يكتشف داخله سلسلة من الروابط الالمتناهية من الدالالت(.((3

فكرا
هيغليا لم يخرج عن سياج املثالية( .((3وذهب ،بعكس ما تدعو إليه
بدوره ،انتقد غادامري غائية رانكه ومنهجه الذي رأى فيه ً
ً

تغي مجرى التاريخ
املدرسة الوضعانية والتاريخانية ،إىل استحالة القدرة عىل الوصول إىل تنبؤ جازم وكامل يف علم التاريخ ،بسبب إمكان ّ
31

املرجع نفسه ،ص .41

33

عبد الله العروي ،ثقافتنا يف ضوء التاريخ (بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1983 ،ص .16

Gadamer, Vérité, p. 297.

32

 34العروي ،مفهوم التاريخ ،ص  .363-362وعن التاريخانية املحافظة والتاريخانية "الثورية"ُ ،ينظر :كوثراين ،ص .131 ،127
 35يختلف مفهوم الحتمية عند العروي عن الحتمية لدى املدرسة األملانية التقليدية التي تحيل إىل مفاهيم القدر والجربية واالتفاق ،ويرى أن "قانون الذات ال قدر
مفروض عليها من الخارج" .ينظر :العروي ،مفهوم التاريخ ،ص  .363 ،361لكن مع انتقاده التاريخانية التقليدية ،وتشديده عىل اإلرادة الذاتية والحرية ،فهو يوظف
مفهوم "القوانني" يف تاريخانيته.
;Tzvetan Todorov, "Viaggio nella criticana americana," Lettera, no. 4 (1987), p. 12
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37
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إيكو ،ص .42

غادامري ،الحقيقة واملنهج ،ص .294
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

من وضع إىل آخر ،بمعزل عن أي سنن أو قوانني( .((3كما عارض قانون وحدة التاريخ البرشي وغائيته ،بالقول" :فعالم التاريخ بحد ذاته

كبريا من األمثلة ،ولكنه ال يعرض الوحدة ،فما مسوغ الحديث عن وحدة العالم؟"(.((4
يعرض عد ًدا ً

مشد ًدا عىل أن
وعدها كبوة معرفية تنايف العلم،
ّ
يف املنحى نفسه ،انتقد كارل بوبر  Karl Popperمقولة "قوانني التاريخ"ّ ،

املؤرخ يبحث يف األحداث الواقعية ،وليس يف القضايا العامة وال يف القوانني( .((4لذلك ،فإن فكرة التقدم والرتاجع ،واألنماط ،والخط
(((4
تحولت إىل أيديولوجيا مع
التصاعدي يف التاريخ ،ينبغي أن توضع عىل مرشحة املراجعة ،ألنها تنطلق من أحكام قيمة  ،أو ألنها ّ

األنظمة الشمولية(.((4

 .4يف الحاجة إىل تأويل النص املرموز
مبينة"( ،((4ويتموقع يف املستوى
يمكن تحديد مفهوم التأويل بأنه "كل استفهام مسبوق باستغالق" ،و"إبدال عبارة صامتة بأخرى ّ

الثالث من الوثائق التي َي ْع ُب من خاللها املؤرخ من مستوى إىل آخر ضمن عملية قانون التحويل .ونميل إىل الظن أن صيغة "قانون

"تأمل ٍ
ٌ
ثان" لعملية الكتابة التاريخية( .((4فما
التحويل" التي استخدمها العروي تتطابق مع املفهوم الذي أعطاه ريكور للتأويل بأنه

حاجة املؤرخ إىل منهج التأويل الرمزي؟

أن التأويل هو بداية املهمة الجوهرية يف عمل املؤرخ ،وهو ما يستشف من قوله" :وهذه العملية التي يقوم
يرى إرنست كاسرير ّ

بها عالم التاريخ تؤسس عىل التأويل ،ألن أساس تلك الظواهر رمزي ،ويقتيض رضورة خضوعه للتأويل ،وهنا تبدأ مهمة التاريخ

(((4
ويبي بقدر كبري من الجرأة الفكرية حاجة التاريخ اإلبستيمولوجي إىل منهج التأويل الرمزي ،ألن املؤرخ يتحول فيه من
الكربى" ّ .

را ٍو لرسدية تاريخية ،إىل مستكشف ملعنى الحياة اإلنسانية من جديد ،وإىل قارئ للدالالت الروحية يف األحداث التاريخية .يقول يف

راويا
هذا الصدد" :ينبغي للتاريخ أن يحيي هذه الرموز ويبعثها يف حياة جديدة ،ويجعلها مقروءة ومفهومة من جديد [ ]...ليس املؤرخ ً

يحيك لنا حوادث املايض ،إنما هو مكتشف الحياة اإلنسانية ومؤولها"( .((4ويف املنحى نفسه ،يرى أن تأويل الرموز ليس استنساخً ا ملعطى

واقعي فحسب ،إنما هو الذي يعطي للواقع معنى من املعاين ،ألنه هو الذي يبني الواقع ،ويمنحه معنى وداللة عندما ينقله من املادة
البسيطة للمعرفة إىل شكلها الروحي(.((4

 39حسام الدين درويش ،إشكالية املنهج يف هريمينوطيقا بول ريكور وعالقتها بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية :نحو تأسيس هريمينوطيقا للحوار (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .404
40

غادامري ،الحقيقة واملنهج ،ص .298

42

كارل بوبر ،بحثًا عن عالم أفضل ،ترجمة أحمد مستجري (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب ،)1999 ،ص .173

41
43
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كارل بوبر ،بؤس األيديولوجيا :نقد مبدأ األنماط يف التطور التاريخي ،ترجمة وتحقيق عبد الحميد صربة (بريوت :دار الساقي ،)1992 ،ص .146
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Ernest Cassirer, L'Idée de l'histoire: Les Inédits de Yale et autres écrits d'exil, Fabien Capeilleres (trad.) (Paris: CERF, 1989), p. 63.
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Ibid., p. 83.
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48 Ernst Cassirer, La Philosophie des formes symboliques: Le Langage, Ole Hansen-Love & Jean Lacoste (trad.), vol. 1 (Paris: Les Editions
de Minuit, 1989), p. 52.
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منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي

تاـسارد

غائبا ّ
وتبعيدا لوجهة
يتعذر الوصول إليه،
ً
من ناحية أخرى ،يفرض التأويل نفسه يف دراسة التاريخ ،ألن يف كل رسد تاريخي ً
وجها ً

نظر معينة( ،((4ما يصعب معه اإلمساك بخيط الحقيقة ،فالنص ال يبوح بمعانيه كلها دفعة واحدة "إذا لم يقرأه شخص ما أو لم يؤوله"(.((5
عما يريد قوله ،ما يحدث مباعدة بني املقصد والقول(.((5
فأحيا ًنا يخطئ الناص يف اختيار الكلمات والجمل املالئمة ّ
املعبة بدقة ّ

الناص لغة اإلغراب والتعمية التي تستعيص عىل التلقي ،أو يستعمل مصطلحات تخالف املصطلحات
يف بعض الحاالت ،يستخدم
ّ

باكرا إىل هذه اإلشكالية يف التوظيف املصطلحي املغاير للتعبري األصيل فقال" :ويحتاج العابر (املؤول)
األصلية ك ّل ًيا .وفطن ابن سريين ً

'غي ُأس ُكفة الباب' ،أيِ :
طل ْق زوجتك"( ،((5وهو ما ييش بوجود لغة
ً
أيضا إىل األمثال املبتذلة كقول إبراهيم عليه السالم إلسماعيلْ ْ ِّ :
يلم به.
مغايرة ،لكنها تحمل املعنى نفسه الذي عىل قارئ النص أن ّ

رضبا من التوقّي والحذر تحت طائلة الخوف واالنفالت من
كما يلجأ
الناص أحيا ًنا إىل أسلوب التمويه والتسرت الذي يصبح ً
ّ

الرقابة ،أو تحت رضورة الكتمان .فعىل سبيل املثال ،يالحظ أن الخطاب الصويف يلجأ إىل االنزياحات واملجازات والكنايات واإلشارات

عب عنه ابن عريب بالقول إن كل كلمة من كالم الصوفية "عليها رعونة
الغامضة والتوريات التي تتزاحم يف لغة أقطاب التصوف ،وهو ما ّ

(((5
ٍ
"ماض
كبريا يف مجرى تاريخ اإلسالم ،ندرك أننا أمام
دورا ً
ودعوى ،وهي نادرة أن توجد عند املحققني"  .وإذا علمنا أن التصوف أدى ً

إشاري" بامتياز ،يستدعي كشف املسكوت عنه يف ذلك املجال االجتماعي؛ لذلك ،ال تتمثل قراءة النص يف ما يفصح عنه املكتوب

فحسب ،إنما هي توسعة وانزياح عن حرفيته ،واستكشاف ملا
يندس يف ثناياه وعرب بياضاته(.((5
ّ

ضمنيا يف مراحل الكتابة التاريخية
بدوره ،يذهب بول ريكور يف سياق بحثه عن املناهج يف التاريخ ،إىل أن التأويل يفرض نفسه
ً

خاصا من الفهم
كلها التي تمتد من مرحلة البحث عن الوثائق املؤرشفة ،إىل مرحلة التدوين .ولم ّ
يعده مرحلة مستقلة بذاتها ،أو ً
نوعا ًّ

ّ
يتمطط يف دائرة واسعة ،تسمح للمؤرخ بالتفسري وإزالة الغشاوة عن الدالالت
كما هو وارد عند دلتاي .بل إن منهج التأويل الرمزي عنده

يقر بوجود تأويالت المتناهية ،بل متنافسة أحيا ًنا(.((5
التي يخبئها الرمز ،وإن كان ّ

بعد أن أبرزنا الخيط الناظم والسياق العام ،واملسوغات التي تنطق ك ّلها بحاجة املؤرخ إىل منهج التأويل الرمزي ،نحاول يف املحور

الثاين تشخيص هذا املنهج وتحليل خصائصه.
49

فرو ،ص .76

51

درويش ،ص .431-430

53

محيي الدين بن عريب ،معجم اصطالحات الصوفية ،تحقيق وتقديم بسام عبد الوهاب الجايب (بريوت :دار اإلمام مسلم للنرش ،)1990 ،ص .3

50 Marie-Jeanne Borel, "Textes et construction des objets de connaissance," in: Claude Reichler (dir.), L'Interprétation des textes (Paris: Les
Editions de Minuit, 1989), p. 115.

وأعده باسل الربيدي (أبوظبي :مكتبة الصفاء؛ دمشق /بريوت :مكتبة اليمامة،
معجميا
 52محمد بن سريين وعبد الغني النابليس ،معجم تفسري األحالم ،رتبه
ّ
ً
 ،)2008ص .9
;Wolffang Iser, L'Acte de lecture: Téorie de k'effet esthétique, 2nd ed. (Belgium: Mardaga, 1995), p. 199

54

قصدا (الرباط :دار األمان؛ بريوت :منشورات ضفاف؛ الجزائر :منشورات االختالف،)2014 ،
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ثان ًيا :منهج التأويل الرمزي :املرتكزات والخصائص والضوابط،

تشخيص نظري

 .1الرمز هو الذي مينح التاريخ معنى
فضاءه وفكره ووجدانه
كشفت الدراسات أن اإلنسان حيوان رامز ،يعيش يف غابة من الرموز والعالمات واإلشارات التي تؤثث
َ

وبناء عليه ،فإن "الحقائق تبقى خلف
وسلوكه وعالقاته باآلخرين ،ما يعني أنه كائن مسكون بالرموز التي خلقها بنفسه لنفسه،
ً
األشكال الرمزية"(.((5
املعبة بطريقة غري مبارشة عن النواحي النفسية
الرمز هو نسق من التصورات املتوارثة التي تشمل مجموعة من اإليحاءات ّ

واألحاسيس واألفكار التي تعجز اللغة عن أدائها ،وإن كان بارت يرى أن الرمز بما يحويه من أنظمة املعاين ،يوجد خارج "اللغة
ّ
ولعل هذا ما يتطابق مع تعريف ابن منظور
البرشية"( ،((5لكنه ال ينفصل عنها ،حتى لو جاء من دون مفردات أو وحدات صوتية(.((5

للرمز بأنه "تصويت خفي باللسان كالهمس ،ويكون تحريك الشفتني بكالم غري مفهوم باللفظ [ ]...وقيل الرمز إشارة وإيماء بالعينني
تحديدا ،ورد مصطلح الرمز يف النص القرآين عىل أنه
والحاجبني والشفتني والفم"( ،((5وبذلك ،فالرمز ينوب عن اللغة .ويف هذا املعنى
ً
ك ّلِمَ النَّاسَ ثَلَث َ َة أَي ٍ
َّام إِ َّل رَمْزًا﴾ (آل عمران.((6()41 :
تحويل للكالم إىل رموز﴿ :قَا َل رَبِّ اجْع َْل لِي آيَ ًة قَا َل آيَ ُتكَ أ َ َّل ُت َ

متخيلة ،أو لغة مجازية ،واألشكال الفنية
أيضا يف بقايا مخ ّلفات اإلنسان من تراث شفوي وأساطري ومعتقدات
يتجسد الرمز ً
ّ

األخرى كلها ،من قبيل األغاين واملوسيقى واللوحات ،أو الحركات الجسدية كالرقص واأللعاب .أما يف املجال الصويف ،فيكتيس الرمز

وجوديا
أنطولوجيا
بعدا
طلبا للمعنى الباطني( ،((6أو يغوص يف رمزية األعداد والحروف،
ً
ً
ً
غامضا ،عادة ما ينرصف عن املعنى الظاهري ً
ً

(((6
عدها املتصوفة
يلف الرمز أو العالمة ،وهذا ما
غالبا ما ّ
كالحروف القرآنية التي ّ
ً
مستودعا لألرسار  .ويف األحوال كلها ،فإن الغموض ً

ّ
يؤكده جاك دريدا  Jacques Derridaبالقول إن "العالمة هي غري ذلك اليشء غري املسمى بوضوح ،والوحيد الذي يفلت من السؤال

املؤسس للفلسفة 'ما هو...؟'"(.((6

املالحظ أن اهتمام املؤرخني بالرموز جاء بعد مرحلة االهتمام بما هو مكتوب ،وإن كنا يف هذا الصدد ال نشاطر العروي رأيه يف

اعتبار أسبقية الفيلسوف اإليطايل فيكو  Giambattista Vicoيف توظيف الرمزية يف الكتابة التاريخية ،وريادته لـ "علم تعابري الذهن
56

فيليب سرينج ،الرموز يف الفن – األديان  -الحياة ،ترجمة عبد الهادي عباس (دمشق :دار دمشق للنرش ،)1992 ،ص .499

58

املرجع نفسه ،ص .29-28

57
59

روالن بارت ،مبادئ يف علم األدلة ،ترجمة محمد البكري ،ط ( 2الالذقية :دار الحوار للنرش والتوزيع ،)1987 ،ص .137

60

محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،مج  ،6ط ( 6بريوت :دار صادر ،)2008 ،ص .223-222
ِ
ش َوا ِ
اس ثَالث ََة َأ َّي ٍ
ل َآي ًة َق َ
اج َعل ِّ َ
﴿ َق َ
ام ِإ َّ
ال َآي ُت َك َأ َّ
إل ْب َكا ِر﴾ (آل عمران.)41 :
ريا َو َس ِّب ْح ِبا ْل َع ِ ِّ
ال َر ِّب ْ
ال ُت َك ِّل َم ال َّن َ
ال َر ْم ًزا َوا ْذ ُكر َّر َّب َك َكث ً

62

املرجع نفسه ،ص .51 ،44

61

خوالدية ،ص .25

 63جاك دريدا ،الكتابة واالختالف ،ترجمة كاظم جهاد (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)1988 ،ص  ،119ينظر" :اختالف ماهية الرمز الوجودية بني التأويليني"؛
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منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي

تاـسارد

البرشي"( ،((6ألن نماذج من الرتاث العريب  -اإلسالمي تثبت اتجاه بوصلة العقل التاريخي العريب نحو االهتمام بمجال العالمات
ٍ
واإلشارات والرموز ،والتنبيه ،منذ فرتة باكرة ،إىل ما تكتنزه من
معان خفية ومفيدة يف قراءة التاريخ(.((6
ثم فإن "افرتاض عالم
مهما كان األمرُ ،ي ّ
عد التاريخ ،من دون مدافع ،خزا ًنا ً
كبريا للرموز التي تتناسل فيها املعاين والدالالت ،ومن ّ

(((6
عما يف داخل الذات اإلنسانية ،ويعطي معنى لـ "حياة ثانية" ،من خالل
بال رموز ،معناه املوت الروحي لإلنسان"  .فالرمز يكشف ّ

عملية ربط بني العالم الواقعي والعالم الروحي( .((6لذلك ،لم يكن من قبيل الصدفة أن ينعت كاسرير اإلنسان بأنه حيوان رامز .وعندما
ونظرا إىل أن "الحياة
استخدم هذا التعبري ،فإنه كان يروم إعادة صوغ سؤال" :ما اإلنسان؟" انطال ًقا من سؤال املعاين والدالالت(.((6
ً

(((6
علما أن الرمز يتولد من الوعي ،والوعي يخلق
والتاريخ لهما معنى مثلما لحروف كلمة"  ،فاألمر يستدعي تدخّ ل املؤرخ الكتشافهاً ،

يوظفها املؤرخ يف فهم التاريخّ .
معينة من الدالالت التي ّ
ولعل هذا ما يتسق
لذاته جملة من
التخيالت التي تسمح بالتعبري عن شبكات ّ
ّ
املتخيلة تحمل معنى دقيقًا ال يمكن البحث
مبي ًنا أن الصورة
مع أطروحة غيلبري دوران الذي سعى الكتشاف أهمية الرمز يف
ّ
املتخيلّ ،
ّ
عنه خارج الداللة
املتخيلة(.((7
ّ

عما يختزنه مايض املجتمعات من ٍ
مبان تاريخية وشواهد عمرانية ،تظل كتومة وعاجزة عن
يف املنحى ذاته ،يقدم كاسرير
ً
نموذجا ّ
ِ
ين
عما يسميه "التاريخ الحقيقي" الذي تخبئه دالالتها الرمزية ،وهو ما يعطي لوقائع املايض معا َ
التعبري عن نفسها ،إذا لم نُمط اللثام ّ
تعب عن حقيقة الوجود اإلنساين" ،تتجىل مهمة املؤرخ العظيم يف
متعددة قابلة للتأويل .وبالوصول إىل جوهر هذه املعاين املتوارية التي ّ

أحاديا ،بل هو متعدد
جعل شواهد املايض الصامتة تتكلم ،ويف جعلنا نفهم لغتها"( .((7بيد أن املعنى الذي يمنحه الرمز للتاريخ ليس معنى
ً
األبعاد ،متنوع ومتحرك ،وتختلف مفاهيم استعماالته بحسب زمنية النص والسياقات التي يؤسس فيها ،ويتغري يف دالالته بحسب تنوع

"ثانيا" للتاريخ.
املكونات الثقافية للمجتمعات( .((7ومن االستشهادات واملناقشات السالفة كلها ،ندرك أن الرمز يعطي معنى
ّ
ً

هم النص من أساسيات منهج التأويل الرمزي :كيف ميكن تأويل داللة
 .2فهم وتف ّ
نصا تاريخيًا؟
الرمز بوصفها ًّ

بي قراءة راصدة إلنتاجات املدرسة التأويلية التي اهتمت بقضية املعاين املتوارية وراء الرموز أن العملية التأويلية التاريخية
ُت ّ

الناص ،ثم ربط آليات الفهم باملوروث الثقايف (الرتاث) ومعطيات الحارض ،اللذين
وتفهم
تستدعي أمرين جوهريني :فهم النص الرمزي ّ
ّ
تؤسس عليهما بنية الفهم .فما املقصود بالفهم والتفهم؟

64

العروي ،مفهوم التاريخ ،ص .312-311
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الفهم معناه أن ُيحيي الباحث مرة أخرى يف نفسه كل ما يحيط بدائرة املبحوث عنه .وبحسب غادامري ،يعني املصطلح األملاين

" Verstehenفهم"" ،الوصول إىل اتفاق مع شخص آخر"( .((7وهو بحسب دلتاي "األرض األم" التي يجب العودة إليها لتحقيق هذا
التصور .ينطبق هذا عىل العلوم اإلنسانية ،ويف طليعتها التاريخ ،حيث تصبح كينونة اإلنسان املبحوث عنه وفهم تاريخه الداخيل (األفكار

رمزيا ،يف قلب اهتمامات املؤرخ .فأشكال بقايا املايض التعبريية كلها ،تصبح ً
والتفهم" ،ألن
حقل للفهم
ّ
املعب عنها ً
واملشاعر واملعتقدات) ّ

النص
كل يشء نص"(((7؛ عكس العلوم الطبيعية والعمليات الفيزيائية التي ال يمكن بوساطتها النفاذ إىل كينونة األشياء( .((7بيد أن
ّ
والتفهم؟
ويتفهمه قبل الدخول يف مرحلة تأويله .لكن ما السبيل إىل الفهم
املرموز ال يقدم نفسه جاه ًزا للمؤرخ ،بل عليه أن يفهمه
ّ
ّ
بداهة ،ال يمكن فهم أعمال األجيال املاضية بكيفية تلقائية ،ومن دون روية أو تفكري ،وإال "أخطأنا فهم املايض عىل وجهه

والتفهم ،ر ًدا
الحقيقي"( .((7ويف هذا السياق ،ال يمكن إنكار قصب السبق الذي أحرزته املدرسة النقدية األملانية يف تب ّني قاعدة الفهم
ّ
وبي بمستوى ٍ
عال
عىل مقولة حتمية القوانني التاريخية( .((7وانتقد كاسرير اليبنتز  Leibnitzالذي َّ
عد املعرفة الرمزية "معرفة عمياء"ّ ،
تفهم
الناص من خالل إقامة حوار بينه وبني املتلقي( .((7وبدوره ،ربط
من اإلقناع ،أنها يف أقل تقدير ّ
تم ّ
ّ
"حد للمعرفة اإلنسانية" إذا ّ

غادامري بني التأويل والفهم ،فجعل من التأويل أداة لتحقيق "الفهم التام"؛ إذ إن التأويل عنده يتوخّ ى "رفع االلتباسات من النصوص

التي تحول دون أن يحقق الدارس الفهم التام"(.((7

ميز
بالنظر إىل أن غادامري ُي ّ
عد من أكرث أصحاب االتجاه التأوييل ً
حرصا عىل عنرص الفهم ،ال نستغني عن اإلشارة إىل نقطة جوهرية ّ

النص ال يقترص عىل معيار العلم والعقل كما هي الحال عند املدرسة الوضعانية،
بها عملية الفهم يف منهج التأويل الرمزي ،وهي أن فهم ّ

بل يضاف إىل ذلك معيار "البصرية" و"التعقل" الذي يؤسس عىل البناء املعريف الشمويل ،وعىل التجارب اإلنسانية الكونية( .((8واقتبس
غادامري من درويزن بناء عىل هذا التاريخ الكوين النسقي قاعدة للفهم ،تنطلق من الجزء نحو فهم الكل ،وفهم الكل من الجزء(.((8

تفهم نفسية البرش ،وإدراك مضمراتها الروحية بالبصرية ،من أجل فهم معايري قيمهم التي ال تدرك خارج
ويف عملية الفهمّ ،
شدد عىل ّ
عده املدخل األسايس لفهم النصوص.
موروثهم التاريخي الذي ّ

أي تناقض بني الرتاث والعلم ،يقول يف هذا الصدد" :فبعد
هناك خاصية ثالثة يستند إليها غادامري يف عملية الفهم ،وهي استبعاد ّ

جليا أن التناقض بني الالتاريخي  -الدوغمايئ والتاريخي ،بني الرتاث والعلم
إخفاق التاريخانية الساذجة لقرن التاريخانية نفسه ،أضحى ً

التاريخي ،بني القديم والحديث ليس
تناقضا مطلقًا .لقد توقفت الخصومة الشهرية بني القدماء واملحدثني لتطرح بدائل حقيقية"(.((8
ً

فللفهم عالقة بالذات (فهم الرتاث) ،وليس بالعنرص الخارجي(.((8
ْ
73

غادامري ،الحقيقة واملنهج ،ص .24

75

قنصوه ،ص .174 ،170

77

العروي ،ثقافتنا ،ص .20

74

76
78
79
80
81
82
83

املرجع نفسه ،ص .338

العروي ،مفهوم التاريخ ،ص .209

مخوخ ،ص .233

غادامري ،الحقيقة واملنهج ،ص .269

املرجع نفسه ،ص .27

املرجع نفسه ،ص .310
املرجع نفسه ،ص .41

غادامري ،فلسفة التأويل ،ص .17

18

منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي

تاـسارد

النص،
تفهم صاحب
يف االتجاه نفسه ،طرح دلتاي
معيارا آخر للفهم ،وهو املعايشة واملشاركة الوجدانية التي تبلغ باملتلقي درجة ّ
ّ
ً

والتفهم هو القدرة التي تمتلكها مختلف التعبريات (حزن ،فرح ،غضب  ...إلخ) عىل استحضار
فاإلنسان ال يفهم إال ما عاشه بنفسه.
ّ

تعب عنه ،وهو األساس لكل تواصل وكل مشاركة للتجربة بني البرش( .((8وبناء عىل ذلك ،تصبح التجربة املعيشة واملشاركة الوجدانية
ما ّ

والتعاطف والفهم والتفهم يف عالقة جدلية ،ويكتشف اإلنسان نفسه باكتشاف مايض اآلخرين عرب معايشة ما عاشوه( .((8وال يتعلق
األمر هنا بحدس أو استنتاج لشعور ما مصاحب لواقعة تاريخية ،بل هي إعادة إحياء هذا الشعور يف نفس املؤرخ ،وكأن الواقعة حدثت

تحت سمعه وبرصه يف الحارض ،ال يف املايض فحسب .إنها "إرادة االلتقاء"( ((8التي يبديها املؤرخ ليكتشف بوجدانه شعور الناس يف

والتغرب عن العرص ،إلزالة التباعد .والحاصل أنه ليس هناك أفضل من معايشة حارضية
باملخيلة رغم املسافة الزمنية
املايض ،ويعايشهم
ّ
ّ

نص أ ّلف يف املايض.
لفهم روح ّ

أيضا ريكور.
لتفهمه
تمهيدا لتأويل ماضيه ،هي ما ذهب إليه ً
ً
نحسب أن هذه املعايشة الوجدانية بني املتلقي واآلخر الذي يسعى ّ

فالفهم يف منظوره يهدف إىل "لقاء اآلخر" وإىل "التبادل الوجداين" معه ،ليصبح هذا اآلخر "النجم املرشد للمؤرخ"( .((8وبقدر ما حرص

النص يؤدي إىل سوء تأويله .ومن أهم أسباب سوء الفهم،
عىل جعل الفهم مرحلة أساسية ورضورية يف التأويل ،فإنه ّنبه إىل أن سوء فهم ّ
عدم التمييز (املباعدة) بني داللة النص ،والقصد الذهني للمؤلف(.((8

عىل غرار ريكور ،أدىل بارت بدلوه يف مسألة الفهم ،فربط عملية فهم الرمز بالبعد الوظائفي الذي يؤديه ،وأعطى ً
مثال لذلك

باملعطف املطري الذي يرمز إىل الوقاية من املطر .غري أن هذا االستخدام يف نظره ال ينفصل عن كونه دليل حالة فحسب ،ألن داللته

جو املطر والربد وليس املطر وحده .ولذلك فإن فهم النص املرموز مرشوط بعملية املواءمة والتجانس بني
الشاملة ال تفهم إال يف سياق ّ

الدال واملدلول(.((8

 .3بنية الفهم املسبق قبل أي تأويل للنص التاريخي
إذا كان املفكرون التأويليون يحرصون عىل أسبقية الفهم والتفهم ألي تأويل بهدف استنباط دالالت الرموز يف النص ،فإنهم

ّ
وتتجل
وسببا يف سوء فهم النص أو الوثيقة،
كثريا ما ُع َّدت عند املدرسة الوضعانية محبطة للبحث التاريخي،
يضعون اإلصبع عىل قاعدة ً
ً

نصا ،أو
يف تب ّني حكم مسبق عىل أنه منطلق يف صريورة عملية الفهم .ورأت املدرسة املذكورة ّ
أي حكم مسبق يتب ّناه املؤرخ عند تأويله ًّ
منظورا آخر ال يخلو من نربة واقعية ،فهم يرون أن كل
منهجيا تتكرس فيها روح الحيادية والنزاهة .بيد أن للتأويليني
وثيقة ،انزال ًقا
ً
ً

معي ،ومن مصلحة مكشوفة أو متوارية،
تفسري للوقائع التاريخية أو للقضايا املصريية يف التاريخ ال يمكن إال أن ينطلق من اهتمام ّ

تحرره من سلطة الذاتية ،فإن ذلك
يتشكل منها السؤال املطروح عىل النص أو الوثيقة .وعىل الرغم مما يمكن أن ّ
يدعيه املؤرخ من ّ
واقعيا ،شئنا
وهم فحسب ،يخفيه املؤرخ يف مشاعره الداخلية ،ويستبطنه يف بنيته الفكرية املسبقة .لذلك ،يرتبط تأويل النص التاريخي،
ٌ
ً
أم أبينا ،بما يسميه التأويليون "بنية الفهم املسبق" التي تفرض نفسها ً
موج ًها للمؤول.
خيطا ّ
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إذا كانت بنية الفهم املسبق تم ِّثل قاعدة انطالق أي تأويل رمزي ،فما عنارصها التي ُت َّ
وظف لفهم داللة الرموز التاريخية وتأويلها؟
يفصح غادامري عن أحد عنارص بنية الفهم املسبق ،فيحدده يف سلطة الرتاث التي تم ِّثل بوصلة مرشدة للفهم (براديغم) .فأي باحث

ال يمكنه أن ّ
يفك شيفرة رمز من دون فهم "توقعات" داللته املستمدة من التصورات السابقة التي يملكها حول املوضوع ،والتي تستنبط

من املرجعية الرتاثية(.((9

حرر غادامري مفهوم بنية الفهم املسبق املستند إىل الرتاث من املنظور السلبي الذي وضعته فيه املعرفة التاريخية يف عرص األنوار
ّ

نجرب شي ًئا ما،
عندما رأته
ً
مناقضا للعقل .فهو يرى أن تاريخية الوجود اإلنساين تم ّثل منبع الفهم أو األحكام املسبقة التي من خاللها ّ

(((9
عول عىل مراجعة منظورات فالسفة األنوار الذين أداروا
حتى يكون ملا نبحث عنه معنى ،وإال انتفى هدف البحث  .ولتأكيد رؤيتهّ ،

ظهورهم لفكرة األحكام املسبقة املؤسسة عىل الرتاث ،ونقدها وصححها ،ليؤكد أنه "ما كان يقدم نفسه يف إطار البناء الذايت للعقل املطلق
عىل أساس أنه حكم مسبق محدود ومختزل ،إنما هو يف الحقيقة يشء ينتمي إىل الحقيقة التاريخية نفسها"(.((9

يميز يف الوقت نفسه بني األحكام
ُتم ّثل األحكام املسبقة التي يمتلكها املؤرخ عن تراثه أحد تج ّليات الحقيقة التاريخية .لكنه ّ

املسبقة غري املرشوعة ،واألحكام املسبقة املرشوعة التي تراقب بـ "االنضباط املنهجي للعقل"" :فالفهم الذي يتم بوساطة وعي منهجي

يجب ّأل
ينصب عىل التصورات املسبقة الخاصة فحسب ،بل عىل الوعي بها ألجل مراقبتها وتأسيس الفهم الصحيح"( .((9وعىل املؤول
ّ
أيضا أن ي ِ
خضع تصوراته املسبقة كلها للفحص واالختبار
أن يحتكم إىل املعرفة والعقل ،وال ينصاع
انصياعا أعمى لسلطة الرتاث .وعليه ً
ً
ُ
(((9
دائما
بالتساؤل عن مرشوعيتها ،حتى يكون له حرية اختيار مدلوالت ثقافية وتاريخية من دون غريها  ،ما دام "الرتاث يف الحقيقة هو ً
ممكنات الحرية والتاريخ نفسه"(.((9

يخلص غادامري إىل القول إن للتأويل عالقة متداخلة بالجوهر الزمني لإلنسان ،وإن اإلنسان يعيش يف إطار التاريخ ،ويتواصل مع

تاريخا وتراثًا ال يمكن
ومندمجا فيه؛ فكل فهم هو فهم تاريخي ،ألن للذات
منتميا إليه
غريبا عنه ،بل بوصفه
ً
ً
ً
موروثه ،ال بوصفه شي ًئا ً

أن تنفصل عنهما( ،((9وبذلك يكون غادامري قد أقام عالقة جدلية بني العقل والرتاث ،وجعل تأصيل الدالالت ره ًنا بالتاريخ.

رغم أن تفكيكية دريدا تقوم عىل املقولة "ال يشء خارج النص" ،حيث استبعد صاحبها مرجعيات التأويل ،فإن مرشوعه التأوييل،

ال ّ
يتنكر للتاريخ الذي يقوم يف رأيه عىل الحفر يف البنيات الثقافية ،بح ًثا عن املعنى ،بوساطة "تحليل جينيالوجي لبنية متشكلة نريد نزع

طبقاتها املرتسبة" وفق تعبريه(.((9
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تاـسارد

عينة من األفراد
عىل أن الفهم بوصفه مرحلة أساسية لتأويل الرموز يف بعض املجتمعات ،يستدعي أحيا ًنا إجراء بحث ميداين عىل ّ

من خالل ما يعرف بـ "الوصف املكثف"  Thick descriptionالذي يروم التقاط الرسائل الرمزية التي تفصح عنها القواعد واألعراف

نموذجا للباحث الذي استطاع التقاط
املتداولة يف ثقافة ذلك املجتمع ،فيتحول املؤرخ يف هذه الحالة إىل باحث إثنوغرايف .ويقدم غريتز
ً
يعب عنها املواطنون
الرسائل الرمزية ،مستعي ًنا بفلسفة التأويل عند ريكور،
ً
ومعتمدا يف قراءة ثقافة املجتمعات عىل وجهات النظر التي ّ

جديدا عىل العالم الذي وجدوا أنفسهم فيه ،من خالل الرتكيز عىل أنماط الفعل التي تظهر يف
يف تفاعلهم االجتماعي ،ما يضفي معنى
ً

شكل قويل أو غري قويل(.((9

أساسيني يف قراءة الرموز
مكو َنني
يتبي أن الفهم
والتفهم يف منهج التأويل الرمزي ُي َّ
من االستشهادات كلها التي أوردناهاّ ،
ّ
عدان ّ
َ

وتأويلها ،لكنهما يطرحان إشكاالت قد تكون عرضة للنقد ،ومن بينها عىل الخصوص إشكالية استحضار الحارض ،واالستناد إىل
مطب
يتم تجاوز
ّ
املوروث الثقايف ،ثم املشاركة الوجدانية لصاحب النص ،وكلها أدوات تؤثر يف مسألة الذاتية واملوضوعية للمؤرخ ،فكيف ّ
الذاتية يف منهج التأويل الرمزي؟

 .4إشكالية الذاتية واملوضوعية يف منهج التأويل الرمزي
كثريا من الغبار يف مناقشات املؤرخني( .((9وركزت
ّ
تعد مسألة الذاتية واملوضوعية لدى متلقّي النص من القضايا الحارقة التي أثارت ً

خروجا عن
وعدت ذلك
املدرسة الوضعانية عىل مبدأ الحياد ،وأعلنت موقفًا
صارما من أي تدخل للمؤرخ يف إعادة بناء معنى النصّ ،
ً
ً
ملزما بهدف خروجه من اغرتابه
أمرا ً
املوضوعية والروح العلمية .وعىل العكس ،يجعل املنهج التأوييل من "تدخّ ل" املؤرخ يف النص ً

عن الزمن الذي يؤرخ له ،واستكشاف دالالته .وف ّند أصحاب هذا املنهج اعرتاضات من يزعم أن مشاركة القارئ للمؤلف يف بناء معنى
ّ
محل اآلخر ،وال يتعلق األمر باخرتاق
نصا معي ًنا ،فإننا ال نحل
النص ،تبعده عن درب الحياد .يقول غادامري يف هذا الصدد" :عندما نفهم ًّ

النشاط الروحي للمؤلف ،فليست املسألة سوى إدراك املعنى والداللة أو القصد [ ]...نجد أنفسنا يف دائرة القصد املفهوم يف حد ذاته،

يربر الرؤية املحمولة عىل ذاتية الرشيك"( .((10وبذلك يكون تدخّ ل مؤول النص وفق غادامري هو "إحالل االتفاق ،وتسديد
ودون أن ّ
النقائص" ،وكسب حرية منهجية تروم تحقيق املعنى املعقول(.((10

تجرد املؤرخ من أهوائه
باملثل ،يرى غادامري ،الذي سلك يف هذا االتجاه مسلك أستاذه هايدغر ،أن حرص املدرسة املنهجية عىل ّ

وذاتيته يجعل هذه األهواء تمارس فعلها يف الخفاءً ،
موجهات علنية يف عملية الفهم ،ألنها هي التي تؤسس
بدل من تم ّثلها عىل أنها ّ
موقفنا الوجودي الراهن .لكنه يدعو إىل التس ّلح بفضيلة االحرتاز من بعض األفكار التوهيمية التي تلوح يف الخاطر ،انطال ًقا من بعض

ّ
ويحتك
"شخصيا"،
العادات الالواعية يف التفكري .فالنشاط التأوييل يستلزم أن تكون عني املؤرخ موجهة نحو "اليشء نفسه" ،يك يدركه
ً

به مبارشة ،ليستلهم دالالت رموزه .هذه هي حدود املوضوعية كما يراها غادامري يف عملية التأويل ،فهي ،وفق منظوره ،ال ترقى إىل
موضوعية العلوم الطبيعية ،لكنها تتضمن مع ذلك "حقائق ُم ّدعاة"(.((10

98
99
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(قصدا أو بغري قصد) يف مراحل الكتابة التاريخية
يف املنحى النقدي نفسه لنسبية املوضوعية ،الحظ ريكور أن ذاتية املؤرخ تتدخل
ً

كلها ،وأن "التورط الذايت يشكل يف آن واحد الرشط والحد للمعرفة التاريخية"( .((10ويذهب يف انتقاده املوضوعية التي تزعمها املدرسة

الوضعانية إىل وقوع هذه األخرية نفسها يف فخّ الذاتية ،من خالل إشارته إىل بعض السمات التي تربز البعد الذايت يف منهجية روادها.
تبعا
ففكرة االختيار (اختيار املوضوع) ،وحكم األهمية  Jugement d'importanceالذي يحكم هذا االختيار ،وتنوع معايري االنتقاء ً

لنظرية العمل أو فرضيته التي يتبناها املؤرخ ،كلها موجهات تتجىل فيها ذاتية املؤرخ ،تحت عناوين مختلفة ،تعمل خلف الستار يف أفق

ما يسميه بـ "التخطيطات الرسدية"(.((10

 .5فهم الرمز التاريخي ضمن نسق الحارض
"املؤول معارص بكل ما يف الكلمة من معنى ملؤلف النص"( .((10لعل هذه املقولة التي أوردها غادامري ،يف كتابه الحقيقة واملنهج،

يعد فهم أي عقل ينتمي
تربز انتصار املدرسة التأويلية ملقولة تأثري الحارض يف تأويل املايض ،وهو انتصار ً
أيضا للمنهج الفيلولوجي الذي ّ

إىل املايض ً
ً
عقل حارضًا ،وفهم كل اغرتاب زمني ً
ومعايشة للنص ،رغم املسافة الزمنية بينهما .وحرص غادامري عىل رضورة قراءة
ألفة
دائما شي ًئا حارضًا لغرض ما يقدمه من معلومات ،كذلك بالضبط،
النص وتأويله انطال ًقا من الحارض" ،فكما أن العلم الطبيعي يفحص ً

يستنطق العالم يف العلوم اإلنسانية النصوص"( .((10ويرى هذا الفيلسوف األملاين أن عملية فهم املايض وتأويله ال تنفصل عن مفاهيم
تؤسس عملية فهمنا للمايض .والوعي التاريخي بالنسبة إليه توليفة
الحارض أو ما سماه "األفق التاريخي الراهن" الذي به ومن خالله ّ

تتو ّلد من االنصهار بني املايض والحارض .ومن سياق هذا الحارض تستقي الذات املؤولة قواعد فهمها ،ونوعية األسئلة التي تطرحها عىل
النص أو الوثيقة.

يف الوقت ذاته ،يرى غادامري أنه ال يمكن املؤرخ خالل مرحلة الفهم والتأويل أن ينفلت من مرجعية املايض لفهم النص .ونحسب

أن مقولته ،حول "التاريخ الفاعل" أو الوعي املندرج يف الصريورة التاريخية ،تعني أن الذات الواعية تعيش يف قلب التاريخ ،وال يمكنها

أن تتموقع خارجه ،ألنه تاريخها الخاص .وبناء عليه ،من غري املمكن انفكاك املؤول عن ذاته وعن معايري أفقه التاريخي املبحر بني

مرفأ املايض البعيد ،ومرفأ الحارض ،وهذا اإلبحار بني ضفتي الحارض واملايض هو الذي يمنح املعنى يف عملية تأويل الرمز .وينتقد الرأي

الذي يلزم املؤرخ برضورة االنسالخ عن مفاهيمه الخاصة املرتبطة بالحارض ،واالقتصار عىل التفكري بمفاهيم الحقبة التي يحاول فهمها،
مؤكدا أن ذلك مجرد لعبة أو "ادعاء تاريخي ساذج"(.((10
ً

عىل العكس ،تتم عملية فهم املايض وتأويله ،وفق منظور هذا الفيلسوف املولع بالتاريخ حتى النخاع ،عرب حوار يؤلف بني أفق

عب عنها
املايض كما يطرحه صاحب النص املرموز ،و"األفق التاريخي الراهن" .ومن هذا الحوار تؤسس هذه التوليفة الخالقة التي ّ

ً
مشاركا يف إنتاج معناه.
مؤول النص
بـ "انصهار اآلفاق" بني املايض والحارض ،فيصري ّ
 103ريكور ،ص .498

 104املرجع نفسه ،ص 501؛ درويش ،ص .380
 105غادامري ،الحقيقة واملنهج ،ص .338
 106املرجع نفسه ،ص .338

;107 Gadamer, Vérit, p. 303

بريمي ،ص .139
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بدوره ،يذهب بول ريكور إىل أن املعرفة التاريخية ال تكتمل إال بربط "مايض الرجال الغابرين وحارض رجال اليوم"( ،((10ويرى

الناص واملتلقي ،بهدف تقريب الذات املؤولة ،وإعادة
أن من بني األهداف التي تسعى لها الهرمنيوطيقا مواجهة االبتعاد الثقايف بني
ّ

توطينها يف عالم النص ،وتحريرها من غربتها حتى يصبح املؤول ً
مالكا للنص ومعايشً ا له(.((10

لنصه،
الحاصل أن مرتكزات منهج التأويل الرمزي وخصائصه ،كما بسطناها يف هذا املحور ،تجعل من املؤرخ بحكم معايشته ّ

ً
ومشاركا يف قراءة الوقائع التاريخية من خالل البحث عن الجانب
مبدعا
مساهما يف إنتاج املعنى الذي بدأه السارد ،ما يجعله
متم ّل ًكا له،
ً
ً
الرمزي املتواري فيه ،وهو ما سنسعى لبيانه يف محاولة تطبيقية يف املحور املوايل.

ثالثًا :محاولة تطبيقية ملنهج التأويل الرمزي عىل طقوس البيعة
يف املغرب
نصا رمزيًا غري مكتوب
 .1طقوس البيعة بوصفها ً
اسرتشا ًدا بمرتكزات منهج التأويل الرمزي املسطورة سلفًا ،كيف يمكن قراءة الدالالت الرمزية لنموذج تاريخي ،اخرتنا له طقوس

فرجويا،
مشهدا
علما أننا سنعالج هذه الطقوس ،ال بوصفها
ً
ً
احتفاالت البيعة يف تاريخ املغرب الراهن عىل أنها مجال للفحص واالختبار؟ ً

بل ً
معب عن مجموعة من السلوك
تاريخيا
ونصا
ً
نمطا من أنماط الفعل الرمزي ً ،Actions symboliques
"برصيا" غري مكتوب ،لكنه ّ
ً

والتقاليد املتولدة من رحم املايض والحارض ،وحامل لنسيج من الرموز والتصورات املتوارثة واملنقولة
تاريخيا(.((11
ً

تكتيس احتفاالت البيعة يف التاريخ اإلسالمي مكانة مركزية يف االسرتاتيجية التي اعتمدها الحاكم لتدعيم رشعية بيعته السياسية

برشعية دينية ،وإكسابها طابع القداسة .وتباينت هذه االحتفاالت يف الدول اإلسالمية ،ومن بينها املغرب الذي سنتخذ طقوس احتفاالته
يف البيعة امللكية يف عهد امللك الراحل الحسن الثاين (،)1999-1961
نموذجا يف هذه الدراسة(.((11
ً

أيضا أن هذه الطقوس االحتفالية تختزن دالالت تاريخية عدة ،يكشف عنها املشهد العام الذي يتخذ شكل احتفال
نحسب ً

مفعما باملعاين والرموز التي يصنعها النظام املغريب بوصفها آلية
تقليدا
كرنفايل يجري ترتيبه وفق مخطط مدروس ،وإخراج محبوك يجعله
ً
ً

لفرض هيبته عىل املجتمع ،وتكريس قدسية املؤسسة امللكية وعراقتها التاريخية ،وتجديدها وضمان استمراريتها .لذلك لم يحد جورج

عد الطقوس املصاحبة لتقاليد
بالندييه  Georges Balandierعن الصواب يف دراسته األنرثوبولوجية بشأن بعض املمالك األفريقية حني ّ
رمزيا عن انبعاث األرسة املالكة من جديد ،وإعادة إنتاج النظام لذاته من خالل العودة إىل البدايات التي
احتفاالت تنصيب امللوك،
تعبريا ً
ً

 108ريكور ،ص .498

109 Paul Ricœur, Du texte à l'action: Essai d'herméneutique, vol. 2 (Paris: Seuil, 1986), p. 153.

تم تأويلها ،نذكر القراءة التأويلية التي قام بها بارت يف مشهد صورة الراهب أيان وعىل جانبيه شخصان من أفراد الحاشية يسكبان
 110من نماذج املشاهد غري املكتوبة التي ّ
عليه الذهب .إضافة إىل مجموعة أخرى من الصور الفوتوغرافيةُ ،ينظر :روالن بارت ،املعنى الثالث ومقاالت أخرى ،ترجمة عزيز يوسف املطلبي (بغداد :بيت الحكمة،
 ،)2011ص .76-58
 111للمزيد من الدراسات املنجزة بشأن البيعة يف املغرب يف التاريخ الراهنُ ،ينظر:

Nabil Mouline, "La Fête du trône: Petite histoire d'une tradition inventée," in: Baudouin Dupret et al., Le Maroc au présent, D'une époque à
l'autre, une société en mutation (Casablanca: Publications du Centre Jacques-Berque; Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour les Études
Islamiques et les Sciences Humaines, 2015), pp. 691-701; Mohamed Tozy, "Monopolisation de la production symbolique et hiérarchisation du
champ politico-religieux au Maroc," Annuaire de l´Afrique du Nord, vol. 18 (1980), pp. 219-234; Rachida Cherifi, Le Makhzen politique au
Maroc: Hier et aujourd´hui (Casablanca: Afrique Orient, 1988).
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تعكس املرجعية التاريخية( ،((11وإن كان إريك هوبزباوم  Eric Hobsbawmيذهب إىل أن "تاريخية" التقاليد امللكية ال تنفي أن يكون

أصلها حديث املنشأ ،وكأن امللك يستحدثها كـ "تقاليد وضعية" تتواصل مع املايض ،إلعادة صوغها بهدف استمرار إنتاج نظامه عىل نحو

متجدد( ،((11ما يؤكد ما يحمله هذا الفعل الرمزي من تزاوج بني املايض والحارض ،كما تذهب إىل ذلك املدرسة التأويلية.

بهدف الوقوف عىل الدالالت التاريخية لهذا املشهد االحتفايل يف البيعة ،و"التضايف" الحاصل فيه بني املايض والحارض بوساطة

الطقوس ،نسعى لعرض جوانب منها ،ومحاولة تأويل رموزها.

جرت العادة وفق التقاليد املغربية يف عهد الحسن الثاين ،أن يقام يف  4آذار /مارس من كل عام حفل الوالء والبيعة ،وهي مناسبة

جلبابا أبيض ،ومعه مجموعة من العبيد،
ومرتديا
ممتطيا صهوة حصان قوي،
اعتاد فيها امللك املغريب أن يخرج من باب القرص املليك،
ً
ً
ً

يتقدمهم عبد أسود يحمل مظلة كربى فوق رأسه ،إىل جانب عدد من "املزارك" املتشحني بالرماح .وعند وصوله إىل ساحة مشوار القرص،
زيا
يجد
ً
جموعا غفرية من ممثيل جهات املغرب واملسؤولني الكبار ،عىل شكل صفوف مرتاصة يف انتظار طلعته ،وهم يرتدون ،بدورهمًّ ،

صف بتحيته عرب انحناءات كربى ومتكررة تشبه الركوع
وطنيا ناصع البياض ،لتقديم فروض الطاعة والوالء ،وتجديد العهد له ،فيبدأ كل ّ
ً

يف الصالة .وعندما ينتهي الصف األول من انحناءاته ،يرتك مكانه للصفوف املوالية األخرى .وتصحب االنحناءات صيحات عالية
نائبا ينوب عن امللك يف تبليغ رضاه للمبايعني ،ودعائه لهم بالصالح ،ثم ينتهي الحفل يف باحة القرص
يطلقها أحد خدام القرص بصفته ً

املليك بتقديم التهاين من كبار الشخصيات واملدعوين(ّ .((11
ولعل هذا النظام الدقيق والصورة البديعة املتناغمة التي تصاحب هذا املشهد
تحدث عنها هوبزباوم :وهي التماسك االجتماعي ،والنظام وتثبيت
االحتفايل ،يعكسان األنواع الثالثة من التقاليد ذات الدالالت التي ّ
السلطة ،وترسيخ نظم القيم واألعراف املتماهية مع الرشيعة(.((11

تستوقفنا يف هذا املشهد االحتفايل ،ثالثة طقوس ،نعتقد أن لها حموالت رمزية تفصح عن جملة من املعاين والدالالت ،وهي

املظلة السلطانية التي يرفعها أحد خدام القرص عىل رأس امللك ،والجواد الذي يمتطيه السلطان يف أثناء البيعة ،وما يصحب البيعة من

انحناءات وتعبريات جسدية .وسنحاول تأويلها استنا ًدا إىل القواعد التي صاغتها املدرسة التأويلية ،وخاصة تلك التي تبناها الفيلسوف
ومندمجا فيه.
منتميا إليه،
غادامري ،القائلة إن اإلنسان يعيش يف التاريخ ،ويتواصل مع موروثه الثقايف بصفته كائ ًنا
ً
ً

 .2دالالت رمز املظلة السلطانية
يؤولها
عند معاينة شكل املظلة السلطانية ،ال تخطئ العني يف مالحظة تقارب شكلها مع صورة الشجرة ،وهو ما جعل بعضهم ّ

بشجرة بيعة الرضوان التي بويع تحتها النبي محمد يف السنة السادسة من الهجرة( .((11لذلك ،سريكز تحليلنا عىل دالالت املظلة باعتبارها

شارة سلطانية ،انطال ًقا من سيميائية الشجرة ،بوصفها نبا ًتا له دالالت عميقة ،ترتبط بالسلطة السياسية .ويستلهم النظام املغريب رمزيتها

 112جورج بالنديه ،األنرتوبولوجيا السياسية ،ط  ،2ترجمة عيل املرصي (بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،)2007 ،ص .142

 113إيريك هوبزباوم وتريينس رينجر ،اخرتاع التقاليد :دراسة يف نشأة التقاليد ودوافعها وتطوراتها ،ترجمة أحمد لطفي (أبوظبي :دار الكتب الوطنية ،)2013 ،ص .7
نموذجا لطقوس االحتفاالت.
علما أن املؤلف يتخذ من امللكية الربيطانية
ً
ً
114 Mouline, p. 691.

وعاد ًة ما يظهر هذا املشهد االحتفايل يف القنوات املرئية املغربية جميعها التي تنقل طقوس حفل الوالء املنظم يف  4آذار /مارس من كل عام خالل عهد امللك الحسن الثاين،
نعده وثيقة صوتية  -مرئية حافلة بالرموز.
وهو ما ّ
 115هوبزباوم ورينجر ،ص .15-14

شبه املظلة التي تحمل عىل رؤوس السالطني املغاربة بالشجرة التي
ّ 116
أول وزير لألوقاف والشؤون اإلسالمية يف املغرب أحمد التوفيق ،وهو باحث متخصص يف التاريخّ ،
تاريخيا ببيعة الرضوان.
املعروفة
البيعة
وهي
األكرم،
الرسول
تحتها
بويع
ً
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لتأكيد رشعية حكمه كل عام ،بل حتى يف بعض املناسبات الوطنية ،كما حصل يف بيعة وادي الذهب ،يف  14آب /أغسطس  ،1979حيث
ورد تعبري "شجرة الرضوان" يف نص وثيقة البيعة( ،((11بوصفها عالمة عىل إعادة إنتاج االعرتاف باستمرارية الحكم يف عائلة تنتمي إىل
الساللة النبوية.

ملم بالتاريخ؛
الدالالت القدسية نفسها ترد يف وقائع التاريخ اإلسالمي ،حيث تكتيس الشجرة ً
بعدا ً
دينيا ال يغيب عن كل ّ
رمزيا ً

وال غرو ،فقد عقدت تحتها بيعة الرضوان وفق ما ورد يف النص القرآين( ،((11كما سمي مسجد ذي الحليفة يف العهد النبوي بمسجد
الشجرة( .((11ويرجع أصل هذه التسمية إىل وجود مسجد بالقرب من الشجرة التي كان الرسول يجلس تحتها ليستظل بظاللها ،ما

جعلها تحتل خانة التقديس يف الذاكرة اإلسالمية ،وتنسج حولها بعض الكرامات.

والسمو ،ألنها توجد يف
العلو
ّ
ترمز شجرة سدرة املنتهى التي توجد ،بحسب املعتقد الشعبي اإلسالمي عىل يمني عرش الله ،إىل ّ

(((12
وتميزه من الرعية ،وخاصة إذا أضفنا رم ًزا آخر إىل الشجرة ،وهو
سمو مكانة الحاكم
السماء السابعة  ،ومن ثم فهي ترتبط بمعاين ّ
ّ

علما أن الخلفاء يف تاريخ اإلسالم كانوا متمسكني بنظرية
تعبريها عن اإلنسان الكامل يف ك ّليته ،وإىل عظمة الله وجالل جمالهً ،
ين العظمة والكلية والجمال التي هي من خصائص الذات اإللهية.
التفويض اإللهي ،ومن ثم ،تحمل املظلة السلطانية معا َ

أيضا معنى ّ
وتشبثه بمقولة "الخليفة ظل الله يف األرض" .فاملظلة
مبط ًنا بشأن تسامي امللك وتعاليه،
تحمل املظلة السلطانية ً
ّ

بارتفاعها واتجاهها نحو األعىل ،عالمة عىل ارتباط صاحبها بالسماء ،أكرث من ارتباطه باألرض ،واستمداد رشعيته من السماء ،أكرث

باملقدس إىل "الصلة التي قامت
مما يستمدها من القانون الوضعي .ويحيل هذا النموذج من الوحدة الرمزية التي تجتمع فيها السلطة
ّ

أبدا"(.((12
وسعها التاريخ ولم يقطعها ً
دائما ،والتي ّ
بينهما ً

يسمح استنطاق مضمرات رمز املظلة السلطانية يف التاريخ اإلسالمي الذي يستقي منه تاريخ املغرب روحه وجذوره ،باستنتاج

تعبريا غري مبارش عن هيبة الدولة وقوة الحاكم وثبات نظامه ،وهو ما أنتج بعض املعتقدات السائدة ،منها أن انكسار هذه املظلة ،أو
كونها
ً

يعد نذير شؤم عىل الدولة وعىل السلطان نفسه .وورد يف بعض النصوص األندلسية أن املظلة التي كانت توضع عىل رأس
سقوط حاملها ّ

توجهه ملحاربة املتمردين
الحاكم األندليس عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن األوسط (300-275هـ919-888 /م) انكرست يف أثناء ّ
عىل حكمه ،فكان ذلك عالمة عىل هزيمته التي تحققت عىل صعيد الواقع.

كما ورد يف إحدى املرويات التاريخية أن السلطان املغريب محمد بن عبد الله (1204–1171هـ1790-1757 /م) خرج لحضور صالة

العيد ،فسقط حامل املظلة ،وانكرست عصاها ،فكانت النتيجة وفاة السلطان بعد ثالثة أيام من هذا الحدث ،ما جعل الذاكرة الشعبية

وتأكيدا
تختزن املثل املغريب القائل" :يطيح املظل ،يموت السلطان"( .((12فاملظلة م ّثلت يف املخيال الشعبي رم ًزا إىل قوة الحاكم،
ً
الستمرارية حكمه ،لذلك كانت ترفع فوق رأسه يف كل مناسبة بوصفها ً
دليل عىل حضوره القوي ،وعىل صالبة نظامه ،يف حني كان

انكسارها يؤول بوهن دولته ،أو نهاية حكمه.

 117مما جاء يف نص البيعة" :فبايعناه عىل ما بايع عليه رسول الله صىل الله عليه وسلم أصحابه تحت شجرة الرضوان" ،يُنظر" :نص البيعة" ،يف :الحسن الثاين ،انبعاث
أمة ،جمع وتنسيق عبد الوهاب بن منصور ،ج ( 29الرباط :املطبعة امللكية ،)1984 ،ص .182-179
ني ِإ ْذ ُي َبا ِي ُعون ََك َت ْح َت الشَّ َج َر ِة﴾ (الفتح.)18 :
 118قال تعاىلَ ﴿ :لق َْد َر ِ َ
ض ال َّل ُه َع ِن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
 119يوجد هذا املسجد يف أعىل مكة ،يف دبر دار منارة بحذاء هذا املسجد ،ونسجت حوله بعض كرامات الرسول ،ومنها حديثه مع هذه الشجرة.

 120عيل زيعور ،الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم :القطاع الالواعي يف الذات العربية ،ط ( 2بريوت :دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع ،)1984 ،ص .222
 121بالنديه ،ص .127
َ
لم ٌة' مللكية تنفيذية مطلقة" ،هسربيس ،2012/8/31 ،شوهد يف  ،2019/10/16يفhttp://bit.ly/2pX5D8J :
 122رشيد البلغيتي" ،ملني :إمارة املؤمنني 'أ ْس َ
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تعب يف رمزيتها عن رشعية امللك التاريخية وأزلية حكمه .فإذا أخذنا يف الحسبان شكلها الذي
ونميل ً
أيضا إىل أن املظلة السلطانية ّ

تتميز بعمرها الطويل الذي يمتد عرب قرون (الرشعية التاريخية) ،وترمز جذورها إىل ٍ
ماض
يماثل الشجرة ،نستشف أن هذه األخرية ّ

تاريخي عريق ،كما ترمز بجذعها الصلب إىل قوة السلطان .وتحيل بتجددها واخرضارها وأوراقها السامية إىل حارض زاهر .أما ثمارها

يعم الجميع ،وأنه منبع ال غنى عنه للخصوبة الدائمة التي ال
اليانعة ،فتعكس الداللة التي تجعل من امللك مصدر الخري والرزق الذي ّ
تنقطع ،ما يرمز إىل الحاجة إليه ،وإىل حضور نظامه يف املايض والحارض واملستقبل.

مما يعكس رمزية املظلة السلطانية يف التعبري عن استمرار املؤسسة امللكية وأزليتها ،ما تعكسه ،بتماثلها مع الشجرة ،من تقديس

يف مخيال املجتمع املغريب .فعندما يتم العزم عىل قطع شجرة ذات مكانة يف املعتقد الشعبي ،ترتفع األصوات إلدانة هذا القطع ،وتحاول
تبي استنكار الناس قطعها ،بل تزعم املعتقدات الشعبية أن الشجرة نفسها تستعيص عىل
منعه ،فتتناسل املأثورات الشعبية التي ّ

القطع( .((12ولألمر مغزاه يف الداللة عىل استمرارية النظام واستعصاء إزاحته عن الحكم.

أما رمزية التجديد التي تحملها دالالت الشجرة ،فنجدها وافرة يف الرتاث البرشي؛ إذ تحيل كلها إىل الوالدة وبداية الحياة

واملعجزة – الربكة (التي يصف بها املغاربة ملوكهم) ،وعودة الحياة واالنبعاث من جديد حتى يف ع ّز أوقات الشدة .فشجرة النخلة شهدت
(الرطب)،
تغي مسار التاريخ ،وظهرت املسيحية باعتبارها منعطفًا
ً
والدة السيد املسيح من غري أب ،ومع والدته املعجزة ّ
جديدا .أما ثمارها ُّ

فهي التي نزلت ناضجة مستوية لتهب الحياة ملريم العذراء ،وتنقذها يف لحظة العرسة ،لتبدأ مسرية حياة السيد املسيح( .((12القول نفسه
ينسحب عىل رمز شجرة اليقطني التي شُ في بها النبي يونس من جراحاته بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت ،فوهبته حياة ثانية(.((12

يند عن الحرص ،وهو ما تنطق به الحكايات الشعبية
لعل ما تقدمه الشجرة من عالمات عىل الخصوبة ،وبداية حياة جديدة ،ما ّ

التماسا للخصوبة
املغربية واألساطري ،وما ترتجمه عادات النساء املغربيات العاقرات الاليئ يلجأن إىل ربط قطعة قماش بجذع الشجرة
ً
وطلبا للولد(.((12
ً

عىل العموم ،تحمل الشجرة يف الثقافة الكونية رم َز التجديد واالنبعاث والخصوبة والنماء ،سواء تع ّلق األمر بشجرة البلوط يف بالد

والتجدد واألمل والتفاؤل(.((12
الغال ،أم بشجرة التني يف الهند ،أم بالخيزران يف اليابان( .((12كما ترمز الخرضة التي تتميز بها إىل الشباب
ّ

ً
ففي العقيدة الزرادشتية ،ترتدي املتزوجة اللون األخرض
وعموما،
تجدد الحياة ،وعىل الخصوبة واستمرار النسل والخلود(.((12
عالمة عىل ّ
ً
أثبتت الدراسات أن رمز اللون األخرض يحمل دالالت عىل الشباب والتجدد يف الحضارات البرشية كلها(.((13

سميت السماء
أما من الناحية القدسية ،فقد ظلت الخرضة التي تتميز بها الشجرة رم َز ارتباط بني السماء واألرض يف الذهنية اإلسالمية ،لذلك ّ

املفضل يف الج ّنة ،استنا ًدا إىل ابن كثري يف تفسريه اآلية الكريمة ﴿عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُند ٍُس خ ُْضرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ (اإلنسان)21 :
خرضاء( .((13وهو اللون ّ
123

124

125
126

محمد بالجي ،الرموز اآلرسة :دراسة يف الرموز والعالمات (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2013 ،ص .217
﴿و ُه ِّزي ِإ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة ُت َس ِاق ْط َع َل ْي ِك ُر َط ًبا َج ِن ًّيا﴾ (مريم.)25 :
َ
ِ
يم﴾ (الصافات.)145 :
﴿ َف َن َب ْذن َُاه ِبا ْل َع َراء َو ُه َو َسق ٌ
بالجي ،ص .245 ،228

 127بنوا لوك ،إشارات ،رموز وأساطري ،ترجمة فايز كم نقش (بريوت :عويدات للنرش والطباعة.)2001 ،
 128املرجع نفسه ،ص 73؛ سرينج ،ص .420
 129سرينج ،ص .462

130 Michel Pastoureau, Vert-Histoire d'une couleur (Paris: Seuil, 2013), pp. 48-49.

 131ابن منظور ،مج  ،5ص .88
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منهج التأويل الرمزي لقراءة التاريخ:
نحو إرشاك قارئ النص التاريخي يف إنتاج دالالته ،تشخيص نظري وتطبيقي

تاـسارد

بأنه لباس أهل الج ّنة( .((13وحتى يف تفاسري األحالم ،فإن هذا اللون رمز قوة ودين ،وحسن حال عند الله( .((13ويف الوقت ذاته ،تحيل

الخرضة إىل آل البيت الذين ينتمي إليهم امللك املغريب.

إىل جانب رمز التجدد والخصوبة والقدسية التي تعكسها خرضة الشجرة ،فإن لهذا اللون ،من الناحية النفسية ،دالالت أخرى ،فهو

هدئ من االنفعال والتوتر ،ويجعل الصدر يميل إىل الطمأنينة واالنرشاح( ،((13وهو ما يرمز إىل دور امللك يف خلق التوافق االجتماعي،
ُي ّ
وتهدئة النفوس ،وقطع دابر الفنت.

 .3دالالت رمز حصان امللك وانحناءات املبايعني
رمزيا عن القوة والشجاعة والبطولة ،حيث كانت مدن كثرية ،وال تزال ،تقيم يف
إن للحصان يف الثقافات اإلنسانية كلها
تعبريا ً
ً

ً
تمثال لحصان يرمز إىل اإلقدام والقدرة عىل كرس شوكة العدو ،كما يرمز أحيا ًنا إىل األلوهية والقدرة عىل اخرتاق السنن،
ساحاتها

تجسد الحصان
وتجاوز املألوف ،بما يف ذلك القدرة عىل الطريان يف السماء ،وهو ما تؤكده الحكايات واألساطري والصور والتماثيل التي ّ

تعده رمز الخصوبة والتجدد .وال غرو،
بجناحني ،أو يف صورة إله يجمع بني صفة إنسان وجسد حصان طائر .وكانت الشعوب القديمة ّ

يجسد رم ًزا الستمرارية الحياة ،حتى إنهم كانوا يقدمونه قربا ًنا إىل اآللهة يف أول ترشين األول /أكتوبر من كل
حيث اعتقد الرومان أنه ّ
طلبا للخصوبة.
عام ،ويحتفظون بذيله يف فصل الشتاء ً

للتحصن واملنعة
وسالحا لتخويف العدو ،وآلية
أما يف الثقافة اإلسالمية ،فالحصان يعكس ،وفق النص القرآين ،رمز القوة،
ً
ّ

والعزة( .((13ويم ّثل يف الوقت ذاته ،عالمة عىل السلطة والرثوة والجاه؛ إذ ورد ذكره يف القرآن مقرو ًنا باملال والذهب والفضة( .((13كما

حم ًال معنى الخري والربكة( .((13وتحيل معانيه يف املعتقدات اإلسالمية إىل قوة راكبه ،وامتالكه سلطة الكرامة
جاء يف املنت الحديثي ّ

دابة شبيهة بحصان
واملعجزة ،والقدرة الخارقة عىل الوصول إىل ذروة السماوات السبع :فالرباق الذي أرسى بالنبي محمدُ ،ص ّور يف شكل ّ
له جناحان طارت بالنبي يف رحلة اإلرساء واملعراج(.((13

يف الرتاث الشعبي املغريب ترمز الفانتازيا التي هي احتفال كرنفايل تشارك فيه مجموعة من الفرسان ،إىل مالحم عسكرية تاريخية

مرتبطة بالذاكرة الجماعية القبلية ،وتظهر الخيول املستعملة فيها بلباسها املزركش بأس القبيلة ومجدها .كما تحيل إىل معنى فحولة
علما أن الفرسان كانوا يف املايض من علية القوم واملتنفّذين يف املجتمع.
راكبيها ،وقوة شكيمتهم ،وثقتهم بالنفسً ،

أيضا إىل أن الحصان ظل رم ًزا إىل السلطة والجاه والهدية الثمينة التي كانت تقدم إىل
يف روايات التاريخ املغريب ،هناك ما يشري ً

اسرتضاء لهم .ويف هذا الصدد ،ورد يف رواية تاريخية أن زينب النفزاوية زوجة األمري املرابطي يوسف
املنافسني واملتمردين عىل الحكم،
ً

توا من الصحراء السرتداد ملكه ،بأن يمتطي صهوة حصانه وال
بن تاشفني ،نصحته عند مقابلته منافسه أبا بكر بن عمر ،وكان قد عاد ًّ
 132محمد عيل الصابوين ،مخترص تفسري ابن كثري ،ج  ،3ط ( 7بريوت :دار القرآن الكريم ،)1981 ،ص 584؛ بالجي ،ص .214
 133ابن سريين ،ص .355

 134سرينج ،ص .420
ون ِب ِه ع ُدو ال َّل ِه وع ُدو ُكم وآخَ ِرين ِمن ُد ِ
اط ا ْل َخي ِل ُتر ِ
﴿ 135و َأ ِع ُّدو ْا َل ُهم ما اس َت َطع ُتم من ُقو ٍة و ِمن رب ِ
ش ٍء ِف َس ِب ِ
ون ِه ْم َ
يل ال َّل ِه ُي َو َّف
ب
ه
ال َت ْع َل ُمون َُه ُم ال َّل ُه َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُت ِنفقُو ْا ِمن َ ْ
َ
َ
ِّ َ
َ َ َّ ْ َ
َّ ْ ْ ِّ َّ َ
َ
َ َّ
ْ ْ ُ
ِإ َل ْي ُك ْم َو َأن ُت ْم َ
ون﴾ (األنفال.)60 :
ال ُت ْظ َل ُم َ
ِ
﴿ 136الصا ِب ِرين والص ِ
ين ِب َ
األ ْس َحا ِر﴾ (آل عمران.)17 :
ني َوا ْل ُم ِنف ِق َ
ني َوا ْلق َِان ِت َ
اد ِق َ
ني َوا ْل ُم ْس َت ْغف ِر َ
َ َ َّ
َّ
 137قال الرسول" :الخيل معقود يف نواصيها الخري إىل يوم القيامة ،األجر واملغنم" ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،مج  ،2حديث 2852
(القاهرة :دار الفجر ،)2005 ،ص .301
 138ورد عند البخاري أن الرباق دابة حجمها بني الحمار والبغلُ ،ينظر :املرجع نفسه ،مج  ،3حديث  ،3887ص .62
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نائبا له يف الحكم .كما طلبت
ينزل عنه عند مفاوضة منافسه،
ً
تعبريا عن شكيمته التي ال تلني ،وعدم تنازله عن السلطة ،رغم أنه كان ً
تمرد ،وهو ما فهم الخصم دالالته ،فاستسلم لألمر الواقع(.((13
منه أن يقدم إليه الخيول هدايا للحيلولة دون تفكريه يف أي ّ

تعبريا عن
تأسيسا عىل هذه املرجعية التاريخية ،يمكن تأويل ركوب امللك املغريب الحصان يف أثناء طقوس حفل البيعة ،بوصفه
ً
ً

سلطة املتغلب (راكب الحصان) وقوته ومناعة حكمه وحصانته ،وخضوع املبايع لسياسة األمر الواقع .كما أنها تعبري عن محاولة إبراز
الذات السلطانية بوصفها ذا ًتا خارجة عن املألوف ،وقادرة عىل التسامي والتعايل بتشبهها بالنموذج النبوي الذي أرسي به نحو السماء،

وكلها إشارات تهدف إىل تلميع صورة السلطان ،وإبراز صالبة نظامه ،وزرع الهيبة يف نفوس الرعية.

ٍ
ٌ
ومستظل باملظلة السلطانية ،من تعبري رمزي عن قوة النظام وتشبثه
ممتط صهوة جواده
ال تخلو انحناءات املبايعني للملك وهو

بنظرية التأليه ،فهو يتم ّثل من خالل االنحناءة التي تشبه الركوع يف الصالة مقولة "السلطان ظل الله يف األرض" ،ويؤكد سيادته الدينية

املطلقة عىل ممثيل الشعب ،ومن خاللهم عىل الشعب برمته ،بخضوعهم غري املرشوط لـ "سيطرته النافعة"( .((14فاملنحني أمام امللك،

فعليا ،مع من يمثلهم من املواطنني ،تحت حماية أمري املؤمنني ،واستظل بظله املرموز إليه باملظلة السلطانية.
يتم ّلكه إحساس بأنه دخل ً

يحد من أي طموحات يمكن أن تخطر بباله للتمرد ضد راكب الفرس( ،((14ألن هذه
ويكون لهذا الشعور وقع عميق عىل املبايع؛ إذ ّ
دينيا ،يصعب الخروج من دائرته ،وتصبح أي رضبة موجهة ضده ،بفعل هذا الرتابط
االنحناءة الجماعية دليل عىل "إجماع" يغدو
ً
التزاما ً
وخروجا عن الوازع الديني.
بني السيايس واملقدس" ،رضبة مد ّنسة"( ،((14ومرو ًقا
ً

أما الصيحات التي ُير ّددها العبد بعد انحناءة املبايعني ،نيابة عن امللك ،فمشحونة باملعاين الرمزية التي تصبح بموجبها عالقات

الخضوع والطاعة مبنية عىل كسب رضا امللك والتقرب إليه لتحقيق املكاسب( ،((14ودخول املبايع يف عالقة تبعية قانونية ملزمة للسيد

األعىل الذي هو الحاكم ،باإلخالص له والقبول بسلطته املطلقة األبدية(.((14

من خالل مقارنة طقوس البيعة ،املرجع يف اإلسالم ،مع البيعة السلطانية املغربية ،يتضح أن األخرية ال تتشبث بالتقليد األصيل

جديدا بشكل مستحدث
إخراجا
سوى يف عمقه الرمزي الديني ،ويف مقابل ذلك ،تسعى لـ "إعادة صوغ التقليد" ،وإخراج مشهد السلطة
ً
ً
يعانق رموز الحارض ،من دون أن ينفصل عن املرجعية التاريخية العريقة يف تركيبة مبدعة بإتقان.

قبل الختم ،وبحكم أهمية موضوع املناهج ،نويص بتأسيس مراكز علمية ومعاهد ومجالت متخصصة يف دراسة املناهج ،وإنشاء

مكتبات إلكرتونية ُتعنى بهذا الجانب يف أنحاء الوطن العريب كلها ،وتنظيم لقاءات فرعية لتعميق البحث فيه.

 139أحمد بن محمد بن عذاري املراكيش ،البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ،تحقيق ومراجعة إ .ليفي بروفنسال وج.س .كوالن ،ج ( 4بريوت :دار الثقافة،
 ،)1980ص .25

 140هو تعبري استعمله بالنديه يف دراسته حول املمالك األفريقية لتفادي فوىض فرتات شغور العرشُ ،ينظر :بالنديه ،ص .136
 141محمد الطوزي ،امللكية واإلسالم السيايس يف املغرب ،ترجمة محمد حاتمي وخالد الشكراوي ،مراجعة عبد الرحيم بنحادة (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة،
 ،)2001ص .73
 142بالنديه ،ص .135
 143الطوزي ،ص .74

 144وهو ما تعكسه عبارة "الله يرىض عليكم ،قالكم سيدنا" التي يرددها أحد العبيد املرافقني للملك يف أثناء حفل البيعة.
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خامتة مفتوحة عىل بداية
انصب املنجز التحلييل الذي ّركبنا به هذه الدراسة عىل أطروحة تجمع بني آليتني لالشتغال ،نحسب أنهما تحتالن خانة مهمة يف
َّ

سؤال املنهج التاريخي :أوالهما اختبار مدى نجاعة التفكري يف مايض اإلنسان وفحصه ومساءلته ،ال بوصفه حيوا ًنا ناطقًا ،بل بوصفه
ٍ
حسية ،تاريخ ال ُيقرأ باللغة املتداولة ،إنما
معان
ومنتجا لتاريخ عالمايت  -إشارايت يبوح بكل ما يختزنه عامله الروحي من
حيوا ًنا رام ًزا،
ً
ّ
جس نبض فكرة إرشاك القارئ /املؤرخ يف فهم هذا العالم "الاللغوي" الذي يقبع
يفهم بالعالمة واإلشارة .أما اآللية الثانية ،فمحاولة ّ
بعيدا عن "الوصاية"
وراء النص التاريخي ،وتأويل رموزه الستخراج املساحات غري املرئية ،والوصول إىل املمكن واملحتمل يف التاريخً ،

التي تفرضها سلطة كاتبه.

حد ما هذه الغايات ،ألنه يسعى إلقامة عالقة جدلية بني العقل
تبي من ثنايا هذه الدراسة أن منهج التأويل الرمزي يحقق إىل ّ
ّ

والرتاث ،والعلم والروح ،يف فهم دالالت النصوص .كما أنه يروم إرشاك قارئ النص املرموز يف إعادة إنتاج معناه ،واستخراج دالالته

حد تعبري غادامري .وبهذا
وتفهمه ،ثم تأويله ،وإقامة روابط تفاعل وحوار معه "حتى ال نرتكه يتكلم وحده" ،عىل ّ
املمكنة عن طريق فهمه ّ

مساهما يف بناء
التفاعل والحوار الطويل واملستمر ،الهادف إىل استكشاف رمزية النص ،يصبح املؤرخ ،بوعيه وكفاءته ،متم ّل ًكا للنص،
ً
ومنتجا له من جديد.
معانيه ودالالته الثاوية،
ً

مربع اإلبداع ،ألن النص يف التأويل
بقدر ما ُي ّ
مكم ًل النص ومستكشفًا بياضاته ،فإنه يرقى باملؤرخ إىل ّ
عد هذا "اإلنتاج الثاين" ّ

جوهريا يف إعادة بناء
مكو ًنا
ً
الرمزي يمتد يف ذات املؤرخ ،واملؤرخ يخرج ذاته ليمتد يف النص يف تعالق جديل .وبذلك يصبح هذا املنهج ّ
تلف رموزه.
النص التاريخي ،من خالل إزالة الغشاوة التي ّ

باملثل ،أوضحنا يف هذه الدراسة أن منهج التأويل الرمزي لم ينشأ من فراغ ،بل من متابعة مناهج املدرسة الوضعانية والتاريخانية،

بكشف نقائصها وسلطتها التوجيهية للكتابة التاريخية ،واختبائها وراء املوضوعية وسلطة املعرفة ،وتكبيل الحرية املنهجية للمؤرخ.
حكرا
وعىل العكسّ ،بينا أن هذا املنهج يسعى إىل توسيع دائرة البحث التاريخي لتغطية مساحات معرفية متشعبة ،كانت ،من قبل،
ً
عىل بعض العلوم ،وإىل إعادة ترتيب آليات اشتغال املؤرخ بما ّ
يمكنه من استكشاف "البنية املخبأة" ،واملمكنات الالواعية يف التاريخ.
أيضا أن منهج التأويل الرمزي يرتكز عىل مرتكزين جوهريني :فهم النص الرمزي
كما ّبينا يف سياق املنجز التحلييل لهذه الدراسة ً

وتفهمه ،ثم ربط آليات الفهم باملوروث الثقايف ،وبمفاهيم الحارض التي تستقي منها الذات املؤولة فهمها ،وتبدع نوعية األسئلة التي
ّ
تطرحها عىل النص أو الوثيقة.

ختمنا هذه الدراسة املتواضعة بمحاولة تطبيقية اسرتشدنا خاللها باملرتكزات النظرية ملنهج التأويل الرمزي ،بهدف قراءة الدالالت

الرمزية لنموذج تاريخي ،اخرتنا له طقوس احتفاالت البيعة يف تاريخ املغرب الراهن ،لرصد ما تحمله تلك الطقوس من شحنات رمزية،

وقراءة معانيها املضمرة ،اعتما ًدا عىل مقولة "التاريخ الفاعل" لغادامري ،فاستقينا دالالت تلك الرموز املصاحبة لطقوس البيعة من قلب
جس النبض بشأن مبدأ
التاريخ والرتاث املغربيني ،ومن الذات اإلنسانية يف بعدها الكوين .وال نزعم أن سقف دراستنا تجاوز مرحلة ّ

التجديد املنهجي يف مسار الفكر والتاريخ العربيني ،ألن أسئلة عدة وملفّات أخرى رديفة ال تزال تنتظر الفحص والتنقيب يف أبحاث
مستقبلية ،فإن أصبنا فذلك غاية املراد ،وإن أخطأنا فأجر االجتهاد.
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حقــل "دراســات الذاكــرة" يف العلــوم اإلنســانية
 حضــور غــريب وقصــور عــريب:واالجتامعيــة
Memory Studies in the Social Sciences and
Humanities: International Interest, Arab Neglect
،ت ُعــ ّرف هذه الدراســة حقل دراســات الذاكرة بوصفه مجمــوع مقاربات "بينتخصصيــة" يف العلوم اإلنســانية واالجتامعية

ما من التخصصات العلمية
ً  ج ّرت إليهــا اهتام،تتعامــل مع التصورات املجتمعيــة للاميض الجمعي بأدوات منهجية متنوعة
 يُــرز املحور األول كيفية تبلور. مل يصل صداه عىل النحو املطلوب إىل املامرســة البحثية العربية،املختلفــة يف الغرب

 عرب تقديم نبذة بشــأن أهم النظريات التأسيســية التي وضعها كل من موريس هالبفاكس وبيري نورا وأسامن،هذا الحقل
 وعىل هذا األســاس يتطرق كل مــن املحور الثاين والثالــث والرابع إىل دراســات الذاكرة يف العلــوم التاريخية.وريكــور
 يف حني يهتم املحور الخامس بوضع الدراســات الذاكراتية يف العلوم االجتامعية، عىل التــوايل،واالجتامعيــة واألدبية

 ثم تختم الدراسة مبجموعة مقرتحات لتعزيز، لينتهي إىل وجود قصور عريب يف هذا امليدان البحثي،واإلنسانية العربية

.التعامل العريب مع هذا الحقل العابر للتخصصات

. البينتخصصية، العلوم اإلنسانية، دراسات الذاكرة، الذاكرة الجمعية:كلامت مفتاحية

This paper introduces the field of memory studies as the sum of interdisciplinary approaches in the human and
social sciences considering the social perceptions of the collective past with modern methodological tools. This
field has attracted academic interest from various disciplines in the West but has not enjoyed the same resonance
in Arab research. The first section describes the formation of this field, presenting an overview of the most
important theories that shaped it – including those of Halbwachs, Nora, and Assmann. The subsequent sections
focus in turn on sociological, historical and literary studies of memory, while the final section reviews the status
of memory studies in Arab social sciences and humanities, concluding that there is a major Arab neglect of this
field. The conclusion presents a number of recommendations on how to overcome this.
Keywords: Collective Memory, Memory Studies, Humanities, Interdisciplinarity.
. حاصل عىل درجة الدكتوراه يف األدب األملاين من جامعة دوسلدورف،* أستاذ اللغة العربية يف التعليم العمومي األملاين
Teacher of Arabic Language in the German state school system. He holds a PhD in German Literature from Düsseldorf
University.
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مقدمة
حاليا بـ "دراسات الذاكرة"
يشهد املشهد البحثي يف الغرب ،منذ العقود األخرية إىل يومنا هذا ،طفرة غري مسبوقة يف ما بات ُيعرف ً

 ،Memory Studiesوهو تعبري جامع يحيلنا عىل مقاربات علمية متنوعة ،ذات طبيعة "بينتخصصية" ،تسعى إىل التعامل مع "الذاكرة"
اإلنسانية يف ُبعديها ،املجتمعي والجمعي ،والبحث يف عالقتها بالظواهر البرشية املختلفة التي تهتم بها العلوم اإلنسانية واالجتماعية،

أن ال ثيمة بحثية استطاعت إعادة إرجاع الرتابط الكالسييك القديم بني العلوم اإلنسانية – االجتماعية
بل حتى الطبيعية ،إىل درجة ْ
ً
مشرتكا لحقول معرفية متنوعة .وأكرث من هذا تتميز دراسات الذاكرة،
موضوعا
والعلوم الطبيعية ،مثلما فعلته "الذاكرة" التي صارت
ً

ً
متواصل
إضافة إىل طبيعتها البينتخصصية ،بسم َتي الدينامية واإلبداع ،عىل املستويني التنظريي واملنهجي ،وهو ما أتاح لها امتدا ًدا

ابتداء من أواخر سبعينيات القرن العرشين،
يف حقول معرفية متنوعة ،يعكسه اإلنتاج العلمي املرتاكم ،واالزدهار الالفت الذي رافقه،
ً

معربا ،يف الوقت ذاته ،عما وصفناه سابقًا بـ "املنعطف الذاكرايت"((( ضمن هذه العلوم يف الغرب.
ً

يقابل هذا االهتمام األكاديمي بالذاكرة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية الغربية ،إشكالية التعامل العريب الضعيف مع هذا التوجه

ظهورا الف ًتا؛ بسبب غياب
البحثي الجديد .وعىل الرغم من وجود بعض االستثناءات ،يظهر القصور العريب يف مواكبة هذا التطور املعريف
ً

ً
مستقل بذاته ،عىل الرغم من العدد الذي ال يستهان به
وأكاديميا
بحثيا
وعي إبستيمولوجي عريب بأهمية هذا الحقل ،بوصفه
ً
ً
اختصاصا ً

من مراكز األبحاث العربية املهتمة بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية .لهذا ،تسعى الدراسة ،إىل جانب توصيف هذا التأخر العريب يف ميدان
الهوة الذاكراتية ،إىل التعريف بهذا املجال الرضوري للمشهد األكاديمي العريب ،بالنظر إىل
دراسات الذاكرة ،واقرتاح ُسبل لردم هذه ُ

أيضا ،من خالل توصيف أهم النظريات والتوجهات البحثية
أهمية موضوع الذاكرة يف مايض الوطن العريب وحارضه ،بل يف مستقبله ً
الراهنة يف هذا الحقل ،وهو ما يتيح لفت انتباه الباحثني العرب يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية نحو هذه الوجهة البحثية الرحبة ،وذلك
عرب التعامل مع التساؤالت اآلتية:

ӵما حقل "دراسات الذاكرة"؟ وما أسسه التنظريية؟
ӵما أهم مجاالت اشتغال هذا الحقل يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟
حاليا يف هذا الحقل املتعدد التخصصات؟
ӵما أهم التوجهات البحثية السائدة ً
ӵما ُسبل ردم الهوة الذاكراتية العربية؟

لإلجابة عن هذه التساؤالت ،تعتمد الدراسة عىل منهجية الدراسة الوثائقية يف ثالث خطوات :أوالها دراسة مجموعة محددة

من أهم األدبيات التي اهتمت بدراسة نشأة ميدان دراسات الذاكرة ،وتطوره ،ووضعه الحايل ،إىل جانب مناقشة أولية ألهم املقاربات

التأسيسية املرتبطة به ،ثم تقديم توصيف له ،بما هو توجه بحثي حديث يتسم بالتنوع التنظريي والخصوبة املعرفية والتعدد املنهجي.
وثانيتها خطوة ُمقا ِرنة ،تحاول تقديم توصيف مبديئ للتأخر العريب عن هذا الركب البحثي ،وال سيما يف علوم االجتماع والتاريخ والعلوم
األدبية ،ثم نناقش ُسبل اللحاق العريب بهذا املشهد البحثي يف الخطوة الثالثة.

1

زهري سوكاح" ،السياسة والذاكرة الجمعية :عالقة تنافر أم تجاذب؟" ،مجلة الناقد للدراسات السياسية ،العدد ( 1أكتوبر  ،)2017ص .37
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حقل «دراسات الذاكرة» يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية:
حضور غريب وقصور عريب

تاـسارد

أول :من "الذاكرة" إىل "دراسات الذاكرة"
ً
 .1الذاكرة بوصفها قضية فكرية :نبذة تاريخية موجزة
ُيعد التفاعل مع مفهوم الذاكرة الذي يصفه جاك لوغوف  Jacques Le Goffبـ "املفصيل"((( ،من أقدم االنشغاالت الفكرية

لإلنسان ،وال سيما من زاوية نظر فلسفية تمثلت يف أفكار كل من أفالطون وأرسطو وأوغسطني الذين تعاملوا مع الذاكرة البرشية
أساسا .وبخالف أفالطون الذي يرى أن املعرفة هي الذاكرة والتذكر ،بمعنى أن تعلم اإلنسان ما هو إال ُّ
تذكره ملا
يف صيغتها الفردية
ً

(((
عتربا
كان يعرفه سابقًا قبل والدته (أي عالم املُثل)  ،ينطلق أرسطو من فكرة مفادها أن الذاكرة هي انفعال عرب اإلحساس املبارشُ ،م ً
(((
ميز بني الذاكرة الحسية والفكرية؛ ففي حني "ترتبط األوىل
أن التذكر يحدث عرب تداعي األحاسيس واألفكار  .أما أوغسطنيُ ،
في ّ

باملحسوسات" ،عرب الحواس الخمس ،ترتبط الثانية بـ "املعارف واألدب والعلوم واألمور التجريدية"((( .إال أن االهتمام بالذاكرة يف
ً
وصول إىل
التفكري الغريب لم ُيقرص عىل الرتاث اإلغريقي ،وإنما تعداه إىل الحقبة القروسطية ،إىل القرنني السابع عرش والثامن عرش،

واضحا بموضوع الذاكرة؛ فبينما يربط فرويد الذاكرة
فكريا
اهتماما
القرنني التاسع عرش والعرشين .ويف سياق القرن التاسع عرش ،نالحظ
ً
ً
ً

بالالوعي ،فيعتربها "مجمل األحداث املنسية واملشاعر واالنطباعات واملُتع والرشوخ والهواجس واملخاوف واألهوال التي اعتورت حياة

مستودعا للذكريات الجامدة ،بل هي نخبة من األحاسيس تستثري
اإلنسان"((( ،يرى هرني برغسون ،عكس ذلك ،أن الذاكرة "ليست
ً

العديد من املشاعر"(((.

غري أن البداية الفعلية لحقل دراسات الذاكرة ،وال سيما يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،لم تنطلق إال يف أواخر سبعينيات

جراء إعادة اكتشاف نظرية "الذاكرة الجمعية"  La mémoire collectiveلعالم االجتماع الفرنيس موريس
القرن املايض ،وذلك من ّ

هالبفاكس  ،)1945-1877( Maurice Halbwachsوهي ُتعترب أول انطالقة بحثية للتعامل العلمي الدقيق مع مفهوم الذاكرة ،بوصفها

اهتماما مكثفًا من مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية املختلفة ،تمثلت يف بروز نظريات
ظاهرة مجتمعية ذات بعد جمعي ،اسرتعت
ً
ومقاربات ذاكراتية حديثة((( ،ويف مقدمتها "أماكن الذاكرة" للمؤرخ الفرنيس بيري نورا  ،Pierre Noraونظرية "الذاكرة الحضارية" ليان

أسمان  ،Jan Assmannإضافة إىل الكتابات الفلسفية  -السياسية لبول ريكور  Paul Ricœurحول الذاكرة ،وقد جاءت كلها يف سياق

تزايدا
حاليا األساس النظري واملنهجي للدراسات الذاكراتية ومخرجاتها .وهكذا نجد
ً
أحداث كربى شهدها التاريخ املعارص ،وأضحت ً

ّ
مطر ًدا يف عدد الدوريات العلمية املتخصصة يف دراسات الذاكرة((( ،ويف السالسل العلمية( ،((1واملراكز الدولية البحثية( ((1واملؤتمرات
2

جاك لوغوف ،التاريخ والذاكرة ،ترجمة جمال شحيد ،سلسلة ترجمان (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .101

4

املرجع نفسه ،ص .54

3
5
6
7
8

9

10
11

جمال شحيد ،الذاكرة يف الرواية العربية املعارصة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2011 ،ص .52

املرجع نفسه ،ص .61

املرجع نفسه ،ص .75

املرجع نفسه ،ص .78

تفرق هذه الدراسة بني مفهومَي "ذاكرايت" و"ذاكري" ،فبينما يُقصد باألول كل تعامل يتخذ من الذاكرة موضوعًا له ،يُقصد بالثاين كل ما يمكن أن ننسبه إىل الذاكرة.
لعل أشهرها.Memory; Memory Studies; Journal of Memory and Language :
حاليا.Media and Cultural Memory :
لعل أهمها ً
ويف مقدمتها:

Centre for the Study of Cultural Memory, Warwick Centre for Memory Studies (CRM), Center for Interdisciplinary Memory Research (CMR).
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السنوية( ،((1واملشاريع البحثية البينتخصصية( ،((1إضافة إىل املعاجم التخصصية ،وغريها من املنشورات العلمية التي تغطي معظم

االتجاهات البحثية لهذا الحقل ،بل لقد أسهم هذا الزخم البحثي يف تداخل كثري من الحقول املعرفية والتخصصات العلمية يف ما بينها
حاليا بني العلوم االجتماعية والتاريخية واألدبية يف بوتقة البحث الذاكرايت .ويعكس
طوال العقود األخرية ،وال سيما التواشج الحاصل ً

هذا األخري "أهمية الرهان الذي تمثله الذاكرة الجمعية" ،بحسب تعبري لوغوف ،وال سيما بعد "تطور املجتمعات يف النصف الثاين من
القرن العرشين"(.((1

 .2نظريات الذاكرة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية
عىل الرغم من التنوع الشديد يف حقل دراسات الذاكرة الذي تعكسه وفرة الكتابات التنظريية واألبحاث امليدانية ،فإن معظمها

غالبا ما يستند إىل كتابات هالبفاكس ،بوصفها منطلقًا.
 -وعىل اختالف انتماءاتها التخصصية ً -

أ" .الذاكرة الجمعية" ملوريس هالبفاكس

عىل النقيض من التمثالت السائدة  -يف عرصه  -التي كانت تحرص "التذكر" يف األفراد ،من جهة كونه عملية نفسية خالصة

فحسبّ ،نبه هالبفاكس إىل اإلطار املجتمعي للتذكر الفردي الذي يحتل مكا ًنا ضمن املحيط االجتماعي ،بوصفه نتيجة بديهية لتفاعل

الفرد مع محيطه .ويف هذا السياق يقول هالبفاكس يف كتابه األطر االجتماعية للذاكرة (" :)1925عندما نقرأ أمهات الكتب يف علم

ً
النفس التي تعالج مسألة الذاكرة ،ما يدهشنا أن اإلنسان فيها يظهر كائ ًنا
معزول"( ،((1مضيفًا يف موضع آخر من كتابه الذاكرة الجمعية:

"إال أن ذكرياتنا تبقى جمعية ،ويذكرنا بها اآلخرون ،مع أنها أحداث ُعنينا بها وحدنا ،وأشياء رأيناها وحدنا ،ذلك أننا لسنا يف الحقيقة

وحيدين البتة"( .((1ولهذا ،يرى هالبفاكس أن املرء يتمكن من خالل الحوار مع اآلخر ً
(مثل ،مع أفراد األرسة واألصدقاء وغريهم)

مستخلصا أن عملية التذكر الفردية ،عىل الرغم من طابعها البيولوجي ،ال
من استذكار خربات ومحطات مهمة يف مساره الحيايت(،((1
ً

يمكن أن تتحقق من دون إطار اجتماعي معني يلفّها( .((1ومن هنا ،فإن هذا اإلطار االجتماعي يؤسس لنسق جمعي ،يجعل التجارب
(((1
الذاتية للفرد قابلة للتذكر وللتفسري
سمي هالبفاكس هذا النسق التذكري الجمعي "الذاكرة الجمعية" ،وهي ،بحسبه ،رشط
جمعيا ُ .ي ّ
ً

الحظ ربط هالبفاكس بني الذاكرة
رضوري لوجود هذه الجماعة نفسها؛ ذلك أنها تؤسس لهويتها عن طريق فعل التذكر الجمعي .وهنا ُي َ

والهوية،
معتربا أن الهوية الجمعية ما هي إال نتيجة لتفسري مشرتك للمايض الخاص بهذه الجماعة(((2؛ ذلك أن ما ُيستعاد عىل مستوى
ً
هوياتيا إىل هذه
ما فوق الفردي ما هو إال استجابة لـرغباتها ومصالحها اآلنية .واملشاركة التذكرية  -الجمعية تعني أن املشارك ينتمي
ً

فإن الذاكرة الجمعية ملجتمع ،أو جماعة ما ،هي أكرث من تذكر للمايض ،إنها يف األساس تعبري هويايت
الجماعة( .((2وعىل هذا األساسّ ،
12
13

من أشهرها.Annual Conference of the Memory Studies Association :

مثل مرشوع "الذاكرة يف املدن الكربى :التذكر ،والتمدن والجندر يف أمريكا الالتينية"

Memoria in der Megacity: Erinnerung, Urbanität und Geschlecht in Lateinamerika.

14

لوغوف ،ص .166

16

الجمعية ،ترجمة نرسين الزهر (دمشق :بيت املواطن ،)2016 ،ص .4546-
موريس هالبواش [هالبفاكس] ،الذاكرة
ّ

15

17
18
19
20

21
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تاـسارد

عشوائيا ،وهذا ما يشري إليه هالبفاكس بقوله" :الذاكرة ال تقوم
صورا طبق األصل للمايض
عن سياق مجتمعي معني؛ إذ إنها ال تسرتجع ً
ً

بإعادة إحياء وبعث املايض ،بل تقوم بإعادة تشكيله يف زمن الحارض […] التذكر هو عملية إعادة بناء املايض بمساعدة الحارض"(.((2

ويف هذا الصدد ،اعتمدت غالبية موسوعات علم االجتماع الغربية ،يف تعريفها لهذا املفهوم الجديد ،عىل تصور هالبفاكس للتذكر

يعرف قاموس علم االجتماع الذاكرة الجمعية بأنها "مجموع التوافقات الرمزية والفعلية بني أفراد مجتمع ماُ ،تنتج
الجمعي؛ إذ ّ
أرضية للعالقات االجتماعية بني األفراد ،ومن ثم تتيح تشكل الجماعة الذهنية الواحدة ذات املصلحة املشرتكة .وبهذا تكون الذاكرة

الجمعية هي ذاك اإلطار املُلزم للذاكرات الفردية"( .((2يف حني يضيف معجم علم االجتماع" :يف املجتمع املتعدد ينتمي الفرد إىل
مجموعات عديدة ،ومن ثم فإنه يشرتك يف ذاكرات جمعية متنوعة"( .((2ومن املالحظ هنا أننا ال نجد تعريفات للمفهوم نفسه يف املعاجم
السوسيولوجية العربية(.((2

ب" .أماكن الذاكرة" لبيري نورا
أيضا عند املؤرخ الفرنيس بيري نورا ،فقد احتفى باملفهوم الهالبفاكيس
التصور نفسه لوظيفة الذاكرة يف مستواها الجمعي نجده حارضًا ً
ّ

للذاكرة الجمعية حينما اعترب أنها" :ما يتبقى من املايض يف الحياة التي تعيشها املجموعات ،أو ما تفعله هذه املجموعات باملايض"(،((2

"كث
يشدد ،يف الوقت ذاته ،عىل أنه لم تعد هنالك إمكانية ،يف عرصنا الحايل ،لحضور الذاكرة الجمعية ،بقوله يف جملته الشهريةُ :
إال أنه ّ
الحديث يف عرصنا هذا عن الذاكرة الجمعية ،وهذا مرده ً
أصل إىل غيابها املطلق ،أي لم يعد هنالك وجود ليشء يحمل هذا االسم"(.((2

وعىل هذا األساس ّركز نورا يف تحليله للوظيفة الهوياتية للتذكر الجمعي عىل ما اعتربه البديل الحيس من الذاكرة الجمعية ،أي ما
ً
وأعمال
ونصبا تذكارية
ين عمرانية
سماه "أماكن الذاكرة"  Les Lieux de Mémoireالتي تشمل ،يف نظره ،فضاءات جغرافية ومبا َ
ً

وأياما تذكرية ،ومؤلفات ونشاطات رمزية؛ وهكذا ُتعترب ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،باريس ،والعلم
فنية ،وكذلك شخصيات تاريخيةً ،
وأيضا كتاب مقال عن املنهج  Discours de la méthodeمن أماكن الذاكرة يف فرنسا(.((2
الفرنيس ،والرابع عرش من يوليو /تموزً ،

ذاكريا ،هي :البعد املادي،
ولتوضيح فكرته ،يتحدث نورا عن ثالثة أبعاد محورية تجعل من اليشء امللموس ،أو املفهوم املجرد ،مكا ًنا
ً

والبعد الوظيفي ،والبعد الرمزي( .((2والبعد املادي ألماكن الذاكرة يجب أال ُيحيل ،بحسب تعبري نورا ،عىل اقتصار هذه األماكن عىل

كل ما هو مادي وملموس وذو طبيعة مادية فحسب ،مثل البنايات أو اللوحات الفنية أو املؤلفات وغريها .فأحداث تاريخية ،أو دقائق
أيضا عىل بعد مادي ج ّ
يل؛ ألنها ،بحسبه ،عبارة عن مقطع مادي من فرتات ووحدات الزمن.
صمت إلحياء ذكرى شخص ميت ،تتوفر ً
وظيفيا ،بمعنى أنها ُتحقّق وظيفة محددة ضمن املنظومة االجتماعيةُ ،
فكتب شهرية يف فرنسا ،مثل
بعدا
كل هذه املوضوعات تمتلك ً
ً

كتاب تاريخ فرنسا  Histoire de Franceللمؤرخ إرنست الفيس ُ ،)1922-1842( Ernest Lavisseوضعت يف بادئ األمر قبل أن
22
Maurice Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis (Frankfurt: Fischer, 1991), p. 55. Original: Maurice Halbwachs, La Mémoire collective,
Préface de Jean Duvignaud, Introduction de J. Michel Alexandre, Bibliothèque de sociologie contemporaine (Paris: PUF, 1950).
Karl-Heinz Hillmann, Wörterbuch der Soziologie, 5th ed. (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2017), p. 263.

23

Werner Fuchs-Heinritz et al. (eds.), Lexikon zur Soziologie, 5th ed. (Heidelberg: Springer, 2011), p. 225.

24

ينطبق هذا ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،عىل معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ملحمد الجوهري .والخصاص نفسه نجده حتى يف املعاجم املعربة ،مثل معجم
25
مصطلحات علم االجتماع لجيل فرييول ،واملعجم النقدي لعلم االجتماع لريمون بودون ،وفرانسوا بوريكو ،وموسوعة علم االجتماع لجوردن مارشال.
26

لوغوف ،ص .162

Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Wolfgang Kaier (trad.) (Frankfurt: Fischer, 1998), p. 11.

27

Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen: Eine Einführung (Stuttgart: J.B. Matzler; Springer, 2005), p. 23.

28

Nora, p. 32.

29
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مدرسيا ضمن دروس التاريخ
مرجعا
ترتقي إىل درجة مكان للذاكرة ،لتحقيق هدف محدد .وهكذا ،فإن هذا الكتاب التعليمي ُيعتمد
ً
ً

أيضا ،ليك ترتقي إىل مصاف أماكن الذاكرة ،أن تكون حاملة ملعنى رمزي ،وهذا
يف املدارس الفرنسية .ويجب عىل هذه املوضوعات ً

جليا حينما تنتقلً ،
مثل ،ممارسات أو أفعال معينة إىل طقوس محاطة بهالة رمزية ،فعرب هذا االرتقاء الرمزي وحده تصري هذه
يظهر ً

املوضوعات حاملة للطبيعة الجمعية  -الحضارية نفسها التي تمتلكها أماكن الذاكرة يف مجتمع ما( .((3وعىل الرغم من أن هذا التعريف
فضفاضا ،إىل حد ما ،فقد فتحت هذه النظرية آفا ًقا تنظريية جديدة ،وال سيما يف مجال البحث الذاكرايت يف
ملفهوم أماكن الذاكرة يبدو
ً
العلوم التاريخية والثقافية.

ج" .الذاكرة الحضارية" ليان أسامن
يرى عالم اآلثار األملاين يان أسمان ،ومعه زوجته الباحثة أليدا أسمان  ،Aleida Assmannأن فعل التذكر الجمعي ال يضمن

استمرارية التجارب اإلنسانية فحسب ،بل ُي ّ
مكن من تأسيس الهوية ،واملحافظة عليها ،وذلك يف بعدها الفردي أو الجمعي ،غري أن

هذا الفعل التذكري ،يف فهم الزوجني أسمان ،ال يقترص عىل املجتمعات البرشية ،كما رأينا مع هالبفاكس ،وال عىل القوميات ،بحسب
نورا ،بل يتجاوزها ليشمل الحضارات البرشية؛ فهي تقوم بدورها بالرجوع إىل ماضيها السحيق ،واستحضاره بطرق شتى من املمارسة
الذاكرية؛ من احتفاالت وطقوس جمعية ،إىل جانب تأسيس األرشيفات ،وتشييد النصب واملتاحف ،وغريها من وسائط الذاكرة يف

بعدها الجمعي .لقد سعى يان أسمان يف كتاباته عن الذاكرة والحضارة عىل نحو أعمق إىل إبراز البعد الحضاري للتذكر الجمعي،
قدم رفقة زوجته نظرية
نظاما
رمزيا .ويف هذا اإلطار ّ
برشيا ً
ً
بفحص العالقة التأثرية املتبادلة بني التذكر الجمعي ،وبني الحضارة بوصفها ً

للتذكر الجمعي يف بعده الحضاري ،وهي "الذاكرة الحضارية"  .Das kulturelle Gedächtnisولتفسريها يقرتح رضورة التمييز بني
نمطني مختلفني من أنماط التذكر الجمعي ،هما" :الذاكرة التواصلية"  ،Das kommunikative Gedächtnisو"الذاكرة الحضارية"

 .Das kulturelle Gedächtnisتنشأ الذاكرة التواصلية ،بحسب أسمان ،عن طريق التواصل اليومي والتفاعل االجتماعي العفويني،
ويظهر هنا أن الذاكرة التواصلية ،بمفهومها األسماينُ ،تحيلنا بوضوح عىل مفهوم الذاكرة الجمعية عند هالبفاكس .وعىل العكس

مر العصور .ويف ضوء هذا
من هذا النمط الذاكري  -التواصيل ،يعترب أسمان أن "الذاكرة الحضارية" هي مخزون لحضارة برمتها عىل ّ

نستشف أن الذاكرة الحضارية – عىل عكس الذاكرة التواصلية  -ترضب جذورها عميقًا يف تاريخ حضارة معينة( .((3ويف هذا السياق يحدد
أسمان وظائف الذاكرة الحضارية بقوله" :ينضوي تحت مفهوم الذاكرة الحضارية مخزون (حضاري وهويايت) خاص بكل مجتمع،

يمتد إىل حقب زمنية طويلة ،ويتكون من نصوص وصور وطقوس قابلة للممارسة باستمرار ،تخلق  -عند املحافظة عليها  -الصورة الذاتية
ويستند إليها يف أثناء لحظة وعي حضارة ما لذاتها"(.((3
لحضارة معينة [ ]...إنها معرفة جمعية حول املايضُ ،يشرتك فيها ُ

َي ْك ُمن ربح النظرية األسمانية يف التدقيق التنظريي للعالقة الرابطة بني التذكر والتأسيس للهوية الحضارية ،وهو ما يجعل ظاهرة

الذاكرة الحضارية ممكنة املالحظة والدراسة ،وتحقق شهرة انطلقت من أملانيا مع نهاية السبعينيات يف القرن املايض؛ إذ أثرت بوضوح
يف األبحاث الذاكراتية التي توالت بعد ذاك يف ميدان البحث التاريخي والدراسات الثقافية.

Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen: Eine Einführung, 3rd ed. (Stuttgart: J.B. Matzler; Springer, 2017), p. 3.

30

Ibid., p. 25.

31

32
Jan Assmann, "Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität," in: Jan Assmann & Tonio Hölsche, Kultur und Gedächtnis (Frankfurt:
Suhrkamp 1988), p. 15.
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د" .الذاكرة العادلة" لبول ريكور
ساهم بول ريكور يف التعامل الغريب مع الذاكرة ،حينما أصدر يف عام  2000كتابه الذاكرة ،التاريخ ،النسيان La Mémoire,

ً
ووصول إىل
 ،l'histoire, l'oubliففي هذا الكتاب يقتفي أثر الذاكرة يف املقاربات الغربية ،انطال ًقا من فلسفة الذاكرة اليونانية،

أيضا ،يف نهاية املطاف ،لنظرية هالبفاكس حول البعد الجمعي للذاكرة ،وإطاراتها املجتمعية،
نترصا ً
سوسيولوجيا الذاكرة الحديثةُ ،م ً

بقوله" :إننا ندين بالقرار الفكري الجريء الذي تمثل يف أنه نسب الذاكرة إىل كيان جماعي ،يسميه املجموعة أو املجتمع" ،مضيفًا:

"إن كانت الذاكرة الجماعية تستمد قوتها وديمومتها من أن ركيزتها هي مجموعة من الناس ،إال أن األفراد هم الذين يتذكرون

بما هم أعضاء يف املجموعة"( .((3ومثل هالبفاكس ونورا ،يشدد ريكور عىل التداخل الوظيفي بني البعدين الجمعي والفردي للظاهرة

الذاكرية ،وهو تداخل يفيض إىل التأسيس املستمر للهوية عرب فعل التذكر .أما النتيجة العكسية لغياب الفعل التذكري فيلخصها بقوله:

جزءا من املجموعة التي تحفظ يف ذاكرتها ذكرى ما ،فإن ذاكرتنا الخاصة بنا تذبل بسبب عدم وجود دعائم
"حني ال نعود نحن نشكل ً
ً
مفصل يف ما يمكن أن تتعرض له الذاكرة الجمعية من أعطاب عىل غرار الذاكرة
توسعا
خارجية"( ،((3وهنا نالحظ أن ريكور يتوسع
ً

الفردية ،حينما يتحدث عن "سوء االستعمال" للذاكرة ،فيصفه بأنه" :تالعب مقصود بالذاكرة والنسيان يقوم به من يملكون السلطة"،

والنتيجة هي ذاكرة يسميها "الذاكرة املتالعب بها" ،بمعنى أنها صارت "ذاكرة أداتية ،أي عوملت كأداة"(((3؛ إذ يعترب أن وظيفتها

املركزية تتمثل يف "تربير نسق نظام أو سلطة" ،فهي "تهدف […] إىل إضفاء الرشعية […] عىل […] سلطة النظام أو الحكم"(،((3

أيديولوجيا ،من خالل قوله" :وهكذا يصبح من املمكن أن نربط إساءات
وهذا ما يؤدي يف آخر املطاف إىل إنتاج ذاكرة متالعب بها
ً

استعمال الذاكرة املقصودة بتأثريات التحريف والتشويه اآلتية من املستوى الظاهري لأليديولوجيا .عىل هذا املستوى الظاهر تكون
ً
مسلحة بتاريخ 'مسموح به' هو التاريخ الرسمي ،التاريخ الذي ُيعلم ويحتفل به عل ًنا أمام الجميع"( .((3لكن
فرضا
الذاكرة املفروضة ً

أيضا إمكانية
ما الحل الذي يقدمه ريكور إزاء معضلة "هشاشة الذاكرة"( .((3يتحدث هنا عما يسميه "الذاكرة العادلة" التي تتيح ً

أيضا ،وإن مجا ًزا،
التسامح والصفح عن األذى املرتكب يف املايض ،من دون نسيانه بالرضورة ،ويصفها يف الصفحات األخرية من كتابه ً
بـ "الذاكرة السعيدة"(.((3

لم تسهم ،إ ًذا ،هذه األسس التنظريية يف لفت االنتباه األكاديمي إىل أهمية التعامل البحثي مع التذكر الجمعي ،بوصفها ظاهرة

أيضا يف فتح آفاق تنظريية وتطبيقية جديدة يف معظم مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ مثل
مجتمعية فحسب ،بل أسهمت ً
الفلسفة ،والعلوم السياسية ،والعلوم األدبية ،والدراسات الثقافية ،وأبحاث الجندر ،وعلم النفس ،وعلوم الرتبية وأبحاث الجيل ،وأبحاث

أساسا لدراسات الذاكرة يف كل من العلوم التاريخية واالجتماعية
الهجرة .وهذا ما سنتطرق إليه يف املحاور الثالثة التالية ،املخصصة
ً

واألدبية ،عىل التوايل.
33

بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة وتقديم وتعليق جورج زينايت (بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة ،)2009 ،ص .189
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ثانيًا :مبحث الذاكرة يف العلوم التاريخية
محوريا يف استحضار املايض عرب عملية التأريخ( .((4لكن
دورا
علما وميدا ًنا
ً
يتميز التاريخ ،بوصفه ً
بحثيا ،بكونه يؤدي هو ذاته ً
ً

الحظ أن اهتمام البحث التاريخي الغريب بالبعد الجمعي للذاكرة لم يربز إال يف نهاية سبعينيات القرن املايض وبداية ثمانينياته،
مبدئيا ُي َ
ً

وخصوصا
ثم جاء عقد التسعينيات الذي كان  -وال سيما بداياته  -بمنزلة مرحلة ازدهار موضوع "الذاكرة" يف ميدان الكتابة التاريخية،
ً

تحديدا ،كان بمنزلة بداية موجة التذكر،
يف فرنسا وأملانيا .وهنا يرى املؤرخ الفرنيس فرنسوا هارتوغ  François Hartogأن عام ،1989
ً
أيضا ،اهتمام كبري باألحداث التاريخية للمايض القريب ،نجم عنه
عىل الصعيد األورويب؛ إذ برز يف العلوم التاريخية ،ولدى الرأي العام ً

عد فيه الذاكرة ،بمفهومها الحديث" ،بيت القصيد" ،بحسب تعبري وجيه كوثراين( .((4ويف هذا
ما ُيعرف بـ "التاريخ الجديد"( ((4الذي ُت ّ
الصدد ،يعكس الكم الهائل من الدراسات والكتب املنشورة ،إضافة إىل العدد غري الهني من املؤتمرات البينتخصصية ،تلك الشعبية

براديغما
التي صارت تتمتع بها اإلشكاالت الذاكراتية يف ميدان العلوم التاريخية ،إىل درجة أن ثيمة الذاكرة قد صارت هي ذاتها
ً
وعموما ،يمكن إيجاز هذا االهتمام يف النقاط الثماين اآلتية :التمثالت عن املايض ،والرجوع إىل املايض بكل
جديدا ضمن هذا امليدان.
ً
ً

أشكاله ،والسياسة التاريخية ،والوعي التاريخي ،واملعرفة التاريخية ،والتقاليد ،واألفكار والخطاب العام حول املايض ،إضافة إىل تاريخ
التأريخ .وال يقترص هذا االهتمام عىل التعامل مع املحتويات الذاكرية فحسب ،بل يسعى إىل معالجة ميكانزمات الذاكرة وتأثريها يف

الحارض الذي يرتبط باملايض الحي(.((4

 .1موضوعات البحث التاريخي للذاكرة
ُيطلق عىل هذا التوجه البحثي يف فرنسا مصطلح "تاريخ الدرجة الثانية"  Histoire au second degréالذي اقرتحه نورا .أما يف

أملانيا ،فيطلق عليه اسم "أبحاث الذاكرة والتذكر"  ، Gedächtnis- Erinnerungsforschungوينضوي تحت هذا الحقل الشائع كل
اإلنتاجات العلمية املرتبطة بالذاكرة الجمعية ،والهوية الجمعية ،وأماكن الذاكرة ،والسياسة التاريخية ،وسياسات الذاكرة ،واملوروث
الثقايف ،إضافة إىل تلك املقاربات التي اهتمت بأنواع النسيان والتهميش .وعىل الرغم من هذا التنوع يف املصطلحات املفتاحية ،فإننا
ً
مشرتكا بني هذه االتجاهات البحثية ،متم ّث ًل يف التعامل مع البعد الرمزي للمايض وللمخيال الثقايف ،إضافة إىل
قاسما
نجد مع ذلك
ً

ً
إجمال ،يمكن القول إن ما يمكن وسمه بـ "البحث التاريخي
تحليل أشكال استعمال التاريخ ووظائفه وفق االحتياجات الراهنة.
للذاكرة" يهتم بثالثة محاور :أولها عمليات بناء الذاكرة ،أي مبتدأ الذاكرة وبنيتها واستمراريتها وانقطاعها .وثانيها وسائط الذاكرة ،أي

طرق انتشار الذاكرة .أما ثالثها فهو يهتم بوظائفها(.((4

40 Christian Gudehus, Ariane Eichenberg & Harald Welzer (eds.), Gedächtnis und Erinnerung: Ein Interdisziplinäres Handbuch (Stuttgart:
Springer; J.B. Metztler, 2010), p. 247.
Kornelia Kończal, "Geschichtswissenschaft," in: Ibid., p. 249.
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 .2البحث التاريخي الذاكرايت يف أوروبا الغربية :منوذجا فرنسا وأملانيا
ً
عالمة عىل التجديد الذي شهده ميدان العلوم التاريخية يف ضوء التطورات
يعترب ولوج مبحث الذاكرة إىل ميدان البحث التاريخي

االجتماعية .ومن مظاهر هذا التجديد نذكر ،عىل سبيل املثال ،ظهور التاريخ الشفوي وتأسيسه ،وأبحاث الهولوكوست ،وتاريخ

الذهنيات ،والتاريخ اليومي ،واألنرثوبولوجيا التاريخية ،والبحث املعارص يف القوميات ،والتحليل التاريخي للخطاب يف تسعينيات القرن
املايض ،وال سيما مع ميشيل فوكوً ،
فضل عن بروز إشكاالت العلوم الثقافية يف ثمانينيات القرن املايض( .((4إضافة إىل كل هذه العوامل
الداخلية املرتبطة بعلم التاريخ ،ساهمت أحداث وتحوالت مجتمعية يف أوروبا الغربية يف ازدهار مفهوم الذاكرة يف التعامل التاريخي

املعارص ،ويف ما ييل عرض ألهم إشكاليات البحث التاريخي ومناهجه يف فرنسا وأملانيا؛ إذ يتيح لنا الرتكيز عىل هذين البلدين تحديد
أجندات هذا الحقل الذاكرايت.

أ .االهتاممات الذاكراتية بالتاريخ الفرنيس املعارص
تطرق نورا يف عام  ،1978يف معجم التاريخ الجديد  La Nouvelle histoireالذي أصدره جاك لوغوف وجاك ريفيل Jacques
ّ

 Revelوروغر تشارتري  ،Roger Chartierإىل الذاكرة الجمعية من جهة كونها إمكانية جديدة للبحث التاريخي ،ثم ما لبث أن أصدر

بنفسه يف الفرتة ً 1994-1984
ضخما مكو ًنا من سبعة أجزاء ،عنوانه أماكن الذاكرة  .Les Lieux de mémoireغري أن االهتمام
عمل
ً

التاريخي بالذاكرة كان قد بدأ قبل هذا اإلصدار ،وإن كانت بداية غري واضحة ،مثل دراسات فيليب جوتارد  Phillippe Joutardالرابطة
بني الهيستوريوغرافيا ونتائج الدراسات اإلثنوغرافية ،والتاريخ الشفويُ .
وأسس يف عام  1978معهد التاريخ املعارص  IHTPيف باريس
وعموما ،هيمنت يف تلك الفرتة األوىل ثالث قضايا عىل
الذي أعلن أن اهتماماته املحورية ترتكز عىل دراسة ثقافات التذكر يف فرنسا.
ً

البحث التاريخي للذاكرة ،هي :نظام فييش ،وحرب الجزائر ،والثورة الفرنسية(.((4

ويف إطار االهتمام بتاريخ الفرتة الفيشية ُبحث بكثافة يف التاريخ التذكري للمقاومة الفرنسية  Résistanceضد االحتالل األملاين

للبلد .وقد استعان كثري من املؤرخني الفرنسيني ،يف سبعينيات القرن املايض ،بالشهادات املكتوبة واملنطوقة للمقاومني الفرنسيني ،فظهر
جليا كيف يمكن أن يتشكل ،انطال ًقا من تجميع ذكريات فردية ومعالجتها ،تأريخ ُمعرتف به وعام حول تاريخ املقاومة Le Récit de
ً

 .la Résistanceوقد اع ُتمد يف معالجة الشهادات الشفوية عىل ما ُيعرف بـ "التحليل النفيس للصدمة" ،سواء عىل املستوى الفردي
أو الجمعي .وال تزال أبحاث التحليل النفيس القائمة عىل إجراء مقابالت ذات صبغة تاريخية  -نفسية حارضة يف األبحاث الذاكراتية
حول التاريخ املعارص .غري أن هذه املنهجية ذاتها هي موضوع خالف بني املؤرخني؛ لكونها تقع عىل حدود ضبابية بني العلوم اإلنسانية

والطبيعية( .((4ويف معالجتهم ملوضوع حرب الجزائر ،اهتم باحثون بامليكانزمات االجتماعية للنسيان الجمعي ،أو ما يمكن أن نسميه
"الالتذكر" لحرب الجزائر الذي أسسته قوانني الذاكرة  Lois Mémoriellesلتجاهل هذه القضية؛ إذ ُحظر هذا املوضوع يف وسائل
اإلعالم واإلنتاج السينمايئ ،ويف املنظومة التعليمية .لهذا ،انصب اهتمام الباحثني عىل أشكال النسيان وعدم التذكر ووظائفهما ،فقد

يهمش هذه القضية؟ وملاذا؟ وما األجندات الذاكرية املضادة لهذا التهميش؟ إضافة إىل أن التوجهات التي
عما ييل :من ّ
جرى التساؤل ّ
ظهرت بعدئذ يف هذا اإلطار ،واهتمت باالستعمار الفرنيس وتصفيته ،قد باتت امتدا ًدا لهذا التوجه البحثي(.((4
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أما االتجاه الثالث ،فقد اهتم بالتاريخ البعدي للثورة الفرنسية ،وقد تكثف هذا االهتمام يف النصف الثاين من ثمانينيات القرن

املايض الذي صادف إحياء الذكرى  200للثورة الفرنسية .ويعكس العدد الهائل من الكتابات التاريخية بوضوح اشتباك العلوم التاريخية
أيضا فاعلون يف ثقافة التذكر يف بلدانهم(.((4
مع املناقشات السياسية واأليديولوجية العامة ،ويبني هذا االشتباك أن املؤرخني هم ً

ب .االهتاممات الذاكراتية  -التاريخية يف السياق األملاين املعارص
أيضا يف أواخر السبعينيات من القرن املايض ،وعىل الرغم من
لقد ظهرت الدراسات الذاكراتية يف أملانيا ضمن العلوم التاريخية ً

واقرتابا من
وضوحا
أنها لم تقارب موضوع الذاكرة مقاربة واعية وواضحة ،فإنها اع ُتربت مقدمة ألبحاث وتوجهات بحثية الحقة أشد
ً
ً

مركزيا ضمن البحث التاريخي للذاكرة ،وال سيما
موضوعا
حقل الذاكرة .وهنا يربز بوضوح االهتمام األملاين بالتاريخ املعارص ،بوصفه
ً
ً

االهتمام بالحرب العاملية الثانية وباملرحلة النازية ،وبمرحلة ما بعد الحرب التي اهتم بها ،عىل سبيل املثال ،معهد التاريخ املعارص Institut

 .für Zeitgeschichteوبعد عام  ،1989ظهرت العديد من الدراسات املعتمدة عىل مناهج التاريخ الشفويُ ،بحثت فيها ذاكرة أجيال
أيضا يف أثناء تلك الفرتة دراسات عدة لتحليل الخطاب حول تعامل األملان ،وباقي الشعوب
وجماعات سوسيوثقافية معينة ،وظهرت ً
األوروبية ،مع املحرقة يف املرحلة النازية ،وهي دراسات جرى فيها تحليل الكثري من املجموعات االجتماعية والرشوط السياسية
والتوجهات األيديولوجية التي سادت التاريخ األملاين املعارصُ .يضاف إىل هذا ،تزايد االهتمام بعدة وسائط ذاكرية ،مثل األدب واإلعالم

أساسا
أيضا فرع آخر من الدراسات الذاكراتية يف امليدان التاريخي حول املرحلة النازية وما بعدها ،وقد اهتم
وكتب التاريخ املدرسية .وبرز ً
ً
بالتعامل الرسمي الحايل مع تلك املرحلة ،وهو ما ُيعرف بـ "السياسة التاريخية" ،ويقصد بهذا املصطلح إجمايل القرارات املتخذة عىل

الصعد القضائية والترشيعية والتنفيذية يف التعامل مع املايض النازي ألملانيا(.((5

إ ًذاُ ،تحيلنا كل هذه املقاربات املشار إليها آنفًا ،سواء يف فرنسا أم أملانيا ،إىل تنوع إشكاالت البحث التاريخي للذاكرة واهتماماته،

وهي تعني ضم ًنا وجود ُعدة منهجية وتحليلية واسعة؛ إذ تظهر هنا ،إىل جانب منهجية التاريخ الشفوي ،األهمية املحورية للتحليل

التاريخي للخطاب ،وهو يمثل الطريقة التقليدية يف التعامل النقدي مع املصادر ،سواء أكانت لغوية الطابع أم نصية أم مصورة .إىل جانب

هذا ،أسهم تطور العديد من املقاربات الذاكراتية ،يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،يف بلورة نقاش داخيل يف ميدان الدراسات التاريخية،
حول ما ُسمي "املنافسة الخارجية" التي أضحت الكتابة التاريخية تواجهها من طرف فروع علمية أخرى ،مثل السوسيولوجيا والعلوم

غالبا ما تصل إىل نتائج مهمة ،حتى من الناحية التأريخية ذاتها.
السياسية التي تهتم ً
أيضا بحضور املايض ضمن الحارض ،ومن ثم فإنها ً

غري أن الجانب اإليجايب لهذا الحضور البارز لتخصصات متنوعة ضمن هذا البحث الذاكرايت الجديد هو العبور الحايل الحاصل بني هذه

التخصصات ،وهو ما يؤهل املشتغلني بالدراسات التاريخية لتقوية قدراتهم ،وال سيما البينتخصصية منها(.((5
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ثالثًا :مبحث الذاكرة يف العلوم االجتامعية
من أهم علماء االجتماع الذين أسهموا يف تعزيز التنظري االجتماعي حول الذاكرة ،نجد  -إضافة إىل هالبفاكس ًّ -
كل من ألفريد

شوتس  ،Alfred Schützونيكالس لومان  ،Niklas Luhmannمع األخذ يف االعتبار أن هالبفاكس هو وحده الذي ّ
تمكن من التأسيس
مركزيا ألبحاثه؛ لهذا يعترب أول مؤسس لعلم اجتماع الذاكرة.
موضوعا
لنظرية مخصوصة بالذاكرة ،بوصفها
ً
ً

 .1األطر االجتامعية للذاكرة عند موريس هالبفاكس
ً
تلميذا لكل من برغسون وإميل دوركهايم ،أن العالقة بني املايض والحارض
كما رأينا يف املحور األول ،اعترب هالبفاكس ،الذي كان

أثرا غري واضح املعالمُ ،يفهم يف
هي مسألة الراهنية ،فعنده ال يظهر املايض يف الحارض بصفته املتكاملة وبشكله الحريف كما كان ،بل يتجىل ً

هيأ ليكون
فإن الذكريات ،بحسبه ،ال تختزن املايض بحذافريه ،بل هي منظورية الطابع،
مالئما للحارض( ،((5ومن ثمّ ،
ً
ضوء الحارض ،بل ُي َّ

أيضا .وبما أن الذكريات
أي إنها تعيد بناء املايض ،أو أجزاء منه ،وفق منظور معني ومحدد .وبناء عىل هذا ،فالتذكر هو بناء اجتماعي للمايض ً

ً
اعتباطيا؛
أمرا
هي إعادة بناء للمايض ،فإنها تظهر كأنها "خلق جديد" له ،إال أن عملية الخلق تظل
مرتبطة ً
دائما بهدف معني ،وليست ً
ً

تحديدا الذاكرة املجتمعية التي يقتسمها األفراد عرب
لهذا ُيرجع هالبفاكس املحتوى االجتماعي للذكريات الفردية إىل سياق أكرب ،هو
ً
دائما ُم َتضمنة يف العالقات االجتماعية
ذكرياتهم املرتبطة يف ما بينها ،بوصفها ً
نوعا من املعرفة الذاكرية املشرتكة .فالذكريات الفردية تكون ً

التي ّبينها هالبفاكس يف الذاكرات الجمعية لألرسة ،أو األصدقاء واملدن والجماعات الدينية والقوميات ،وهي كلها أطر تسمح لنا بفهم

وعموما فإن الحديث عن الذاكرة الجمعية ،بمعناها الهالبفاكيس ،ليس املقصود منه أن كل
التأثري االجتماعي يف الذكريات الفردية(.((5
ً
األفراد الذين هم يف نظر هالبفاكس من حاميل الذكريات الجمعية يشرتكون الذكريات ذاتها ،بل املقصود هنا أن فعل التذكر الفردي ال

يحدث بمعزل عن األطر املجتمعية املحيطة به .وبهذا املعنى يصبح االجتماعي ً
رشطا ال محيد منه ألي إمكانية للتذكر .ويالحظ هنا أن
هالبفاكس ال يقيم تفريقًا بني األطر االجتماعية للذاكرة الجمعية ،والذكريات الفردية ،فكالهما ،يف نظره ،يف عالقة تأثرية متبادلة.

 .2مقاربات سوسيولوجية إضافية حول الذاكرة :منوذجا شوتس ولومان
عىل العكس من هالبفاكس ،رائد الدراسات الحديثة حول الذاكرة ،قارب كل من شوتس ولومان قضايا التذكر والنسيان يف إطار

فلسفيا؛ فقد ّركز
أساسا
املرشوع الفكري لكل واحد منهما عىل حدة .ويف هذا السياق هدفت أعمال شوتس إىل إعطاء العلوم االجتماعية
ً
ً

عىل مقاربة الحياة اليومية من منظور فلسفي حينما اعتربها تتغري بفعل األفراد ،أو حتى بانعدام فعلهم .ففي أثناء الترصف الفردي يستند
الفرد إىل مخزونه املعريف ،وهو مجموع الخربات املجتمعية التي يراكمها ،ولكن ال يمكن فتح هذا املخزون إال عرب مفتاح التذكر؛ إذ

عندما يقدم الفرد عىل الفعل ،فإنه يستند إىل الذكريات القبلية ،بمفهوم إدموند هورسل  .Edmund Husserlلكن هذا املخزون يتوفر عىل
ِ
كم هائل من املحتويات املعرفية الذاتية التي قد ال يستعملها الفرد
املتذكر ،فهو يستعمل ما يوافق وضعياته االجتماعية( .((5وهنا تكمن

أهمية نظرية شوتس يف فهمه للذاكرة الفردية ،بوصفها ذاكرة متأثرة بالسياق املجتمعي الذي يراكم فيه كل فرد من املجتمع خرباته،
وهذا ما يحيلنا عىل مفهوم املخزون املعريف املجتمعي املشرتك؛ إذ ينتج من التفاعل الذي يقع بني املخزونات الفردية( .((5وعىل الرغم من
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أنه ال يجوز لنا الحديث عن نظرية ذاكراتية أصيلة عند شوتس ،فإنه يمكننا مالحظة التشابه الكبري بني مفهومه عن املخزون املجتمعي
من املعرفة املشرتكة ،ومفهوم الذاكرة ما فوق الفردية ،كما يراها هالبفاكس.

من جهته ،اشتغل لومان بالذاكرة يف إطار نظريته حول األنساق االجتماعية ،وعىل عكس باقي النظريات االجتماعية ،لم تهتم

نظرية لومان باألفراد أو الجماعات ،بل ببنية العالقات االجتماعية( .((5ويرى لومان أن األنساق االجتماعية تتكون بواسطة عمليات
التواصل التي تحدث وتزول؛ فاألنساق املستمرة ،مثل املجتمعات ،تحدث فيها هذه العمليات الواحدة بعد األخرى ،وبهذه الكيفية

ً
تحول متجد ًدا إىل مجتمعات الحارض؛ ذلك أن استمراريتها تتكون من تعاقب األحداث التواصلية املتوالية ،وال
تتحول املجتمعات

يمكن للواحدة منها أن تقع إال يف الحارض .وإلنتاج محتويات جديدة يتعني عىل األنساق االجتماعية أن تكون لها القدرة عىل التذكر
والنسيان .بهاتني الوسيلتني وحدهما تتمكن هذه األنساق ،يف عالم من اإلمكانيات الالنهائية ،من تحديد األبعاد املهمة لها والرتكيز
(((5
(((5
عرف لومان الذاكرة بأنها "ليست إال
عليها  .واملعلومات املحددة وحدها هي التي ال تزول عرب عملية النسيان  .عىل هذا األساس ُي ّ

ً
متواصل لتماسك معلومات مختلفة ،انطال ًقا من توقعات معينة"( .((5نستخلص من ذلك أن التذكر ال يأيت إال ملنع النسيان ،بل
اختبارا
ً
يمكننا القول إن التذكر ما هو إال استثناء أمام النسيان بوصفه القاعدة.

 .3حقل "دارسات الذاكرة االجتامعية"
مفروضا عىل األفراد ،بل إنها تسهم
سوسيولوجيا
واقعا
ً
ً
بناء عىل ما سبق ،يتضح أن جميع التنظريات الذاكراتية تعترب الذاكرة الجمعية ً
ً

جليا أن ّ
تذكر املايض يخضع لوضعيات اجتماعية حارضة .فبالنسبة إىل هالبفاكس ،هناك عدد
يف التأثري يف سلوكياتهم وترصفاتهم؛ إذ يظهر ً

كبري من الذاكرات الجمعية بعدد الجموع االجتماعية ،وهو ما نجده يف نظرية لومان حول األنساق االجتماعية ،فكل نسق يمتلك ذاكرة
مخصوصة به .وعىل العكس من هذا ،يرى شوتس أنه يف مقابل وجود عدد كبري من الذاكرات الفردية الذاتية التي يسميها "املخزونات

املعرفية الذاتية" هناك مخزون مشرتك واحد فقط ،بوصفه بنية موضوعية .وامتدا ًدا لهذه النظريات الكالسيكية ظهرت ،ابتداء من ثمانينيات

القرن املايض ،اتجاهات بحثية جديدة يف مجال العلوم االجتماعيةُ ،فتحت يف معظمها عىل قضايا الذاكرة الجمعية والذاكرة االجتماعية،
ولم تعد موضوعات الذاكرة والتذكر والنسيان يف العلوم االجتماعية مهجورة ،بل ساهمت فروعها املتشعبة ،وال سيما علم االجتماع والعلوم
السياسية والفلسفة السياسية واإلثنولوجيا ،يف تبلور حقل ما يسمى "دراسات الذاكرة االجتماعية"  .((6( Social Memory Studiesويهتم

هذا الحقل ،يف عمومه ،باإلجابة عن السؤال :كيف تتذكر املجتمعات؟ أي وصف إجمايل تمثالت املايض بأخذ السياقات االجتماعية التي
تتضمنها يف االعتبار ،وذلك بالتعامل مع الذكريات املكروية ،أي ذكريات املجموعات االجتماعية الصغرية ،مثل العائلة واألرسة ،إىل جانب

أيضا ،أي تلك املرتبطة بالطبقات والفئات االجتماعيةً ،
فضل عن االهتمام بالتذكر الحضاري،
التذكر الفردي ،ومعالجة الذكريات املاكروية ً

أي املحتويات الذاكرية ضمن الثقافات ،والحضارات ،والعقليات ،والحقب التاريخية(.((6
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إضافة إىل هذا ،تالحظ الباحثة األملانية أسرتيد إرل وجود تقاطعات ،أو نقاط تشارك ،بني أبحاث الذاكرة ،ودراسات ما بعد الكولونيالية

التي تنتمي إىل علم التاريخ املعارص ،نتج منها اهتمام بينتخصيص بتواتر تجارب العنف والصدمات  Traumaونقلها بني األجيال .وهنا

أصبحت العلوم االجتماعية ،ومعها السياسية ،تهتم بإشكاالت علم التاريخ املعارص ،بل تبدو كأنها صارت ُتزاحم الدراسات التاريخية
تصاعدا يف اهتمام العلوم االجتماعية والسياسية بموضوع سياسات التذكر ،وأوضح
يف موضوعاتها( .((6وغري بعيد عن هذا التوجه ،نجد
ً
مثال يف هذا الصدد ما بات يعرف يف العقود األخرية بـ "سياسة الندم" ،كما ّ
سك تسميتها السوسيولوجي األمرييك جيفري أوليك(،((6

نقدا لطقوس
وهي سياسة تبدو مستعملة يف معظم حاالت التعامل مع تاريخ العنف .غري أن دراسات ما بعد الكولونيالية ُتبدي ً
أيضاً ،
تحمل املسؤولية التاريخية الكاملة ،وما يرتتب عليها من تعويضات وجرب
املغفرة واالعتذار ،وال سيما تلك السياسات التي لم يج ِر فيها ّ

للرضر( .((6ويف سياسات الندمُ ،تعالج أحداث من عرص االستعمار والحرب العاملية الثانية .ويف املجتمعات االنتقاليةُ ،يستخدم مفهوم
العدالة االنتقالية ،Transitional Justice
وخصوصا بعض دول أمريكا الالتينية وجنوب أفريقيا( .((6أما العالقة القائمة بني السياسة
ً

والذاكرة ،فقد اهتم بها ،بحسب إرل ،كل من بيرت ريشل  ،)1999( Peter Reichelويوليا كولش  ،)2000( Julia Kölschإضافة إىل

إريك ماير  Erik Meyerوكالوس ليغوي  )2005( Claus Leggewieوهيلموت كونيش  .((6()2008( Helmut Königوتجدر اإلشارة
إىل أن أهم دراسات الحالة يف ميدان العلوم االجتماعية حول الذاكرة الجمعية قد ُأنجز يف الواليات املتحدة ،إال أن الدراسات الذاكراتية

يف علوم االجتماع لم تعد مقترصة عىل الثيمات الداخلية ضمن املجتمعات والقوميات ،بل ّ
تخطتها صوب االهتمام بالعالقات الدولية

وسياسات التذكر العابرة للقوميات يف أوروبا ،عىل سبيل املثال.

عا :مبحث الذاكرة يف العلوم األدبية
راب ً
 .1الذاكرة كحقل للبحث األديب
ً
أيضا .وبهذا املعنى،
وسيطا
يعد األدب
إبداعيا للتعبري الواقعي أو الخيايل عن الواقع املايض والحارض ،وعن كل ما هو مستقبيل ً
ً

ً
هو تأسيس رسدي للهوية؛ وذلك لقدرته الرسدية عىل استعادة املايض
تلبية لحاجات الفرد والجمع الراهنة( .((6ويف ضوء هذا ،يظهر
أن األدب والذاكرة يشرتكان يف الوظيفة الهوياتية ،أي االنطالق من املايض لتأسيس هوية جمعية ،واملحافظة عليها؛ للعبور بها نحو

املستقبل .غري أن هدف هذا املحور ليس إبراز أوجه هذا التمازج بني الذاكرة الجمعية واألدب ،بل التعريفً ،
أول ،بالوظائف الذاكراتية
وثانيا ،باملنهجيات املتبعة يف الدراسات األدبية الراهنة حول الذاكرة ،يف بعديها الفردي والجمعي.
لألدبً ،

ترى الباحثة أسرتيد إرل أن مصطلح "الذاكرة" قد صار ،إىل جانب مصطلحات مثل "الجندر" ،و"الوسائطية" ،من املصطلحات

ً
مضيفة أن الذاكرة
الرائجة يف ميدان العلوم األدبية الغربية ،معترب ًة أننا إزاء فرتة ازدهار لهذا املصطلح املفتاحي ،وللدراسات املرتبطة به،
ٍ
متناه للعلوم األدبية ،فاملوضوعات واملنهجيات ،وأساليب التعامل مع القضايا املرتبطة بثيمة الذاكرة متشعبة ،إىل
موضوعا غري
صارت
ً
Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 3rd ed., pp. 49-50.
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درجة أنه لم يعد من املمكن اإلحاطة بكل الدراسات املُنتجة منها( .((6لكن عىل الرغم من هذا التشعب ،تقدم إرل تصنيفًا يقسم األبحاث
األدبية حول الذاكرة إىل خمسة توجهات بحثية رئيسة ،يمكن تلخيصها يف الجدول (.)1
الجدول ()1

التوجهات الحالية للدراسات األدبية حول الذاكرة
أبحاث فنون الذاكرة يف
دراسات تاريخ األدب

أبحاث التناص بوصفه
ذاكرة األدب

ً
وسيطا
األدب بوصفه
النص األديب بوصفه نصا
ً تمثالت الذاكرة يف األدب
للذاكرة الفردية والجمعية
معياريا
جمعيا -
ً
ً

املصدر :من إعداد الباحث استنا ًدا إىل:

Astrid Erll, "Literaturwissenschaft," in: Christian Gudehus, Ariane Eichenberg & Harald Welzer (eds.), Gedächtnis
und Erinnerung: Ein Interdisziplinäres Handbuch (Stuttgart: Springer; J.B. Metztler, 2010), p. 288.

 .2التوجهات الذاكراتية يف الدارسات األدبية
عا لتاريخ األدب
أ .فنون الذاكرة موضو ً
يهتم هذا االتجاه بدراسة تقنيات الحفظ القديمة يف الغرب التي ُوظفت يف آداب العرص القروسطي ،ويف الفرتة األوىل املبكرة من

العرص الحديث .ومنطلق هذا التوجه البحثي يف شكله املعارص يعود إىل مؤرخة تاريخ األدب فرانسيس ييتيس ،Frances A. Yates

فكتابها فن الذاكرة  The Art of Memoryالصادر يف عام  1966اهتم بالتفصيل بدراسة تاريخ فن الذاكرة ،من العرص الكالسييك
القديم إىل صدر العرص الحديث(.((6

ب .التناص بوصفه ذاكرة األدب
نصوصا
نصا أو
ً
مفهوم ذاكرة األدب هنا مجازي إىل حد بعيد ،ويقصد به أنه عرب التناص " Intertextualityيتذكر" نص أديب معني ً

أخرى سبقته .وتهتم دراسات التناص بتداخل النصوص يف النص الجديد ،أو التعالق النيص .وهنا نجد أن الناقدة األدبية األملانية ريناته

لخمان  ،Renate Lachmannيف كتابها الذاكرة واألدب :التناص يف الحداثة الروسية Gedächtnis und Literatur. Intertextualität

 ،)in der russischen Moderne (1990قد ربطت ً
ربطا مبارشًا بني الذاكرة والتناص ،إىل درجة أنها اعتربت ذاكرة النص األديب هي
ً
قدرته التناصية ذاتها،
مضيفة أن "األدب فن تذكري بامتياز ،فهو متشابك مع الذاكرة والثقافة ،ويؤسس لذاكرة ثقافة ،ويحفظها"(.((7

نصا جمع ًيا  -حضاريًا
ج .دراسة النص األديب بوصفه ً
اجتماعيا ،ومن ثم كيفية ّ
تشكل هوية جمعية وبروزها يف نصوصه
رمزيا
نظاما ً
يتيح هذا التوجه معرفة وظائف األدب من جهة كونه ً
ً

ٌ
معيارا لها .وبحسب
ثقافة ما
التي تسميها أليدا أسمان "النصوص املُعاد استعمالها"؛ بسبب احتوائها منظومة القيم والهوية التي تعتربها
ً
أسمان ،ال يتميز "النص الحضاري" بسمات أسلوبية أو شكلية معينة فحسب ،بل بالكيفية التي يدرك بها املتلقي هذا النص ويفهمه
Astrid Erll, "Literaturwissenschaft," in: Gudehus, Eichenberg & Welzer (eds.), p. 288.
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حضاريا( ،((7فمن بني كم كبري من النصوص األدبية داخل ثقافة
نصا
ً
ً
أدبيا أو ً
أيضا؛ إذ يتعلق األمر بطبيعة تلقّي نص معني ،بوصفه ً
نصا ً

ما ُتنتقى نصوص معينة إلضفاء صفة املعيارية عليها ،وهكذا فإن النصوص الحضارية تختلف عن النصوص األدبية؛ لطبيعتها وكيفية

تلقّيها وتأويلها من لدن املُتلقي ،فهذا التلقي للنصوص الحضارية يتميز بالرفع من شأنها إىل درجة اإلجالل ،عن طريق تكرار التعامل

عدا
معها بكيفية منتظمة( .((7وبولوج النص ،بصفته الحضارية الجديدة ،إىل الذاكرة الجمعية يكتسب من جراء طابعه املعياري وامللزم ُب ً
جديدا؛ إذ ُيسهم يف التأسيس لهوية جمعية  -حضارية ،وما يرتبط بها من قيم جمعية مشرتكة .وإلعطاء مثال ملموس عن نماذج
معنويا
ً
ً

نموذجا للنصوص الحضارية الغربية( .((7ومن جهتها ،تقدم
من النصوص الحضارية ،تعترب أسمان الكتاب املقدس ،بالنسبة إىل الغرب،
ً
إرل أمثلة إضافية عن نصوص حضارية غربية ،يف تصورها؛ مثل "األوديسة" لهومريوس و"فاوست" ليوهان غوته ،فهي ،بحسبها،
ً
حضاريا للتذكر الجمعي،
موضوعا
ذاكريا مخز ًنا للهوية الحضارية ،إضافة إىل أنها ُتعترب ،يف الوقت ذاته،
وسيطا
نصوص حضارية ،و ُتعد
ً
ً
ً

أي يجري تذكرها بنفسها يف إطار ثقافة التذكر(.((7

د .الذاكرة يف األدب
يعالج هذا التوجه البحثي املهم تمثالت الذاكرة والتذكر يف النصوص األدبية ،وال يخفى مدى اتساع هذا التوجه؛ بسبب فيض

ضمن
الدراسات األدبية التي تهتم بتحليل الذاكرة يف النصوص األدبية ،عرب منهج تحليل املحتوى الرسديً ،
مرورا بتحليل الخطاب املُ ّ

ً
ووصول إىل دراسات التحليل النفيس األديب لتمثالت الصدمة النفسية( .((7وعىل العموم ،فإن املوضوعات الذاكرية
يف النصوص األدبية،
فيضا يف الدراسات واملقاالت حول األحداث والحقب واألجناس األدبية املختلفة ُ
والك ّتاب(.((7
يف األعمال األدبية ال حدود لها؛ لهذا نجد ً

هـ .األدب وسيطًا للذاكرة

ً
حاسما يف تكوين
دورا
وسيطا
صار األدب يعترب اليوم
محوريا من وسائط الذاكرة ،سواء الذاكرة الفردية أو الجمعية؛ ذلك ّ
ً
ً
أن له ً

الذاكرة الحضارية .لهذا ،صار مبحث الذاكرة ال يربط بني العلوم األدبية والعلوم الثقافية فحسب ،بل أصبح يؤسس لحوار متعدد
أيضا؛ ففي ميدان الدراسات الثقافية تعالج أليدا
التخصصات بني العلوم األدبية والعلوم التاريخية والعلوم االجتماعية وعلم النفس ً

ً
وسيطا ،حينما تتحدث عن النصوص الجمعية ،أي النصوص املعيارية واملُلزمة ،مثل الكتاب املقدس وهومريوس
أسمان األدب بوصفه

ومرسحيات شكسبري لدى الغرب ،فهي ،كما تقدم ،نصوص جمعية تساهم يف التأسيس لهوية قومية وثقافية /حضارية ،أو دينية ،وإيصال

أساسا يف
قيم جمعية مشرتكة .غري أن هدف هذا التوجه ليس معرفة الكيفية التي يتحول بها النص األديب إىل نص معياري ،بل يكمن
ً

أدبيا ما إىل نص جمعي  -معياري .إضافة إىل هذا املسعى البحثي ،ال ترى إرل أن هذا الدور الوسائطي
فهم وظيفة املتلقي يف تحويله ً
نصا ً
يقترص عىل أدب الذاكرة ،مثل الرواية التاريخية أو السرية الذاتية أو أدب الرحلة فحسب ،وهي التي تتيح لنا مالحظة حضور الذاكرة فيها

ً
نصيا للذاكرة(.((7
أيضا جميع األجناس األدبية من شعر ورواية وقصة وغريها ،بوصفها
بكل يرس ،بل يشمل هذا الدور ً
وسيطا ً

71 Aleida Assmann, "Was Sind kulturelle Texte?" in: Andreas Poltermann (ed.), Literaturkanon, Medienereignis, kultureller Text: Formen
Interkultureller Kommunikation und Übersetzung, Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung (Berlin: Erich Schmidt,
1995), p. 234.
Ibid., p. 242.

72

Ibid., p. 237.

73

Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, 3rd ed., p. 180.
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Erll, "Literaturwissenschaft," p. 289.
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خامسا :دراسات الذاكرة يف الوطن العريب
ً
 .1دراسات الذاكرة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية العربية :إضاءة عامة
تكفي إطاللة رسيعة عىل نتائج البحث عن مصطلحي "ذاكرة" و"ذاكرة جمعية" يف "الفهرس العريب املوحد" ،عىل سبيل املثال،

ليتضح مدى التأخر العريب يف حقل دراسات الذاكرة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية( .((7فعىل الرغم من ثقل الذاكرة املميز للمنطقة العربية
وراهنها ،ال نكاد نجد يف امليدان البحثي العريب أي نتاج تأسييس مرجعي يف إطار حقل دراسات الذاكرة ،بمفهومه الحديث ،يمكننا الركون
إليه ،وال توجد إىل حد اآلن أي دورية عربية متخصصة يف هذا الحقل الجديد ،يمكنها املساهمة يف رأب الفجوة الذاكراتية الراهنة عن

أقساما خاصة
طريق التخصص يف نرش دراسات ذاكراتية من التخصصات اإلنسانية واالجتماعية املختلفة ،بل ال تضم الجامعات العربية
ً
بتدريس هذا الحقل الجديد .وال يعمل ،إىل حد اآلن ،يف دول الوطن العريب ً
كافة أي مركز بحثي متخصص يف دراسات الذاكرة .يضاف

إىل كل هذا ندرة واضحة يف مشاريع بحثية يف الجامعات العربية ،أو مشرتكة مع جامعات غربية ،يف إطار دراسات الذاكرة .ولكن يمكننا،
يف ظل هذا النقص البارز ،رصد بعض االستثناءات اإليجابية ،وال سيما عىل مستوى الرتجمة والبحث التاريخي ،والعمل الجمعوي.

أ .ترجميًا
نُقلت إىل العربية بعض الكتابات املرجعية لهذا الحقل الجديد ،لكنها تظل ترجمات متفرقة قائمة يف معظمها عىل جهد فردي ،من

ّ
بتشكل هذا الحقل الجديد .ويحتوي الجدول ( )2أهم هذه الكتابات املرتجمة.
دون وعي
الجدول ()2

الرتجمات العربية ألهم املراجع التنظريية املعتمدة يف دراسات الذاكرة
تاريخ الصدور
[تاريخ الرتجمة]

عنوان الكتاب
[عنوان الرتجمة]

املؤلف

الحقل املعريف

1950
[]2016

La mémoire collective

Maurice Halbwachs

علم االجتماع

Storia e memoria

Jacques Le Goff

التاريخ /الفلسفة

Das kulturelle Gedächtnis

Jan Assmann

التاريخ /العلوم الثقافية

La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli

Paul Ricœur

التاريخ /الفلسفة

1977
[]2017

1992
[]2003

2000
[]2009

موريس هالبفاكس

[الذاكرة الجمعية]

جاك لوغوف

[التاريخ والذاكرة]

يان أسمان

[الذاكرة الحضارية]

بول ريكور

[الذاكرة ،التاريخ ،النسيان]

املصدر :من إعداد الباحث.
 78تحيل نتيجة البحث ،من خالل "ذاكرة جمعية" ،عىل عدد من املنشورات املتنوعة؛ مثل "األمري عبد القادر والذاكرة الجمعية الجزائرية" ألحميدة عمرياوي ،و"الهوية
نموذجا" لسارة
والذاكرة الجمعية :إعادة إنتاج األدب العريب قبل اإلسالم" لعبد الستار جرب ،و"دور الذاكرة الجمعية يف التأثري عىل أنماط العالقات يف مناطق النزاع :لبنان
ً
جميل .أما نتيجة البحث بإدخال الكلمة الفضفاضة "ذاكرة" ،فكانت كبرية ،وتحيل يف معظمها عىل عناوين أدبية من روايات وقصص ودواوين شعرية ،إضافة إىل عناوين
حول تقوية الذاكرة وأسباب النسيان ،إىل جانب عناوين أخرى حول الذاكرة اإللكرتونية من ميدان املعلومات.
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حقل «دراسات الذاكرة» يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية:
حضور غريب وقصور عريب

تاـسارد

ب .بحث ًيا
نادرا ما نجد نشاطات بحثية منتظمة ،يمكننا إدراجها ضمن خانة دراسات الذاكرة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ،وذلك بسبب
ً

غياب الوعي بهذا الحقل املستجد ،وهو ما نجم عنه ندرة يف التعامل العريب مع هذا الحقل البحثي .ومن أهم النشاطات التي لم تظهر
إال يف السنوات القليلة املاضية ،نجد مرشوع توثيق الذاكرة الفلسطينية الذي أطلقه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عام 2016؛

بهدف إكمال توثيق الحركة الوطنية الفلسطينية( .((7أما يف ميدان األبحاث الجندرية ،فنجد مركز "املرأة والذاكرة" Women and

 Memoryالذي ُأطلق يف عام  1995يف مرص ،وهو يربط بني دراسات النوع االجتماعي والتاريخ الشفوي؛ ملعالجة وضع املرأة املرصية
من الناحية الجندرية  -التاريخية(.((8

ج .جمعويًا
غالبا ما تمثل أقليات ثقافية  -وينترش
تصاعد عدد الجمعيات املهتمة بالذاكرة من منظورات قومية وثقافية ومحلية وعرقية ،وهي ً

معظمها يف فلسطني ولبنان ومرص والعراق وبعض بلدان املغرب العريب  -ويف مقدمتها اململكة املغربية؛ بسبب فاعلية ثقافة التذكر

املحلية هناك .وعىل الرغم من تباين منطلقاتها ،فإنها تسعى إىل تثمني الذاكرة الثقافية املحلية؛ ألسباب هوياتية ،عرب مجموعة من
النشاطات الجمعوية.

غري أن هذه االستثناءات ال تكفي لتجاوز التأخر العريب يف هذا املجال البحثي الحيوي الذي يظهر ،عىل ما يبدو ،غري مألوف عىل

الصعيد العريب؛ فعكس الذاكرة الفردية ذات الطابع "العضوي" ،ومن ثم امللموس ،ال تزال "الذاكرة الجمعية" ُتفهم عىل أنها مفردة

مجازية فحسب ،عىل الرغم من وجود إشارات عربية تنبهت إىل "اجتماعية" الذاكرة من جهة كونها "عالم العرف والعادة والتقليد وخطة

معدة سلفًا"( ((8بحسب تعبري عزمي بشارة ،يف حني جرى التعامل معها ،يف معظم الحقول االجتماعية واإلنسانية الغربية ،بوصفها
حياة ّ
سوسيولوجيا ،كما تقدم.
واقعا
ً
ً

 .2البحث الذاكرايت العريب يف علوم االجتامع والتاريخ واألدب
أ .البحث الذاكرايت يف العلوم التاريخية العربية
ازداد اهتمام البحث التاريخي العريب يف السنوات األخرية ،يف تأثر واضح بمدرسة الحوليات الفرنسية ،بموضوع الذاكرة الجمعية،

من خالل تناوله ما يعرف بـ "التاريخ الجديد"؛ إذ نجد ترجمات متفرقة لرواد هذا البحث التاريخي الجديد ،من أمثال نورا ولوغوف.
ويف هذا الصدد نجد ترجمة ملقالة نورا "الذاكرة الجمعية" يف كتاب الكتابة التاريخية ملحمد حبيدة الصادر يف عام  .((8( 2015وقد صدرت

أواخر عام  2017الرتجمة العربية لكتاب لوغوف التاريخ والذاكرة الذي تطرق يف فصله الثالث إىل موضوع الذاكرة ،يف بعديها الفردي

ابتداء من الشفاهة يف حقب ما قبل التاريخ ،إىل الوسائط الراهنة للذاكرة
والجمعي ،حيث يربز وسائط الذاكرة البرشية وتطورها الزمني؛
ً
79

80
81

ُينظر" :توثيق الذاكرة الفلسطينية" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،شوهد يف  ،2018/5/16يفhttps://goo.gl/zZyHnn :
ُينظر" :أرشيف التاريخ الشفوي للنساء" ،مركز املرأة والذاكرة ،شوهد يف  ،2018/5/16يفhttps://goo.gl/7KUjU3 :

عزمي بشارة" ،يف الذاكرة والتاريخ" ،الكرمل ،العدد ( 50كانون الثاين /يناير  ،)1997ص .45

 82أندري برغيار [وآخرون] ،الكتابة التاريخية :التاريخ والعلوم االجتماعية ،التاريخ والذاكرة ،تاريخ العقليات ،ترجمة محمد حبيدة (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق،
 ،)2015ص .91-85
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أيضا إصدارات عربية اهتمت بموضوع الذاكرة من زاوية نظر تاريخية ،من
ووظائفها( .((8وإىل جانب هذه الرتجمات املتفرقة ،نُرشت ً

بينها ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،الذاكرة والتاريخ يف القرن العرشين الطويل لوجيه كوثراين الذي يشري يف قسمه األول إىل التعارض
علما
موضوعيا ،والذاكرة األسطورية( .((8يضاف إىل ذلك الكتابات التاريخية يف املغارب:
الذي أقامه لوغوف سابقًا بني التاريخ ،بوصفه ً
ً

الهوية والذاكرة واإلسطوغرافيا ( ،)2007إىل جانب كتاب الذاكرة والتاريخ :املغرب خالل الفرتة االستعمارية 1956-1912 ،لعبد

العزيز الطاهري ( .)2016إىل جانب مقاالت عربية متفرقة ،تناولت موضوع الذاكرة الجمعية من زوايا مختلفة ،من بينها ،عىل سبيل

املثال ال الحرص" ،الهوية بني الكتابة التاريخية والذاكرة الجمعية" التي ّركزت عىل التمييز الذي أقامه هالبفاكس بني الكتابة التاريخية

طورها بعدئذ نورا يف نظريته عن أماكن
والذاكرة الجمعية ،بوصفهما منظورين مختلفني للمايض يف التمثل والوظيفية ،وهي الفكرة التي ّ
الذاكرة ،واستعانت بها املقالة للدعوة إىل حماية أماكن الذاكرة الفلسطينية من التدمري الحيس واملعنوي ،وإىل التأسيس املستمر ألماكن

جديدة للذاكرة الجمعية الفلسطينية ،حتى خارج جغرافيتها التقليدية ،بحسب مفهوم نورا( ،((8يليها كتاب التاريخ والذاكرة والكتابة

التاريخية الذي اهتم بدراسة كل من مسأل َتي سايكس  -بيكو وإلغاء الخالفة العثمانية يف الذاكرة العربية ،إىل جانب الذاكرات الجمعية

موضوعا للبحث التاريخي" التي قدمت نبذة بشأن تصورات بعض رواد التاريخ الجديد يف
للطوائف اللبنانية( ،((8ثم "الذاكرة الجمعية
ً
فرنسا ،وهم بيري نورا وجاك لوغوف وفيليب جوتارد ،عن مفهوم الذاكرة الجمعية من جهة كونها
موضوعا للبحث التاريخي( .((8أما عىل
ً

ً
ملحوظا بعالقة التاريخ بالذاكرة ،فقد خصصت الدورية املغربية
اهتماما
أيضا
مستوى الدوريات العربية املتخصصة يف التاريخ ،فنجد ً
ً
مجلة البحث التاريخي عددها األول لدراسة هذه العالقة(.((8

متزايدا بثيمة الذاكرة ،ومن بينها املؤتمر السنوي
اهتماما
إىل جانب هذا ،اهتمت بعض املؤتمرات العربية املتخصصة بالتاريخ
ً
ً

األول للدراسات التاريخية ،الذي نظمه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حول موضوع "دور التاريخ الشفوي :املفهوم واملنهج
وحقول البحث يف املجال العريب" ( ،)2014وقد صدرت أعماله يف ثالثة مجلدات ،وهي تضم ما مجموعه خمسني بح ًثا ،عكست

متزايدا بالتاريخ الشفوي العريب؛ إذ يتناول املجلد األول التاريخ الشفوي وما يرتبط به من مفاهيم ومقاربات ،ويخصص
عربيا
ً
ً
اهتماما ً
واسعا للتطرق إىل إشكالية الشفوي /الكتايب يف املنطقة العربية .يف حني يضم املجلد الثاين مجموعة من الدراسات التي اهتمت
حي ًزا
ً

بالشهادة الشفوية ،فقد خُ صص القسم األول منه للشهادة الشفوية يف الحقل االجتماعي ،بينما اشتمل القسم الثاين عىل دراسات

تتمحور حول الشهادة الشفوية من منظور أنرثوبولوجي .أما املجلد الثالث ،فقد احتوى مقاربات متنوعة يف الحقل السيايس العريب؛ إذ
ضم قسمه األول دراسات متنوعة عن حركات اجتماعية عربية ،بينما خُ صص القسم الثاين منه للقضية الفلسطينية ،ذاكر ًة
وتاريخا(.((8
ً
83

84

85

لوغوف ،ص .168-101

وجيه كوثراين ،الذاكرة والتاريخ يف القرن العرشين الطويل :دراسات يف البحث والبحث التاريخي (بريوت :دار الطليعة ،)2000 ،ص .26

زهري سوكاح" ،الهوية بني الكتابة التاريخية والذاكرة الجمعية :نحو نموذج ذاكرايت فلسطيني" ،رؤى تربوية ،العدد  ،)2008( 27ص .84-81

وجيه كوثراين" ،التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية :دراسة نماذج سايكس  -بيكو ،الخالفة ،ذاكرات طوائف لبنان" ،أسطور ،العدد ( 4تموز /يوليو ،)2016
86
ص .24-13

الحوليات" ،أسطور ،العدد ( 7كانون
مؤرخي الجيل الثالث ملدرسة
ياسني اليحياوي" ،الذاكرة الجمعية
87
ً
موضوعا للبحث التاريخي :دراسة يف نماذج مختارة من ّ
ّ
الثاين /يناير  ،)2018ص .123-110

88
89

ينظر :مجلة البحث التاريخي ،العدد .)2003( 1

ينظر :التاريخ الشفوي (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
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ُيضاف إىل هذا كل من مؤتمر "التأريخ العريب وتاريخ العرب :كيف ُكتب تاريخ العرب؟ وكيف ُيكتب؟ اإلجابات املمكنة" (،((9()2016
عاما عىل نكبة فلسطني :الذاكرة والتاريخ" ( ،)2018اللذين نظمهما املركز العريب.
ومؤتمر "سبعون ً

ب .البحث الذاكرايت يف العلوم االجتامعية العربية

أساسيا للدراسات االجتماعية عىل املستوى الدويل ،فإننا نالحظ أن
موضوعا
رغم أن الذاكرة الجمعية قد ترسخت ،منذ عقود،
ً
ً

ً
مقارنة
جدية ،وهو قصور غري مستساغ
البحث السوسيولوجي العريب لم يتعامل معها بعد ،وبما يرتبط بها من مقاربات وقضايا ،بطريقة ّ
باإلمكانيات الكبرية والواعدة ،بل املثمرة ،التي ُتتيحها مقاربة هذا املوضوع البحثي يف السياق العريب ،بالنظر إىل إجمايل القضايا العربية

ً
ملموسا .وأكرث من هذا نجد أن من اهتم،
عربيا
املتنوعة ،وترتبط
ً
ارتباطا مبارشًا أو غري مبارش بظاهرة الذاكرة الجمعية ،بوصفها ً
واقعا ً

عىل سبيل املثال ،بموضوع الذاكرة االجتماعية يف املجال العريب ،هم يف الغالب األعم باحثون من خارج املنطقة العربية ،وال سيما يف
العلوم االجتماعية والسياسية ،مثل كتابات سون هوغبول ،صاحب كتاب الحرب والذاكرة يف لبنان( ،((9وغريه من الباحثني الذين

المسوا بأبحاثهم جوانب مهمة من ظواهر مجتمعية وسياسية ،تنتمي إىل مجموع الذاكرات املحلية والقُطرية ،وال سيما من اململكة

املغربية والجزائر وتونس وفلسطني ولبنان والعراق وسورية( .((9يف هذا السياق ،يأسف هوغبول بشأن اإلهمال البحثي املتعلق بقضايا
الذاكرة الجمعية العربية وتمظهراتها ،عىل الرغم من الكم الكبري من املوارد النصية حول الذاكرة والتذكر يف املنطقة(.((9

ومنهجا ،حتى عىل مستوى الدوريات العربية،
موضوعا
إىل جانب هذا ،يتمظهر االنفصال السوسيولوجي العريب عن حقل الذاكرة،
ً
ً

فمعاينة محتويات دورية إضافات ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،التي شملت أربعني عد ًدا ،أي :من العدد األول الذي صدر يف شتاء
 ،2008إىل العدد األربعني الصادر يف خريف  ،2017لم أجد أي دراسة عربية تهتم بمفهوم "الذاكرة الجمعية"( .((9أما نتائج البحث يف

محتويات املجلة نفسها ،يف الفرتة الزمنية نفسها ،عن مقاالت بعنوان الذاكرة فقط ،فقد أفضت إىل الحصول عىل ثالث مواد ،ال أكرث،
منها ترجمتان إىل العربية( .((9وأما معاينة مواد مجلة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،ابتداء من العدد األول يف عام ،2012
وانتهاء بعام  ،2017فقد أكدت غياب مساهمات بحثية يف هذا املجال ،سواء أكانت ذات طبيعة تنظريية أم تطبيقية( .((9ومن املقاالت

ً
بحثيا يف العلوم اإلنسانية العربية ،نجد "نظريات الذاكرة الجمعية
علما
القليلة التي حاولت إبراز أهمية الذاكرة يف بعدها الجمعيً ،
وحقل ً

وتطوراتها يف ميادين العلوم اإلنسانية"( ،)2015( ((9و"السياسة والذاكرة الجمعية :عالقة تنافر أم تجاذب" ( ،((9()2017و"وسائط
ينظر :وجيه كوثراين (معد ومنسق) ،التأريخ العريب وتاريخ العرب :كيف ُكتب وكيف ُيكتب؟ اإلجابات املمكنة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
90
السياسات.)2017 ،
Sune Haugbolle, War and Memory in Lebanon (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

92
93

91

سون هوغبول" ،ثقافة الذاكرة وسياساتها يف الرشق األوسط" ،ترجمة منري السعيداين ،إضافات ،العدد ( 15صيف  ،)2011ص .87

ينظر :الحاشية رقم  1من :املرجع نفسه ،ص .79

نموذجا" ،إضافات ،العددان ( 44-43صيف-خريف )2018؛
نرشت املجلة بعد ذلك :زهري سوكاح" ،الحركة االحتجاجية والذاكرة الجمعية :حراك الحسيمة املغربية
94
ً
خطابا ورؤية مستقبلية :ممارسات تخليد انتفاضة عام  ،"1987إضافات ،العددان ( 44-43صيف-خريف )2018؛ عقيل البكوش" ،سياسات
عالء العزة" ،الذاكرة بوصفها
ً
الذاكرة يف سياق العدالة االنتقالية :حالة هيئة الحقيقة والكرامة يف تونس" ،إضافات ،العدد ( 46ربيع .)2019

وهي :عزيزة الربييك ورشيد توهتو" ،الذاكرة املروية وعدالة االنتقال :بني مقاربة الحركات االجتماعية والتاريخ الجديد" ،إضافات ،العددان ( 27-26ربيع-صيف
95
)2014؛ هوغبول؛ غسان الحاج" ،الهجرة ودور الذاكرة والطعام يف عملية إنشاء موطن" ،إضافات ،العدد ( 2ربيع .)2008
96

يف حني خصصت املجلة الفكرية يتفكرون عددها الثاين مللف الصفح واملصالحة وسياسات الذاكرة (خريف .)2013

98

سوكاح" ،السياسة والذاكرة الجمعية".

97

سوكاح" ،نظريات الذاكرة الجمعية".
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(((9
أخريا ،وترتبط بموضوع الذاكرة الجمعية ،نجد كتاب صناعة
الذاكرة الجمعية ووظائفها" ( . )2018ومن الكتب العربية التي صدرت ً

الذاكرة يف الرتاث الشيعي االثني عرشي( ،((10إضافة إىل صدور ترجمة عربية لكتاب هالبفاكس الذاكرة الجمعية(.((10

ج .البحث الذاكرايت يف العلوم األدبية العربية
تحتل الذاكرة أهمية جد محورية يف األدب العريب منذ بدايته إىل يومنا هذا ،ويعكس هذه األهمية العدد الضخم من األعمال

قويا للذاكرة ،سواء يف بعدها الفردي أو الجمعي ،وال سيما ضمن أجناس أدبية ذاكرية ،مثل
األدبية العربية التي نجد فيها
حضورا ً
ً

أجناسا أدبية عربية ذات طبيعة ذاكرية؛ مثل
الرواية التاريخية والسرية الذاتية وأدب الرحالت ،وحتى الشعر العريب ذاته ،بل إننا نجد
ً

حرصا يف السياق الفلسطيني العريب .لكن يف
تحديدا نمط أديب  -ذاكري ،نشأ
أدب السجون ،وأدب النكبة ،من شعر ونرث ،وهذا األخري
ً
ً

نادرا ما نجد دراسات أدبية ذاكراتية رصيحة يف تعاملها املنهجي مع الظواهر
مقابل هذا االشتغال اإلبداعي العريب بموضوع الذاكرةً ،

ً
حاليا عىل
األدبية  -الذاكرية العربية،
وقليل ما تدرج العلوم األدبية العربية ثيمة الذاكرة ضمن أجندتها البحثية ،بخالف ما هو سائد ً

املستوى البحث األديب العاملي .ويبدو أن السبب الرئيس وراء هذا الضعف هو عدم اإلملام باملنهجيات البينتخصصية الجديدة املستعملة
يف تحليل النصوص األدبية – الذاكرية .فعىل الرغم من وجود عدد كبري من املقاالت املتفرقة التي تطرقت إىل موضوع الذاكرة يف بعض

النصوص األدبية( ،((10فإن املعاينة األولية لتلك النصوص تشري بوضوح إىل افتقارها إىل سند تنظريي ذاكرايت واضح .ويف ظل غياب

كتابات تنظريية عربية ،يصعب عىل الباحث يف العلوم األدبية التعامل مع النصوص األدبية من زاوية تحليل ذاكراتية ،وهنا يتضح مدى
ً
مقارنة بسواه من أصناف
النقص الكبري يف الدارسات التنظريية املخصصة لدراسة الوظائف الذاكراتية التي يمتاز بها النص األديب -
ً
محوريا للذاكرة الجمعية .وعىل الرغم من هذه الثغرة الالفتة للنظر ،فإننا نجد
وسيطا
النصوص األخرى  -التي تجعل منه ،كما رأينا،
ً

بعض االستثناءات القليلة ،وال سيما يف التنظري األديب  -الذاكرايت ،لعل أبرزها كتاب الذاكرة يف الرواية العربية املعارصة ()2011

قدم املؤلف يف بابه األول نبذة تاريخية بشأن التعامل الغريب الفكري مع موضوع الذاكرة ،وال سيما ضمن الفلسفة
لجمال شحيد(((10؛ إذ ّ
ً
فصل عن املنهجيات الذاكراتية املتبعة يف تحليل النصوص األدبية .ويف املقابل ،خَ ّصص بابه الثاين
الغربية .غري أن املؤلف لم يفرد

وظف الروائيون العرب الذاكرة؟ فأفرد ثالثة عرش ً
لإلجابة عن السؤال :كيف ّ
قصريا لقراءة نصوص مختارة ملجموعة من األدباء
فصل
ً

املشارقة ،عىل وجه الخصوص؛ مثل نصوص كل من نجيب محفوظ ،وعبد الرحمن منيف ،وجربا إبراهيم جربا ،وإلياس خوري ،وصنع
ً
إجمال ،ولم تعتمد عىل منهجية ذاكراتية
الله إبراهيم ،واألدبية السورية سمر يزبك( ،((10إال أن تلك القراءات بدت انطباعية وقصرية

محددة يف التحليل.

"خصاصا" يف ترجمات األدبيات الذاكراتية التنظريية يف مجال األدب والنقد األديب ،وربما
أيضا
أما عىل صعيد الرتجمة ،فنجد ً
ً

االستثناء الوحيد ،إىل حد الساعة ،هو الرتجمة العربية الصادرة يف عام  2007لكتاب الذاكرة يف األدب ،للفيلسوفة الربيطانية مريي

ورنوك  Mary Warnockالتي ناقشت فيه تصورات مجموعة من الفالسفة الغربيني ملفهوم الذاكرة ،من بينهم أرسطو وآرثر شوبنهاور
99

زهري سوكاح" ،وسائط الذاكرة الجمعية ووظائفها" ،مجلة دراجومان ،مج  ،7العدد ( 8نيسان /أبريل .)2018

101

ينظر :هالبواش.

103

يضاف بدرجة أقل :الذاكرة القومية يف الذاكرة العربية :من زمن النهضة إىل زمن السقوط لفيصل دراج ،والذاكرة املفقودة إللياس خوري.

أنموذجا (الرباط /بريوت :مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات
ُينظر :صالح الدين العامري ،صناعة الذاكرة يف الرتاث الشيعي االثني عرشي :زيارة املراقد
100
ً
واألبحاث.)2016 ،
102

104

وال سيما بعض املقاالت عن أدب السجون ،وأدب اللجوء والسرية الذاتية.
شحيد.
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وبرغسون وجون بول سارتر وغريهم ،وعالجت فيه العالقة املشتبكة بني الذاكرة والفرد واألدب ،اعتما ًدا عىل تحليل مجموعة من
النصوص األدبية الغربية التي تنتمي إىل جنس السرية الذاتية( .((10ومن بني املؤ َّلفات العربية القليلة التي اهتمت بالتنظري الذاكرايت

قدمت نبذة بشأن أوجه التعامل التنظريي يف العلوم األدبية والثقافية ،وال سيما
الغريب يف املجال األديب نجد األدب والذاكرة ()2016؛ إذ ّ
ً
يف أملانيا ،مع النصوص األدبية ،من حيث كونها
وسيطا من وسائط الذاكرة الجمعية ضمن ثقافة التذكر(.((10

سادسا :نحو انطالقة عربية يف حقل دراسات الذاكرة يف العلوم
ً
االجتامعية واإلنسانية
جليا أن حقل دراسات الذاكرة ميدان شاسع؛ بسبب تداخل عدد كبري من العلوم االجتماعية واإلنسانية املتواشجة فيه؛ إذ
يظهر ً

حاليا .ومقابل االهتمام الغريب يف هذا الشأن ،يربز بوضوح التأخر الحاصل للبحث العريب،
صار من الصعوبة اإلحاطة بإنتاجاته البحثية ً

كافيا لرضورة تعزيز التعامل العريب البحثي مع هذا الحقل الواعد ،وال سيما أن الذاكرة ذاتها
مقارنة بمحيطه الدويل الذي نعتربه مسوغً ا ً

ً
"انشغال
قد صارت ،بحسب تعبري هوغبول،
مركزيا يف املجتمعات العربية يف أواخر القرن العرشين وأوائل القرن الحادي والعرشين"(.((10
ً
وعىل الرغم من ذلك ،أمكن طوال االشتغال بهذه الدراسة مالحظة بدايات تبلور اهتمام عريب جديد بهذا املفهوم ،تم ّثل يف دراسات

ومؤتمرات متخصصة ،شغلت املقاربات الذاكراتية فيها حي ًزا
معتربا(.((10
ً

 .1مقرتحات أولية نحو اهتامم عريب بدراسات الذاكرة يف العلوم اإلنسانية
واالجتامعية
وعيا بامليدان الذاكرايت؛ يف سبيل الوصول إىل مخرجات عربية
يف ما ييل طائفة من املقرتحات األولية نحو اهتمام عريب أكرث ً

ذاكراتية ،تتسم بالجدة واألصالة ،وهو ما قد ُيسهم يف تطوير العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وتعزيز قدراتها املنهجية:

أيضا عىل
ӵرضورة ترجمة األدبيات املرجعية ،وال سيما يف العلوم االجتماعية التي ُو ِلد من رحمها مفهوم الذاكرة الجمعية ،مع الرتكيز ً

العلوم التاريخية واألدبية ألهميتها يف السياق العريب.

ӵرضورة ترجمة األدبيات األساسية للذاكرة يف باقي العلوم االجتماعية واإلنسانية؛ مثل العلوم السياسية ،والدراسات الثقافية،

واألنرثوبولوجيا ،وغريها من الحقول املعرفية املتنوعة.

عربيا ،واستغالل الفرص البحثية الرحبة
ӵرضورة اهتمام املؤسسات واملراكز البحثية العربية بحقل دراسات الذاكرة ،وأهمية مخرجاته ً

التي لم ُيس َتفد منها االستفادة املطلوبة.

ӵرضورة ترجمة أهم الدراسات املرجعية التي صدرت يف املجالت والدوريات الغربية املتخصصة ،وعدم االقتصار عىل الحديث منها،

بل الرتكيز عىل تلك التي كان لها صدى يف املجتمع العلمي الدويل.
105
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مريي ورنوك ،الذاكرة يف الفلسفة واألدب ،ترجمة فالح رحيم (بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة؛ بنغازي :دار الكتب الوطنية.)2007 ،

سوكاح" ،األدب والذاكرة" ،ص .162-142
هوغبول ،ص .80

 108من بني هذه املؤتمرات نجد املؤتمر السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي ،وعنوانه "العدالة االنتقالية واالنتقال الديمقراطي يف البلدان العربية:
السياسة ،والتاريخ ،والذاكرة" ،وقد عقده املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات يف أيلول /سبتمرب  ،2019إضافة إىل مؤتمر "الذاكرة والبناء الثقايف" الذي نظمته مؤسسة
"مقاربات" يف مدينة فاس املغربية ،يف آذار /مارس .2019
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ӵيتعني عىل الدوريات العربية املتخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية الصادرة عن الجامعات العربية ،واملراكز البحثية املختلفة،

عربيا.
تخصيص أعداد ،أو ملفات خاصة عىل األقل ،عن قضية من القضايا التي يعالجها هذا الحقل الواعد ً

ӵرضورة جعل ما يمكن أن نسميه "الدراسات العربية للذاكرة" ضمن جدول أعمال البحث للجهات البحثية العربية املهتمة بهذا

الحقل بسبب أهميته وراهنيته.

ً
ӵتشجيع الباحثني عىل االهتمام بدراسات الذاكرة ً
خاصة ،أي باملنهجيات املتنوعة لهذا الحقل البينتخصيص،
عامة ،والبحث الذاكرايت

بغية إنتاج دراسات جادة يف هذا امليدان.

ӵرضورة فتح الجامعات واملعاهد واملراكز العربية املهتمة لربامج املاجستري والدكتوراه يف املوضوعات املرتبطة بالذاكرة ،يف بعدها

الجمعي ،وتخصيص شُ عب متعددة التخصصات ،تشرتك يف االهتمام البحثي بالذاكرة.

 .2قضايا بحثية مقرتحة للدراسات العربية للذاكرة الجمعية
نظرا إىل راهنيتها ،بوصفها
يف ما ييل ً
أيضا قائمة أولية بأهم املوضوعات والقضايا الذاكراتية ذات طبيعة بينتخصصيةّ ،
نقدمها هنا ً

مقرتحات أولية نحو دراسات الذاكرة عىل الصعيد العريب،
وتحديدا يف ميادين العلوم االجتماعية واإلنسانية(:((10
ً
ӵالذاكرة يف الثقافة العربية.
ӵالذاكرة واأليديولوجيا يف السياق العريب.
ӵالذاكرة والجماعات الهوياتية املتخلية يف السياق العريب.
ӵالذاكرة والدين والتدين.
ӵالذاكرة والطوائف والطائفية.
ӵالذاكرة والحركات االجتماعية.
ӵالذاكرة الرقمية.
ӵالذاكرة واإلعالم.
ӵالذاكرة والسلطة.
ӵالذاكرة ،أو الذاكرات ،العربية قبل الربيع العريب وبعده.
ӵوسائط الذاكرة و /أو الذاكرات العربية.
ӵالذاكرة العربية والهجرة واللجوء والشتات العريب.
ӵالذاكرة والفنون يف الوطن العريب.
ӵالنسيان الجمعي وتهميش الذاكرات يف السياق العريب.
109

تظل املقرتحات تقريبية ،وال ُيقصد منها عدم وجود موضوعات أخرى ،أو عدم ورودها يف أعمال منشورة.
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خامتة
سعت هذه الدراسة إىل لفت االنتباه نحو حقل دراسات الذاكرة الذي يعكس حالة إيجابية ومثمرة للتمازج الذي تعرفه العلوم،

أساسا إبراز األهمية البينتخصصية لثيمة الذاكرة،
تدعي الدراسة اإلحاطة الشاملة بهذا الحقل ،بل حاولت
عىل اختالف مناهجها .وال ّ
ً

وال سيما يف الحقول االجتماعية واإلنسانية ،وهذا ما يجعلها نواة ملرشوع كتاب يتيح إمكانية أكرب لتناول هذا املبحث يف حقول معرفية
أخرى؛ مثل الفلسفة ،والعلوم السياسية ،والعلوم النفسية ،والدراسات الثقافية ،واألنرثوبولوجيا ،وغريها من الحقول املعرفية التي لم

ُيتح التطرق إليها ،وكل هذا يف محاولة لتعزيز التعامل العريب األكاديمي مع موضوع "الذاكرة" الذي صار اليوم "يالمس كل حقل
أكاديمي
تقريبا ،عىل األقل ضمن العلوم اإلنسانية واالجتماعية"(.((11
ً

110 Henry L. Roediger III & James V. Wertsch, "Creating a New Discipline of Memory Studies," Memory Studies, vol. 1, no. 1 (January 2008),
p. 12.
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"جغرافية" الحقل التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات
محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم
The Geography of History in Light of Interdisciplinarity:
An Attempt to Reshape the Concept
ّ  ما ح: هو، اإلجابة عن ســؤال مركزي، عىل نحو رئيس،تســتهدف هذه الدراســة
ظ األكادمييا العربيّة من كسب معركة تجديد
حقل لبحث اإلجابة عن
ً
 علم التاريخ، إجرائ ًّيا،جعلت
مناهج تطوير املعرفة وبناء أنســاقها خارج سلطان الكتابة التقليديّة؟ وقد
ْ
 واآلفاقAnnales عنيت مبدرســة الحوليــات
ُ  مقاربة تاريخية مرجعية: واعتمدت يف ذلك عــى مقاربات ثالث.هذا الســؤال
مت برصد نشــوء حالة وعي عريب برضورة
ّ  ومقاربة تأصيلية استكشــافية اهت،التــي فتحتْها أمام منهج تقاطع االختصاصات
 أوقفتنا األوىل عىل نتيجة.عنيت بإمكانات الكتابة العربية املجددة
ُ  ومقاربة تجريبية تطبيقية،تجديد مناهج البحث التاريخي
ن عالقة العلوم بعضها ببعض يف التاريخ املعارص تحكّمت فيها إبســتيمية فرضتها فتوحات املعرفة املتدفقة
ّ ملخصهــا أ
ور وموقف يســتهدفان البحث عن الســبل
ّ  وســاقتنا الثانية إىل أ.بغزارة يف جميع املجاالت وامليادين
ّ ن منهج التقاطع تص
 لقد كانت،ن نشــأته يف الســياق العريب مل تكن نشــأة محلّية خالصة
ّ  وبيّ ّنا أ.د آلية أداتية
َ التي تعيد كتابة التاريخ وليس مج ّر
ّ ن ما أُنجــز إىل ح ّد اآلن يف الســياق األكادميي العريب
ن املؤ ّرخ
ّ يدل عــى أ
ّ  وأفادتنــا الثالثة أ."بتأثــر مــن "ثورة الحوليــات
 فعمليات التشبيك. معركته ض ّد مبادئ الكتابة التاريخية التقليدية ومناهجها، رغم العوائق الكربى،العريب يخوض باقتدار
ن الوعي املتعلق بتفتيت الحواجز بني العلوم مدخــل منهجي ال غنى عنه؛ ال فقط
ّ الواســعة بني االختصاصات برهان عــى أ
. بل أيضً ا لتنمية مهارات البحث العلمي وتطوير أداء املؤسسة الجامعية العربية،إلعادة كتابة التاريخ
. التاريخ من أسفل، التشبيك، الحوليات، تقاطع االختصاصات، منهج:كلامت مفتاحية

This study attempts to answer the central question: how far has Arab academia been able to keep up with new
approaches outside traditional writing? It takes history as the field on which this question is played out. In doing
so it draws on three approaches: a source-based historical approach concerned with the Annales school and
the horizons it opened up for interdisciplinarity, a developmental approach interested in the emergence of an
Arab awareness of the need to update our methods of historical research, and a practical-experimental approach
looking at the possibilities of new Arab historiography. The first approach reveals that the relationship of different
academic fields with one another in modern history has been controlled by an episteme imposed by the waves
of new knowledge flowing into all fields. The second illustrates that interdisciplinarity is a conception and an
attitude aiming to look for ways to rewrite history and not just a tool – and we show that this Arab emergence
was not purely local but was affected by the "Annales Revolution". The third approach demonstrates that despite
the many challenges, Arab historians are dealing ably with the struggle against traditional historiography. The
broad attempts to connect disciplines are evidence of an awareness of the importance of breaking down barriers
between fields, which is an indispensable methodological approach– not only to rewrite history but also to
develop academic research skills and the performance of Arab academia.
Keywords: Interdisciplinarity, Annales, Connections, History from Below
. تونس، جامعة صفاقس،يب الحديث واملعارص بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة
ّ * أستاذ الفكر العر
Professor of modern and contemporary Arab thought at the Faculty of Arts and Humanities, Sfax, Tunisia.
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مقدمة
أن األمر
تصنيف العلوم مبحث قديم
ّ
متجدد شهد والدته مع اليونان .وكانت الفلسفة الوعاء الذي تندرج فيه سائر العلوم .ويبدو ّ

ً
وصول إىل مشارف العرص الحديث؛ ملّا رشع املنطق الصوري يف الرتاجع لصالح املعرفة التجريبية
عصورا طويلة
استمر عىل هذا املنوال
ً
ّ

بحث يف العقل
التي ُتعترب الخاصية األبرز للزمن العلمي البديل((( .وتصنيف العلوم مسألة تتجاوز العمل التقني أو البيداغوجي ،فهي ٌ

املنتج للمعرفة ويف مبادئ الثقافة التي ينشط داخلها .وبهذا ،ينبغي أن يكون النظر يف مراتب العلوم وتوزيعها مطية لفهم الرباديغمات
نمو فروع أو حقول بحثية بأث ٍر من ّ
كل ذلك،
التي
وأما تجاور العلوم ،أو تقاطعها ،أو َتح ّلل بعضها يف بعض ،أو ُّ
تتحرك داخلها الثقافاتّ .
ّ

ً
معقوليته عىل تجميع
تنهض
أن السيطرة عىل العالم ال تكون ّإل بمنهج
تجويدا ألداء البحث،
فال ريب يف أ ّنه ناشئ باالستتباع
ُ
ً
وإدراكا ّ
ّ
جزئيا أو ك ّل ًّيا(((.
فروع املعرفة واختصاصاتها ًّ

ٌ
ٌ
أن يكون أداة عمل .وتقتيض فروض البحث التفريق بني درج َتني خاصتني به :درجة دنيا نصطلح عليها
موقف
واملنهج
ورؤية قبل ْ

تجسده مجموعة من املداخل مثل الوصف والتحليل والحجاج والتفكيك واملقارنة ،ودرجة عليا تتن ّزل يف جوهر
باملنهج األدايت وهو ما ّ
الكيفيات سؤال يف صميم املنهج ،وهو ما ستنظر فيه الدراسة
وتطورها .وسؤال
تكونها
ُّ
التصور الفلسفي للمعرفة؛ كالتساؤل عن كيفيات ُّ
ّ
ّ

مناهج من روح العلوم املجاورة
وأن استنبات
أن سؤال
بناء عىل
أو ًلّ ،
فرضية مؤ ّداها ّ
َ
ً
الكيفيات هو الذي يوفّر اإلمكانات لتطوير العلوم ّ
ّ
ّ
ثانيا.
لذاك العلم وتخصيبها يف تربته ٌ
قادر عىل تأمني وظيفة التطوير ً

قضي ُته األساس تشبيك العلوم بعضها يف بعض يف إطار
بحثيني :مدار
مدارين
الفرضية إىل التمييز بني
وتسوق هذه
َ
ُ
ّ
ّ
َّ
قضي ُته األساس تشبيك املناهج بعضها يف بعض داخل العلم الواحد يف إطار امليتودولوجيا .وستحرص الدراسة
اإلبستيمولوجيا ،ومدار ّ

َ
مرشوعيتها :فإذا كان التاريخ ،كما
أرضي ٌة َت َه ُبها شي ًئا من
تشبيك املناهج ،ال تشبيك العلوم .ولهذه الفرضية
عىل َج ْعل الغالب عليها
ّ
ّ
(((
"م ِلك العلوم" انطال ًقا من خمسينيات القرن العرشين  ،وإذا كان تقاطع االختصاصات
استخلص جيوفاين بوسينو ،هو علم العلوم أو َ
(((
علما،
 ،Interdisciplinaritéكما رأى رسويرب ،هو "منهج املناهج" ؛ فنحن ،إ ًذا ،وقد اخرتنا أن تنعقد شواغل هذه الدراسة عىل التاريخ ً
بحثية تهدف إىل دراسة آثار تطبيق "منهج املناهج" عىل "علم العلوم".
منهجا ،أمام مغامرة
وعىل تقاطع االختصاصات
ً
ّ

املعرفية
يف هذا األفق اإلبستيمولوجي وامليتودولوجي تدور إشكالية الدراسة .ويمكن بلور ُتها يف أربعة أسئلة كربى :ما السياقات
ّ

التي ّ
العربية؟ وما اإلمكانات والفرص
التاريخية
تشكلت داخلها قضايا االختصاص؟ وما بواعث التفكري يف تجديد املنهج يف الكتابة
ّ
ّ
املتاحة لرتقية األداء األكاديمي يف الحقل التاريخي العريب؟ وما نوع النتائج التي انتهت إليها التجارب املنجزة؟

األول عىل التقاطع بني املعريف واملنهجي،
وتقرتح الدراسة معالجة هذه األسئلة يف محا ِور أربعة كربى تنمو بالتوالد والتدريج :سندير ّ

املؤرخني
رصد سياقات التفكري يف التجديد املنهجي ومرجعياته.
ّ
والداعي إىل ذلك محاولة ْ
وسنمحض املحور الثاين للبحث يف تلقّي ّ

َ
تيارات تجديد الكتابة ومناهجها ،وسيكون "التاريخ الجديد"  Nouvelle histoireبـ "حولياته" Annales
وتحد ًيا
إغراء
املنوال
ّ
ً
العرب ّ
نظرية املعرفة ،ينظر ً
مثل مراجعات بياجيه ألوغست كونت :August Comte
نوعي عىل
تحول
1
ّ
يخضع التصنيف للمراجعة ك ّلما طرأ ّ
ّ
Jean Piaget, "L'épistémologie des Relations Interdisciplinaires," in: Leo Apostel, L'Interdisciplinarité: Problèmes d'Enseignement et de
Recherche dans les Universités (Paris: OCDE, 1972), pp. 155-171.
2

وإيتيقيا عىل:
وأنرثوبولوجيا
إبستيميا
نحيل يف إطار البحث عن مقاصد املعارف العابرة وترابطات االختصاصات فيها
ًّ
ًّ
ًّ

Jean-Paul Resweber, Le Pari de la Transdisciplinarité: Vers l'Integration des Savoirs (Paris: L'Harmattan, 2000), chap. 1, pp. 9-27.
Giovanni Busino, "Sciences sociales et histoire," Revue européenne des sciences sociales, vol. 41, no. 127 (2003), p. 137.

3

Jean-Paul Resweber, La Méthode Interdisciplinaire (Paris: PUF, 1981), p. 76.
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مدارا للمحور الثالث،
ومسوغات املمارسة التطبيقية يف
ورها ًنا .وسيكون النظر يف حدود التجديد النظري
َ
ّ
مستوييها القطاعي واملجهري ً

مطب ً
قة عىل موضوعات من التاريخ العريب باملحور
والهدف من ذلك الرغبة يف اإلحاطة برشوط تطوير املعرفة وعوائقها.
ّ
وسنخص املناهج ّ

الرابع ،والغرض من ذلك أن ننظر يف ّ
العربية من كسب معركة تجديد مناهج تطوير املعرفة وبناء أنساقها خارج سلطان
حظ األكاديميا
ّ

الكتابة التقليدية.

التقاطع بني املعريف واملنهجي :قراءة يف السياق واملرجع
أمرا حادثًا
ضيا أم
ُيستخ َلص من الدراسات التي بحثت يف تاريخ العلوم نشأ ًة
وتطو ًرا ّ
ًّ
ّ
رضوريا ليس ً
أن التقاطع بينها سواء أكان َع َر ًّ

أن للمعا ِرف
جاءت به أسئلة املعرفة املعارصة وقضاياها املعقّدة .فالتدقيق يف نظام التع ّلم والتعليم،
بيداغوجيا كان أم مقاصد ،يكشف ّ
ًّ

عمليات التقاطع بني العلوم يكون
أن
أن نشري يف هذا املقام إىل ّ
دائما عرب التاريخ نحو تجميع االختصاصات أو التقريب بينها .ونو ّد ْ
ً
نزوعا ً
ّ

الضيقة .فشبكات املعرفة ليست
صية
بحثية يف أطرها
تقنيا أو وليدة إكراهات
النظر إليها
قارصا ْ
ً
ّ
ّ
التخص ّ
ّ
إن تعاملنا معها باعتبارها شأ ًنا ًّ

للتقدم الحضاري .وهذا ّ
تؤكده
وتهيأت األسباب
تجدد تدفّقها انسكب بعضها يف بعض
ّ
يف الحقيقة ّإل روافد وجداول للحضارة .وك ّلما ّ
ّ

وقائع النهضة
األوروبية عىل سبيل املثال .فداللة الوالدة الجديدة  Renaissanceالتي يف املصطلح ما كانت لتكون لوال فيضان املعارف
ّ
ً
اختزال بـ
والعلوم بعضها عىل بعض يف إطار بناء رؤية جديدة لإلنسان والوجود ُع ِرفت
"اإلنسية"  Humanismeالتي انفصلت بها فلسفة
ّ

مختربا
أن تكون أوروبا
األنوار ،بمعناها الواسع ،عن التعاليم الكنسية وقواعد اإلنتاج املا ّدي والرمزي املرتبطة بها .وال عجب حينئذ ْ
ً
مجازيا يف عبارة
ترص ًفا
وأن تكون املؤسسات األكاديمية
ضخما
ويمكننا بهذا املعنى ْ
لفاعلية منهج التقاطعْ ،
مختربا مص ّغ ًرا لهُ .
ً
ًّ
نترصف ّ
أن ّ
ً
ّ

األوروبية وهي تحيا تجربتها
العلمية املتضامنة واملتقاطعة فنجعلها دا ّلة عىل املجتمعات
 Universtas Studiorumالدا ّلة عىل الجماعة
ّ
ّ
املستقرة
العلموية Scientisme
أن املسألة تتجاوز املقاربة
الحداثية بخالصة العلوم واملعارف املتساندة واملتعاضدة .فنحن ،إ ًذا ،نرى ّ
ّ
ّ
ّ

الغائية ما بعد
أن استحضار األبعاد
األكاديمية املغلقة لتنفتح عىل الفعل الحضاري ورشوط
داخل األطر
ّ
التقدم اإلنساين .وهذا يعني ّ
ّ
ّ

وإشكالياته يف أفقه اإلنساين الرحب(((.
املخربية رضوري لوضع قضايا املنهج
التقنية -
ّ
ّ
ّ

إن من جهة
نصا
تقاطعا
مهي ًأ الستقبال أسئلة االختصاصات
مفتوحا واسع األرجاء ْ
ً
وعبورا .فقد كان باستمرار ًّ
ً
وليس كالتاريخ ً
ً
علما َّ

التعريف به ف ًّنا ،أو من جهة األدوار التي ينهض بها .فهكذا قال عنه ً
"إن التاريخ بطبيعته ال يمكن أن ُيعترب
ممسنّ :
مثل وولف غانغ ّ
ً
العلمية"((( .وعزا ذلك إىل أ ّنه يتدخّ ل يف ّ
كل أمر سواء
أغلبية االختصاصات
محدد بدقّة [ ]...إ ّنه يختلف عن
اختصاصا
مرتبطا بموضوع ّ
ً
ّ
ّ

أن
الخاصية قد دفعت به يف القرن التاسع عرش ،مع فورة
أن هذه
تع ّلق باإلنسان أم بالطبيعة .ويبدو ّ
خاص ًة ،إىل ْ
ملانية ّ
التاريخانية األ ّ
ّ
ّ
"يدعي" قيادة سائر العلوم وأن يتن ّزل عىل رأس املعارف من دون استثناء .قد يكون خرس شي ًئا من سلطانه بعد تراجع التاريخانية ،غري
ّ

َ
أ ّنه ّ
التمدد واالستقطاب
قابلية
ولكن ذلك لم يكن ّإل
الحقل الجاذب لغريه دون احرتازات كربى.
دوما
ّ
ّ
بمسوغات ّ
ظل ً
ّ
ومربرات تشفع له ّ

ري" لن
وبسط النفوذ.
وغني عن البيان ّ
لكن هذا التقاطع "الق ََد ّ
أن اتساع موضوعاته يجعله يف تقاطع " َق َد ّ
ري" مع علوم أخرى كثريةّ .
ْ
ّ
ِ
جذري يف مطالبه
أن علم التاريخ كما استقام يف التاريخ يحتاج إىل تغيري
يتحول إىل تقاطع ُمنتج ما لم
وعي مفاده ّ
ّ
ّ
ّ
يتكون لدى ّ
املؤرخ ٌ

العربية"،
الفرنسية ومثقّف دائرة املعارف
مهمة يف هذا الشأن ننصح بالعودة إليها ،ينظر :فريدريك معتوق" ،مثقّفو اإلنسيكلوبيديا
5
لفريدريك معتوق دراسة مقارنة ّ
ّ
ّ
تبي ،العدد  ،13مج  ،)2015( 4ص .56-41
ّ
Wolfgang J. Mommsen, "L'histoire," in: Leo Apostel et al., p. 241.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

أيضا ،وهذا ما يعنينا
إبستيميا فقط ،بل كان
ومناهجه وأدوات عمله ومصادر أخباره((( .والحقيقة أ ّنه ما كان انفتاح علم التاريخ
منهجيا ً
ًّ
ًّ

أساسا .فاستقباله عد ًدا غري قليل من املعارف يدخل عىل نحو من األنحاء يف باب اإلجابة عن السؤال املنهجي :كيف ُتبنى الحقيقة
ً

التاريخي
أساسيني :ما معالم الوعي بتشبيك املناهج يف الحقل
تتوجه العناية يف هذا املحور إىل معالجة سؤالني
التاريخية؟ ويف هذا اإلطار ّ
َّ
ّ
ّ
يتحرك فيها؟
أن
العريب
خ
املؤر
اختار
التي
املسالك
وما
العريب؟
ّ ْ
ّ
ّ
ّ
تأسيسي ًة يف سياق النهضة
أن تكون
نصا ّ
نعده من النصوص التي كان ُيمكن ْ
نلتقط من عبد الرحمن الجربيت (ًّ )1825-1753
ّ

أن التاريخ علم
يعرف التاريخّ ،
العربية يف القرن التاسع عرش لو كان ُق ّدر لهذه النهضة ْ
أن تعرف طريقها إىل النجاح .يذكر الجربيت ،وهو ّ
ّ

تتساكن فيه علوم أخرى ،فيقول:
تشعبت فروعها"((( .وأضاف
ّ
"وفن التاريخ علم يندرج فيه علوم كثرية ،لواله ما ثبتت أصولها ،وال ّ

جدا ،ذكر منها يف مفتاح
"وأما الكتب املص ّنفة فيه فكثرية ًّ
ّ
أن هذا ّ
الفن من أكرث الفنون ً
نظرا إىل كرثة ما فيه من مقاصدّ :
جذبا للمؤ ّلفني ً
املغيبات ،ولكرثة رغبة السالطني"(((.
السعادة ألفًا وثالثمائة كتاب ...وذلك النجذاب الطبع إليها ،والتط ّلع إىل األمور ّ

إن
مؤرخً ا
ً
مستنسخا من طينة السابقني .وقد رأينا فيه َنف ًَسا غري مألوف؛ ْ
وملّا عزم الجربيت عىل الكتابة يف التاريخ ،اختار ّأل يكون ّ
عزمت
التاريخية (املعرفة)" :وملّا
املصدرية (املنهج) أو من جهة القصد من الكتابة
تعويضا عن النقص يف املا ّدة
من جهة البدائل املقرتحة
ً
ُ
ّ
ّ

أردت أن أوصله بيشء قبله ،فلم أجد بعد البحث والتفتيش ّإل بعض كراريس [ ]...وقد اعرتاها النقص []...
سود ُتهُ ،
جمع ما ُ
كنت ّ
عىل ْ

فرجعنا إىل النقل من أفواه الشيخة املسنني وصكوك دفاتر الكتبة واملبارشين ،وما انتقش عىل أحجار ترب املقبورين [ ]...ولم أقصد

العريب يف مأزق
أن كتابة التاريخ
بجمعه خدمة ذي جاه كبري أو طاعة وزير أو أمري"(.((1
أن الجربيت ُيم ّثل لحظة وعي مفادها ّ
واضح ،إ ًذاّ ،
ٌ
ّ

ّ
ّ
وأن املَخرج يكون من منفذين :تنويع مصادر
املصدرية ،وتخصيص التدوين
األقل :غياب الوثيقة
لسببني عىل
للحكام وأصحاب الجاهّ ،
ّ
َ
(((1
ِ
ّ
الدفينة"
"الوثائق
ًا
ق
الح
ى
سم
سي
ما
باعتماد
الكتابة
لكن لحظة
القوم.
لية
وع
ام
الحك
سلطة
من
كليهما
والتاريخ
خ
املؤر
وتحرير
،
ّ
ُ ّ
ّ
الوعي هذه كانت لحظة "طائشة" أو "منفلتة" أل ّنها لم تندرج يف سياق تحديثي متكامل .فالزمن الثقايف العريب يف القرن التاسع عرش

النسقية الكربى ،فتالشت
والتحرر لم ينجح يف بناء األجوبة
والتمدن والتأخّ ر
املنهجية الكربى حول التحديث
رغم أ ّنه كان زمن األسئلة
ّ
ّ
ّ
ّ

لحظة الجربيت كما تالشت لحظات غريه من ّ
طلب النهضة.

سننتظر قر ًنا ً
األهم يف الدرس األكاديمي العريب.
كامل بعد لحظة الجربيت لنظفر بعالمات تشري إىل بروز لحظة الوعي الثانية ،وهي
ّ

عما يجده اليوم يف السوق من الكتب []...
قال عبد الله العروي يف سبعينيات القرن العرشين
ً
املؤرخّ :
"إن القارئ غري راض ّ
منتقدا أداء ّ

الجامعية تاه يف
إذا رجع إىل املؤ ّلفات القديمة وجدها مليئة بالحروب والثورات والخرافات وأشعار املناسبات .إذا التفت إىل الرسائل
ّ

تاريخي
أي موضوع
العربية يف حاجة إىل التجديد:
التاريخية
بأن الكتابة
الجزائري نارص الدين سعيدوين
املؤرخ
7
ُ
تعبريا عن الوعي ّ
"رصت أنفر من معالجة ّ
ّ
ً
ّ
مما قاله ّ
ّ
ّ
ّ
املؤرخ معالجة ّ
مركبة تخضع للرشوط الطبيعية ،واملعطيات
يئ حديثّ،
يعتمد عىل جمع املعلومات ويعرض لألحداث بأسلوب روا ّ
وخصوصا ّ
ً
أن النشاط اإلنساين يتط ّلب من ّ
الديموغرافية ،والتحاليل االجتماعية ،والعوامل النفسية" ،ينظر" :سري الباحثني العرب يف مجال الكتابة التاريخية :حوار مع املؤرخ الجزائري نارص الدين سعيدوين"،
أسطور ،العدد ( 2حزيران /يونيو  ،)2015ص .259

عبد الرحمن الجربيت ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ،تقديم عبد العظيم رمضان ،ج ( 1القاهرة :مطبعة دار الكتب
8
املرصية ،)1997 ،ص .5

9

10

املرجع نفسه.

املرجع نفسه ،ص .12-11

الفقهية ،ومؤ ّلفات البدع ،وبعض الرشوحات للمتون
ومدونات النوازل
 11املصادر الدفينة كما ذكرها محمد املنوين هي "كتب الجغرافيا والرحالت ،واملوسوعات القديمة،
ّ
ّ
الدراسية [ ]...ودواوين الشعراء والكناشاتً ،
العربية لتاريخ املغرب من الفتح اإلسالمي إىل نهاية
فضل عن كتب املناقب واألنساب ،"...ينظر :محمد املنوين ،املصادر
ّ
ّ
اإلنسانية ،)1983 ،ص .9
والعلوم
اآلداب
العرص الحديث ،ج ( 1الرباط :منشورات ك ّلية
ّ
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(((1
مرص ًفا غضبه عىل لسان القارئ:
نظريات مبهمة عن املنهج أو يف تحليالت دقيقة حول منطقة أو أرسة أو تنظيمة
اجتماعية"  .ويضيف ِّ
ّ
ّ
(((1
ِ
ّ
ساريا يف الزمان ُص ُع ًدا ،فنجده
وسيظل هذا السؤال
مؤرخونا؟ ملاذا ال ُيعيدون كتابة تاريخنا؟" .
املنهجي املستف ّز ً
"فيسخط ويقول :أين ّ
ّ
الفرنسية
التاريخية
العربية امل ّتبعة اليوم من املدارس
عىل أكرث من لسان .يتساءل الحبيب الجنحاين يف أواخر الثمانينيات" :أين املناهج
ّ
ّ
ّ
عامليون أمثال مارك بلوك ولوسيان
تزعمتها وما تزال مج ّلة 'الحوليات' غداة الحرب
التي ّ
العاملية الثانية وبرز يف صفوفها ّ
مؤرخون ّ
ّ

املجدد ،فنجده عند عبد العزيز الدوري يف بداية القرن الحادي والعرشين يستعيد شي ًئا
املؤرخ
لوفيفر"(.((1
ّ
ويستمر السؤال عالقًا يف ذهن ّ
ّ

تغي" :وهنا نتساءل عن موقفنا من التاريخ العريب بالنسبة لهذه االتجاهات [ ]...فكثري من املؤ ّلفات
من كالم العروي
ْ
وكأن ال يشء ّ

أن بعضها خدم الدراسات
غربية أو
الحديثة ُكتبت بأقالم
رشقية ،نشأ أصحابها يف ثقافات أخرى ،ويف بيئات غريبة [ ]...ومع ّ
ّ
خارجية ّ
ّ

بد من إعادة نظر
أن بعضها اآلخَ ر جاء بآراء واتجاهات غريبة قبلناها
جذرية"( .((1وقبل خمسة أعوام من اآلن،
مبدئيا ،وال ّ
التاريخية ّإل ّ
ّ
ًّ
ّ
ِ
التاريخي
البحث
نجز
ي
"ألم
ة:
األيديولوجي
االتجاهات
محصول
فساد
عىل
ه
نب
أن
بعد
كوثراين
وجيه
يتساءل
م"،
د
ق
من
بالعهد
"وما
َ
ُ
ّ
ْ ّ
ّ
ً
أعمال تجاوزت هذه السمات
العريب املعارص
األيديولوجية؟"(.((1
ّ
ّ
هي أسئلة يف املنهج ،ال ّ
آلية .إ ّنه يستهدف البحث عن السبل
شك يف ذلك .واملنهج هنا ،كما أملعنا سابقًا ،هو ّ
تصور وليس ّ
مجر َد ّ

مستحدثة،
العربية عرب مناهج
التاريخية
ولكن لنئ كانت هذه األسئلة وليدة وعي حقيقي برضورة تحرير الكتابة
التي ُتعيد كتابة التاريخ.
َ
ْ
ّ
ّ

ً
خالصة .لقد تو ّلدت من تأثري "ثورة الحوليات"
فإنها لم تنشأ نشأة مح ّل ّية
الفرنسية يف فالسفة التاريخ العرب( .((1وقبل أن نُبارش البحث
ّ
للمنتج "الحو ّ
مؤسسني حقًّا
يل"
يف نوع هذا التأثري :أ َدفع املطالبني باعتماد
َ
الفرنيس أم كانوا ّ
مجرد مرتجمني ُ
مناهج جديدة إىل أن يكونوا ّ
ّ

العربية؟ يجدر بنا تقديم َع ٍ
رض رسيع لهذا املنتج "الحو ّ
نض َع سؤال املنهج يف
التاريخية
نوعيا يف مجال مناهج الكتابة
يل" ح ّتى َ
ً
ّ
ّ
مرشوعا ًّ

سياقيه املعريف واإلشكايل.
جددة يف
التاريخية
الكتابة
العربية املُ ّ
ّ
ّ
ْ

أطلق القائمون عىل تجديد املنهج يف الكتابة التاريخية
الفرنسية مصطلح "التاريخ الجديد"  ((1(La nouvelle histoireلوسم
ّ

اتجاههم البحثي .وكان ذلك يف عرشينيات القرن املايض .وا ّتخذوا من مج ّلة الحوليات Annales
فضاء إلذاعة أطروحاتهم والرتويج
ً

لها يف املجامع
بأن ما ُيكتب يف الحوليات
العلمية( .((1وكلمة "الجديد" هي كلمة تمييزية شكلية وليست مضمونية يراد بها اإلعالم ّ
ّ

أن بيرت
حدا
ال عالقة له
حد هذا "الجديد" ًّ
باملتداول من مواد التاريخ ومناهجه .وقد يستعيص ُّ
رواده ،فمن ذلك ّ
َ
اصطالحيا حتى لدى ّ
ًّ
ألن الحركة لم تجتمع
بوريك  Peter Burkeأجاب ر ًّدا عىل سؤال "ما التاريخ الجديد؟" بما ييل" :ليس من السهل وضع تعريف
إيجايب ّ
ّ

12

عبد الله العروي ،مجمل تاريخ املغرب ،ج ( 1الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1996 ،ص .11

14

العربية ،العدد ( 42آذار /مارس  ،)1988ص .19
عربية" ،الوحدة ،املجلس القومي للثقافة
املنهجية ملدرسة
"إشكالية تحديد السمات
الحبيب الجنحاين،
ّ
تاريخية ّ
ّ
ّ
ّ

13
15
16

املرجع نفسه.

عبد العزيز الدوري ،نشأة علم التاريخ عند العرب (العني :مركز زايد للرتاث والتاريخ ،)2000 ،ص .9

وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ :اتجاهات-مدارس-مناهج (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .138

دائما من باب
األنرثوبولوجية
"توسعت املقاربة
يقول عبد الواحد املكني يف هذا الصدد:
17
رواد ،بل مق ّلدون ّ
ّ
التاريخية ،وصار لها ّ
عدة ،ولم يكن انتشارها يف املغارب ً
ّ
ّ
االبتكار املنهجي وتنشيط الحوار املعريف واإلبستيمي ،وإ ّنما كان أحيانًا يف سياق تقليد حركة البحث يف الجامعات الفرنسية واألوروبية" ،ينظر :عبد الواحد املكني" ،منعطف
املؤرخ ومساءلة املألوف" ،يف :مجموعة مؤ ّلفني ،التأريخ العريب وتاريخ العرب :كيف ُكتب وكيف ُيكتب؟ اإلجابات املمكنة ،إعداد
األنرثوبولوجيا التاريخية يف املغاربّ :
وتنسيق وجيه كوثراين (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .1000
18
مرة عام 1978
يذكر جاك لو غوف املرشف عىل تحرير أشهر كتاب يف التاريخ الجديد تحت العنوان نفسه :التاريخ الجديد  La nouvelle histoireالذي ظهر ّ
أول ّ
خاصة عىل يد هاري
أول من استعمل نعت "الجديد" لإلشارة إىل نزعة يف الكتابة التجديدية للتاريخ كانت الواليات املتحدة
ّ
األمريكية قد عرف ْتها ّ
أن هرني بار  Henri Berrهو ّ
ّ
أملر برناس يف كتابه:

Harry Elmer Barnes, The New History and the Social Sciences (New York: The Century Company, 1926).

19

الحوليات والتاريخ الجديد" ،ص .217-199
حسن العودة إىل :كوثراين ،الفصل الحادي عرش" :مدرسة
ملزيد من التفصيلَ ،ي ُ
ّ
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

حدد التاريخ الجديد بأ ّنه تاريخ
يتعدى الوصف الغامض ،الذي ُي ّ
نقدم ما ّ
أن ّ
سوى عىل ما تعارضه فقط [ ]...سيكون من الصعب ْ
ِ
بنيوي"( .((2ويف التعريف
شامل ،أو تاريخ
بمحددات هذا العلم
ين الذي وضعه فيليب أرياس  Philippe Arièsما ُيساعد عىل املَسك
املقار ّ
ّ
ّ
َ
وقواد
التقليدي
"يهتم التاريخ
الجديد الكربى:
ّ
تقريبا بصورة ّ
خاصة باألفراد ،وبالفئات العليا من املجتمع ،وبنخبه (امللوك ورجال الدولة ّ
ّ
ً
وباملؤسسات (السياسية واالقتصادية والدينية) التي تهيمن عليها النخب .وعىل عكس ذلك،
الثورات) ،وبالوقائع (الحروب والثورات)،
ّ

(((2
وأول ما َيلفت النظر يف هذا
يهتم التاريخ االجتماعي بالكتل االجتماعية التي بقيت عىل هامش السلطة وأولئك الذين يقاسونها" ّ .
ّ

ّ
التعريف هو استبدال ّ
يتبدد الغموض الذي يف
املركب النعتي "التاريخ الجديد"
بـمركب نعتي آخر هو "التاريخ االجتماعي" .وهو ما به ّ

كلمة "الجديد".

منهجي متم ّثل يف تقاطع االختصاصات املستدعى
جديدين متكام َلني :جديد مضموين متم ّثل يف املجتمع ،وجديد
وبهذا نكون أمام
َ
ّ

املؤرخ إىل ما ُس ّمي "التاريخ
مهمة س ُت ِّ
لتأمني ظروف أفضل للكتابة التاريخية ،وفهم أعمق للواقع االجتماعي .وهذه نقلة ّ
وجه أنظار ّ
من أسفل"  L'histoire vue d'en basحيث العالقات والقيم والسلوك والتقاليدّ ،
وكل ما ينسل من هذه العناوين من فروع تفصيلية؛

أن
كامللبس واملأكل واملسكن والفقر واملرض واملهن والحرف واملرأة  ...إ ّنها إ ًذا السوسيولوجيا بروافدها يف قلب التاريخ .وإذا علمنا ّ
أيضا يف قلب التاريخ .وعىل هذا
الجهد األكرب قد انرصف إىل تاريخ مجتمعات العرص الوسيط ،قلنا إنها األنرثوبولوجيا واألثنولوجيا ً
مجمعات أو ّ
مركبات اصطالحية تحيل عىل الجوار /التقاطع الوظيفي واملنهجي بني االختصاصات ،فجاك لو غوف
األساس س ُتنحت
ّ

االجتماعية
 ،Jacques Le Goffعىل سبيل املثال ،كانت له حلقات نقاشية  Séminaireرشع يف تأمينها بمدرسة الدراسات العليا للعلوم
ّ
أمر ّ
يدل عىل الجوار املضموين واملنهجي بني
 EHESSعام  1965عنوانها ،"Histoire et sociologie de l'Occident médiéval" :وهو ٌ
َ
فيتحول
كافيا ،أن تنضج أكرث
ّ
حقل التاريخ والسوسيولوجيا الذي أملعنا إليه .وكان ينبغي التجاهات "التاريخ الجديد" ،منذ وقت غدا ً
الجوار بني االختصاصات إىل اندماج .كان ذلك يف السبعينيات عندما اتخذت ندوة لو غوف هذا العنوان املزجيAnthropologie" :

ّ
ّ
 ،((2( "historique de l'Occident médiévalوهو ّ
األقل :حيوية الدراسة التاريخية من جهة ،واعتماد اسرتاتيجية
أمرين عىل
دال عىل َ
التاريخية" هو عبور
تشبيك املناهج لفهم الظاهرات االجتماعية من جهة ثانية .والعبور من "التاريخ واألنرثوبولوجيا" إىل "األنرثوبولوجيا
ّ
من السياق املعريف إىل السياق املنهجي.

إن املجال الذي
ودون الخوض يف التفاصيل التي ال تقتضيها هذه الدراسة يمكن االكتفاء بتأكيد مبدأ التشبيك ،فنقول ّ
تغطيه مدرسة الحوليات ّ
ّ
يعب عنه بالتم ّثالت
توسع
ّ
ثم ّ
فامتد إىل عا َلم األفكار أو ما ّ
تركز يف البداية عىل املسألة السوسيو-اقتصاديةّ ،
 .Représentationsويف هذه السياقات ملع اسم أندريه بورغيار  André Burguièreالذي ُي َع ُّد مهندس األنرثوبولوجيا
التاريخية(.((2
ّ

الذهنيات"
ولم تقف مساعي الدارسني لتشبيك املناهج من أجل تحسني أداء الدرس التاريخي عند هذا املستوى .وكان "تاريخ
ّ

املنهجية
متحو ًل كأ ّنه الثورة
اهتدوا إليها يف بداية السبعينيات .ويبدو أ ّنه م ّثل
النوعية التي
 L'histoire des mentalitésمن الفروع
َ
َّ
ّ
ّ
20

التاريخية ،ترجمة وتقديم قاسم عبده قاسم (القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2010 ،ص .23
(محرر) ،نظرات جديدة عىل الكتابة
بيرت بوريك
ّ
ّ

الذهنيات" ،يف :جاك لو غوف (مرشف) ،التاريخ الجديد ،ترجمة محمد الطاهر املنصوري ،مراجعة عبد الحميد هنية (بريوت :املنظمة العربية
فيليب أرياس" ،تاريخ
21
ّ
للرتجمة ،)2007 ،ص .182

22
Jean-Claude Schmitt, "Le Séminaire," in: Jacques Revel & Jean-Claude Schmitt (dir.), L'Ogre historien: Autour de Jacques Le Goff
(Paris: Gallimard, 1998), p. 24.

23

عىل سبيل املثال ،ينظر دراستاه:

André Burguière, "L'Anthropologie historique," in: Jacques Le Goff, Roger Chartier & Jacques Revel (dir.), La Nouvelle histoire (Paris:
Gallimard, 1975); André Burguière, "L'Anthropologie historique et l'école des annales," Les Cahiers du centre de recherches historiques, revue
électronique, no. 22 (1999).
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«جغرافية» الحقل التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات
محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم

تاـسارد

إعالن عن انهيار الحدود
الضدي لعا َلم املحسوسات ،بل هو يف األساس
الذهنيات ليس فقط املقابل
يف امليتودولوجيا املعارصة .فعا َلم
ٌ
ّ
ّ

ثقافيا باملعنى الحضاري
العام ،وكائ ًنا
اإلنايس
بني جميع العلوم التي ُتعنى باإلنسان باعتباره كائ ًنا رام ًزا  Homo symbolicusباملعنى
ّ
ّ
ًّ

بمجرد دخولها علم
والفن ،وغريها من العلوم .وهي
الخاص .وهكذا تتوافد عىل الحقل التاريخي علوم النفس واألديان واألخالق
ّ
ّ
ّ
فهما أفضل من ُ
ثمة ما
التاريخ ُتصبح مداخل تنحرص وظيفتها يف املساعدة عىل فهم اإلنسان ً
قبل .والحاصل من هذا أ ّنه حيثما كان ّ

استيعابا ممتا ًزا هذا املعنى:
صائدا لالختصاصات .والتعبري املجازي الذي استخدمه مارك بلوخ يستوعب
يشري إىل اإلنسان ،كان التاريخ
ً
ً
(((2
الجيد ،هو ذاك الذي ُيش ِبه وحش األسطورة ،الذي يع ِرف أ ّنه حيث توجد رائحة اللحم البرشي توجد طريدته"  .وال عجب
ّ
"املؤرخ ّ
(((2
منتشيا ،قولته الشهرية" :إ ّننا نعيش لحظة انفجار التاريخ"  .وهل تكون هذه اللحظة يف
أن يقول بيار نورا ،Pierre Nora
حينئذ ْ
ً
سريورة امليتودولوجيا سوى لحظة التتويج الكربى :االختصاص العابر .Transdisciplinarité

التاريخ من أسفل ومنهج التقاطع :قراءة يف التأسيس
املجددة تأثّرت بدرجات معينة بالحوليات ،ورأت فيها ً
دليل إلعادة بناء التاريخ ما ّد ًة
العربية
التاريخية
أن الكتابة
ِّ
أرشنا إىل ّ
ّ
ّ
ِ
لما .والناظر يف ما أنتجه الجيل
املؤسس والجيل الالحق به مبارشة ينتبه إىل أمر يشرتك فيه الجميع مفاده إدانة التاريخ
ً
ّ
ومنهجا وع ً

الرسمي  -التقليدي أل ّنه تاريخ انتقاء وتمجيد ،تاريخ ملوك وأبطال وسالالت وانتصارات ،تاريخ أفراد وليس تاريخ جماعات ،تاريخ

معي للثقافة والعمران
درس .والحقيقة ّ
ويحفظ وليس تاريخ ما ينبغي ْ
ما يراد له ْ
تصور ّ
أن ُي َّ
سجل ُ
دون ُ
أن ذلك يندرج ضمن ّ
أن ُي َّ
وي َ

تتحكم يف ّ
ّ
"أراخ" التي أطلقها العروي
لسانية هي اإلنشاء والرسد
بآلية
القوة التي
ّ
والسلطة واملجتمع وعالقات ّ
والقص .وكلمة ّ
ّ
كل ذلك ّ
ِ
التاريخية.
لتصور آخَ ر تنتظم داخله ممارسة الكتابة
ممتهن هذا العمل إ ّنما أطلقها يف إطار الرتويج
عىل
ّ
ّ

مهمة تصحيح األخطاء وترميم البناء
املؤرخني
وإذ يشتيك
ّ
ّ
التقليديني ،فإ ّنهم ،يف ما بدا لنا ،لم ُي َح ّملوا أنفسهم ّ
املتذمرون من تركة ّ

املهمة دون ما يصبون إليه .واملدقّق يف مرتكزات أطروحاتهم ال يخالجه ّ
شك يف أ ّنهم َيطلبون
وردم الفراغات وملء البياض .فمثل هذه ّ

ً
نسقيني متكاملني
تفسريين
يقدم
مسالك تقطع مع القديم
فلسفة وأدوات وال ترىض بالتصحيح والرتميم .فالعروي عىل سبيل املثال ّ
َ
َّ

أن السياق الذي تبلورت فيه الكتابة
التاريخية
النبناء الكتابة
األولّ ،
ّ
التقليدية عىل النحو الذي انبنت عليه .يرى العروي ،يف التفسري ّ
ّ

توحيدية تعمل عىل رشعنة الهيمنة من منطلق
العباسية باعتماد اسرتاتيجيا
التاريخية القديمة هو السياق الذي حكمت فيه الدولة
ّ
ّ
ّ
(((2
وو ِلد
.
الدولة"
حضرية
يف
ا
تدريجي
بإدماجها
وذلك
املتصارعة
الجماعات
بني
تعايش
سياسة
"سن
بـ
فقامت
الجماعة.
عن
الدفاع
ّ
ُ
ًّ
ِ
ستسمى
فع ًال يف نرش وتثبيت العقيدة (األيديولوجيا) التي
مؤرخ
دورا ّ
رسمي دائر يف فلكها ،فـ "لعب التاريخ ً
ّ
من رحم هذه االسرتاتيجيا ّ
ّ
(((2
وي ِ
تصو ًرا
رجع يف التفسري الثاين ً
ّ
بحق عقيدة أهل الس ّنة والجماعة" ُ .
تصور التاريخ ّ
بعضا من أسباب غياب الكتابة بمنهج شمويل إىل ّ
(النبوة ً
آلية العود عىل البدء
أخالقيا،
مثل) دور االعتبار
حدثيا مج َّز ًأ حيث تؤ ّدي بعض وقائعه املتعالية
ّ
ّ
وتسوق لفكرة االنغالق عرب ّ
ًّ
ًّ

مستمرة لعهد النور
العريب [ ]...يرى التاريخ ال كسلسلة من أحداث متماسكة الحلقات بل كإعادة
"املؤرخ
فلسفيا .قال يف هذا الشأن:
ّ
ّ
ّ
ًّ
Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien (Paris: Armand Colin, 1997), p. 51.

24

25 Pierre Nora, "Nous vivons l'éclatement de l'histoire," Texte de Présentation de la Bibliothèque des Histoires. Paris, Gallimard, Collection
de la NRF, accessed on 19/9/2019, at: http://bit.ly/2lXy0BZ
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عبد الله العروي ،العرب والفكر التاريخي (بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2006 ،ص .81
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تاريخية جديدة ّإل كرس النسق القديم وإنشاء
تأسيسا عىل هذا الطرح النسقي ،ملن أراد أن يكتب كتابة
والحقيقة"( .((2وال يمكن،
ً
ّ
الخاص بها الذي تنتظم داخله.
معقولية جديدة للكتابة لها نسقها
ّ
ّ

املؤرخ إىل حيث ُيوجد املرتوك أو املهمل من الواقعات
تعمل لحظة الوعي الثانية ،كما أطلقنا عليها ،عىل تحويل نظر
ّ

أدوارا ووظائف أسهمت يف نشأة
أن لها
والسي ذات القاع األفقي والتحتي.
والروايات
ُ
املؤرخ الجديد يف ّ
َ
ً
والباعث عىل ذلك اعتقا ُد ّ
ؤرخ لهم من جهة ثانية ،واعتقاده ثال ًثا
الظاهرة /املشهد /الحدث من جهة ،واعتقاده يف أ ّنه من الضيم ْ
أن ُينسج التاريخ عىل مقاس َمن ُي َّ

املهمشون ُّ
العملية الكربى كان التفكري يف رافعة قادرة
املؤرخ التقليدي .ولتأمني هذه
أن ُي ْن َص َف
يف أ ّنه من العدل ْ
َّ
وكل َمن نبذهم قلم ّ
ّ
املنيس إىل دائرة الضوء .فكان الرهان عىل املنهج.
عىل إخراج
ّ

املنسية ،بات
املؤرخ بني فئات املجتمع
أن االنتقال من كتابة التاريخ الرسمي إىل كتابة تاريخ
وإذا علمنا ّ
"العوام" يقتيض ْ
ّ
أن ُيقيم ّ
ّ

رضوريا انتظار والدة التاريخ االجتماعي ّ
العمومية .وهو توغّ ل قائم
االجتماعية
مكونات الحياة
ًّ
بكل ما يعنيه ذلك من توغّ ل يف مختلف ّ
ّ
ّ
(العمال ،النساء،
التقليدي
غيبهم التاريخ
األقليات ،الفقراء ،وغريهم)( ،((2ودراسة
ّ
ّ
ّ
عىل أعمدة أربعة كربى :االلتزام تجاه الناس الذين ّ

مالمح حياة هؤالء يف معيشهم اليومي (األرسة ،الطفولة ،العمل ،الهواية ،االنحراف ،وغري ذلك) ،وتحليل شامل لبنى املجتمعات
مرشوعا لتأسيس تاريخ املجتمع باعتباره
تصور للتاريخ االجتماعي يكون
عاما(.((3
ً
ً
تاريخا ًّ
املاضية والوقوف عىل خصائصها ،واعتماد ّ

نظرا إىل العالقات
ويرتكز التاريخ االجتماعي عىل السوسيولوجيا ،وي ّتخذ لنفسه
ً
موقعا بني الحقول السياسية واالقتصادية والثقافية ً

ً
فرصة للتأثّر والتأثري .وهو ما يسمح بتعميق النظر يف نظام حياة الكيانات االجتماعية .وكلمة
املتينة التي تربطه بها .ويوفّر هذا التموقع
ٍ
مهم ٌة يف هذا السياق أل ّنها ّ
تؤكد
"الحوار"  Dialogueالتي استخدمها البروس  Ernest Labrousseلتعيني
مفهوم للتاريخ االجتماعي ّ
(((3
مجرد إبدال
حضور املنهج يف املقاربة التاريخية" :التاريخ هو تاريخ الحوار بني االقتصادي واالجتماعي والثقايف"  .وكلمة "الحوار" هي ّ

لساين ملصطلح "التقاطع" الذي انطلقت منه أسئلة هذه الدراسة .فالتاريخ االجتماعي ،إ ًذا ،ليس تاريخَ الفرد من حيث املوضوع ،وليس
فإن كان علم التاريخ ،كما سبقت اإلشارة ،كأ ّنه علم العلوم لشساعته ،فالتاريخ االجتماعي
اختصاصا
مكتفيا بنفسه من حيث املنهجْ .
ً
ً

كأ ّنه الفرع الذي يحتوي سائر فروع التاريخ
ويتضمنها( .((3وهو إذ يكون يف حوار مع الحقول السياسية واالقتصادية والثقافيةُ ،يسهم
ّ
فعالة يف بناء معرفة ّ
مركبة بالجماعة الخاضعة للبحث .وعىل هذا األساس ينفصل التاريخ االجتماعي انفصال قطيعة عن التاريخ
بطريقة ّ

ً
وحفظا كما جرت
التاريخية من ناحية ثانية .وليست املعرفة رس ًدا
دور محوري يف إنتاج املعرفة
التقليدي من ناحية ،ويصبح للمنهج ٌ
ّ
28
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30

اهتم بهذه العنارص جوفري كروسيك يف:
ّ

31

ً
نقل عن فرانسوا كارون من مقاله:

32

حول عالقة التاريخ االجتماعي بغريه من فروع التاريخ من جهة ،وبغريه من االختصاصات من جهة أجرى ،ينظر عىل سبيل املثال:

مسألة االلتزام مسألة قيمية بامتياز أل ّنها تشتغل باإلنصاف التاريخي .وبعض االختالفات بني علوم الطبيعة وعلوم اإلنسان تكمن يف هذه الزاوية من النظر إىل
29
املجددين الذين رصفوا ً
قسطا غري قليل من الجهد يف تشغيل املناهج لفائدة التاريخ االجتماعي العادل ،إبراهيم القادري بوتشيش.
املؤرخني العرب
ّ
القضايا املدروسة .ومن ّ
يقول ً
يعد أداة تسعى – بامتياز
املؤرخونّ ،
مثلّ :
"إن ر ّد االعتبار للفئات املنتجة من ّ
عامة الناس والرشائح املستضعفة [ ]...وانتشالهم من ركام النسيان الذي وضعهم فيه ّ
املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي :إشكاليات نظرية
 إىل تأسيس تاريخ علمي محرتم ،يميش عىل قدميه بدل امليش عىل رأسه" ،ينظر :إبراهيم القادري بوتشيش،ّ
وتطبيقية يف التاريخ املنظور إليه من األسفل (القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع ،)2014 ،ص .9

Geoffrey Crossick, "Qu'est-ce que l'histoire sociale?" in: Yves Michaud, Universités de tous les Savoirs: L'Histoire, la Sociologie et
l'Anthropologie, vol. 2 (Paris: Odile Jacob, 2001), pp. 155-167.
François Caron, "Introduction générale de Saint- Cloud à Ulm," in: Christophe Charles (dir.), Histoire sociale, histoire globale? (Paris: Maison
des sciences de l'homme, 1993), p. 17.
Frank Noulin & Jean-François Wagniart, "La Place de l'histoire sociale: de la recherche à l'enseignement," Cahiers d'histoire, revue d'histoire
critique, no. 122 (2014), pp. 19-43.
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«جغرافية» الحقل التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات
محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم

تاـسارد

به ُس َنن التدوين التاريخي .إ ّنها ،بفضل منهج "الحوار" بني العلوم املتجاورة دراسة يف البنى االجتماعية والعالقات السائدة والسلوك

القرائية
وحده من يقوم بإنشائه وتأويله يف ضوء الوسائط
فاملؤرخ يف هذه
والقيم وأنماط اإلنتاج.
الوضعية هو الذي يصنع التاريخ؛ أل ّنه َ
ّ
ّ
ّ
ِ
مطلوب
املؤرخ الجديد
وي ًة جديدة ،بل أعطاها
للمؤرخ ً
أيضا؛ إذ ّ
ٌ
تطور نوعي أل ّنه لم ُيعط للتاريخ فقط ُه ّ
املتشابكة املتوفّرة له .وهذا ّ
إن ّ
ّ
منه أن يرى موضوعه بأكرث من ٍ
عني :عني االقتصادي وعني السوسيولوجي وعني األنرثوبولوجي  ...ح ّتى يستطيع إعادة بناء التاريخ.
طبقوا املنهج
املؤرخني العرب الحاملني مرشوع تجديد الكتابة
أن نشري ،يف هذا السياق ،إىل ّ
ومن الطريف ْ
أن بعض ّ
التاريخية ّ
ّ

التاريخية ،فبانت انعكاسات انتمائه األيديولوجي والطبقي عىل
يطبقوه عىل املا ّدة
االجتماعي املادي عىل ّ
ّ
املؤرخ التقليدي نفسه ،قبل أن ّ

رواد التجديد الذين خاضوا تجربة تنفيذ املنهج االجتماعي  -املاركيس عىل
ما كان يكتب.
واملؤرخ محمود إسماعيل واحد من ق ّلة من ّ
ّ

املؤرخ التقليدي .فهذا املدخل قادر ،يف نظره ،عىل تقويم اإلنتاج التاريخي" :سنحاول دراسة أوضاع
الرتاث اإلسالمي من مدخل انتماء ّ

املؤرخني الطبقية وانتماءاتهم املذهبية كمدخل لدراسة أعمالهم بما انطوت عليه من مناهج ونظرات تاريخية"( .((3والحقيقة أ ّنه
هؤالء ّ
باملؤرخ املغريب يف العرص
وصل إىل نتائج ذات قيمة نوعية ما كان يمكن ،دون هذا املنهج ،إدراكهاَ .ف ِمن ذلك عىل سبيل املثال ما تع ّلق
ّ
الحيوية التي عرفها املذهب املاليك نتيجة اقرتابه من حياة الناس وشواغلهمّ ،
ظل ،بحسب
املؤرخ الس ّني املاليك ،رغم
ّ
الوسيط .فهذا ّ

ً
النص ّية ولصيقًا باألثر بسبب انتمائه الطبقي واأليديولوجي .ولم ّ
يشذ عن هذه القاعدة سوى نفر قليل من
رأيه،
محافظا عىل املقاربة ّ
الذين تأثّروا بكتابات املشارقة(.((3

ِ
رأيا قد ُيخفّف ً
التاريخية يف العرص
أن أزمة الكتابة
املؤرخ
الرسمي مفاده ّ
ومن اإلنصاف ْ
أن نضيف ً
قليل من ضغط النقد املس َّلط عىل ّ
ّ
ّ

مؤرخ من بني
تتحملها اسرتاتيجية التدوين
الوسيط ال
املهمشني يكتب لهم وعنهم تحت سقف االلتزام
ّ
ّ
السلطانية وحدها .فعدم بروز ّ
ّ
أن يكون لهم ْ
تاريخية متوازنة.
تعديلية لكتابة
ذك ٌر ،كما حرم التاريخ من زاوية نظر
بقضاياهم ،عىل املعنى السالف بيانه ،حرمهم من ْ
ّ
ّ

مسؤولي ًة يف هذا املجال ،ذلك أ ّنهم لم يخ ّلفوا
للعوام ذاتهم
"إن
وإشارة إبراهيم القادري بوتشيش يف هذا الصدد عىل غاية من
األهميةّ :
ّ
ّ
ّ

الرس ّية ،لم يرتكوا وثائق تلقي الضوء عىل مبادئهم وأهدافهم
تعب عن مواقفهم .فزعماء الثورات
وثائق
تاريخية ّ
االجتماعية والتنظيمات ّ
ّ
ّ

[ ]...يمكن للباحث يف تاريخ العوام أن يرجع إليها"(.((3

أهمية ما ّنبه عليه بوتشيش يكمن يف إثارة سؤال ّ
مركب يجمع بني املعريف واملنهجي واإليتيقي؛ هوَ :من يكتب التاريخ؟
َ
ومأىت ّ

ً
مقاربة
أن تكون
أيضا سؤال يف صميم املقاربة
إ ّنه سؤال يف االنتماء
والهوية ،كما يبدو ،ولك ّنه ً
التاريخية :كيف تكون؟ وما ضمانات ْ
ّ
ّ

ٍ
اختيار ما قب ّ
ً
السلطانية
أساس منه يقع إنتاج املعرفة .فمنهج الكتابة
يل .وعىل
وتقنية ،إ ّنه كذلك
موضوعية؟ فاملنهج ،إ ًذا ،ليس فقط أدا ًة
ٌ
ّ
ّ

مؤرخ
مؤرخ
العمومية/
مؤرخ سلطاين ،ومنهج الكتابة
األفقية ال يمكن ْ
ال يمكن ْ
ّ
"العامة" .وحني ينتفي ّ
أن يجيده ّإل ّ
يطبقه ّإل ّ
ّ
ّ
أن ّ

أن
العامة ،فما ُيتوقّع هو ُ
مؤرخ السلطان ،أو تشويه لهم إن صادف أن َذكرهم .وما ُيستفاد من هذا هو ّ
ّ
أحد أمرين :إهمال لذكرهم من ّ
متعدد األصوات ،متشابك
وأن
تاريخا
املؤرخ الواحد ال ُينتج ّإل
ً
َ
ً
اخرتاق هذه الحقيقة ال يكون ّإل بتاريخ ّ
واحدا ،وهو التاريخ العموديّ ،
ّ
ِ
مهمة
التصور ،لو عرف طريقه إىل التطبيق ،كان
أن مثل هذا
فإن صار كذلك ،كان
ً
أفقيا .والراجح ّ
األقالم والرواياتْ .
ّ
سييس ّ
ّ
تاريخا ًّ
املؤرخني.
تقاطع االختصاصات أل ّنه ناشئ َق ْب ّليا من فكرة تقاطع أصوات ّ
33

محمود إسماعيل ،سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي :طور التكوين ،ج ( 1القاهرة :سينا للنرش؛ بريوت :مؤسسة االنتشار العريب ،)2000 ،ص .255

35

إبراهيم القادري بوتشيش ،تاريخ الغرب اإلسالمي :قراءات جديدة يف بعض قضايا املجتمع والحضارة (بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،)1994 ،ص .30

34
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ٍ
ّ
َ
التشكل يف بعض
العريب رشعت يف
مرشوع للتاريخ السوسيولوجي
أن نواة
وبعيدا عن الغرق يف التفاصيل ،ال
ً
إن ذهبنا إىل ّ
مبالغة ْ
ّ

األكاديمية والكتابات
الدوائر
سجله محمود إسماعيل يمكن االتكاء
بالتيارات واملناهج العابرة لالختصاصات .وما ّ
ّ
الفكرية املتأثّرة ّ
ّ
عليه ملَن يرغب يف توسيع أفق البحث يف هذا املجال" :جرت محاوالت عدد من الدارسني لدراسة بعض جوانب الرتاث وفقًا ملنظور
سوسيولوجي ،فعىل الصعيد األكاديمي ُأنجزت بعض الرسائل برؤية اقتصادية اجتماعية ،كما تناول بعض األساتذة الجامعيني بعض
ّ
واملفكرين بدور يف هذا الصدد ،فأثاروا مشكالت الرتاث يف جوانبها
جوانب الرتاث العريب وفقًا للمنظور ذاته ،وأسهم لفيف من الك ّتاب

املنهجية
والتنظريية"(.((3
يتصدوا للمقاربة
مؤرخي التاريخ أل ّنهم لم
ولكن َيلفت
انتباهنا ُ
َّ
َ
ْ
ّ
النقد الالذع الذي س ّلطه محمود إسماعيل عىل ّ
ّ
بمؤرخي التاريخ اإلسالمي،
لتطور بنية املجتمع
االقتصادية
ّ
ّ
االجتماعية ،ولم ُينجزوا دراسات شاملة ّ
العريب" :ملّا كانت هذه ّ
املهمة منوطة ّ
ّ
ً
ّ
ّ
االقتصادية ومظاهر الحياة
لألحوال
ئة
ز
متج
ة
توصيفي
دراسات
د
مجر
إل
هم
ل
ال
الصدد،
هذا
يف
عمل
نجز
ي
لم
ا
أحد
أن
أسف
َف ِمن
ً
ٍ ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
نادرا  -تكريس يشء من ٍ
فهم
االجتماعية تأيت بشكل عابر ضمن تأريخاتهم لدولة من الدول أو عرص من العصور .ولم يحاول أحد ّ -إل ً
ّ
لألساس االقتصادي االجتماعي يف صياغة األحداث السياسية والحياة
ووضعها يف إطارها التاريخي الصحيح"(.((3
العقلية ْ
ّ

ني عليه سليم يف املط َلق ،وهو ضعف رصيد
عما يف هذا الحكم من ّ
تشدد يقرتب من املبالغة املف ِر َطةّ ،
وبقطع النظر ّ
فإن األساس الذي ُب َ
وعي ٍ
التاريخية
أن املعرفة
التاريخية
الكتابة
العربية املنتمية إىل الفضاء املنهجي الجديد حيث تتالقى الحقول وتتقاطع يف إطار ٍ
قائم عىل ّ
ّ
ّ
ّ

ال تنمو ّإل بتشبيك املناهج واستثمارها .وال ّ
املقطعية
ألن الدراسات
االجتماعية
أن ق ّلة التأليف يف البنى
سلبية ّ
شك يف ّ
ّ
وتطورها ُيخ ّلف ً
ّ
آثارا ّ
ّ

البحثية التي ّ
امليكرو-تاريخية لنئ وفّرت معرفة دقيقة بموضوع البحث ّ
تغطيها.
املتوصل إليها أو يف املساحات
إن يف النتائج
أو
جزئية ْ
َّ
ّ
تظل ّ
ّ
والبنيوية التي تقدر عىل
النسقية
أيضا يف املقاربة
التاريخية ال ُيلمس فقط يف النتائج
ففضل التشبيك املنهجي عىل الكتابة
الرتكيبية ،بل ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
التأليفية يف ضوء ّ
الجزئية كتابته.
املمتد ال ُت ْحسن الدراسات
وعموما ،التاريخ
كل ذلك.
التحوالت والربط بينها وبناء األحكام
رصد
ّ
ً
ّ
ّ
ّ

يف حدود التفكري النظري ورشعية الفكر التطبيقي

املجددة .وهي لحظة
العربية
التاريخية
العربية يف التاريخ املقطعي والتطبيقي إىل اللحظة الثالثة يف سريورة الكتابة
تنتمي الكتابة
ّ
ّ
ّ
ّ

األول (هشام جعيط ،وعبد الله العروي،
عطاء كربى ّأمنها الجيل الثالث من املؤرخني واملفكرين واملشتغلني بالفلسفة .فإذا كان الجيل ّ

وطيب تيزيني ،ومحمود إسماعيل ،ووجيه كوثراين ،وغريهم) جيل التأسيس والتدشني والتنظري والتحفيز عىل االنقالب عىل تقاليد
ٍ
َ
املشعل فأسهم بقسط يف التنظري وقسط يف التطبيق وقسط
بطرف
ومناهج ،وإذا كان الجيل الثاين قد أخذ
موضوعات
التاريخية
الكتابة
َ
َ
ّ

يف التعريب (محمد الطاهر املنصوري ،وإبراهيم القادري بوتشيش ،ومحمد حسن ،وعبد الرحيم بنحادة ،وعثمان املنصوري ،وغريهم)،
ِ
مؤرخي الجيل الثاين تق ّلصت يف أعمالهم إىل حدود بعيدة
ّ
أغلبه أطروحاته يف الدكتوراه تحت إرشاف ّ
فإن الجيل الثالث الذي أنجز ُ
(((3
النسقية لصالح الدراسة
أسئلة التنظري وهواجس املعرفة
ترسبات املعالجات
التطبيقية  .هذا ال يعني أ ّنه ال يمكننا أن نظفر بيشء من ّ
ّ
ّ

36
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املرجع نفسه.
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َ
ً
صور جيل ُيعنى بالتنظري و َت َص ُّور جيل ُيع َنى بالتطبيقُ .يوجد كتاب عنوانه مناهج
38
نرضب مثال دقيقًا ههنا ّ
تصو َرين للمنهج عند جيلنيَ :ت ُّ
نبي من خالله الفرق بني ّ
مقدمة .يف العنوان إغراء كبري يدفعك إىل توق ِّع كتابة يف
اإلنسانيات والعلوم
البحث يف
االجتماعية أ ّلفه عبد اإلله بنمليح ومحمد استيتو ،ووضع محمود إسماعيل للكتاب ّ
ّ
ّ
محضها للميتودولوجيا
الغربية .ويزداد هذا التوقّع
امليتودولوجيا عىل غرار العناوين التي ُتوسم بها كتب املنهج يف األكاديميا
وثوقية حني تقرأ ّ
مقدمة محمود إسماعيل التي ّ
ّ
ّ
ومنهجية منذ
إبستيمية
امليتودولوجي [ ]...برغم وقوع ثورة
الحقل
يف
ة
العربي
الكتابات
هي
"شحيحة
فمما قاله:
ونقد فيها بعنف تقصري العرب يف الكتابة يف هذا العلمّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
وج ًها إىل "الطلبة الباحثني املقبلني عىل
لفن كتابة الرسالة
فاجأ بمنت الكتاب
منتصف القرن املايض وإىل اآلن" (ص  ،)12غري أ ّنك ُت َ
مخص ًصا ّ
الجامعية يف اختصاص التاريخ ُم ّ
ّ
ّ
مقدمة
إعداد بحوث أو رسائل أو أطروحات
جامعية ،وال سيما يف الخطوات والتجارب األوىل" (ص  .)20فهو إ ًذا يف تقنيات التأليف وليس يف امليتودولوجيا .وبهذا تنفصل ّ
ّ
ً
صاحبي الكتاب إىل جيل التطبيق (نُرش الكتاب بالقاهرة :رؤية
املقدمة إىل جيل التنظري وانتساب
محمود إسماعيل عن محتوى الكتاب
انفصال بائ ًنا بسبب انتساب صاحب ّ
َ
للنرش والتوزيع.)2006 ،
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«جغرافية» الحقل التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات
محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم

تاـسارد

مقدمات كتبهم ومقاالتهم التفا ًتا إىل ذلك ،غري أ ّنه االلتفات الذي تنحرص وظيفته يف تربير الكتابة
إن يف ّ
التنظريية يف ما يكتبونّ .
ّ

أن نُسا ِرع فرنفع عنهم الحرج ّ
أن
مؤكدين ّ
أن يتجاوز ذلك إىل مقاصد ذات بعد فلسفي واسع .وينبغي ْ
يف هذه املسألة أو تلك من دون ْ
ِ
مسؤولية عدم اكتمال
وتحميلهم
التحقيبية منها إىل اإلدانة
ترتيبية أقرب ما تكون إىل املحاولة
وصفية
الغرض من املالحظة التي ُسقناها
ّ
ّ
ّ
ّ
املوضوعية.
واملسوغات
املجددة من جهة التنظري
التاريخية
سرية الكتابة
ّ
ّ
ّ
ّ

ً
وميتودولوجي .وحسبنا هنا
املجددة يف أفق إبستيمولوجي
التاريخية
انتظام الكتابة
مانعة
لن نعود إىل إثارة األسباب التي رأيناها
ّ
َ
ّ
ّ

نسقيا ال يسمح يف ّ
كل األحوال ّإل بما انرصف إليه هذا الجيل
تجديدا
العمرانية لتجديد الكتابة
أن غياب الرشوط
أن
ً
نكتفي باإلملاع إىل ّ
ْ
ًّ
ّ
َ
استقر اختيار الباحثني عىل
أن هذه اللحظة هي لحظة املنهج بامتياز بعد أن
نسجل
ولكن من
الثالث.
أو ًّليا مفاده ّ
املهم ْ
ً
ْ
أن ّ
انطباعا ّ
ّ
ّ

املجددون أنفسهم
املؤرخون
ّ
املقاطع التاريخية التي سيقع عليها التطبيق .سيكون العرص الوسيط هو املساحة األساسية التي انتدب ّ
وإن ك ّنا ال ندري عىل وجه الدقّة أكان ذلك بتأث ٍ
أغلب بحوثها عىل العرص األورويب
ري وافد من "الحوليات" التي دارت
للنشاط فيهاْ .
ُ

مناس ً
املؤرخ الوسيطي العلوم املجاورة
بة
الوسيط أم ال ،فالذي ال ريب فيه ّ
أن هذا االختيار كان َ
جيدة الختبار كيفية استثمار ّ
أكاديمية ّ
ّ
منهجيا.
استثمارا
لعلم التاريخ
ً
ًّ

املجدد ،وملّا كانت الكتابة التقليدية كتابة سلطانية عمودية
املؤرخ
التاريخية
ملّا كان العرص الوسيط هو املساحة
َّ
ّ
املفضلة بالنسبة إىل ّ
ّ

املؤرخ يف مرشوع
غري أمينة بدليل اإلخالالت الجسيمة التي ارتكبتها ،كانت األنرثوبولوجيا الرشيك األكرث فاعلية وقدرة عىل مساعدة ّ

املفضل
أن مايض الجماعات هو املجال
التقاء
إعادة كتابة التاريخ .والتقاء التاريخ الوسيط باألنرثوبولوجيا هو
ّ
نظرا إىل ّ
ٌ
موضوعيً ،
ّ
ٍ
ً
واسعة ومعقّدة مع كثري من االختصاصات ،سواء أكانت طبيعية أم
شبكات
أن لألنرثوبولوجيا
لألنرثوبولوجيا .وإذا وضعنا يف االعتبار ّ

وتطورها من جوانبها
كبريا .فالبحث يف حياة اإلنسان
املتعددة( ((4قيمة
ّ
اجتماعية  -إنسانية( ،((3عرفنا ّ
املؤرخ إليها كان ً
ّ
أن انجذاب ّ
مضافة ُتتيحها األنرثوبولوجيا والسوسيولوجيا للتاريخ(.((4

الح ٌظ بكرثة
وتنوع موضوعاتها وطرافتها .وهذا ُم َ
بأمرينَ :تسارع وتريتها يف األعوام األخريةّ ،
قر َ
والناظر يف هذا النوع من الكتابات ُي ّ

علمية ،ومؤتمرات
وجمعيات
متخصصة ،ووحدات بحث ومخابر،
جامعية ،ومجالت
املغاربية (رسائل وأطروحات
البحثية
املؤسسات
يف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية
املتشعبة إىل بذل األكاديميا
منهجيا مع األنرثوبولوجيا وعواملها
متقاطعا
وندوات) .وقد يعود هذا االهتمام املتعاظم بالتاريخ
ً
ّ
ّ
ًّ

التحرر من سطوة التاريخ التقليدي ،واالندراج يف مسارات التجديد املنهجي إلعادة بناء التاريخ اإلسالمي الوسيط.
جهو ًدا كبرية يف
ّ
39

ينظر حول هذه املسألة :أحمد أبو زيد" ،ماذا يحدث يف علوم اإلنسان واملجتمع؟" ،عالم الفكر ،مج  ،8العدد  ،)1977( 1ص .254-233

الجيدة لألنرثوبولوجيا ما أورد ْته
من التعريفات
40
البيولوجية
اإلنسانية،
األنرثوبولوجية األمريكية مارغريت ميد " :Margaret Meadنحن نصف الخصائص
ّ
الوظيفية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومتغية ،وذلك عن طريق نماذج ومقاييس ومناهج
مرتابطة
كأنساق
ية
ل
املح
والثقافية
البيولوجية
الصفات
ل
ل
ونح
األكوان.
سائر
ويف
األزمان
عرب
البرشي
للنوع
ة
والثقافي
ّ
ّ
األنرثوبولوجيني نسعى لربط وتفسري نتائج دراساتنا يف
عامة ،فنحن
متطورة [ ]...ونعنى ً
أيضا ببحث اإلدراك العقيل لإلنسان ،وابتكاراته ومعتقداته ووسائل اتصاالته .وبصفة ّ
ّ
ّ
التطور"ً ،
قصة األنرثوبولوجيا :فصول يف تاريخ علم اإلنسان ،سلسلة عالم املعرفة ( 98الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
نظريات
إطار
نقل عن :حسني فهيمّ ،
ّ
ّ
واآلداب ،)1986 ،ص .14-13

املتخصصة يف التاريخ الوسيط هي الطاغية ألسباب يضيق املجال عن تفصيل القول فيها .ولك ّننا ال ننفي انرصاف بعض
املجددة
بأن الكتابة
41
ّ
ننوه يف هذا السياق ّ
ّ
ّ
أن رصد تلك الكتابات
والسياسية
ة
االجتماعي
الت
التحو
لدراسة
التقاطع
منهج
فيها
دوا
جس
وراهنة
معارصة
ة
تاريخي
مساحات
إىل
دين
املجد
خني
املؤر
ّ
واالقتصادية .وال ريب يف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مهمة .ونحن إ ْذ ّ
جدا
التقليدية
التاريخية
شوهت الكتابة
أن
ماسة ًّ
العربية ّ
نرجح ّ
نركز عىل التاريخ الوسيط ،فأل ّننا ّ
ً
وأن الحاجة ّ
ّ
أعطابا كثرية ّ
يمكن أن يوقف الدارس عىل نتائج ّ
ّ
ّ
إلعادة بنائه.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

منهج التقاطع وإعادة ترسيم جغرافية التاريخ
مجددون .سنتوقّف ً
قليل
نسوق يف ما ييل بعض شواغل األنرثوبولوجيا والسوسيولوجيا
مؤرخون عرب ّ
التاريخي َتني كما مارسهما ّ
ّ

اختيارا
والسوسيولوجية باعتبارها
األنرثوبولوجية
عند األسئلة التي أداروا عليها بحوثهم ،وطرائق توظيفهم املُخرجات
منهجيا(،((4
ً
ًّ
ّ
ّ
ٍ
ً
مقطعية :األوىل حول
دراسات
كتابة جديدة .ويف هذا اإلطار نقرتح أربعة نماذج ،أو أربع
والنتائج التي أدركوها ،ودورها يف كتابة التاريخ
ّ
اللباس ،والثانية حول املاء ،والثالثة حول األوبئة واملجاعات ،والرابعة حول الغذاء(.((4
العربية
املغاربية إىل أ ّنه من باب االدعاء اإلتيان عىل جميع رصيد الكتابة
وحري بنا أن نشري قبل الرشوع يف استحضار هذه األمثلة
ّ
ّ
ّ

ومغربا.
العريب املعارص مرش ًقا
سحية للمنتج التاريخي
يف التاريخ الجديد .فهذا العمل املُفرد الذي نقرتحه غري قادر عىل
ّ
ّ
ً
التصدي لقراءة َم ّ

حق كتابات واتجاهات أخرى إن زعمنا أ ّنها شاملة
إن بحثنا ليس سوى محاولة محدودة يف الزمان واملكان تغمط ّ
لذلك ،نبادر إىل القول ّ

املجددة يف
أن املُ َنج َز يف حقل الكتابة التاريخية
ّ
سببه ّ
كاملة( .((4ولك ّننا ،مع هذا التنسيب الرضوري ،نميل إىل ّ
أن هذا االختيار املغاريب ُ

ً
َ
خاص بنا .فمن
ونضجا من نظريه املرشقي .وهذا رأي غري
واسرتسال
كما
أن
البالد املغاربية يقبع وراءه تربير متم ّثل يف ّ
ً
ّ
املحصول أكرث ًّ
جم بهذه الحقيقة(.((4
أعالم التاريخ املرشقي من ُي ّ
قر بتواضع ّ

وجزئياته .فما الذي حقّقه
ولكن التاريخ الجديد اقتحمه ،فاشتغل به ،وتوغّ ل يف تفاصيله
أنرثوبولوجيا بامتياز.
عتب اللباس مبح ًثا
ّ
ُي َ
ً
ّ

املؤرخ؟ أو ما الذي يبقى منها دا ّل ًة عليه؟ لإلجابة عن هذه األسئلة نستدعي ً
رائدا أنجزه محمد
عمل ً
بما فعل؟ وما الذي ُيضاف إىل ّ
هوية ّ
ٍ
الطاهر املنصوري ،وصدر يف كتاب
موسوم بـ حول الحجاب والزنّار :قانون ال ّلباس يف بالد اإلسالم(.((4

ً
تماما كما
محددة هي مصادر الكتابة
واضحة يف مسألة
مؤرخً ا
ّ
التاريخية يف اللباس .ويطالعنا املنصوريً ،
تظهر معالم املنصوري ّ
ّ

الخاصة باللباس يف العرص اإلسالمي الوسيط.
املصدرية
منزعجا من غياب الوثائق
مؤرخي األنرثوبولوجيا التاريخية،
ً
ّ
ّ
يطالعنا غريه من ّ

أفقيا .ولم يكن من ُب ٍّد ّإل أن يبحث يف "املصادر الدفينة"
تاريخا
أن يكون
وهذا من العوائق
ً
األساسية التي حرمت التاريخ من ْ
اجتماعيا ًّ
ًّ
ّ

أن هذا االختيار "االضطراري" جعل
لتجميع املتناثر من األخبار والروايات والشواهد عساه يصنع منها وثائق بديلة( .((4وال ريب يف ّ
ً
األداتية
وابتداء .وهو إ ْذ يسلك هذه الطريق ،يرشع يف خوض مغامرته مع املنهج بدرج َتيه
أصالة
متحر ًكا يف حقول ال َتن َتسب إليه
التاريخ
ً
ّ
ّ

خاصة ،من جهة أنها منهج أو علم ،لم يكن ً
سهل ح ّتى لدى املبارشين للموضوع
عامة واألنرثوبولوجيا
42
نحن واعون ّ
التاريخية ّ
بأن الحسم يف شأن األنرثوبولوجيا ّ
ّ
َ
مباشة تأسيس.
والتصوف والنخب والقضاء والرشطة واملرأة،
ومتنوعة يف املُن َتج األكاديمي العريب .فقد شملت الغذاء واملناخ والحرف والصنائع
واملجهرية كثرية
املقطعية
الدراسات
43
ّ
ّ
ّ
ّ
"عشوائية" لرصد منهج التقاطع ودوره يف تطوير املعرفة.
عينات
ّ
وغريها ،وأغلبها يف الفضاء املغاريب .واألمثلة األربعة التي اخرتنا ليست ّإل ّ

سبا ًقا إىل اجرتاح منفَذ عىل الكتابة الجديدة .روى أستاذ التاريخ يف الجامعة اللبنانية خالد
ين
44
ننقل بهذه املناسبة شهادة عىل لسان باحث لبنا ّ
(مرشقي) يرى نفسه ّ
ّ
"أ ِ
مصطفى مرعب يف مقدمة القسم األول من كتابه التاريخ الجديد :الذهنيات والثقافة الشعبيةُ :
ّ
الذهنيات' من ضمن املسار االقتصادي
'تاريخ
ة
د
ما
تدريس
يل
إ
د
سن
ّ
ّ
ّ
ّ
عربيا وتكاد تكون مجهولة [ ]...وهكذا خضت املضمار وإذا يب بعد طول عناء ومعاناة
التحدي أل ّنني
قبلت
ُ
واالجتماعي .وكعاديت ُ
ّ
علمت ّ
أن هذه املا ّدة جديدة وغري مطروحة ًّ
ّ
ككل ،أطاح بمفاهيم الدراسات التاريخية التقليدية
ومشوق .إ ّنه التاريخ الجديد .وهو علم إنساين بارز يف أوروبا والغرب
وغزير
عميق
جديد
تاريخي
أقف عىل علم إنساين
ّ
اإلنسانية ويعطيه أبعا ًدا واسعة زاخرة باملعاين واألفكار
الدراسات
ة
قم
عىل
يقف
التاريخ
يجعل
ما
والدراسات
هات
والتوج
األفكار
من
وأضاف
التاريخ
وغي قواعد
ّ
القديمة ّ
ّ
ّ
ّ
بدءا بعلم النفس وعلم االجتماع واالقتصاد والسياسة والجغرافيا [ ]..انتهاء بعلوم ال ّلغة والدراسات
ا
تقريب
اإلنسانية
العلوم
كل
من
ة
املستمد
العلمية
والقواعد
والفلسفات
ّ
ً ً
جمة عىل العاملني يف مجال التاريخ والدراسات اإلنسانية
ات
مسؤولي
ب
ت
وير
بتاريخنا
النظر
نعيد
يجعلنا
ما
اآلفاق
من
يفتح
الجديد
التاريخ
إن
نعم
املتعددة.
والفكرية
الفلسفية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ،)2012 ،ص .16
النهضة
دار
(بريوت:
الشعبية
والثقافة
ات
الذهني
الجديد:
التاريخ
مرعب،
مصطفى
خالد
ينظر:
ككل"،
ّ
ّ
ّ
أن التجديد يف البحث التاريخي قائم لدى النخب
أملَع وجيه كوثراين إىل يشء من هذا حني قال:
45
"املطلع عىل هذه اإلنجازات أو عىل نسبة منها ال ّ
بد أن يعرتف ّ
مما هو لدى النخب املرشقية" ،كوثراين ،ص .401
األكاديمية املغاربية أكرث ّ
Mohamed Tahar Mansouri, Du Voile et du Zunnar: Du code vestimentaire en pays d'Islam (Tunis: l'Or du Temps, 2007).

46

Ibid., p. 12.
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فأما ما هو أدايت ،فيتع ّلق بتجاوز العائق املصدري؛ وذلك بالتقاط اإلشارات
األول من هذه الدراسةّ .
والفلسفية املشار إليهما يف املحور ّ
ّ
وأما ما هو
تصور تقريبي للحقيقة
والعالمات والتنبيهات الواردة يف املصادر الدفينة ،وتحليلها وتفكيكها ونقدها ،وإنتاج
التاريخيةّ .
ّ
ّ

فلسفي ،فيتع ّلق باملناط من تشغيل األنرثوبولوجيا وما يشتبك معها من حقول لدراسة البنى الثقافية والدينية واالقتصادية والعوائد
ِ
ٌ
وهوية اختصاصه .وهي أسئلة ُمتداولة بني أعالم "التاريخ
هويته
املؤرخ
ّ
أسئلة حول ّ
والعالقات وأنماط العيش .ويف هذه الدرجة تالحق ّ
هويات علوم أخرى(.((4
أن
جغرافية التاريخ ّ
تبدلت حدودهاّ ،
الجديد" ودا ّلة عىل ّ
املؤرخ تك ّثفت فيها عنارص كثرية ُمنتزعة من ّ
وأن ّ
هوية ّ
ّ
بناء عىل عالقة ّ
كل واحد منها
سيدرسها" :اخرتنا أن ندرس ثالثة أصناف
اجتماعية ً
يقول املنصوري وهو يضبط املسائل التي َ
ّ

بملبسه ،وعالقته باملجتمع :النساء ّ
الذمة حيث يكون اللباس بالنسبة إليهم شأ ًنا
خص ّ
الليت ّ
يتفرع منه ،وأهل ّ
هن املجتمع بالحجاب وما ّ

أمرين:
وية"( .((4والناظر يف
واملتصوفة الذين يكون ما يلبسونه
سوسيو-قانونيا،
اختيارا ُ
وه ّ
ّ
معقولية هذا االختيار ينتبه منذ الوهلة األوىل إىل َ
ً
ّ
ًّ

أن دراسات الجسد يف اإلسالم (ويف غريه من الحضارات القديمة) نادرة ّإل ما تع ّلق منها بالجانب
الجسد واملجتمع.
وغني عن البيان ّ
ّ

الفقهي (الطهارة ً
أن الكتابة يف الجسد نوع من االكتشاف الجديد لإلنسان
مثل)؛ فهو إ ًذا من املوضوعات املسكوت عنها .والواقع ّ

وتربوية؛ ولذلك كان ّ
مستورا
مغط ًى/
واجتماعية
وعقائدية
ثقافية
والتأمل ألسباب
اليوم .فالجسد كان ُم َبع ًدا عن دوائر النظر والفهم
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
الفردانية ً
اجتماعية ،وبظهور
بنية
"تصوراتنا له ارتبطت بصعود
إن
ورمزيا،
عمليا
وتطور املعارف هو الذي جاء بالجسد إىل دائرة الضوءّ .
ًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ًّ

أيضا بتاريخ
الشعبية املح ّل ّية .وهذه
املستمر للتقاليد
التفكري العقالين الوضعي والالئييك حول الطبيعة ،وبالرتاجع
التصورات مرتبطة ً
ّ
ّ
ّ
املعرفية
الرسمية بالجسد يف مجتمعاتنا الراهنة"( .((5وعىل هذا األساس تكون الفتوحات
يجسد عىل نحو من األنحاء املعرفة
ّ
ّ
ّ
الطب الذي ّ

مرة
"يتعرى"
املؤرخ فأفاد منه عىل نحو غري مسبوق .وهكذا
ُ
الجسد ّ
أول ّ
ّ
واملنهجية يف علوم اإلنسان والطبيعة كأ ّنها الكنز الذي وقع عليه ّ
ّ

الس ِ
مصدرية لدراسة طرائق التفكري وشبكات
والحميمية ،ويص ِبح بفضل تلك الفتوحات ما ّدة
رت والغموض
بني َ
ّ
يدي ّ
املؤرخ فيخرج من ِّ
ّ

القيم الراعية لسلوك املجتمع.

َ
الذم ّي؟ وما
ماذا تلبس املرأة؟ وماذا يلبس الرجل؟ بل ماذا تلبس ُ
الح ّرة؟ وماذا تلبس األ َمة؟ وماذا يلبس املسلم؟ وماذا يلبس ّ

َ
وضعية يكون
أي
والدينية
االجتماعية
املنزلة
حدد اللباس ولونه
األلوان التي تناسب هذه أو تلك؟ وهذا أو ذاك؟ وكيف ُي ِّ
والسلوكية؟ ويف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

وللريفي لباس؟ وكيف يتدخّ ل الفقيه بفتاواه َف ُيل ِزم هذا أو هذه
للمديني لباس
جالية فيكون
العنرصية
رم ًزا للتفرقة
ّ
والثقافية أو التفرقة املَ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الجندرية يف عالقة الجسد باللباس ،وعالقة اللباس باملجتمع؟ لقد تناول املنصوري
تتجل األبعاد
ويلزم غريهما بلباس؟ وأين
بلباسُ ،
ّ

بكثري من العمق والدقّة والتفصيل ّ
ومسوغاته.
تخص ُبنى الفكر وأنساقه
تأليفية ذات جودة عالية
كل هذه األسئلة ،وانتهى إىل نتائج
ّ
ّ
ّ

أمشاجا يف
املؤرخ يتالىش أو يتح ّلل يف املنصوري األنرثوبولوجي ح ّتى لكأ ّننا ما ُعدنا نعرث عىل التاريخ ّإل
ولكن املنصوري
ً
ّ
ّ
األنرثوبولوجيا .وهذا من ثمار ِ
كرس الحدود بني االختصاصات .وهو بال ّ
ٌ
املجدد يف السيا َقني
العريب
املؤرخ
شك
ّ
ّ
نتيجة من نتائج اندراج ّ
ً
التاريخية
مقاربة جديدة للحقيقة
إن كان هذا ال ّلقاء قد أفرز
48
لنتبي ْ
"ي ْط َرح السؤال حينئذ ّ
يتساءل جاك لو غوف [وآخرون] عن عالقة التاريخ باألنرثوبولوجيا ،فيقولُ :
ّ
للمؤرخ" ،ينظر:
جديدة
ة
جغرافي
أم
مجملها،
يف
ّ
ّ

Jacques Le Goff, Jacques Berlioz & Anita Jalabert, "Anthropologie et histoire," in: Georges Duby, L'Histoire médiévale en France: Bilan et
perspectives (Paris: Seuil, 1989), p. 271.
Mansouri, p. 12.

49

David Le Breton, Anthropologie du corps et modernité (Paris: PUF, 2008), p. 8.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

املعر ّ
الغربية قفزات نوعية كربى يف اتجاه بناء رؤية لالختصاصات تقوم عىل التقاطع والعبور خارج
واملنهجي اللذين حقّقا للدراسات
يف
ّ
ّ
العلموية
نفوذ الحدود
الضيقة(.((5
ّ
ّ

ّ
مختص يف التاريخ ،وزمن
األقل :فصاحب البحث
شكليني عىل
لسببني
استقداما
يف األنموذج الثاينَ ،يقع استقدام املاء
تاريخيا ً
ً
ّ
أيضا َ
َّ
ًّ
ِ
التاريخي إىل مجرى
سيخرج املاء من "منبعه"
البحث العرص الوسيط.
ّ
ولكن منهج البحث املرتكز عىل تقاطع االختصاصات هو الذي ُ
ّ
أكاديميا ،عنوانه "املاء واإلنسان يف األندلس خالل القرنني  7و8هـ 13 /و14م :إسهام يف
سوسيو-ثقايف .فقد أنجز سعيد بنحمادة بح ًثا
ًّ

(((5
دراسة املجال واملجتمع
وتطور حضوره
تتبع عالقته بالزمن واألحداث
ّ
والذهنيات" َ ،
ّ
عمد فيه إىل دراسة املاء يف التاريخ؛ ال من جهة ّ

املتعددة التي ينهض بها .ويف بعض الفقرات
التقليدية ،وإ ّنما من جهة عالقته بالعمران والوظائف
كما قد تجري العادة يف الدراسات
ّ
ّ

مالحظات ُتن ّزل مبحث املاء يف سياق جديد هو السياق الحضاري" :قد صار من املس ّلمات يف
قدم بها فريد األنصاري هذا الكتاب
ٌ
التي ّ
املؤرخني األقدمني اشتغلوا بتأريخ اإلنسان يف عالقته باإلنسان ،أكرث من اشتغالهم بتأريخه يف عالقته
الدراسات
التاريخية املعارصة ّ
أن ّ
ّ

مما اشتغلوا بتأريخ مجتمعه وعواطفه ،أو عالقاته وتقاليدهّ .
وكل هذا يجعل
بالطبيعة ،كما أ ّنهم اشتغلوا بتأريخ ملوكه وحروبه ،أكرث ّ
أن تكون
رضبا من املغامرة"( .((5وهذا التنزيل الحضاري يقتيض من الباحث التاريخي ْ
دراسة التاريخ العمراين بمعناه الحضاري الشامل ً

ٌ
مركبة يتعاضد فيها أكرث من اختصاص ومنهج لإلحاطة باملوضوع .وهو ما كان
املائية،
ومقاربة ّ
له رؤية فوق-تاريخية من جهة األدوار ّ

الوجودي
ببعديها
يث إىل محاولة الكشف عن البنيات
"إن غايتنا تكمن يف تجاوز املشهد الحد ّ
املائية َ
واعيا بهّ :
ّ
بنحمادة ً
الداخلية للمعرفة ّ
ّ
محدداته ومكانته ووظيفته يف
واألنرثوبولوجي ،اللذين يتط ّلعان إىل ما وراء الفعل التاريخي املادي [ ]...وذلك بإرجاع الحدث إىل
ّ
النسق الحضاري العام ،عرب إخضاع األمر للمقاربة الثقافية التي تتوقّف من وجهة نظر سوسيولوجيا األعمال الثقافية عىل وجود ٍ
ذات
ّ
(((5
تم تخصيبها بمستخ َلصات الحقول املجاورة
دائمة التفاعل مع املاء"  .ومن يقرأ هذه األطروحة ينتبه إىل الرثاء الذي تمتاز به .فقد ّ
عينة
تخصيبا يجعلنا ندرك مدى حاجة االختصاصات يف جامعاتنا
للتاريخ
فيغذو ُ
بعضها ً
العربية إىل التقاطع َ
ً
بعضا .ودراسة املاء ليست ّإل ّ
ّ

نحبذ تسمي َته بمنهج تقاطع االختصاصات .ففي هذا
مقطعية ،كما أملَعنا ،لبيان ما يمكن أن يحصل حني يختار الباحث العمل وفق ما ّ
ّ

والتصوف .ولوال أ ّنها اجتمعت يف كتاب واحد ،ما ك ّنا
والطب،
تمت معالجة عالقة املاء بالفقه ،والقانون ،واملعمار ،واملناخ،
ّ
ّ
االتجاه ّ
ً
مجتمعة .والواقع أ ّنها لم تجتمع ّإل ِب ّ
ً
لجعل
الثقافية التي اتخذها الباحث
خطة ولغاية مرسومة .فاملقاربة
متهيئني الستحضارها
سبيل َ
ّ
ّ
بالطب وهندسة املعمار والفقه والقانون واملناخ ،بل
التصوف
يست السبيل ،فالتقى
أطروحته منتسبة إىل تاريخ
ّ
ّ
الذهنيات هي التي ّ
ّ
يتصل به من تم ّثالت ورموز وإسقاطات.
باملتخيل ً
أيضا وما ّ
َّ

ومن النتائج التأليفية التي نو ّد أن نرضب ً
ولوج ّ
مثال ًّ
أن
دال عليها ،تلك امل ّتصلة بولوج التاريخ يف َعا َلم
يؤكد ّ
املتخيل؛ ذلك أنه ٌ
ّ
مستنتجا" :ترك
العربية مكا ًنا بفضل منهج التقاطع .يقول بنحمادة
الذهنيات يف األكاديميا
رشع َيفسح لتاريخ
التاريخ الوقائعي/
َ
الحديث َ
ً
ّ
ّ

املائية ،غدت
التصور القرآين بصماتهما الواضحة يف الحديقة
وقدسية املاء يف
البعد التم ُّثيل للج ّنة
ّ
األندلسية ونوع تصميمها ومرافقها ّ
ّ
ّ
املحدد لذات
التمثلية التي تحيل عىل الرتقّي الروحي
تشع باملعاين
ّ
بفعلها املساحات الخرضاء والصحون واملص ّليات فضاءات هندسية ّ
ّ

اإلسكندريةَ :سحر عبد العزيز سالم" ،مالبس الرجال
نهجني يف الكتابة حول اللباس ،نُحيل عىل بحث ألستاذة التاريخ يف ك ّلية اآلداب بجامعة
51
عىل سبيل املقارنة بني َ
ّ
اإلسالمي" ،مج ّلة املعهد املرصي للدراسات اإلسالمية يف مدريد ،مج  ،)1995( 7ص 178-159؛ فهو أنموذج عىل الكتابة املنتسبة إىل ُسنن التأليف
العرص
يف
األندلس
يف
ّ
لتبي أسانيدها واتجاهها.
التقليدية .وتكفي إطاللة خاطفة عىل املراجع املعتمدة ُّ
ّ
ُ
أصل البحث أطروحة دكتوراه أرشف عليها األستاذ إبراهيم القادري بوتشيش ،ينظر :سعيد بنحمادة ،املاء واإلنسان يف األندلس خالل القرنني  7و8هـ 13 /و14م:
52
إسهام يف دراسةاملجال واملجتمع والذهنيات (بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش.)2007 ،
53

54

املرجع نفسه ،ص .9

املرجع نفسه ،ص .12
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املجددة
التاريخية
والسمو"( .((5وهكذا بدا املاء يف الدراسة
وهويته ،واملتط ّلع إىل العيش يف واقع قديس م ّتسم بالطهر
اإلنسان األندليس
ّ
ّ
ّ
ّ

الكوسمولوجية للمعرفة.
التعسف ،من الرؤية
وإن بيشء من
قر ُبناْ ،
ُم َج ّر َد قادح أكاديمي ملقاربة اإلنسان يف أبعاده جميعها عىل نحو ُي ّ
ّ
ّ

أن موضوع األوبئة واملجاعات موضوع "من
األول فمفا ُده ّ
فأما السبب ّ
وجع ْلنا مدار املثال الثالث عىل األوبئة واملجاعات ألسباب ثالثةّ :
َ
ّ
املؤرخ الرسمي املتعفّف من الخوض
أسفل" عىل نحو بديع .فهو ،من ناحيةُ ،يسلط األضواء عىل قطاعات واسعة من الناس أهملهم قلم ّ

مقابلة بـ "مواضيع نفيسة"
توصف يف املايض بأ ّنها "مواضيع خسيسة" َ ،Sujets vils
يف حياتهم .وهو ،من ناحية ثانية ،يثري قضايا كانت َ
 .Sujets noblesوال ّ
الخاصة بالجماعات
واالقتصادية
واالجتماعية
النفسية
أساسية يف البنى
مكونات
شك يف ّ
ّ
ّ
أن "املواضيع الخسيسة" ّ
ّ
ّ
ّ

(((5

وأما
"السفلية" املنبوذة
واملهمشة .ووضعها اليوم تحت األضواء الكاشفة رضوري إلعادة كتابة التاريخ االجتماعي والنفيس واالقتصاديّ .
ّ
ّ

العربية غري مألوف يف ُس ّنة التدوين .فقد جاءت به تأثريات الحوليات عىل نحو ما جاءت
أن هذا النوع من الكتابات
السبب الثاين ،فمفا ُده ّ
ّ
أن الكتابة املعارصة يف هذا املوضوع من حيث املنهج
به من مسائل أخرى إىل السياق التاريخي العريب
ّ
وأما السبب الثالث ،فمفاده ّ
املجددّ .

ٌ
مهمة.
العربية
كتابة يف تقاطع االختصاصات ،وهي امليزة التي أفادت منها الكتابة التاريخية
املجددةّ ،
ّ
وقدمت فيها إضافات ّ
ّ

وس َمه بـ "تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القر َنني الثامن عرش والتاسع
يف هذا املجال أنجز محمد األمني البزاز بح ًثا
أكاديميا َ
ًّ
(((5
تعرض ملسألة املصادر ،لم َي ّ
أن الوباء يف
شذ عن منتسبي هذا النهج يف التأليف .فقد وجد نفسه يف مواجهة شُ ّح كبري رغم ّ
عرش"  .وحني ّ
ُّ
بصيصا من الضوء .كما تجدر
"إن تصفّح كتب الرحالت والرتاجم وبعض التقاييد أعطى
دورية .فكان
الحل الوثائق الدفينةّ :
ً
املغرب آفة ّ
(((5
وواضح من نوع تنزيل الباحث
اإلشارة إىل تلك الذخرية من األدب الفقهي املتم ّثل يف رسائل الطواعني التي ظ ّلت إىل اليوم مغمورة" .
ٌ
ّ
ناول املجاعة
املنهجية التي
أن النزوع إىل مقاربة تقاطع االختصاصات هي الوجهة
أطروح َته ّ
ستتحكم يف مسارات البحث ونتائجهَ " :ت ُ
ّ

الجغرافية
وتتعداه إىل آفاق أخرى تلتقي فيها األسئلة
والوباء يقع عىل مفرتق عدد من فروع املعرفة وميادين البحث ،ت ّتصل بالتاريخ
ّ
ّ

النفيس"(.((5
والطبية والتحليل
اقتصادية
بالتعليالت السوسيو/
ّ
ّ
ّ

والناظر يف األطروحة يجدها مخ ِ
كل واحدة منها َ
رت َق ًة تلك االختصاصات آخذ ًة من ّ
بط َرف .فقد كان االهتمام بالجغرافيا الطبيعية

ورصد آثارها ،وكان املخزن والفعل السيايس الداخيل
تتبع األوبئة َ
جليا ،وكان الحقالن االجتماعي واالقتصادي بار َزين يف ّ
والسكانية ًّ
ّ

تتبع الباحث طرائق تفاعل الناس النفيس
لقيني بظاللهما عىل أسئلة البحث وقضاياه ،وكان
والخارجي ُم َ
للذهنيات حضور الفت .فقد ّ
ّ

والذهني والديني مع الجوائح.

ً
زمنيا
خاصة يف التشديد عىل تسلسل األحداث
وينبغي التنويه يف هذا الصدد ّ
املؤرخ كانت واضحة بجالء ّ
بأن بصمة ّ
تسلسل ًّ

منهجيا
ومحد ًدا
مسيطرا عىل الحقول التي استقدمها،
املؤرخ يف هذا البحث
ِّ
ً
والعمل عىل رسم خارطة لتاريخ األوبئة .وهو ما يجعل ّ
ًّ

جيد عىل ازدحام االختصاصات أمام
املساحات التي تتقاطع فيها .وقد ُتفيض هذه املالحظة إىل استنتاج ُمؤ ّداه ّ
أن هذه األطروحة مثال ّ
خاصة) إىل أفق تقاطع
تحول الدرس األكاديمي
ّ
(املغاريب ّ
باب التاريخ من جهة ،وعىل القبول بها بأقدار معلومة من جهة ثانية يف سياق ّ

وأن الرشوع فيها كان قبل ذلك بنحو س ّتة أعوام .فنحن،
أن األطروحة نوقشت عام تسعني وتسعمئة وألفّ ،
االختصاصات .فال ننىس ّ
املؤرخ
واعيا ّ
بأن نصف قرن يفصل عىل األقل ّ
إ ًذا ،نشهد انبثاق اللحظة الثالثة وما رافقها من وعي وعرس يف الوقت نفسه .وكان البزاز ً
55
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لو غوف ،ص .13
ُ
ّ
اإلنسانية بالرباط عام .1992
أصله أطروحة دكتوراه دولة يف التاريخ تحت إرشاف األستاذ جرمان عياش .أجي َز عام  ،1990ونرشته كل ّية اآلداب والعلوم
ّ

محمد األمني البزاز ،تاريخ األوبئة واملجاعات باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش (الرباط :جامعة محمد الخامس ،منشورات ك ّلية اآلداب والعلوم
58
اإلنسانية ،)1992 ،ص .13
ّ
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ً
الفرنسيني فوائد "يمكن
مؤرخي الحوليات
وبأن لدارسة األوبئة التي قطعت
املؤرخني
العاملينيّ ،
ّ
أشواطا عىل أيدي ّ
العريب عن نظرائه من ّ
ّ
ّ
الحساسة والنقاط الغامضة يف
املؤرخ من دراسة هذه الظواهر واستغاللها كأدوات يف التعليل التاريخي لكثري من املنعرجات
ْ
أن يجنيها ّ
ّ

عرشيتني من الزمن لتنضج دراسة األوبئة يف الحقل التاريخي املفتوح عىل مرصاعيه عىل حقول اجتماعية
التاريخ"( .((6ولع ّلنا سننتظر
ّ
وإنسانية كثرية ،واملستفيد إىل أبعد الحدود من منهج تقاطع االختصاصات (نقصد كتاب حسني
بوجرة)(.((6
ّ

منهجيا من
أيضا من جهة استناده إىل العلوم املجاورة واإلفادة منها
األنموذج الرابع هو الغذاء .والغذاء
ٌ
مبحث تاريخي مستحدث ً
ًّ

املرة
واالجتماعي
تصور متكامل لعالقة اإلنسان الوسيطي بمجاله وعاداته ونشاطه االقتصادي
ّ
أجل بناء ّ
والصحي .وسبيلنا إىل ذلك هذه ّ
ّ
مؤ َّل ٌف جماعي عنوانه النظام الغذا ّ
يئ باملغرب واألندلس خالل العرص الوسيط :دراسات يف سوسيولوجيا األحكام والقيم والعوائد،
مختصون يف التاريخ الوسيط من الجيل الثالث؛ هم محمد الربكة ،وسعيد بنحمادة ،وعبد الهادي البياض(.((6
وقد شارك يف إعداده
ّ

مقدمته
أن هذا العمل محكوم
بتصور حديث لعلم التاريخ سواء من حيث ما ّدته املصدرية أو املنهج .جاء يف ّ
ينتبه قارئ الكتاب إىل ّ
ّ

ً
املنهجية يف معالجة هذا املوضوع بشكل
يستمد منها عنارصه
املعرفية املجا ِورة التي
منفصل عن العديد من الحقول
"أن التاريخ لن يكون
ّ
ّ
ّ
ّ

التخصص اآلخَ ر ً
ً
تنويع الباحثني
مثال"( .((6ومن عالمات التداخل بني االختصاصات
تحليل ،ويستثمره
دقيق ،يستفيد منه التاريخ
ُ
ّ

أساسا من كتب الفالحة والنبات والجغرافيا ،وكتب األغذية
تتكون
يتحركون يف حقول كثرية" :هي ما ّدة
تنويعا جعلهم
مصادر الغذاء
ً
ّ
ً
َ
ّ

واألدوية ،وكتب الطبخ ،وكتب الحسبة ،وكتب الفقه واألحكام والنوازل ،والرتاجم والسري واملشيخات والدواوين واألمثال الشعبية،

والتصوف واملناقب ،والرحالت ،وغريها"(.((6
ّ

بقوة يف ّ
كل تضاعيف
وكان الوعي ّ
بأن التاريخ الجديد َمنفَذ إىل دراسة البنيات االجتماعية والنفسية والثقافية واالقتصادية حارضًا ّ

أن ال يشء
الكتاب ،وهو حضور َيحمل
َ
القارئ إىل إمكانات واسعة من التحليل والتفسري والرتكيب وإعادة البناء ح ّتى َل ُي َخ َّيل إليه ْ
يحيل يف الكتاب عىل التاريخ سوى زمن املا ّدة املدروسة .إ ّنه َتح ُّلل ِ
كامل األركان لالختصاصات بعضها يف بعض يف نزعة تقرتب بنا من
َ
ُ
ً
قصد بالنظام
االختصاص العابر ،وتعريف النظام الغذا ّ
يئ  -مثل  -الذي نجده يف بداية الفصل الثالث ُيشري بوضوح إىل هذه النزعةُ :
"ي َ
والتصورات،
االجتماعيني ،والسلوك واملمارسات ،والعوائد واألعراف،
الغذايئ جنس األطعمة واألرشبة ،واملؤسسات والعالئق والرتاتب
ّ
َّ

أن توسيع رقعة املصادر
واملواقف والقيم والرموز ،والتدبري الزمني والجغرايف
والكمي للموائد واألطباق"( .((6ويمكن أن نالحظ بيرس ههنا ّ
ّ

املجددة.
بنيوية من خصائص الكتابة
كان وراء توسيع رقعة االختصاصات( .((6والتوسيع املتبا َدل بني املعرفة واملنهج
ّ
خاصية ّ
ّ
60
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املغربية عام .2016
نُرش الكتاب بالرباط عن منشورات الزمن بدعم من وزارة الثقافة
ّ
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املصدرية ،ينظر عىل سبيل املثال:
حول توسيع مفهوم الوثيقة
ّ

بوجرة ،الطاعون وبدع الطاعون :الحراك االجتماعي يف بالد املغرب بني الطبيب والفقيه واألمري ( ،)1800-1350سلسلة أطروحات الدكتوراه ( 93بريوت:
حسني
61
ّ
ويوجد من الباحثني من ن ّزل هذا الكتاب يف سياق ثوري
مركز دراسات الوحدة
العربية .)2011 ،وأصل الكتاب أطروحة دكتوراه يف التاريخ نوقشت يف رحاب الجامعة التونسيةَ .
ّ
ّ
وتجديديا يف مسار البحث
ثوريا
يحتل
فإن هذا العمل
معريف ومنهجي داخل التاريخ العريب .قال وجيه كوثراين" :ورأيي أ ّنه إذا جاز الحديث عن 'تاريخ جديد' عريبّ ،
ًّ
موقعا ًّ
ً
التاريخي العريب ،ففيه ً
فعل تجديد عىل مستوى االشتغال املنهجي واملفاهيمي املرتكز بصالبة عىل املنهج التاريخي وعلوم الديموغرافيا التاريخية ،واألنرتوبولوجيا وعلم
الديني" ،ينظر :كوثراين ،ص .402
النفس االجتماعي ،وعلم االجتماع
ّ
محمد الربكة وسعيد بنحمادة وعبد الهادي البياض ،النظام الغذا ّ
يئ باملغرب واألندلس خالل العرص الوسيط :دراسات يف سوسيولوجيا األحكام والقيم والعوائد
63
(الرباط :منشورات الزمن ،)2016 ،ص .7
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Jean-Loup Delmas, "L'Élargissement de la notion de source," in: François Bédarida (dir.), L'Histoire et le métier d'historien en France 19451995 (Paris: Maison des sciences de l'homme, 1995), pp. 111-118.
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«جغرافية» الحقل التاريخي يف ضوء تقاطع االختصاصات
محاولة يف إعادة تشكيل املفهوم

تاـسارد

منظورا إليه من أسفل ،فمط َلب حرصت عىل تلبيته الجهود املبذولة يف الكتاب .فكان
أن تكون األبحاث يف التاريخ
َصد ْ
وأما َتق ُّ
ّ
ً

لقمة هرم األنظمة السائدة،
السعي إىل تجاوز ما نصطلح عليه بـ "تاريخ الوليمة"
الرسمي بار ًزاّ :
"إن كتب الطبخ املص ّنفة كانت ّ
موجهة ّ
ّ
ّ
مؤرخوها ْ
شهية َمن ُأ ِّلفت
ذكر ،أو تفصيل ،أنواع األطعمة التي لجأ إليها
ولهذا تفادى ّ
السكان تحت وخزات الجوع ح ّتى ال ُيفسدوا ّ
(((6
خاصا
حيث أولينا
"وس ْعنا دائرة القراءة والبحث ُ
ُ
اهتماما ًّ
كتب األغذية لفائدتهم"  .ولإلفالت من التضييق وحدوده كان هذا االختيارّ :
ً
باملصادر الدفينة"(.((6

أن إقدام هؤالء الباحثني عىل دراسة النظام الغذايئ عرب منهج التقاطع الهادف إىل تحرير املبحث
و َتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل ّ

اهتماما
ومنهجا يف زاوية مغلقة كان بتأثري من الحوليات .فاالهتمام بالغذاء
موضوعا
التاريخي من تقاليد الكتابة التي كانت تحرصه
ً
ً
ً

خاصة بعد االهتمام الذي أقدمت عليه مدرسة
دافعا للباحثني يف تاريخ الغرب اإلسالمي للعناية باملوضوعّ ،
غري منفصل عن الواقع "م ّثل ً

الحوليات هذه القضايا واملواضيع ،انطال ًقا من بحوثها
التوجيهية"( ،((6وهو ما ُيراكم محاوالتنا لإلجابة عن األسئلة امل ّتصلة بمنطلقات
ّ
استحداث اجتالب وليس
املستحدث
ومنهجا يف سياقه العريب
علما
َ
ويساعد عىل ْ
َ
ً
تجديد الكتابة التاريخية العربيةُ ،
وضع التاريخ ً
استحداث إبداع.
َ

يف مقام الخامتة :خالصات وآفاق
العربية يف أفق منهج تقاطع االختصاصات.
التاريخية
سمحت هذه الدراسة ببناء خالصات واستنتاجات عديدة متعلقة بالكتابة
ّ
ّ
ِ
أولها متع ّلق بأسئلة الكتابة
بعضها اآلخر
جزئيا ،وكان ُ
كان ُ
أهم ما نحتاج إىل تسجيله يف هذه الخاتمة أمور ثالثةّ :
أساسيا .ومن ّ
ًّ
بعضها ًّ
وعوائق التجديد ،وثانيها متع ّلق بإمكانات التجاوز وحدوده ،وثالثها متع ّلق برشط التجديد عىل قاعدة اإلبداع الحضاري.

وقفنا عىل مالمح أزمة املنهج يف الكتابة التاريخية العربية وبوادر التجديد فيهاِ .
النسقية
أن انعدام الكتابات
وملنا إىل تفسري مفاده ّ
ّ
ّ
ّ
(أو ق ّلتها) ِ
رث من اهتمامها بالقضايا املتع ّلقة
أن أسئلة التجديد كانت يف الغالب ن ّزاعة إىل إثارة املسائل القطاعية والتطبيقية أك َ
مرج ُعه إىل ّ

ً
وضعية
التحوالت التي تنتقل بها املعرفة ،وكذا املنهج ،من
أن
بنظرية املعرفة وامليتودولوجيا .واعتربنا ذلك
معقول إذا َ
وض ْعنا يف االعتبار ّ
ّ
ّ
ّ

األكاديمي يف نسق من
الجمعي
حيوية العمران وانخراط العقل
بتحوالت سابقة عليها مجا ُلها
وضعية أخرى مرشوطة
تاريخية إىل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن ذاك الرتكيز كان
ورجحنا ّ
التطوير واالكتشاف واإلبداع .ويف ضمورها يقع الرتكيز عىل القطاعي والجزيئ يف استثمار املناهج الوافدةّ .

خاص ًة لم
عامة ويف علم التاريخ ّ
متوق ًَّعا .فالسياقات التي ُط ِرحت فيها أسئلة التجديد املنهجي واملعريف يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ّ
تكن يف الغالب إبداعية.

تميز بوفرة وعمق
املطبق عىل املباحث
إن منهج التقاطع
ولكن من باب اإلنصاف القول ّ
َّ
املخصصة للقضايا املقطعية واملجهرية ّ
َّ
حد اآلن ٌّ
التنبؤ بتدشني أفق جديد للكتابة .وال نرانا مبالغني إذ ّ
أن علم التاريخ يف
أن ما ُأنجز إىل ّ
مع الجيل الثالث إىل ّ
دال عىل ّ
نؤكد ّ
حد ّ
ضد مبادئ الكتابة التاريخية التقليدية ومناهجها
السياق األكاديمي العريب يخوض باقتدار معركته الكربى ،يف حدود املتاح واملمكنّ ،
أن الوعي بتفتيت الحواجز بني العلوم مدخل منهجي ال غنى
ومقاصدها .وعمليات التشبيك الواسعة بني االختصاصات تربهن عىل ّ
أيضا لتنمية مهارات البحث العلمي وتطوير أداء املؤسسة الجامعية العربية.
عنه؛ ال فقط إلعادة كتابة التاريخ ،بل ً
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الربكة ،ص .124
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املرجع نفسه ،ص .9
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املرجع نفسه.
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الخاصة بتمويل الدراسات العابرة لالختصاصات والعناية بها خارج الفضاء املعريف العريب لنبني
نقدم بعض املعطيات
أن ّ
أخريا ْ
ونو ّد ً
ّ

أحكاما توجيهية يف نهاية هذه الدراسة.
عليها
ً

مليون دوالر لتنمية مشاريع تهدف إىل
ضخت وزارة الرتبية يف كيبيك  Québecيف بداية تسعينيات القرن املايض مبل ًغا يتجاوز
ّ
َ

تعزيز مبدأ تقاطع االختصاصات يف مؤسساتها التعليمية( .((7ويف عام  2014طالبت املؤسسة الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة األمريكية

ً
مقارنة بما كانت
قدره  63مليون دوالر لتمويل البحوث العابرة لالختصاصات .وهذه القيمة قفزت بنسبة  210يف املئة
 NSFبمبلغ ُ

ً
الفرنسية
الخارجية
رشاكة بني وزارة
املتعددة االختصاصات" ،املُنشَ أ
عليه عام  .((7( 2012ودأب "مركز فرنسا  -ستانفورد للدراسات
ّ
ّ
ّ
وجامعة ستانفورد بكاليفورنيا ،عىل تخصيص ِم َنح سنوية إلعداد بحوث يف تقاطع االختصاصات( .((7ونحتت جامعة إكس مرسيليا

وأوروبيا
وطنيا
هوية
وعامليا(.((7
 Université d'Aix-Marseilleلنفسها ّ
ًّ
ًّ
تتميز بها ،وهي أن تكون جامعة االختصاصات املتقاطعة ًّ
أكاديمية ّ
ّ
ورصد التمويالت لها ،وضبط خطط التطوير وتنمية البحث العلمي ال يمكن
ويستفاد من هذا ّ
أن َمأسسة تقاطع االختصاصاتْ ،

جدا عن ذاك السياق .فالغالب عىل
إن البحث األكاديمي العريب ما زال ً
بعيدا ًّ
تتم ّإل يف سياق معريف ُمنتج .ومن املوضوعية القول ّ
أن ّ
ِ
وعصية عىل االخرتاق .واملحاوالت
حصنة
"الج ْزأرة" ،ذلك ّ
أن االختصاصات فيها تكاد تكون ً
املؤسسات الجامعية العربية س َم ُة َ
ّ
قالعا ُم ّ
ّ
(((7
ّ
املُ ْجراة هنا أو هناك لفتح األبواب بعضها عىل بعض ظ ّلت إىل اآلن محدودة
ومحل جدل .

بعضها عىل إعداد بحوث أكاديمية يف
بحثية ومخابر .وسهر ُ
ال نُنكر وجود جهود َ
مفردة رائدة ،وأخرى انتظمت يف حلقات ووحدات ّ
ٍ
ً
ً
لكن األمر ّ
تحويل
حول وجهتها
تصو ًرا
مستويي املاجستري والدكتوراهّ ،
َ
يظل َ
غري كاف ما دامت اسرتاتيجيات إنتاج املعرفة ّ
وتمويل لم ُت َّ
أولها
حدها األقىص .وهذا مطلب دونه
حدها األدىن ،واالختصاصات العابرة يف ّ
قيا إىل منطقة تقاطع االختصاصات يف ّ
ٌ
جمةّ ،
صعاب ّ
َ
نس ًّ
غرو حينئذ أن تكون آثار
ّ
أن ضعف األداء البحثي األكاديمي جزء من ضعف سلسلة اإلبداع يف مختلف مجاالت الحياة العربية .وال َ

املؤرخ ،كما تبلورت يف مدرسة الحوليات ،جزئية وقطاعية رغم الجهود الكربى التي يبذلها ُص ّناع مرشوع الكتابة
جغرافية التاريخ وهوية ّ
العربية الجديدة.
التاريخية
ّ
ّ

70
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(1995), p. 228.
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نص البالغ الصادر تحت عنوان:
ينظر عىل سبيل املثال قيمة املنح املرصودة للعام
األكاديمي  2019-2018يف ّ
ّ

"2018-2019 Collaborative Research Projects Call for Proposals," France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies, accessed on 5/9/2019, at:
https://stanford.io/2lYMFwJ

عرفت بنفسها يف موقعها الرسمي عىل شبكة اإلنرتنت كما ييلُ " :ت ّ
أساسية
غطي جامعة آكس  -مرسيليا جميع حقول املعرفة ،وتم ِّثل املناهج العابرة لالختصاصات ميزة
73
ّ
ّ
والعاملية" ،ينظر:
ة
واألوروبي
ة
الوطني
ة
العلمي
املنافسة
يف
لها
ّ
ّ
ّ
ّ
Aix-Marseille université, accessed on 5/9/2019, at: https://bit.ly/2jWHgFA

مقررات ومناهج ك ّلية
74
من األمثلة عىل ذلك ما ذكره وجيه كوثراين حول مرشوع تجديد مناهج البحث يف الجامعة اللبنانية عام " :2001عندما ُطرح مرشوع تعديل ّ
اآلداب والعلوم اإلنسانيةِ ،
ومن بينها مقررات قسم التاريخ فيها [ ]...انقسم األساتذة بني من يدعو إىل تجديد يفتح العبور بني العلوم اإلنسانية وأقسامها ويقيم الجسور بني
ً
يرص عىل االستقالل والدفاع عن حقل ّ
ومنهجا" ،ينظر :كوثراين ،ص .401
وحقل
كل علم عىل حدة مضمونًا
ً
مناهجها وطرائقها ،وبني من كان ّ
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هنا كسباين كوراين

الحركة النسائية املبكرة
يف سوريا العثامنية

صــدر عن املركــز العريب لألبحاث ودراســة السياســات

كتــاب تيســر خلــف الحركــة النســائية املبكــرة يف
سوريا العثامنية :تجربة الكاتبة هنا كسباين كوراين

 ،1896-1892وفيه يتناول تجربة كوراين التي تســاهم
دراســتها يف تعميــق وعينــا ببواكــر نشــوء الحركــة
النســوية يف املــرق العريب ،واالتجاهــات الفكرية
والفلســفية التــي أثــرت فيها .فهــذه التجربــة متدنا

مبادة غنية عن حالة نادرة من حاالت التفاعل واملثاقفة
بني الرشق والغرب.

يتألف هــذا الكتاب ( 156صفحة بالقطع الوســط ،موثقًا
ومفهرســا) مــن مقدمــة عــن هَنــا كــوراين وبيئتهــا
ً

االجتامعية والثقافية ،وثالثة فصول.

رجاء عنقود | *Rajae Ankoud

الربوســبوغرافيا :منهــج لدراســة النخــب والفئــات
االجتامعيــة ،محاولــة تعريــف
Prosopography: An Approach to Studying Elites and
Social Groups
جا مساعدًا
تهدف الدراسة إىل تقديم الربوسبوغرافيا  ،Prosopographieأو البيوغرافيا الجامعية ،بوصفها مقاربة أو منه ً
يف البحث التاريخي .تركز الربوســبوغرافيا عىل البحث يف الخصائص املشــركة ملجموعة مــن الفاعلني التاريخيني الذين

ينتمــون إىل فئــة محددة ،وكذا دراســة مميزاتهــم الخارجية املتشــابهة واملختلفة ومســار حياتهم ،وجمــع بيانات عن
الظواهر التي تتجاوز الحياة الفردية إىل املظاهر املشرتكة يف حياة هؤالء األفراد .وقد انتقلت الربوسبوغرافيا من منهج

خاص بالتاريخ القديم إىل منهج اعتمده املؤرخون االجتامعيون لدراســة الفئات االجتامعية يف التاريخ الوســيط والحديث
واملعارص .وأدى اســتعامل الربوســبوغرافيا يف البحث التاريخي يف هذه الحقب إىل الخروج بخالصات جديدة أو مختلفة

عن األبحاث األخرى ،خاصة عندما تكون املعطيات نادرة ،واملصادر املكتوبة غري متوافرة ،أو يكون األرشيف مفقودًا.
كلامت مفتاحية :الربوسبوغرافيا ،البيوغرافيا الجامعية ،تاريخ البنيات ،تاريخ الفئات االجتامعية ،تاريخ الفئات السياسية.

This study introduces prosopography, or collective biography, as an approach or methodology that can help
historical research. Prosopography studies the various shared characteristics of a group of historical actors
belonging to a specific demographic and their life 6stories, gathering information about phenomena common to
the collective life of these individuals. Prosopography began in the field of ancient history but is now used by
social historians to study groups from medieval, modern and contemporary history. Use of this technique outside
its original context has been very fruitful, particularly in cases where data is sparse and there are no written
sources, or when the archive has been lost.
Keywords: Prospography, Collective Biography, History of Structures, History of Social Groups, History of
Political Groups.
* باحثة مغربية يف التاريخ ،بصدد إعداد أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف التاريخ الحديث يف موضوع "مؤسسة السلطان
يف املغرب والدولة العثامنية خالل العرص الحديث :دراسة بروسبوغرافية مقارنة".
A Moroccan historian preparing a doctoral thesis in modern history, titled "The Institution of the Sultan in Morocco and
the Ottoman State during the Modern Period: A Comparative Prosopographic Study".
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مقدمة
يعترب املنهج الربوسبوغرايف من املناهج القليلة املستعملة يف كتابة التاريخ السيايس واالجتماعي والتاريخ الديني يف العالم العريب؛ إذ

يندر أن نجد يف املكتبات العربية دراسات مخصصة لفئة من الفئات االجتماعية ،سواء من النخبة أو من الفئات الدنيا يف حقبة من حقب
تماما عن ساحة البحث(((.
التاريخ ،لكن هذا ال يعني غيابها ً

تمزج الربوسبوغرافيا بني التأريخ للفرد والتأريخ للبنيات ،وال تنظر إىل الفرد بصفته ً
فاعل يف التاريخ ّإل كواحد يف مجموعة من
الفاعلني اآلخرين .وستحاول هذه الدراسة تقديم الربوسبوغرافيا لفسح املجال لنوع جديد من البحوث يف تاريخ ِ
الس َي ،سري األفراد
واملجموعات ،من أجل إعطاء خالصات جديدة ،وربما مختلفة ،عما اعتدناه يف السابق.
ستقدم هذه الدراسة تعريفًا للربوسبوغرافيا ،ثم نبذة عن تطور استعمالها يف األبحاث التاريخية ،وكذا أهميتها يف البحث التاريخي،

وأخريا الصعوبات واملشكالت التي تطرحها.
ثم طريقة االشتغال بها،
ً

أول :مفهوم الربوسبوغرافيا
ً
الربوسبوغرافياً ،
"تتكون من مصطلحني  Prosoponوتعني الشخص ،و Grapheinوتعني وصف"(((؛ إ ًذا،
لغة ،هي كلمة إغريقية
ّ

أيضا بأنها "وصف املميزات الخارجية ،والوجه ،وسلوك اإلنسان والحيوان"(((.
تعني هذه الكلمة "وصف شخص" .و ُتعرف ً

تغري مفهوم املصطلح يف القواميس بتغري استعماله ،بحسب الفرتات التاريخية ،فـ "يف قواميس القرن التاسع عرش ،كانت تعني

ملخصة
األوصاف الشكلية للحيوانات واألفراد .ويف النصف الثاين من القرن نفسه ،أصبح ُيقصد بها لوائح األفراد ،إضافة إىل معلومات ّ

تاريخيا أو مقاربة تاريخية ،فيتفق
منهجا
عنهم"((( .هذا يف ما يخص الجانب اللغوي ،أما يف ما يتعلق بمفهوم الربوسبوغرافيا ،باعتباره
ً
ً

الباحثون عىل أن الربوسبوغرافيا ّ
تركز عىل املميزات الخارجية املتشابهة واملختلفة ملجموعة من األفراد ينتمون إىل فئة محددة ،وكذا
مسار حياتهم ،من خالل جمع بيانات عن الظواهر التي تتجاوز الحياة الفردية ،إىل املظاهر املشرتكة يف حياتهم جميعهم.

تركز الربوسبوغرافيا عىل البحث يف الخصائص املشرتكة ملجموعة من الفاعلني التاريخيني من خالل دراسة حياتهم ومميزاتهم

قدم وصفًا ملميزات خارجية
عرف الربوسبوغرافياً ،
أيضا ،بأنها "بيوغرافيات جماعية ُت ّ
الخارجية وغري الشخصية ،دراسة جماعية .لذلكُ ،ت َّ

تخص مجموعة من األفراد بينهم قاسم مشرتك [ ]...وتقوم عىل وصف املميزات املادية ملجموعة متجانسة عىل نحو أكرث ،أو أقل،
عدد من األبحاث بشأن النخب التونسية خالل العرص الحديث ،نذكر منها :سلوى هويدي ،أعوان الدولة يف اإليالة التونسية:
1
صدر يف تونس يف األعوام األخرية ٌ
األفراد ،املجموعات ،شبكات العالقات (( )1814-1735تونس :منشورات مخرب تاريخ اقتصاد املتوسط ومجتمعاته ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية)2014 ،؛ املهدي
جراد ،عائالت املخزن باإليالة التونسية خالل العهد الحسيني ( 1881-1705تونس :منشورات مخرب تاريخ اقتصاد املتوسط ومجتمعاته كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
واألرشيف الوطني التونيس)2011 ،؛ املهدي جراد ،تجار البالط بإيالة تونس (أواخر القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش) (تونس :دار االتحاد للنرش والتوزيع،
 .)2017ومن بني ما صدر يف املغرب يف هذا السياق ،نذكر :محمد املبكر ،املسيحية والرتومن يف شمال أفريقيا القديم من عهد ديوكليتيانوس إىل الغزو الوندايل
(284م-429م) (الرباط :دار أيب رقراق)2004 ،؛ حميد الفاتحي ،دراسة حول الفقهاء يف املغرب املريني محاولة يف إعادة تركيب مضامني الرتاجم (الرباط :منشورات
الزمن سلسلة رشفات.)2018 ،

2
Caroline Sappia, "Introduction: La Prosopographie: Quelques clés sur une méthode," CLIO (Revue de l'Association des historiens et du
département d'histoire de l'UCL), no. 126 (janvier- juin 2007), pp. 8-9.
Charles Pietri, "Introduction," MEFRM, vol. 100, no. 1 (1988), p. 7.

3

4
Koenraad Verboven, Myriam Carlier & Jan Dumolyn, "A Short Manual to the Art of Prosopography," in: Keats-Rohan K. S. B. (ed.),
Prosopography Approaches and Applications, A. Handbook (Oxford: University of Oxford, 2007), p. 41.
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لعدد من األفراد من خالل جمع ما أمكن من العنارص املادية التي تسمح لنا بوصف الفرد ،مع استبعاد العنارص الروحية التي من شأنها
أن تنقلنا من الشخص إىل الشخصية"(((.

تتشابه الربوسبوغرافيا والبيوغرافيا إىل ٍ
فبعيدا عن أنها  -أي الربوسبوغرافيا -
حد بعيد" ،لكن الربوسبوغرافيا تتجاوز البيوغرافيا،
ً

تراكم أحداثًا فردية ،هي بحث يف مصائر فردية من الثوابت واملتغريات وعالقتها بمصائر أخرى من الوسط أو املسار أنفسهما .ال تحتفظ
أهداف الربوسبوغرافيا إال بنقط تربط الفرد باملجتمع (ال يعترب الفرد هد ًفا) ملعرفة عالقات نسبه وقراباته وتحالفاته وأصوله وحجم ثروته

املوروثة والفردية ونشاطاته املهنية وممارسات السلطة والوظائف يف الجيش .ويمكن القول ،يف تعريف عام ،إن الربوسبوغرافيا هي

قدمها البيوغرافيات الخاصة"((( .تقدم البيوغرافيا دراسات وصفية لألفراد ،يف حني
البحث يف العنارص املشرتكة والفوارق املختلفة التي ُت ّ

تدمج الربوسبوغرافيا هذه البيوغرافيات الفردية الوصفية ألفراد تجمع بينهم خاصية مشرتكة يف دراسات كمية وإحصائية ،مستعملة
شبكة أسئلة أو استبيانات .بالنسبة إىل املؤرخ ،يتعلق األمر "بممارسة البيوغرافية الجماعية لعدد من األفراد ،انطال ًقا من املميزات

الظاهرة :التعليم واملهنة [ ]...يف حني تدخل البيوغرافيا عنارص أخرى كعلم النفس"((( .وتركز الربوسبوغرافيا تحليلها عىل الفرد وفقًا

محددة
للفئة أو املجموعة االجتماعية التي ينتمي إليها ،و ُتجمع املعطيات البيوغرافية التي تقدم وصفًا ملميزات خارجية خاصة بفئة
ّ

يتقاسم أفرادها ميزة أو أكرث بحسب الحالة (املهنة واألصول االجتماعية أو الجغرافية والتكوين) إلبراز املميزات املشرتكة ملجموعة
محددة من الفاعلني يف مرحلة محددة ،انطال ًقا من معطيات بيوغرافية(((.

يختلف الباحثون بشأن الربوسبوغرافيا ،أهي منهج أم مقاربة للبحث التاريخي؟ فهناك من يعتربها مجرد "أسلوب بحث ،أقل

(((
عرفها بأنها "أسلوب استقرايئ نموذجي ،ينطلق من بيانات
عىل نحو واضح من منهج ،وأقل رصامة من تيار أو مدرسة"  .وهناك من ُي ّ

ملموسة مستخرجة من املصادر األولية املتعلقة باألفراد وسلوكهم وأهدافهم لفهم ظاهرة عامة"(.((1

يؤكد أغلب الباحثني نفي صفة املنهج عن الربوسبوغرافيا ألسباب مختلفة؛ إذ "عىل الرغم من االستعمال املكثف لتعبري (املنهج

جديدا يف ما يخص طريقة البحث ،وال يف طريقة جمع املعطيات
تقدم
منهجا
الربوسبوغرايف) ،فإن الربوسبوغرافيا ليست
ً
حقيقيا ،ألنها ال ّ
ً
ً

معينة"( .((1وتقوم هذه املقاربة عىل جمع
وفحص املصادر ونقد النتائج .إنها بصورة أدق وسيلة خاصة للدراسة ومقاربة جديدة لحقبة ّ

املعطيات واملعلومات البيوغرافية ملجموعة من األفراد بطريقة منهجية ونمطية تسمح بتنظيم املعلومات النادرة عىل نحو ُيكسبها أهمية
إضافية من خالل الكشف عن روابط وأنماط مؤثرة يف العمليات التاريخية(.((1

عىل العموم" ،من الرضوري التمييز بني استعمالني أساسيني لكلمة "بروسبوغرافيا" :الربوسبوغرافيا بمعناها الضيق ،أي كالئحة

أيضا العمل التحلييل الذي يستغل املادة املجمعة"(.((1
من البيوغرافيات؛ والربوسبوغرافيا بمعناها الواسع الذي يشمل ً

Ibid., p. 39.

5

Jean Maurin, "La Prosopographie romaine: Pertes et profits," Annales, Economies, Société, Civilisations, vol. 37, no. 5-6 (1982), p. 825.

6

7
Jean-Philippe Genet, "Introduction," in: Françoise Autrand (dir.), Prosopographie et genése de l'État moderne, no. 30 (Paris: Collection
de l'École normale supérieure de jeunes filles, 1986), p. 9.
Sappia, p. 8.

8

9
Claire Lemercier & Emmanuelle Picard, "Quelle approche prosopographique?" HAL, 3/5/2011, pp. 1-2, accessed on 1/9/2019, at:
http://bit.ly/2HDeRgy

13

Verboven, Carlier & Dumolyn, p. 67.

10

Maurin, p. 824.

11

Verboven, Carlier & Dumolyn, p. 37.

12

محمد املبكر" ،الربوسبوغرافيا يف الدراسات التاريخية" ،مجلة أمل :التاريخ  -الثقافة  -املجتمع ،السنة الخامسة ،العدد  ،)1998( 15ص .12
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ور الربوسبوغرافيا
ثانيًا :تط ّ
ظهرت الربوسبوغرافيا باعتبارها أدا ًة يف التاريخ السيايسُ ،
وط ّورت لجمع البيانات النادرة واملعزولة يف التاريخ القديم أو يف الفرتات

تقل فيها املصادر املكتوبة ،أو ّ
التي ّ
معينة،
يقل فيها األرشيف والوثائق ،أو تكون املُعطيات التاريخية نادرة بشأن فرتات أو موضوعات ّ
نادرا أو
معدوما ،وتكون النقوش وفرية"(.((1
ً
ذلك أن أهميتها تربز وتصبح "مثرية لالهتمام عندما يكون الرسد املتتايل لألحداث ً

لحة ،خاصة
واس ُتعملت عىل نحو الفت من املؤرخني االجتماعيني؛ ألن الحاجة إىل مناهج جديدة للبحث يف التاريخ االجتماعي كانت ُم ّ

معينة؛ ومن هنا بدأ االهتمام بالربوسبوغرافيا التي تسمح
يف الفرتات الطويلة لتفسري
ّ
التحوالت التي تطرأ عىل مجتمع ما خالل مرحلة ّ

بالتفكري يف طبيعة الفئات االجتماعية ونشأتها ومحاولة فهم آليات حركيتها يف املجتمع ،ومن ثم إعطاء قراءات جديدة للتاريخ يف ضوء

قدر قيمة
منهج جديد" :ال ينكر مؤرخو التاريخ القديم أهمية املنهج الربوسبوغرايف يف مادة التاريخ االجتماعي .إنهم بدقة أول وأكرث من ّ
الربوسوبون  Prosoponوبحثوا عن وسائل جمع الوثائق"(.((1

معينة،
يعود ظهور مصطلح الربوسبوغرافيا إىل فرتات سابقة ،حيث كانت ُتستعمل للداللة عىل لوائح األفراد الذين ينتمون إىل فئة ّ

أو ُيمارسون وظائف محددة؛ فهي ،إ ًذا ،ليست "باليشء الجديد من حيث االسم عىل األقل ،حيث ظهر هذا االسم منذ القرن السادس

ً
محتفظا إ ّذاك بمعناه األول
عرش يف عناوين بعض الكتب الصادرة بالالتينية يف البالد الجرمانية ،ثم بالفرنسية .غري أن االسم كان
ٍ
أساسا بوصف صور األجداد واألقدمني ،فكانت الربوسبوغرافيا تهتم بمشاهري الرجال وبأنساب النبالء ،وتندرج إىل حد بعيد
املرتبط
ً
يف سلسلة أعمال الك ّتاب القدامى"( .((1ويرتبط ظهور الربوسبوغرافيا يف هذه الفرتة بالتطورات الفكرية والتقنية وحتى السياسية التي
عرفتها أوروبا خالل عرص النهضة ،ألن "استعمال الربوسبوغرافيا لم يكن ممك ًنا بالنسبة إىل أغلب املجموعات االجتماعية قبل ظهور

وتطور البريوقراطية وحفظ سجالت
أدوات التسجيل خالل القرن السادس عرش ،مثل اخرتاع الطباعة وانتشار معرفة القراءة والكتابة
ّ

الدولة الوطنية"(.((1

بدأ استعمال الربوسبوغرافيا يف البحث التاريخي منذ نهاية القرن التاسع عرش ،وذلك بفضل التطورات التي عرفها علم التاريخ

واألبحاث واملناهج التاريخية خالل هذا القرن ،و"بدأت الربوسبوغرافيا بجمع البيوغرافيات ،ولم تكن يف البداية إال 'من يكون' Who's

 ،Whoوال سيما أن األفراد الذين تتحدث عنهم املصادر هم يف الغالب من النبالء"( .((1وحاول املؤرخون خالل هذه املرحلة إيجاد مقاربة

جديدة لدراسة التاريخ السيايس واالجتماعي يف ظل الندرة التي كانت تعرفها املصادر يف تاريخ اإلمرباطورية الرومانية خاصة ،فاستعملت
الربوسبوغرافيا "كمنهج من مؤرخي التاريخ القديم ثم الحديث .يف البداية كانت تقدم مقاربة جديدة للتاريخ السيايس"(.((1

رواد تطوير الربوسبوغرافيا
أوىل الدراسات ،كانت تلك الخاصة بالتاريخ الروماين يف مرحل َتي اإلمرباطورية والجمهورية .ومن أبرز ّ

باعتبارها منهج بحث ،ثيودور مومسن  Theodor Mommsenالذي بحث يف "بروسبوغرافيا اإلمرباطورية الرومانية" Prosopographia

 Imperii Romaniيف الفرتة  ،1898-1897ثم ماثياس كيلزر  Matthias Gelzerالذي أكد أهمية الربوسبوغرافيا يف دراسة مؤسسات
Maurin, p. 826.

14

15
Michel Christol & Ségoléne Demougin, "Le Choix d'une prosopographie provincial: l'Exemple de la Narbonnaise," MEFRM, vol. 100,
no. 1 (1988), p. 11.

16

املبكر ،ص .10-9

Lawrence Stone, "Prosopography," Daedalus, vol. 100, no. 1 (Winter 1971), p. 58.

17

Maurin, p. 824.

18

Verboven, Carlier & Dumolyn, pp. 41-42.
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الجمهورية من خالل دراسة تحليلية للمناصب السياسية العليا التي كانت تحتكرها مجموعات عائلية صغرية ومغلقة( .((2ثم توالت
األبحاث بعد ذلك يف التاريخ القديم ،لينطلق اعتماد الربوسبوغرافيا يف حقب وتخصصات أخرى يف التاريخ ،حيث اعتمدت ً
مثل "منذ

أواخر القرن التاسع عرش وأوائل العرشين للبحث يف تاريخ النخب السياسية اإلنكليزية"(.((2

تواصل االهتمام بالربوسبوغرافيا أوائل القرن العرشين ،بعد انتقال فئة من املؤرخني من دراسة التاريخ السيايس والنظريات

السياسية إىل دراسة الفاعلني السياسيني" ،وبعدما انتقل بعض املؤرخني الشباب قبل الحرب العاملية األوىل وبعدها ،وخالل بحثهم
النصية لوثائق النظريات السياسية والدستورية أو
عن أساليب جديدة وأكرث فاعلية لفهم عمل املؤسسات السياسية ،من الدراسة ّ

تعرضوا لها"( .((2ويف هذا السياق نجد كتاب املؤرخ األمرييك
آلية البريوقراطية التوضيحية ،إىل دراسة األفراد املعنيني وتجاربهم التي ّ

تشارلز بريد  )1948-1874( Charles Beardعن اآلباء املؤسسني للدستور األمرييك يف كتابه التفسري االقتصادي لدستور الواليات
املتحدة ( An Economic Interpretation of the Constitution of the United Statesعام  ،)1913كما نجد املؤرخ اإلنكليزي

لويس ناميري  )1960-1888( Lewis Namierيف كتابه عن الربملانيني الربيطانيني يف بداية عهد جورج الثالث البنيات السياسية يف

عهد جورج الثالث ( The Structure of Politics at the Accession of George III, Macmillan and Companyعام ،)1929

واملؤرخ األملاين جريد تلنباخ  )1999-1903( Gerd Tellenbachيف كتابه عن أرستقراطية امللكيات األملانية يف العرص الوسيط األعىل امللوك
والقبائل يف عهد الرايخ األملاين ( Königtum und Stamme in der Werdezeit des Deutschen Reichesعام .)1939

تزايد االهتمام بالربوسبوغرافيا بعد النصف الثاين من القرن العرشين ،خاصة يف بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية بسبب اهتمام

ابتداء من الحرب العاملية الثانية
املؤرخني األنكلوساكسونيني بتحليل سلوك الفئات الحاكمة السيايس ،وبذلك "أصبحت الربوسبوغرافيا
ً

عاما تخصص علماء ما وراء املانش وما وراء األطليس"( .((2والحقًا ،انتبه املؤرخون األوروبيون إىل أهمية الربوسبوغرافيا
وطوال عرشين ً

نظرا إىل النتيجة التي أظهرتها األبحاث األنكلوسكسونية ،خاصة مع التطور الذي عرفته الربوسبوغرافيا يف
يف الدراسات التاريخيةً ،

مطلوبا منها تقديم أسباب االختيارات السياسية ،بل إعطاء مؤرشات تطور وظيفة ما ،ومظاهر التوظيف فيها،
استعمالها؛ إذ "لم يعد
ً

معي ،ودورها يف الرتقي االجتماعي لهذه العائلة أو تلك"( .((2واستمر تطورها خالل السبعينيات ،وتوسع "ليشمل
ومكانتها يف مستوى ّ
نوعا من 'موضة' جامعية يتعاطاها الباحثون يف مختلف التخصصات التاريخية
ومكانيا
زمنيا
وموضوعيا ،حتى إنه أصبح ً
ً
ً
مجاالت أوسع ً

تقريبا"( .((2ويف هذا اإلطار عمل معهد التاريخ الحديث واملعارص منذ تأسيسه يف فرنسا يف عام  1978عىل اختيار بروسبوغرافيا النخب باعتباره
ً
أحد أبرز مجاالت البحث يف الفرتات الحديثة من خالل إنجاز أبحاث عن الفئات االجتماعية البارزة ،بهدف إثراء املعرفة البيوغرافية أو

معينة،
اإلحصائية .ويتعلق األمر بتقديم أفراد ،لكن يف إطار انتمائهم العائيل واالجتماعي ،ودراستهم يف فرتة زمنية أو فرتات زمنية متتالية ّ
لكن مع إعادة بناء تواريخ حياتهم واحرتام الحركيات املهنية" :كان الهدف من هذا العمل إنشاء معجم كآلية للعمل واستغالل تلك
املعلومات الختبار النظريات يف تركيبة آليات النخبة السياسية واالقتصادية والثقافية يف فرنسا عىل املدى الطويل
وتجددها"(.((2
ّ

25

املبكر ،ص .7
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أيضا ،ألسباب مرتبطة بطبيعة البحث التاريخي يف الجامعات،
يختلف تطور الربوسبوغرافيا يف املكان ،مثل اختالفه يف الزمان ً

وبالقرارات السياسية للدول يف حد ذاتها أحيا ًنا ،ويعود السبب الرئيس النتشار الربوسبوغرافيا يف الواليات املتحدة إىل تأثري علم االجتماع

والعلوم السياسية ،ثم إىل التكوين املتقدم يف استعمال الكمبيوتر ،يف حني دعمت الدولة يف بريطانيا املرشوعات واألبحاث الربوسبوغرافية،
حيث كانت املعطيات البيوغرافية ُتجمع وتوضع يف خانة الدراسات وليس اإلحصاءات .ويف فرنسا ،كان اهتمام املؤرخني الفرنسيني

متأخرا؛ من خالل انخراطهم يف املرشوع الكبري ملدرسة الكم ،واستخدامهم أحدث أدوات الكمبيوتر ،بدعم من الفرع
بالربوسبوغرافيا
ً

السادس للمدرسة التطبيقية للدراسات العليا يف باريس التي كانت طوال عقود مركز التحقيقات اإلحصائية التاريخية يف فرنسا(.((2

تطور الربوسبوغرافيا عىل ضفتي األطليس ،منها ما هو منهجي ،ومنها ما هو تقني .وعىل املستوى
ساهمت مجموعة من العوامل يف ّ

املنهجي ،تسمح املقاربة الربوسبوغرافية للطالب الباحث ،خاصة يف مستوى الدكتوراه ،باالطالع عىل عدد كبري من املصادر ،وبالتفكري

ّ
بالتحكم يف املوضوع من
يف حل التناقضات التي يمكن مواجهتها يف هذه املصادر ،وبرتتيب معلوماته عىل نحو منهجي ،كما تسمح له

خالل حجم الفئة املدروسة .أما عىل املستوى التقني ،فساهم ظهور جهاز الحاسوب الذي بدت قدرته عىل معالجة املعطيات التي تقدمها
الربوسبوغرافيا ،يف تطورها؛ إذ ساهم يف ظهور أسئلة تاريخية جديدة(.((2

يؤكد أغلب الباحثني وجود مدرستني للبحث الربوسبوغرايف :مدرسة النخبة ،ومدرسة الفئات االجتماعية األخرى ،و"تختلف

املدرستان من حيث موضوعات الدراسة والفرضيات املطروحة والوسائل والخالصات ،يف حني تتشابهان من حيث اهتمامهما املشرتك

باملجموعات ً
بدل من األفراد أو املؤسسات"(.((2

ظهرت مدرسة النخبة يف أملانيا والواليات املتحدة ،وتطورت يف إنكلرتا ،حيث ظهرت أفضل األعمال التاريخية ،لكن جرى تجاوزها

كما وكيفًا من املؤرخني األمريكيني( .((3وقد اهتمت هذه املدرسة بدراسة النخب من خالل البحث يف أصولها واهتماماتها االقتصادية
ًّ

والسياسية وعالقاتها .ومن ذلك دراسة كريستني فافر لوجون  ،Christine Favre-Lejeuneوجون فرانسوا سولنو Jean-françois

 Solnonاملتعلقة بالقُضاة ،ودراسة دانييل ديسري  Daniel Dessertوفرانسواز بيار  Françoise Bayardاملتعلقة بالخرباء املاليني(.((3

أما املدرسة الثانية ،املدرسة الجماهريية (مدرسة الكتلة) ،فهي تعتمد عىل اإلحصاءات عىل نحو أكرب ،مستلهمة كما هي الحال يف

حدده حركات الرأي العام ،وليس قرارات الرجال العظماء أو النخبة .كما يعتربون أن
العلوم االجتماعية" .ويعترب أعضاؤها أن التاريخ ُت ّ

تحددها القوة أو الرثوة فقط ،لذلك ُي ّ
ركزون عىل التاريخ االجتماعي أكرث من التاريخ السيايس .وحاولت هذه املدرسة
الحاجات البرشية ال ّ

طرح أسئلة مختلفة عن أسئلة مدرسة النخبة ،وعملت عىل وصف التاريخ استنا ًدا إىل املنهج الفيربي أكرث من تقديم أمثلة ملموسة .ومن

هنا كان اهتمامها بالحركات االجتماعية والعالقات بني الوسط واألفكار ،واألفكار والسلوك السيايس أو الديني"( .((3واستعملها املؤرخ
اإليطايل جيوفاين ليفي  Giovanni Leviيف دراسة ساكنة قرية سانتانا يف نهاية القرن السابع عرش(.((3
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تاـسارد

الربوسبوغرافيا :منهج لدراسة النخب والفئات االجتامعية ،محاولة تعريف

استعان الباحثون الربوسبوغرافيون يف دراساتهم وأبحاثهم بعلوم مساعدة أخرى لتقديم أعمال ذات جودة عالية و"لفهم وتفسري

املسار الوظيفي والعام لشخص ما عىل نحو أفضل"( .((3ونجد يف مقدمة هذه العلوم البيوغرافيا من خالل البحث يف تاريخ الحياة
الخاصة لألفراد ودقائق األمور التي
تخصهم ،وعلم األسماء  ،Onomasticsوذلك عرب البحث يف مدلول أسماء وألقاب األفراد التي قد
ّ

تطور خلفية األفراد االجتماعية ،ثم السوسيوغرافيا لفهم كيفية
تدل عىل املهنة أو األصول أو الوضع االجتماعي ،ثم الجينيالوجيا ملعرفة ّ
توزيع األفراد وعملهم يف األوساط االجتماعية املختلفة ،ومقارنة مجموعات مختلفة وكشف العالقات املمكنة والتداخل يف ما بينها(.((3

ثالثًا :أهمية الربوسبوغرافيا يف البحث التاريخي
تكمن أهمية الربوسبوغرافيا يف البحث التاريخي يف قدرتها عىل تقديم خالصات جديدة أو مختلفة عما كان يمكن أن تقدمه

األبحاث األخرى ،خاصة عندما تكون املعطيات نادرة ،أو املصادر املكتوبة غري متوافرة ،أو األرشيف مفقو ًدا ،كما هي الحال بالنسبة إىل
رضوريا؛ لقدرته عىل تحليل األرشيفات املتناثرة بدقة ،ووضع مقارنات
الفرتات القديمة ،وهكذا يصبح استخدام هذه املقاربة أو املنهج
ً
وتجميع العنارص املتفرقة التي تسمح بتتبع أثر نشاطات الفئة املدروسة اإلدارية ،العامة أو الخاصة ،عىل املدى الطويل( .((3أما يف

ما يخص الفرتات التاريخية الوسيطة والحديثة وحتى املعارصة ،فالربوسبوغرافيا منهج مالئم بسبب توافر املادة املصدرية .كما تسمح
ومتشعبة أكرث للبحث ،ولتجربة فرضيات األنرثوبولوجيني عىل عمل العالقات والصالت
الربوسبوغرافيا "بتكوين مادة واسعة وغنية
ّ

دائما،
األرسية ،أو اسرتاتيجيات انتقال املمتلكات ،وخاصة تجربتها عىل عائالت أخرى غري العائالت امللكية ،املعروفة عىل نحو أحسن ً

حيث ال يكون الرهان نقل املمتلكات ،بل نقل السلطة"(.((3

يركز البحث الربوسبوغرايف عىل دراسة الظواهر فوق الفردية ومحاولة فهمها .ولتحقيق أهدافها ،تدرس (عىل نحو أو آخر)

(((3
حرك
مجموعة كبرية من األفراد عىل أساس معيار رئيس واحد أو أكرث ،ثم ُتح ّلل خصائصها  .كما تركز الربوسبوغرافيا عىل ما ُيحفّز ُ
وي ّ
معينة (التعليم واملهنة والخلفية االجتماعية) .وتستبعد الجوانب غري الفردية ،التي
هؤالء األفراد ،وعىل األسباب املبارشة لدورات حياة ّ

غالبا ما تكون هيكلية( .((3وبذلك "تؤسس الربوسبوغرافيا ملقاطع أفقية  -أو عمودية :تسلسل كرونولوجي  -يف وسط يتحدد بالوظيفة أو
ً

مهما بطريقة أوضح
معينة من حياتهم املهنية .وهو ما له أهميته ،لكن ُيصبح ً
باملراتب املهنية ألفراد ضبطوا يف معظم األحيان يف مرحلة ّ
إذا ّ
تمكنا من إعادة هذه املقاطع إىل مكانها يف سياقها (العالقات االجتماعية والعائلية) ويف تطورها الزمني :األجداد واألحفاد واآلباء

والعالقات ،ومقارنة املسار املهني ملختلف املهتمني"(.((4

تهتم الربوسبوغرافيا بدراسة وسط األفراد االجتماعي وعالقاتهم التي تمثل العنرص املحدد للمجموعة املدروسة .كما أن العالقات

التي كانت موجودة بني أعضاء مؤسسة ما ،ال يمكن رؤيتها من خالل املالحظة املبارشة للوظيفة السياسية لهذه املؤسسة ،وإنما من
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Mireille Corbier, "Pour une pluralité des approches prosopographiques," MEFRM, vol. 100, no. 1 (1988), p. 195.
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خالل الدراسة الدقيقة لألصول االجتماعية والجهوية ،والعالقات العائلية واملهنية ،والتكوينات الثقافية التي تسمح باكتشاف مجموع
هذه العالقات ،ثم تفسري اشتغال املجموعة عىل نحو منطقي( .((4وتس ّلط الربوسبوغرافيا الضوء عىل العالقات الرسمية وغري الرسمية
معي؟ ومتى كان ذلك؟
ألفراد الفئة املدروسة ،ما يساعد يف فهم ما ييل :كيف شُ ّكلت تلك العالقات يف وسط ّ

توفر الربوسبوغرافيا مادة لبعض العلوم اإلنسانية ،حيث "تقدم أحيا ًنا قاعدة أساسية للسوسيوغرافيا ألنها توضح الدينامية

معي"( .((4كما ُتعترب "مثالية للكشف عن شبكة العالقات السوسيونفسية التي تربط مجموعة ما"(.((4
االجتماعية ملجتمع ّ

وتكمن أهمية الربوسبوغرافيا كذلك يف أنها تعترب آلية لدراسة الفئات السياسية واالجتماعية يف مجتمع ما؛ فبالنسبة إىل دراسة

التعرض لعمل
الفئات السياسية ،تساعد يف اكتشاف عمق خطاباتها السياسية وتحليل االنتماء االجتماعي واالقتصادي ألفرادها ،ثم
ّ

اآللة السياسية والتعريف بأولئك الذين يف القيادة( .((4وبذلك تسمح الربوسبوغرافيا بتفسري التغريات السياسية واملؤسساتية من خالل

إيجاد االهتمامات العميقة لدى األشخاص املدروسني ،التي ُتحفّزهم عىل العمل (الفوائد القانونية و /أو االقتصادية ،الشخصية أو

العائلية ،عالقات التحالف أو الزبونية)(.((4

(دائما
أما بالنسبة إىل دراسة البنيات والحركات االجتماعية ،فيمكننا تحليل التغريات التي طرأت عىل املجموعة مع مرور الوقت
ً
النخبة) ،وفهم وضعها واأللقاب التي حملها أفرادها واملناصب التي تو ّلوها ،واهتماماتهم االقتصادية ،من خالل تحديد درجة الحركية

معينة عرب دراسة األصول العائلية واالجتماعية والجغرافية وتوظيف الحالة السياسية واملوقف
االجتماعية للفئات املدروسة يف مراحل ّ

التحوالت
املهني وأهمية هذا املوقف عىل املستوى املهني وآثاره( .((4وهكذا ُتعطي الربوسبوغرافيا مع ًنى للعمل السيايس وتساعد يف تفسري
ّ
األيديولوجية والثقافية والتعرف إىل الواقع االجتماعي ووصف بنيات املجتمع وتحليلها ودرجة الحركات وطبيعتها داخله بدقة(.((4
حدد الربوسبوغرافيا "الصفة التمثيلية للفرد ومقارنة حياته الخاصة بالحياة النموذجية لباقي أفراد املجموعة
إضافة إىل ذلكُ ،ت ّ

استثنائيا [ ]...وتدرس عالقة األفراد مع العالم واملحيط داخل
نموذجيا أم
التي ينتمي إليها ،وإذا ما كان مجرى حياة هذا الفرد
ً
ً

العائلة وخارجها (الوظيفة ،الزواج ،القرابة )...وتأثري القوانني واألصدقاء وزمالء العمل إىل غري ذلك"( .((4كما تهتم بالبحث عن
"العوامل العامة التي يمكن أن تساعد يف تفسري حياة األفراد وما ُيحفّز أعمالهم ويجعلها ممكنةً ،
مثل :العائالت ،والعالقات ،والتقاليد

تقدم الربوسبوغرافيا "االرتباطات بني الحركات الثقافية والدينية والحركات االجتماعية والجغرافية واملهنية أو أي
املوروثة"(.((4
وأخريا ّ
ً
عوامل أخرى"(.((5
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يمكن تطبيق الربوسبوغرافيا يف ّ
جل ميادين البحث التاريخي ،أو كلها ،ومن بينها :التاريخ الديني ،من خالل دراسة بروسبوغرافية

تتعدد األبحاث يف هذا امليدان ،وقد كان هذا املجال من أوىل مجاالت البحث
للوائح رجال الدين .والتاريخ السيايس واملؤسيس ،حيث ّ

الربوسبوغرايف لتحليل العالقات الشخصية واملحيط للحصول عىل نظرة شاملة عن األفراد يف الكواليس ،وعن أنظمة الشبكات واملواالة

مكونة من دبلوماسيني ومستشارين وممثيل الربملان والحكومة وحتى ممثيل
غالبا ّ
وآليات الحماية .وتكون املجموعات املستهدفة ً

البلديات عىل املستوى املحيل .كما ُت ّ
تطور املؤسسات من خالل التساؤل عن خلفية األفراد الذين كانوا
مكن الربوسبوغرافيا من دراسة ّ
(((5
األويل
ينتمون إليها  .كما يمكن أن تساعدنا "يف فهم كيفية عمل هذه املؤسسة أو تلك عىل نحو أفضل .لكن هذا يعني أن التفكري ّ

العميق يف طبيعة هذه املؤسسة ،يجب أن يتدخّ ل يف صياغة العملية الربوسبوغرافية ذاتها"( .((5ومن خصوصيات الربوسبوغرافيا أن يف
إمكانها "أن تكون وسيلة لربط التاريخ املؤسسايت من جهة والبيوغرافيا من جهة أخرى ،حيث يمكن اعتبارهما أقدم وأكرث األعمال
املتطورة من أعمال املؤرخني ،لكنها تعمل حتى اآلن عىل خطوط متوازية"(.((5
ّ

بالنسبة إىل التاريخ السيايس ،من املمكن دراسة تغريات السلطات يف مجال ما ،ودور النخبة يف هذه العملية ،والبحث كذلك

يف تاريخ املعارضة والثورات ،خاصة الزعماء :األصول والتكوين واملحيط االجتماعي واأليديولوجيا .وبالنسبة إىل التاريخ اإلداري،

يمكن دراسة لوائح مختلف أعضاء اإلدارات ،أما بالنسبة إىل التاريخ االجتماعي وتاريخ الذهنيات ،فيمكن دراسة العالقات وروابط
وبنيات مجموعة خاصة :التبعية واملحسوبية ،ودراسة هيكلة الشبكات االجتماعية :الهوية االجتماعية والحركية االجتماعية ،سواء
أيضا دراسة املجموعات االجتماعية الخاصة ،مثل األساتذة والطالب ودراسة
بالنسبة إىل النخبة أو الطبقات االجتماعية الدنيا ،ويمكن ً

جدا لدراسة األفكار الفلسفية
التعاونيات املهنية والتجار .وبالنسبة إىل التاريخ الثقايف وتاريخ األفكار ،فإن الربوسبوغرافيا مالئمة ً

والعلمية واأليديولوجيات .كما تمثل وسيلة لدراسة ظهور أغلب الحركات الفكرية والثقافية ونجاحها ،مثل اإلنسية واألنوار .أما التاريخ
االقتصادي واملايل ،فالدراسات قليلة يف هذا املجال ،ومن أبرزها دراسة م .بون  M. Booneعن محصيل الرضائب غري املبارشة يف غانت

(((5
معي ،ومصادره وتراتبيته الداخلية
معي ،يف وقت ّ
 Ghentالوسيطية  .ويبقى الهدف من مثل هذه الدراسات هو "إضاءة تعقيد وسط ّ

بواسطة نظام بيوغرافيات جماعية بهدف فهم التاريخ املاكرو-اقتصادي لإلنتاج واملبادالت عىل نحو أفضل ،ومحاولة املوازاة مع النخب
ً
ً
مهمة ،حيث تسمح
"مساهمة
تقدم الربوسبوغرافيا
التي كانت أجهزة الدولة العليا يف الوقت نفسه"( .((5وبالنسبة إىل التاريخ املجهريّ ،
بوضع األحداث والظواهر اليومية يف سياق ذي معنى والتمييز بني ما هو معزول وما هو استثنايئ وما هو مشرتك"(.((5

غالبا يف أقسام
يعترب ستون أن الربوسبوغرافيا "تم ّثل الحلقة املفقودة بني التاريخ السيايس والتاريخ االجتماعي اللذين ُيعالجان ً

متفرقة ،إما يف دراسات مونوغرافية مختلفة ،وإما يف فصول متفرقة داخل الجزء نفسه .كما يمكنها أن توفّق بني التاريخ وعلم االجتماع

ً
وصول إىل التاريخ االجتماعي
وعلم النفس ،ويمكن أن تشكل سلسلة ربط بني كثري من التطورات املثرية للتاريخ الفكري والثقايف،
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واالقتصادي والسيايس .ويعتمد اغتنام الربوسبوغرافيا بعض هذه الفرص ،أو ك ّلها ،عىل الخربة والتطور والتواضع والحس السليم
للجيل املقبل من املؤرخني"(.((5

ً
"وسيلة مثمر ًة ُتعطي رؤية للمسارات الفردية يف تعقيداتها وتفاعالتها كلها ،وتسمح بتجربة الفرضيات،
يمكن اعتبار الربوسبوغرافيا

واإلجابة عن 'ملاذا' و'كيف' التي نطرح ،حول فئة محددة ،بالتعليق عىل اتجاهاتها العامة ،واملعايري االجتماعية ،والطابع االستثنايئ
(((5
غي طبيعة
لبعض املسارات"  ،وذلك بسبب تعدد املجاالت التاريخية التي تعتمدها يف دراستها ،كما أن استعمال الربوسبوغرافيا ُ
"ي ّ

أيضا"( .((5وهي ،إضافة إىل ذلك ،تجمع بني تخصصات متعددة ،يتداخل فيها التاريخ بعلوم
األسئلة املطروحة وقيمة النتائج املتوقعة ً
أخرى ،وتصبح دراسة مجموعة من األفراد تدخل يف "سياق خاص تختفي فيه خطوط الحدود التقليدية ملختلف التخصصات التاريخية

(تاريخ القانون ،وتاريخ املؤسسات ،وتاريخ الكنيسة ،والتاريخ االقتصادي) ،و ُتستحرض نماذج وتعابري لعلوم إنسانية واجتماعية أخرى

(السوسيولوجيا ،واألنرثوبولوجيا ،وعلم النفس ،والعلوم السياسية)"( .((6كما يمكن أن تستعني الربوسبوغرافيا بأدوات العلوم األخرى،

مثل علم االجتماع و"أن تجمع بني املهارات البرشية يف إعادة البناء التاريخي من خالل الرتكيز املُدقق عىل التفصيالت املهمة واألمثلة
الخاصة واالهتمامات اإلحصائية والنظرية لعلماء االجتماع"(.((6

أخريا ،عىل الرغم مما قيل عن أهمية الربوسبوغرافيا يف البحث التاريخي ،فإنها تبقى غري مالئمة لألبحاث واملوضوعات كلها،
ً

وتبقى فائدتها مرتبطة بأهداف البحث والتقنيات املستعملة ،فـ "يف بعض األحيان قد ال تكون الربوسبوغرافيا هي املنهج األفضل

معينة ،إما بسبب عدم كفاية املادة املصدرية املُتاحة ،وإما لعدم فهم اإلطار املؤسسايت أو السيايس أو االقتصادي ،أو
للحصول عىل نتائج ّ
جدا"(.((6
جدا أو كبرية ً
ألن الفئة املُستهدفة صغرية ً

لذلك يمكن اعتبار الربوسبوغرافيا تقنية مساعدة للبحث التاريخي ،اعتما ًدا عىل تحليل منظم للمعطيات البيوغرافية لفئة محددة

حددة من جهة ،وباملصادر واألدبيات
من الفاعلني يف التاريخ .و"ترتبط فاعلية الربوسبوغرافيا باألهداف العامة للبحث وشبكة األسئلة املُ ّ
املتوافرة من جهة أخرى"(.((6

عا :طريقة االشتغال
راب ً
ٌ
مرتبط بهاتني النقطتني .وعىل هذا
عند بداية أي بحث ،ال بد من الوقوف عند موضوع البحث نفسه وفرضياته ،ألن اختيار املنهج

األساس ،يرتبط اختيار املنهج الربوسبوغرايف بطبيعة الفئة االجتماعية املدروسة ،واإلشكالية ،والفرضيات املطروحة بشأنها ،واملعلومات

يطبق عىل مجموعة محددة بسهولة
املبحوث عنها ،وكذا املصادر املُستعملة يف دراستها .و"يعمل املنهج الربوسبوغرايف أفضل عندما ّ
بعضها
كمل ُ
وصغرية ،ويف مدة زمنية محدودة بنحو قرن من الزمن ،وعندما تكون مصادر املعلومات والبيانات غنية ومنوعة وشاسعةُ ،
وي ّ
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ومعينة"( ،((6ومن ثم يجب أن يتأقلم اختيار املوضوع ونموذج
موجهة نحو إشكالية محددة
َ
بعضها اآلخر ،وعندما تكون الدراسة ّ
ّ

العينات مع إشكالية البحث ،أكرث من املصادر املُتاحة( ،((6إضافة إىل تحديد نقطة املقارنة .فال يكون للوصف واإلحصاء
االستطالع وأخذ ّ

معنى من دون أن نقول "هذا كثري أو قليل" ،وهل هو "عادي أو استثنايئ" ،وأسهل الطرائق هي املقارنة بني مختلف األفراد وتصنيفهم،
حددها كونراد فربوفن ورفاقه يف ما ييل:
ليسهل الوصف واإلحصاء(.((6
وعموما ،يمكن إجمال مراحل البحث الربوسبوغرايف ،كما ّ
ً
"ӵتحديد الهدف العام للبحث وصياغة فرضية العمل.
ӵدراسة املصادر املادية واألدبية التاريخية والنظرية.

معا،
ӵتقرير طريقة العمل (استعمال الحاسوب أو عدمه ،ونوعية الربامج املستعملة ،واستعمال مقاربة نوعية أو كمية أو املقارب َتني ً

عينة من فئة اجتماعية).
ودراسة فئة اجتماعية أو ّ

ӵتحديد الفئة املستهدفة والحدود الجغرافية والكرونولوجية واملوضوعاتية وصياغة فرضيات العمل الخصوصية واألسئلة التاريخية

املرتبطة بالفئة املستهدفة ،وتحويل الهدف العام من البحث إىل شبكة أسئلة ،ثم إنشاء قاعدة بيانات بروسبوغرافية من خالل استعمال
املصادر األولية واألدبية .وأما تحليل ُمعطيات القاعدة وتركيب النتائج ،فليسا من خالل تحليل أجوبة شبكة األسئلة فقط ،بل من خالل

تركيب تأويل املعطيات وتحليل املصادر واستحضار السياق التاريخي الواسع وتوفري تفسريات،
وأخريا تقديم نتائج البحث"(.((6
ً

 .1تحديد الفئة املدروسة

أول خطوة يقوم بها الباحث هي تحديد الفئة املُزمع دراستها وطبيعتها ومدى تجانُسها ،ألن تجانس الفئة املدروسة أمر رضوري

ومؤكد ،فـ "الهدف يف نهاية املطاف هو تسليط الضوء عىل وجود نموذج وظيفي وتحديد سلوك اجتماعي قائم ،عىل نحو أو آخر ،يف حدود
إن لم يكن يف الحاالت كلها ،ال نؤسس هذا التمثيل املتناغم إال بعد مواجهة الوثائق والتحكم قدر اإلمكان فيها،
معينة .ويف الغالبْ ،

والتي يبدو أنها تتعارض مع هذا املرشوع"( .((6لإلشارة ،فقط ،فإن الفئة املدروسة ليست فئة اجتماعية باملفهوم السوسيولوجي ،لكنها
ِ
ويح ّللها بنفسه ،مثل النخبة يف السلطة ،واملهمشني ،واملهاجرين ،وغريهم.
فئة ُينشئها الباحث ُ
ال بد من تحديد ثالثة عنارص أساسية لتحديد الفئة املدروسة عىل نحو دقيق :الخاصية أو الخاصيات املشرتكة بني أفراد هذه الفئة،

والفرتة الزمنية ،واملجال الجغرايف.

ً
صارمة لتحديد أفراد الفئة املستهدفة ،فإذا كانت هذه الخاصية املشرتكة غري واضحة يف املصادر ،يصعب
تكون الخاصية املشرتكة

تحديد معيار االختيار :الوضع االجتماعي ،األصول ،املذهب ،وغريها .ويف هذه الحالة ُتصبح الفئة كبرية ،أو يصعب تحديد من ينتمي

فس يف هذا السياق .ويجب عىل
ومن ال ينتمي إليها .ولهذا ،يكون توضيح هذه الخاصية يف التحليل
ً
رضوريا ما دامت نتائج البحث ُت َّ

الباحث تحديد الفئة املدروسة بطريقة واضحة ودقيقة ،كما يجب عليه الترصيح بالخاصيات املشرتكة التي قام عىل أساسها بإدراج ،أو
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نتائج عىل تحليل املعطيات(.((6
كرونولوجيا،
جغرافيا أو
موضوعاتيا أو
إقصاء ،بعض األفراد من التصنيف؛ ألن لكل تصنيف ،سواء كان
َ
ً
ً
ً

ومحورا
معيارا لإلدراج أو االستبعاد،
وأبسط طريقة وأكرثها فاعلية هي تحديد خاصية أو مجموعة صغرية من الخصائص التي ستشكل
ً
ً
للنقطة الرئيسة املشرتكة بني جميع أعضائها( .((7يجب كذلك تحديد الفرتة الزمنية املدروسة لتكون الصورة واضحة ،مع أخذ الدورات
الديموغرافية واالقتصادية يف الحسبان .وتستلزم بعض املوضوعات تحديد املجال الجغرايف لتحديد األصول ،خاصة إذا كانت األسئلة

املطروحة تستهدف أسالف أفراد الفئة املدروسة(.((7

يبدو أنه من األفضل العمل عىل فئة محدودة ،عنارصها ثابتة ومستمرة ،وأنه من الرضوري مضاعفة املقارنات .و ُتعترب املعلومات

مهما يف هذه املسألة؛ إذ بمجرد إدخال املعلومات يبدأ الفرز بحسب االسم الشخيص والعائيل واملهنة واألصل؛ ما يسمح
ً
مساعدا ً

باملقارنات
املتعددة(.((7
ّ

 .2تحديد املادة املصدرية
يجب تحديد املادة املصدرية املُستعملة يف البحث بعد تحديد الفئة املدروسة ،يك يتس ّنى للباحث تعبئة شبكة األسئلة وتحليل نتائج

الباحث يف تعبئة استمارة األسئلة ،لذلك ال بد من تنويعها لتفادي االستنتاجات الخاطئة .ويف
املصادر
البحث وتأويلها .وتساعد هذه
َ
ُ
البداية ،قبل البدء بالبحث الفعيل ،من املُستحسن إجراء مسح للمصادر واألدبيات التاريخية والنظرية ذات الصلة .ويجب أن ُيرسم

وميسة كافية لبناء قاعدة بيانات بروسبوغرافية،
سياق البحث باستخدام األدبيات التاريخية املوجودة ،وأن تكون هناك مصادر مالئمة
ّ

فضل استعمال املصادر الكمية ،وتكملتها باملصادر النوعية؛ أنواع املصادر كلها التي تقدم معلومات إىل الفئة املدروسة ،مثل املصادر
وي ّ
ُ

الديموغرافية واالقتصادية واملالية واإلدارية والدينية والقانونية واألرشيفات العائلية( .((7ثم ُتجرد املصادر بعد تحديدها ،يف البداية ،أي

تلك التي تركها أفراد املجموعة موضوع البحث إذا توافرت ،ثم تلك التي نجد فيها معلومات عن أفراد املجموعة .وبعد ذلك نضع لكل
فرد بطاقة خاصة ،ومع تقدم العمل ُتجمع املعلومات و ُتمأل البطاقات( .((7ويمكن إجمال املادة املصدرية املستعملة من الربوسبوغرافيني

السي الذاتية
يف ثالثة أنواع" :الئحة بأسماء أصحاب بعض الوظائف أو األلقاب أو املستوى الدرايس أو املهني ،ثم الشجرة العائلية ،ثم َ

الكاملة التي ُجمعت من املجموعتني
األوليني ومجموعة من املصادر"(.((7
َ

يضاف إىل هذه املصادر كلها مصادر من نوع مختلف "مثل سجالت الرضائب والسجالت اإلدارية العامة والخاصة ،واملعلومات

األساسية للعائلة والعالقات؛ الزواج ً
مثل"( .((7وهناك نوع آخر من الوثائق يمكن استعماله يف البحث الربوسبوغرايف ،هو "الوثائق

املجموعة من مؤرخي الديموغرافيا واملجتمع التي تعترب خ ّزا ًنا من املُعطيات للربوسبوغرافيني .وتأخذ هذه املعطيات قيمة إضافية من
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أويل ،وإن الدراسات اإلحصائية التي أجريت ترسم خطوط الخلفية العامة الرضورية لفهم الوضعيات الخاصة
تعرضت إلعداد ّ
حيث إنها ّ
املتعلقة بفئة اجتماعية ضيقة كالتي يدرسها الربوسبوغرايف"(.((7

ال بد من قراءة نقدية للمصادر املعتمدة خالل عملية البحث؛ ملعرفة املصادر األساسية التي ُتستقى منها املعلومات الخاصة

أيضا ،يف تحليل مختلف جوانب
بأفراد الفئة املدروسة ،ثم السياق الذي ُكتبت فيه هذه املعلومات .وتساعدنا هذه القراءة النقديةً ،

الفئة املدروسة ،و"من الرضوري ّأل نقترص عىل مقاربة واحدة ،مع الرتكيز عىل نوع أو آخر من الوثائق .ال بد كذلك من التأقلم ّ
لئل
نكون قادرين عىل القيام بربوسبوغرافيا أفقية بسيطة ،بل بربوسبوغرافيا عمودية؛ من أجل إبراز العالقات االجتماعية عىل نحو أفضل،

منوعة إىل أبعد حد؛ منوعة يف طبيعتها ،ويف املعالجات التي تفرضها"(.((7
واالعتماد عىل وثائق ّ

 .3شبكة األسئلة أو االستبيانات
بعد تحديد املادة املصدرية وجردها ،يأيت دور شبكة األسئلة التي يضعها الباحث وفقًا لإلشكاليات والفرضيات املطروحة ،و"يجب

أن تشتمل هذه الشبكة عىل أسئلة متعددة االختيارات أو مفتوحة ،وأن ترتبط بهدف الالئحة الربوسبوغرافية :هل البحث الربوسبوغرايف
هو الهدف من شبكة األسئلة أم جمع املعلومات فقط؟"(.((7

ترتبط شبكة األسئلة بما توفّره املصادر من معلومات ،وهو ما يفرض عىل الباحث طبيعة األسئلة املطروحة ،لذلك "من املهم

الخوض يف مناقشات متعاقبة بني ما نريد معرفته لإلجابة عن أسئلة البحث ،وما تسمح املصادر املُتاحة بمعرفته ،بطريقة منهجية
معقولة"( .((8وتكون هذه األسئلة االستمارة التي يجب تعبئتها بعدد األفراد؛ إذ نبحث عن األجوبة يف البطاقات الشخصية .وال بد من

مراعاة أنه يمكن اإلجابة عن األسئلة من املصادر ،مع قليل من الحسم(.((8

وتختلف شبكة األسئلة يف البحث الربوسبوغرايف عن شبكة األسئلة يف علم االجتماع بحكم اختالف طبيعة األفراد املستجيبني،

حيث تقوم الربوسبوغرافيا بـ "استجواب املوىت عن مستوى دراستهم ومهنهم وأصلهم االجتماعي .ويف الواقع ،ويف بعض الحاالت ،قد
ثراء من االستجواب ،وال سيما عن طريق استعادة عمق زمني أكرث حرية من آثار الذاكرة"(.((8
تكون املصادر املكتوبة أكرث ً

يجب تحديد األسئلة التي س ُتطرح قدر اإلمكان ،وهي متعلقة بحجم املجموعة ،والخصائص العامة والتصنيفات الداخلية،

وانسجام املجموعة واختالفها ،وأصول األفراد ،والعالقات بني األعضاء ،ومصري املسار املهني ألفراد املجموعة ،والتفكري يف صيغ أسئلة
من ناحية املقارنة الداخلية والخارجية للمجموعة(.((8

املكونات األساسية لشبكة األسئلة التي تكون أجوبتها مرتبطة بنوعية املعلومات التي تقدمها املصادر:
تمثل العنارص التالية
ّ

"الحياة الخاصة والعائلية :األسماء واأللقاب والتواريخ األساسية يف الحياة :امليالد والوفاة والزواج [ ]...ثم املُعطيات الجغرافية :مكان
املوسعة واألصول والزواج والشباب والتكوين واملذهب
الوالدة واإلقامة [ ]...والعائلة القريبة :األبوان واإلخوة واألخوات [ ]...والعائلة ّ
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الديني والوسط والعالقات .ثم املسار املهني :التحضريات الخاصة للحياة املهنية :التعليم واملدرسة والجامعة [ ]...والراتب وأشكال
ٍ
أخرى من ِ
أراض [ ]...واملنقولة :نقود ،وأرصدة
الهبات والهدايا .ثم الوضع املادي (الشخيص والعائيل) :الخريات غري املنقولة :دور،

[ ]...ورأسمال :آالت ومواد خام [ ]...وأرباح أو ديون .ثم الثقافة :املؤسسات الدينية وغريها"( .((8ويجب عىل الباحث معرفة كل ما له
عالقة بالحالة املدنية ألفراد الفئة املدروسة وأقاربهم وعالقاتهم" :عند هذا الحد ُيمكننا أن نأمل َو ْضع الفرد يف شبكته العائلية ،وإيجاد
عنارص صعوده ومساره .قد تكون العملية طويلة ،لكنها ال تواجه عقبات يصعب التغ ّلب عليها"(.((8

وبناء عليه ،من الرضوري استحضار ذلك عند وضع شبكة األسئلة ،ومن
تبقى املعلومات الواردة يف املصادر غري ثابتة بصفة عامةً ،

ثم علينا ترك مكان يف قواعد البيانات لهذه االختالفات(.((8

 .4معالجة املعطيات وتحليلها
بعد وضع شبكة األسئلة ،يأيت دور معالجة املُعطيات من خالل إنشاء قاعدة للبيانات لكل فرد من أفراد الفئة املدروسة عىل أساس

رضوريا عىل نحو
يدويا وإما بواسطة الحاسوب .و"يبدو استخدام املعلومات
ً
شبكة األسئلة .ويمكن أن تتم عملية معالجة املعطيات إما ً

واضح ،وهو يتط ّلب تحديد إطار منطقي إلدخال البيانات بصورة مشرتكة"( .((8يف هذه املرحلةُ ،يدخل الباحث املعلومات التي جمعها عن
أفراد الفئة املدروسة يف قاعدة البيانات التي أنشأها ،ومن الرضوري التمييز بني املعلومات النوعية واملعلومات الكمية ،ما يستدعي الفصل

قاعدت بيانات منفصلتني .ويجب أن يربط املؤرخ بحثه عن املعلومات البيوغرافية باستفسارات
بينهما داخل قاعدة البيانات أو إنشاء
َ
معي ويوجهه للمقارنة أكرث من الوصف(.((8
محددة عن هدف ّ

تقتيض عملية جمع املعلومات اإلحالة عىل املصادر واملراجع املعتمدة ،خاصة يف حالة تناقض املعلومات ،و"يجب التمييز بني
أي املعلومات ُأخذ من مصدر رئيس ،وأيها ُأخذ من األدبيات الثانوية؟ وبهذه الطريقة يمكن التحقق
املعلومة املوثوقة واألقل وثو ًقاُّ :

من املعلومات املتناقضة"( .((8ومن الرضوري كذلك "التمييز بني املعلومات التي سنحصل عليها بطريقة منهجية عىل أساس األسئلة

ويتعي عىل الباحث الحصول عىل أكرب قدر
واملصادر املتوافرة ،وتلك التي سنقبلها بحسب الحاالت إلغناء هذه البيوغرافيا أو تلك"(.((9
ّ
من املعلومات عن أفراد املجموعة املدروسة "التي يتط ّلب جمعها
كبريا من الوقت والطاقة"(.((9
استثمارا ً
ً

 .5معالجة النتائج
بعد أن يتوافر للباحث أكرب قدر من املعلومات عن أفراد الفئة املدروسة ،تبدأ مرحلة تحليل النتائج من خالل تحليل البنيات

تطابق بني عنارص
والرتكيبة السوسيولوجية والفكرية لهذه الفئة واستخراج العنارص املشرتكة بني أفرادها ومدى تجانسها .فإذا كان هناك
ٌ
الفئة املدروسة ،يكفي تحليل عنرص واحد للحصول عىل خصائص العنارص كلها .وإذا كانت الفئة املدروسة متجانسة ،يكفي تحليل
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عينة
عينة صغرية لتحديد النموذج املختلف ،مقارنة بمتوسط القيمة" .أما إذا كانت الفئة املدروسة غري متجانسة ،فمن الرضوري تحليل ّ
ّ
جدا للحصول عىل دقة م ِ
األوليني .ويف الحاالت كلها ،يمكن تقييم هامش الخطأ
الحالتني
يف
عليها
الحصول
تم
التي
لتلك
ئة
كاف
كبرية
ً
ُ
َ
(((9
العينات أهميتها من كونها تسمح باختزال وقت العمل والقيام
بحساب االحتماالتُ ،
وي َّ
عب عنه باعتباره نسبة مئوية"  .وتأخذ دراسة ّ
باملقارنات املختلفة(.((9

وتبدأ عملية تحليل النتائج بتحويل املُعطيات الواردة يف قاعدة البيانات إىل جداول وبيانات واستعمال اإلحصاءات .و ُتستعمل

العينات لفهم االختالفات داخل الفئة
الجداول لتحديد الرتابطات بني العوامل املختلفة ،يف حني تساعد اإلحصاءات يف تحديد خصائص ّ
معينة"(.((9
املدروسة ،و"لتحديد االستثناءات وفهمها ً
أيضا ،وعىل نحو ما إثبات حدود املمكن وغري املمكن داخل مجموعة ّ

يف النهاية ،يبقى للباحث حرية اختيار طريقة تحليل املُعطيات والنتائج التي تسمح باإلجابة عن األسئلة التاريخية املطروحة.

ويتحتم عىل الباحث الوقوف عند نقاط املقارنة ألهميتها يف العملية الربوسبوغرافية ،سواء املقارنة بني أفراد الفئة املدروسة أو مقارنة الفرد
بنفسه ،يف مراحل مختلفة من حياته املهنية أو يف مختلف التطورات االجتماعية التي عاشها(((9؛ وبذلك "تستخدم املعلومات الشخصية

لتقديم دراسات لحاالت واضحة وإجراء مقارنات إحصائية ،ومن ثم يجري استخالص النتائج"(.((9

 .6تقديم النتائج
يمكن أن يختار الباحث ،خالل عملية تقديم نتائج بحثه الربوسبوغرايف ،بني تقديم تركيب للتأويالت التي خرج بها ،أو تقديم

قاعدة البيانات الربوسبوغرافية التي أنجزها ،إضافة إىل التأويالت( .((9ومن ثم ،خالل عملية كتابة املعطيات ،ال بد من االنتباه إىل
ٍ
ارتباط
ما سيكتبه الباحث( .((9ويجب عىل الباحث القيام بعدد من العمليات الفكرية من تعريف ووصف وتصنيف وبناء نماذج ،لكن يف

بتاريخ الفئة املدروسة ،ولتفسري املعطيات الحاصل عليها يف أثناء عملية البحث وتأويلها.

سيك ّلف نفسه عناء كتابة ملخصات
سي َّ
قدم االستبيان املعبأ مرفقًا باإلحاالت؟ أم ُ
أما من حيث الشكل ،فيبقى السؤال املطروح" :هل ُ

مضطرا إىل ترك املعلومات غري
تقليدية انطال ًقا من البطاقات الفردية؟"( .((9يف حالة اختيار الطريقة األوىل واألسهل ،سيكون الباحث
ً

سهل عليه أخذ املعايري عىل نحو محدد( .((10يف النهاية" ،تخرج
املستعملة يف البطاقات ،أما إذا اختار الطريقة الثانية ،فسيرشع يف عمل ُي ّ
دراسة الفئات االجتماعية كمجموعة من البيانات مع عدد من التعليقات ،لكن يجب أن يكون املؤرخ عىل استعداد لتقديم دليل عىل

تأكيداته ،ويف الحصيلة تربير بياناته من خالل ذكر مصادره .وعىل عكس السوسيولوجي ،يف إمكانه أن ال يحتفظ بمستجيبيه يف الرس،

وتزويد دراسته بفهرس بيوغرايف"(.((10
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وقات والتحديات واملشكالت
ً
خامسا :املع ّ
تعاين الربوسبوغرافيا ،مثل غريها من املناهج واملقاربات ،بعض املشكالت املرتبطة بطريقة العمل أحيا ًنا ،وباملادة املصدرية أحيا ًنا

أخرى ،أو حتى بالفئة املدروسة .فمع توايل الدراسات واألبحاث "تراكمت تجارب كافية لتقييم إمكانات الدراسات الربوسبوغرافية

ومحدوديتها ،إضافة إىل بعض األخطاء وأوجه القصور ،وهي نتائج حتمية ملنهج جديد ،يمكن تج ّنبها يف املستقبل من خالل
التع ّلم من أخطاء املايض .وأخرى ناتجة من بعض االفرتاضات السياسية والنفسية التي هي جزء ال يتجزأ من األسس التي تقوم
عليها الربوسبوغرافيا"(.((10

يكونون الفئة املدروسة؛ فأحيا ًنا تكون املعلومات وفرية
يف مقدمة املشكالت التي تواجهنا ،تباين حجم املعلومات عن األفراد الذين ّ

عن بعض أفراد املجموعة ،وأحيا ًنا تكون نادرة أو معدومة عن آخرين ،أو يغيب بعض العنارص عند فريق ،وعنارص أخرى عند فريق آخر.
كبريا ،وإذا كانت املعلومات غري تامة وتمثل أغلبية كبريةُ ،يصبح التعميم القائم عىل املتوسطات اإلحصائية
و"إذا كان حجم املجهول ً

ً
مهت ًّزا بالفعل ،إن لم يكن
مستحيل"(.((10

يجب علينا أال ننىس كذلك تداخل هذه املعلومات يف بعض األحيان والتغريات التي تطرأ عليها بحسب الزمن واألحداث التاريخية.

معينة هو تشابه األسماء الشخصية ،وأحيا ًنا العائلية يف املنطقة
ومن املشكالت التي يواجهها الباحث عند جمع املعطيات عن أفراد فئة ّ
والفرتة التاريخية أنفسهما ،أو يف منطقة وفرتة مغايرتني مرتبطتني إما بقرابة عائلية وإما بتشابه يف األسماء .ويوجد هذا التشابه يف األسماء

"مشكلة كبرية  -يف بعض األحيان غري قابلة للحل  -عند جمع البيانات الربوسبوغرافية ،وهو كيفية تفسري األسماء .ففي كثري من األحيان،

كل ما يتوافر لدينا لتحديد العالقات األرسية هو األسماء .ومن الواضح أن شخصني ،أو أكرث ،من األشخاص املختلفني يمكن أن
ً
يحمال اسم العائلة نفسه ،من دون أن يكون أحدهما بالرضورة
مرتبطا باآلخر"(.((10

أما يف ما يخص املادة املصدرية ،فإن "املحدودية األوىل والخطرة تكمن يف مصادرنا وتوزيعها يف اتجاهنيً :
أول ،توزيع عشوايئ،

ثم توزيع يتناسب
عكسيا مع األهمية العددية للفئات االجتماعية"( .((10وترتبط محدودية املادة املصدرية أحيا ًنا بطبيعة الفئة املدروسة
ً

وانتمائها االجتماعي؛ إذ "كلما انحدر الوضع االجتماعي ،ندرت الوثائق .لذلك ّركزت أغلب الدراسات عىل النخبة بسبب ضعف الوثائق

املتعلقة بباقي املجموعات االجتماعية ،ألنها تضم مجموعات يمكن دراستها بالطريقة نفسها :املوظفون الحكوميون ،وضباط الجيش،

منهجيا []...
ورجال الدين"( .((10أما بالنسبة إىل الطبقات الدنيا "فالربوسبوغرافيا غري مفيدةّ ،إل يف إطار مرشوع بحث كبري ومختلف
ً
الفئات الفقرية واملهمشة يف املجتمع غري موثقة
تقريبا"(.((10
ً

إضافة إىل ذلك ،تطرح طبيعة املادة املصدرية املتوافرة مشكالت من نوع آخر ،حيث نجد غزارة يف نوع من مصادر ما ،وندرة

ً
فمثل "تندر املراسالت الخاصة ضمن الوثائق التاريخية بسبب عدم الحفاظ عليها من العائلة ،عىل عكس
انعداما يف نوع آخر،
أو
ً
نادرا ما تقدم إيضاحات بسبب عدم حديث األفراد عن قناعاتهم الشخصية
السجالت التجارية والقانونية واألنساب .ويف حالة وجودهاً ،
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(((10
غنية باملعلومات عن األوضاع املادية
عىل الورق أو حتى مع األصدقاء"  .ثم هناك مشكلة املوضوعات التي تتناولها هذه الوثائق ،فهي ّ

فإن الرتكيز عىل ما هو موثق
والعالقات األرسية واالجتماعية لألفراد ،يف حني تندر فيها اهتمامات األفراد الروحية والفكرية .لذلكّ ،

سلبيا يف نتائج البحث الربوسبوغرايف .وتطرح ندرة املصادر
بطريقة جيدة يف املصادر ،وإهمال الجوانب ضعيفة التوثيق ،ربما يؤثران ًّ

معينة
أو وفرتها أو الوصول إليها مشكالت منهجية ،حيث يصعب عىل املؤرخ معرفة العنرص الخاص أو العادي أو النموذجي لدى فئة ّ

يف حالة ندرة املصادر .يف حني تجرب وفرتها الباحث عىل االختيار يف ما بينها ،ما يستدعي الدقة والحذر واعتماد مقاربة نقدية يف ذلك
االختيار .أما الوصول إىل املصادر ،فريتبط إىل ٍ
حد ما بالعوامل القانونية ،مثل قانون الخصوصية ،واإلدارية ،مثل ساعات عمل األرشيف،
أيضا؛ إذ
وجرد الوثائق ،وباملؤهالت الشخصية للباحث كمعرفة اللغات( .((10وترتبط هذه الندرة أو الوفرة يف املصادر بالفرتات املدروسة ً

يمكننا املقارنة بني "التاريخ املعارص والحديث ،حيث نواجه وفر ًة يف املصادر الترشيحية للمقاربة الربوسبوغرافية التي ظهرت ليتم تطبيقها
يف التاريخ القديم ،وهي فرتة بخيلة من حيث املصادر البيوغرافية"(.((11

هناك مشكلة أخرى ترتبط بتصنيف أفراد الفئة املدروسة وأسس هذا التصنيف ،ذلك أن "التصنيف الخاطئ هو أبرز املشكالت

هدد العمل الربوسبوغرايف ،فعملية التصنيف هي أساس نجاح أي دراسة بروسبوغرافية"( .((11وتجعل هذه املشكلة تصنيف
التي ُت ّ

صعبا؛ إذ يمكن أن يكون التصنيف بحسب الرثوة أو
انتماءات األفراد االجتماعية واملهنية والسياسية واملادية ،وحتى الثقافيةً ،
أمرا ً
املهنة أو االنتماء السيايس أو الديني.

هناك كذلك مشكلة الخطأ يف تأويل البيانات أو املعطيات ،لذلك ال بد من االنتباه إىل االستنتاجات الخاطئة التي يمكن الوصول

العينات العشوائية ،عىل الرغم من التصنيف الجيد؛ إذ إن تعميم املعلومات املأخوذة من العينة املعروفة عىل جميع
إليها بسبب بعض ّ
مشو ً
هة عن الواقع( .((11وتصبح "التفسريات الرسدية للربوسبوغرافيا غري واضحة ،ألنها غري مرئية
أفراد الفئة املدروسة ،قد ُيعطي صور ًة ّ

يف الجداول"( .((11ال يعني الجمع الجيد للمعطيات البيوغرافية من املصادر واملراجع وترتيبها يف جداول القدر َة عىل تحليلها وتأويلها؛

ألن "تحليل البيانات يتطلب مهارات أخرى غري تلك املطلوبة يف املرحلة االستداللية من البحث"( .((11يضاف إىل ذلك "مشكلة إهمال

العالقة بني الجزء والكل وافرتاض أن أغلبية أعضاء الفئة املدروسة تمثل املجموعة"(.((11

يرتبط آخر املشكالت املطروحة يف العمل الربوسبوغرايف باستعمال تقنيات الحاسوب يف تخزين املعلومات يف قاعدة البيانات ،حيث

كم ًيا وإهمال العنارص .لكن جهل بعض الباحثني بالتقنيات
َ
دفع توافر الحاسوب بعض املؤرخني إىل الرتكيز عىل القضايا التي يمكن ح ّلها ّ
الحديثة جعلهم يرون فيها عقبة يف وجه البحث ،بل إن بعضهم "قد ينظر إىل الكمبيوتر باعتباره
تهديدا لهيمنتهم الفكرية"(.((11
ً
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خالصة
تكتيس الربوسبوغرافيا أهمية خاصة يف دراسة الفئات االجتماعية ،النخبوية منها واملهمشة ،خاصة تلك التي تقل املعطيات

أيضا ال تزال
بشأنها ،لذلك من الرضوري إعطاؤها األهمية الالزمة لدراسة فئات اجتماعية يف التاريخ العريب واإلسالمي واألفريقي ً
ً
إضافة إىل الحرفيني وزعماء
مجهولة إىل اآلن ألسباب متعددة ،مثل الفقهاء والعلماء وشيوخ الزوايا ورجال السياسة وقادة الجيش،
سي ّ
مكن البحث يف تاريخ هذه الفئات من تسليط الضوء من جديد عىل التاريخ السيايس واالجتماعي والثقايف
األحزاب والنقابات ً
أيضا؛ إذ ُ
للمنطقة ،لكن بمقاربة جديدة تسمح ببناء صورة مختلفة عن سريورتها التاريخية.
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املــاء واالســتقرار يف شــال أفريقيــا خــال الحقبــة
القدميــة
Water and Settlement in Ancient North Africa
ورها بوجودها
ّ تربط النصوص األدبية الكالســيكية والدراســات التاريخية واألثرية الحديثة نشوء حضارات الرشق القديم وتط
ِ
 بل إن مرص القدمية عند املــؤرخ اإلغريقي هريودوتس هي "هبة، مثل النيــل ودجلة والفرات،قــرب ضفاف األنهار الكربى
 فام مدى تطابق هذا النموذج الحضاري مع الشامل األفريقي القديم؟ حاولنا البحث عن إجابة لهذا السؤال بالعودة."النيل

 بهدف الكشف عن،وصول إىل املرحلة الرومانية
ً
، بد ًءا من مرحلة ما قبل التاريخ،إىل النصوص الكالســيكية واللقى األثرية

حدود العالقة الرابطة بني املاء واختيارات االستقرار لدى السكان املحليني واألجانب املرتدّدين عىل السواحل املتوسطية

 لالستفادة منها،ريا لالســتقرار قرب املنابع وضفاف األنهار والبحريات
ً
 فاكتشفنا.واألطلنطية للشــال األفريقي
ً تفضيل كب
 زيادة عىل،وصنع األواين الخزفية وإعداد نقيع الســمك
ُ  مثــل الفالحة والصيد النهري،يف تطوير النشــاطات االقتصادية

. مثل الرشب والطبخ واالستحامم، من دون أن ننىس االستخدامات املنزلية،التجارة والنقل والتنقل

. املنافع االقتصادية للامء، املنابع واألنهار، االستقرار، الحقبة القدمية، شامل أفريقيا:كلامت مفتاحية

Classical literary texts and modern historical and archaeological studies alike connect the emergence and
evolution of ancient eastern civilizations to their proximity to the major rivers of the Nile, Tigris and Euphrates:
for the Greek historian Herodotus, ancient Egypt was merely a "gift from the Nile." To what extent does this
civilizational model apply to the ancient civilizations of North Africa? This study seeks to find an answer to this
question by analyzing classical texts and archeological findings from prehistory to the rise of the Roman Empire,
in order to reveal the limits of the relation between water and the settlement choices of both local people and the
foreigners frequenting the Mediterranean and Atlantic coasts of North Africa. It finds that there was a marked
preference for settling close to springs, riversides and lakes for economic purposes, including agriculture, fishing,
pottery, preparing garum, transportation and mobility, as well as domestic uses, such as cooking and bathing.
Keywords: North Africa, Ancient Era, Settlement, Springs and Rivers, Economic Benefits of Water.
.* باحث يف التاريخ من املغرب

A Moroccan historian.
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مقدمة
تتبعها يف ترحاله طوال العرص الحجري القديم ،واستقر قربها بعدما
استقطبت مصادر املاء اإلنسان منذ مرحلة ما قبل التاريخ؛ فقد ّ

غي نمط عيشه يف العرص الحجري الحديث ،وخري دليل عىل ذلك آثاره التي ترتكز عىل ضفاف األنهار وقرب البحريات واملستنقعات
ّ
ً
متمسكا
وجوار الخطوط الساحلية .أما بالنسبة إىل مرحلة ما قبيل التاريخ والحقبة القديمة ،فلم يتغري هذا التقليد ،حيث بقي اإلنسان
أساسيا يف اختياره مواقع االستقرار ،سواء يف املدن أم يف األرياف((( .وهذا ما سنحاول الكشف عنه والربهنة عليه من
عنرصا
باملاء باعتباره
ً
ً
خالل دراسة التفاعل بني املاء واإلنسان يف شمال أفريقيا ،من حقبة ما قبل التاريخ إىل املرحلة الرومانية.

أولً  :املاء واالستقرار :بحث يف الجذور
تؤكد املعاينة الرسيعة ملواقع املحطات األثرية ما قبل التاريخية املكتشفة يف الشمال األفريقي أن اإلنسان ارتبط باملاء ،منذ مرحلة

كثريا خالل العرص الحجري القديم
ما قبل التاريخ ،واختار االستقرار قربه((( .ففي املغرب ،أثبتت الدراسات أن اإلنسان لم يبتعد
ً
األسفل عن األنهار والبحريات ومنابع املياه ،كما تشهد بذلك أدواته املكتشفة بالقرب من مصب وادي تانسيفت واملصاطب النهرية

للتزود باملاء وممارسة الصيد .واستمر األمر عىل الحال
لوادي مرتني ،ويف مقلع طوما  Iالذي نشأ يف جوار بحرية كبرية استغلها اإلنسان ّ
نفسها خالل العرص الحجري القديم األوسط واألعىل ،وال ّ
ن-عمار املوجود عىل بعد  50كم جنوب مدينة
أدل عىل ذلك من موقع إفري
ّ
الناظور ،الذي استقر فيه اإلنسان لقربه من مجرى مايئ(((.

تميزت الحضارة املوستريية يف العرص الحجري القديم األوسط ،عىل مستوى املجال التونيس ،بارتباط اإلنسان
يف الوقت نفسهّ ،

الوثيق باملنابع املائية يف ظل مرحلة مناخية ا ّتسمت بالجفاف .ويمكن اإلشارة يف هذا السياق إىل مجموعة من املواقع ،مثل وادي
أكاريت قرب قابس ،وعني متهرشم شمال غرب جبل الشعانبي ،وعني مرحوطة قرب القريوان وسيدي الزين((( .ويبقى موقع القْطار،
املوجود عىل بعد نحو  20كم جنوب رشق قفصة ،أهم موقع يعكس قوة الروابط التي جمعت اإلنسان باملاء؛ إذ اك ُتشفت فيه بقايا أثرية

تتكون من كومة مخروطية الشكل (الصورة ،)1
تعود بحسب مجموعة من الباحثني إىل ما يزيد عىل  40ألف عام (الحضارة املوستريية)ّ ،
يبلغ ارتفاعها نحو  75سم ،و ُقطرها  130سم ،تتشكل من صخور كلسية كروية الشكل ،و 4000قطعة من حجر الصوان املصقول،
تدرجي كقرابني قرب منبع مايئ .وهذا مؤرش قوي ،بحسب مجموعة من الباحثني ،عىل
وأسنان وعظام الحيواناتُ ،وضعت بشكل ّ
مصدرا للحياة .لهذا السبب اعتربت هذه الكومة أقدم "رصح" ديني يف العالم(((.
تقديس اإلنسان ملعبود مايئ [املنبع] اعتربه
ً

Stéphane Gsell, Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, vol. 4 (Paris: Hachette, 1920), pp. 255-256.

1

2
Hédi Slim et al., Histoire générale de la Tunisie, Tome 1: L'Antiquité (Tunis: Sud Éditions, 2010), p. 17; Abdelouahed Ben-Ncer, "L'Eau
à l'aube des temps," Le Jardin des Hespérides, no. 1 (Novembre 2004-Avril 2005), p. 33.
Abdeslam Mikdad et al., "Recherches préhistoriques et protohistoriques dans le Rif oriental (Maroc): Rapport préliminaire," Beiträge zur Allgemeinen
3
und Vergleichenden Archäologie, no. 20 (2000), pp. 120-124; Ben-Ncer, p. 33; Abdeljalil Bozouggar, "L'Homme et l'eau au cours de la préhistoire," Le
Jardin des Hespérides, no. 1 (novembre 2004-Avril 2005), pp. 36-37; Abdeslam Mikdad et al., "La Sratigraphie du site d'Ifri N'Ammar (Rif oriental, Maroc):
;Premiers résultats sur les dépôts du paléolithique moyen," Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, no. 24 (2004), pp. 125-137

محمد القبيل (إرشاف وتقديم) ،تاريخ املغرب :تحيني وتركيب (الرباط :املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب ،)2011 ،ص .40

Slim et al., p. 20.

4

5
Ibid., pp. 19-21; Gilbert Meynier, L'Algérie des origines, de la préhistoire à l'avènement de l'Islam (Paris: Éditions La Découverte, 2007),
p. 22; Abdelaziz Belfaida, L'Eau au Maghreb antique: entre le sacré et le profane, Préface de Nacéra Benseddik (Rabat: Rabat Net, 2011),
;pp. 17-18

املنجي بورقو ،مواقع تونسية :مائة موقع وموقع ،سلسلة سياحة ثقافية (تونس :دار نقوش عربية ،)2015 ،ص .225
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الصورة ()1
الكومة املخروطية الشكل املكتشفة يف موقع القطار

املصدر:

متحف باردو ،تونس.

من جهة أخرى ،حملت مجموعة من مواقع ما قبل التاريخ ،يف جهة الرباط ،أسماء ذات دالالت قوية عىل ارتباطها باملاء ومجاورتها

له ،مثل وادي يكم ووادي عكراش وعني القصب وسبع عيون .ويمكن تفسري هذا االنجذاب إىل املنابع واألنهار بالحاجة إىل ماء

(((
أيضا
تميز ً
الرشب وصيد األسماك ،ثم استخدام املاء الحقًا يف الزراعة ،وتربية املاشية ،ابتداء من العرص الحجري الحديث الذي ّ

بتوصل اإلنسان إىل صنع األواين الخزفية واستعمال بعض منها يف تخزين املاء العذب ،كما تشهد بذلك ال ُّلقى األثرية يف مدافن الروازي
ّ

(((
ومصبات األنهار
والسباخ
ّ
يف الصخريات ،وجهة طرفاية وجهة طنجة تطوان  .يضاف إىل ذلك تفضيل دفن املوىت ُقرب منابع املياه ّ

وشواطئ البحر؛ ما يعكس أهمية املاء يف حياة اإلنسان خالل هذه املرحلة امل ّتسمة بتعاقب الجفاف والرطوبة(((.

كثريا عن املراحل السابقة؛ إذ تميزت ببحث اإلنسان املستمر عن املنابع املائية واألنهار
أما مرحلة ما قبل التاريخ ،فإنها لم تختلف ً

للرشب والزراعة والرعي والصيد  ...إلخ .ففي الجنوب املغريب عىل سبيل املثال ،الحظ الباحثون ّ
قويا للمنشآت السكنية والجنائزية
ترك ًزا ً

(وخصوصا منها وادي درعة ،ووادي زيز ،ووادي
عىل طول املمرات الجغرافية الطبيعية (املحاور الكربى للتنقل) وقرب ضفاف األودية
ً
Ben-Ncer, pp. 33-34.

6

7
Mohamed Abdeljalil El Hajraoui, "La Préhistoire," in: Therese de Burollet (ed.), De l'empire Romain aux villes impériales:6000 ans d'art
au Maroc (Paris: Paris-Musées, 1990), p. 20; Bozouggar, p. 38.

8

القبيل ،ص .61

Léonce Joleaud, "Gravures rupestres et rites de l'eau en Afrique du Nord: Rôle des bovins, des ovins et des caprins dans la magie berbère
préhistorique et actuelle," Journal de la Société des Africanistes, Tome 3, fascicule 1 (1933), pp. 197-282.
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، وكنموذج عىل ذلك.((1( يف مقابل ندرتها يف املجاالت الجبلية البعيدة من هذه النطاقات الثالثة،(((نون) والسهول القابلة للزراعة والري
، ومقربة فم الرجم عند أحد منعطفات وادي درعة، ومقربة الطاوس يف الضفة اليمنى لوادي زيز،نذكر مقربة بوية يف جوار وادي غريس

 إضافة إىل بقايا املنشآت السكنية التي تعود إىل ما قبيل التاريخ يف كارا أوالد الزهرة عند ملتقى،زرزم يف جوار وادي الصياد-ومقربة أدرار ن

 نقترص، فالنماذج كثرية، أما يف تونس.((1(وادي زيز ووادي أمربوح وجبل بوترشافني عىل الضفة اليرسى لوادي أمربوح جنوب رشق أرفود
منها عىل نموذج املدافن وبقايا املنشآت السكنية يف القطاع األوسط لوادي وزافة التي ُأقيمت يف مجال تميز بوفرة األرايض الصالحة

((1(
 وباالنتقال.((1( التي ُأقيمت قرب َح َامة ذات املياه املعدنية،حمام الزواكرة غرب مدينة مكرث
َّ  إضافة إىل مدافن، للزراعة واملنابع املائية

 مثل مدافن واد سيبوس ووادي،كبريا من املنشآت الجنائزية قبيل التاريخية يف جوار املنابع املائية واألنهار
ً  نجد عد ًدا،إىل الجزائر

شنيور ووادي مال ووادي املجردة وعني الحوت (يف جهة ع ّنابة) ومدافن وادي مسكيانة (يف جهة تبسة) ورأس العني بومرزوق (يف جهة

) إضافة إىل مدافن وادي ِورك (يف جهة تيارت) وعني الصفراء (يف جهة سعيدة،]الحمارة [يف جهة الحضنة
قسنطينة) ووادي تامدا وعني
ّ
.((1()ووادي مزي (يف جهة األغواط

 َن َّبه الباحثون إىل استمرار مجموعة من مواقع ما قبل التاريخ وما قبيل التاريخ يف استقطاب السكان لالستقرار،من جهة أخرى

 ففي منطقة التل األعىل (الشمال التونيس) الحظ علماء. لتوفرها عىل املاء وغريه من املوارد الطبيعية،((1(فيها خالل الحقبة القديمة
 حيث،حمام الزواكرة
ّ  كما هو بالنسبة إىل موقع،غالبا ما تجاور مواقع املدن القديمة
ً اآلثار أن املدافن العائدة إىل مرحلة ما قبيل التاريخ

ُوجدت املدافن امليغاليثية يف الضفة اليمنى لوادي
 حيث، واألمر عينه يف هنشري غيادة.Thigibba الحمام الذي يفصلها عن موقع تيگيبا
ّ
 لكننا قد نجد أحيا ًنا هذه.((1(Bagat  رشق وجنوب النواة الحرضية ملوقع باگات،ُوجدت املدافن عىل طول الضفة اليمنى لوادي الغيادحة

9	 
Youssef Bokbot, "Monuments funéraires protohistoriques du Maroc présaharien," in: El-Ouafi Nouhi (ed.), Les Imazighens et l'espace
saharien à travers l'Histoire, Série Tables Rondes 41 (Rabat: IRCAM, 2015), pp. 11-12.
10

Youssef Bokbot, "Tafilalet: Eau et protohistoire," Le Jardin des Hespérides, no. 1 (Novembre 2004-Avril 2005), p. 43.

11
Ibid.; Youssef Bokbot et al., "Le Complexe funéraire et cultuel d'Adrar Zerzem (Anti-Atlas, Maroc): Résultats préliminaires," in: Lieux
de cultes: Aires votives, temples, églises, mosquées, IXe Colloque international sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du Nord antique et
médiévale (Tripoli, 19-25 février 2005), Préface de Jean-Luc Sibiude (Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 2008),
pp. 21-29; Bokbot, "Monuments funéraires," pp. 3-6;

، مركز الدراسات والبحوث العلوية: (الريصاين1989  دجنرب: الدورة األوىل لجامعة موالي عيل الرشيف الخريفية: يف،" "تحريات أثرية يف منطقة تافياللت،يوسف بوكبوط
.400 ،397  ص،)1989
12

Souad Miniaoui, "Les Sépultures mégalithiques en Tunisie: Une première approche technique et sociale," Africa, no. 23 (2013), p. 38.

13
Gabriel Camps, "Hammam ez Zouakra," in: Gabriel Camps (ed.), Encyclopédie Berbère: Hadrumetum – Hidjaba, vol. 22 (Aix-enProvence: Edisud, 2000), p. 3354.
14
Gabriel Camps, Aux origines de la Berbérie: Monuments et rites funéraires protohistoriques (Paris: Arts et métiers graphiques, 1961),
pp. 577-593.
15
Gabriel Camps, "Réflexions sur l'origine protohistorique des cités en Afrique du Nord," in: Luigi Serra (ed.), La Città mediterranea:
Eredità antica e apporto arabo-islamico sulle rive del Mediterraneo occidentale e in particolare nel Maghreb, Atti del Congresso Internazionale
di Bari, 4-7 maggio 1988 (Napoli: Instituto Universitario Orientale, 1993), pp. 73-81.
16
Souad Miniaoui, "Nécropoles dolméniques et mégalithiques en Tunisie et périmètre urbain antique: réflexions sur l'organisation de
l'espace," in: Urbanisme et architecture en Méditerranée antique et médiévale à travers les sources archéologiques et littéraires, Textes réunis
par Samir Guizani, Actes du 2ème colloque international 24-26 novembre 2011 à l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis & à la
Bibliothèque Nationale (Tunis: Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, 2013), pp. 73, 77; Ahmed M'Charek et al., "Recherches
archéologiques à Henchir Ghayadha/ Bagat? (Tunisie): Enquête archéologique et synthèse historique," Antiquités Africaines, vol. 44 (2008),
p. 113.
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املعالم الجنائزية داخل النسيج الحرضي للمدينة القديمة نفسها ،كما هو الشأن بالنسبة إىل مكتاريس ِ Mactaris
وسمتوس Simitthus
َ
حاليا) (الصورة  )2و ُدقة .((1(Thugga
(شم ُتو ً

الصورة ()2
ِ
مدفن قبيل تاريخي (بازينا) اك ُتشف عند أسفل الساحة العمومية الرومانية يف موقع سمتوس

املصدر:

Souad Miniaoui, "Nécropoles dolméniques et mégalithiques en Tunisie et périmètre urbain antique:
réflexions sur l'organisation de l'espace," in: Urbanisme et architecture en Méditerranée antique et
médiévale à travers les sources archéologiques et littéraires, Textes réunis par Samir Guizani, Actes du
& 2ème colloque international 2426- novembre 2011 à l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis
à la Bibliothèque Nationale (Tunis: Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, 2013), p. 74.

ِ
شيدة يف جوار وادي املجردةُ ،كشف جزء من مدفن أسفل الساحة العمومية الرومانية ،امتد تاريخ استغالله
يف مدينة سمتوس ،املُ ّ

مكوناته الجنائزية "بازينا"  .Bazinaأما يف َمك َتاريس
من نهاية القرن الرابع قبل امليالد إىل منتصف القرن األول قبل امليالد ،ومن أهم ّ
فوجدت مجموعة من املدافن
والصابونُ ،
َ
حاليا) املميزة بوفرة منابعها املائية وموقعها عىل حافة هضبة ترشف عىل أودية وزافة ّ
(م ْك َث ً

ّ
التخل عن
امليغاليثية قرب املباين الرومانيةّ ،بينت األبحاث األثرية أنها اس ُتعملت خالل القرون األوىل من املرحلة الرومانية ،ولم َيج ِر
الرومنة يف نهاية القرن األول وبداية القرن الثاين امليالديني(.((1
بعضها إال بعد تزايد وترية ّ

إىل جانب النماذج السابقة ،أثبتت التحريات األثرية يف موقع ولييل  Volubilisاستقرار اإلنسان فيه منذ العرص الحجري الحديث،

الصوان .إال
انطال ًقا من بعض املواد األثرية املتمثلة يف بضع فؤوس حجرية مصقولة ،وعدد قليل من األدوات املصنوعة من حجر ِّ
أن العدد القليل من املكتشفات األثرية الخاصة بهذه املرحلة ،وعثور الباحثني عىل املواد املذكورة فوق السطح ال يف أثناء الحفريات،
Miniaoui, "Nécropole dolméniques," p. 73.

17

18	 
Ibid., pp. 74, 76.
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جعل املهتمني بتاريخ ولييل يتحفظون يف حديثهم عن محطة نيوليثية يف املوقع( .((1ويف املقابل ،جرى تأكيد جاذبية املوقع واشتماله

عىل الرشوط واملقومات كلها الرضورية الستقرار اإلنسان فيه منذ العرص الحجري الحديث .فإذا كان الصيادون والق ّناصون خالل

فضلوا غابات األطلس والسواحل عىل اإلقامة يف هذا املوقع ،فإن إنسان العرص الحجري الحديث أدرك،
العرص الحجري القديم قد ّ

بحكم استقراره وممارسته الزراعة وتربية املاشية ،املؤهالت الطبيعية للمجال ،املتمثلة يف سهولة تحصني املوقع ضد هجمات اإلنسان
والحيوان ووفرة املوارد املائية (وادي فرطاسة ووادي خومان واملنابع املائية) ،إضافة إىل خصوبة األرايض ومالءمتها األعمال الفالحية،
ووفرة الحجارة الكلسية املمكن استعمالها يف عمليات البناء ،من دون أن ننىس الصلصال الرضوري لصنع األواين الخزفية( .((2واستقطبت

تقريبا اإلنسان منذ العرص الحجري القديم األوسط لالستقرار عىل نحو منتظم و /أو غري منتظم يف موقع الدرش الجديد
املؤهالت نفسها
ً

إىل حدود العرص الحجري القديم األعىل ،كما تدل عىل ذلك األدوات الحجرية املكتشفة ،ويأيت يف مقدمة هذه املؤهالت املجاري املائية

ووفرة الطرائد(.((2

أما بالنسبة إىل املرحلة التاريخية السابقة لالحتالل الروماين ،فتؤكد النصوص الكالسيكية وبقايا املواقع األثرية ،تفضيل اإلنسان

االستقرار يف جوار املاء ،عىل شاكلة إنسان ما قبل التاريخ وما قبيل التاريخ؛ إذ بحث الفينيقيون ومن بعدهم القرطاجيون( ((2عن املنابع

ومصبات األنهار الكبرية إذا ما توافرت إلنشاء مراكز استقرارهم يف جوارها(ُ ،((2بغية تزويد املستوطنني املقيمني يف تلك املراكز بماء
املائية
ّ

ّ
يتجل عىل نحو واضح يف عدد مهم من مستوطناتهم يف الحوض
الرشب ،واستخدام األنهار وسيلة للنقل والتبادل والتقارب ،وهو ما
19 Raymond Thouvenot, Volubilis (Le Guide du visiteur) (Rabat: Éditions Félix Moncho, 1949), p. 6; Jean-Luc Panetier & Hassan Limane,
;Volubilis: Une cité du Maroc antique, Collection Civilizations arabes et islamiques (Paris: Maisonneuve et Larose, 2002), pp. 17-18
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 من دون أن تؤكد قربها أو عدمه من املنابع،((؛ حيث أبانت الحفريات األثرية عن مجاورتها األنهار2(الغريب للبحر األبيض املتوسط

 وكمثال عىل ذلك ليكسوس.((2( املُمكن تعويضها يف الحاالت كلها بمياه األمطار املُ َج َّمعة يف الخزانات أو اللجوء إىل حفر اآلبار،املائية
املسمى سيدي
 واملوقع،((2(مصبه يف املحيط األطلنطي
ّ
ّ  عىل بعد أربعة كيلومرتات من، املُشيدة يف الضفة اليمنى لوادي اللوكوسLixus

 إضافة إىل جزيرة،((2(املسمى قشقوش يف الضفة اليمنى لوادي الو
 واملوقع،إدريس يف الضفة اليرسى لوادي أمقران رشق الحسيمة
ّ
 وهيبو،((2( يف جوار مصب وادي املجردةUtique  وأوتيك،((2( املقابلة ملصب وادي تافنة يف البحر األبيض املتوسطRachgoun رشقون
.((3( قرب مصب نهر سيبوسHippone  وهيبون، يف جوار بحرية بنزرتHippo Diarhytus ديا ِر ُتوس
َ

استقر السكان املحليون (النوميديون واملوريون) يف مراكز ساحلية وداخلية ارتبط نشوؤها
،من جهة أخرى
((؛3(وتطورها باملاء
ّ
ّ

 أنها "سواء قامت أم لم تقم يف أمكنة كانت مأهولة،بي ستيفان كزيل يف سياق حديثه عن مدن املمالك األهلية يف شمال أفريقيا
َّ حيث
 وأن تكون محمية من،منبع أو منابع للماء
ٌ  أن يكون للمدن: فإنها ال بد من أن تستجيب قبل كل يشء لرشطني أساسيني،من قبل

((3(
،((3(والصابون
ّ  نذكر َمكتاريس املميزة بوفرة منابعها املائية وموقعها املُرشف عىل أودية وزافة، وكمثال عىل هذه املدن. "الهجمات

أنموذجا (ما بني القرن الثامن قبل
 املرحلة املورية األوىل: "املاء واالستقرار باملغرب قبل املرحلة الرومانية،؛ سمري أيت أومغار87-89  ص،؛ القبيل318  ص،العزيفي
24
ً
؛144  ص،)2016( 93  العدد، آفاق الثقافة والرتاث،")امليالد ومنتصف القرن السادس قبل امليالد
Abdelaziz El Khayyari & Mohamed Kbiri-Alaoui, "Les Époques phénicienne et punique," in: Françoise Marquet & Gilles Chazal (eds.),
Maroc: Les Trésors du royaume (Paris: Édition plume; e-Paris- muséesMusées; AFAA, 1999), p. 51.

25
Fantar, p. 11; M'hamed Hassine Fantar, Carthage: Approche d'une civilisation, vol. I (Tunis: Les Éditions de la Méditerranée, 1993),
pp. 138-139.
26
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Aranegui Gascó & Mohamed Habibi, "Lixus, Larache: Les Niveaux phéniciens et punico-maurétaniens du sondage du Caroubier," Bulletin
d'Archéologie Marocaine, Tome XX (2004), p. 136; Éliane Lenoir, "Lixus," in: Jean Leclant (ed.), Dictionnaire de l'Antiquité, Collection
Quadrige (Paris: PUF, 2005), p. 1258;

،)1984 ،Imprenta sevillana dos hermanas : (إشبيلية1  مج، مذكرات من الرتاث املغريب،) العريب الصقيل (إرشاف: يف،" "املغرب والفينيقيون،نعيمة الخطيب بوجيبار
.172-171  ص،)2005( 12-13  العددان، مجلة بحوث،" "موريطانية من خالل املعلومات التاريخية الواردة يف كتب الجغرافيني القدماء،؛ محمد مجدوب129 ص

27
El Khayyari & Kbiri-Alaoui, p. 51; Mohamed Kbiri-Alaoui, Ahmed Siraj & Cinzia Vismara, "Recherches archéologiques marocoitaliennes dans le Rif," in: Mustapha Khanoussi, Paola Ruggeri & Cinzia Vismara (eds.), L'Africa romana, Atti del XV convegno di studio
Tozeur, 11-15 dicembre 2002, vol. 1 (Roma: Carocci editore, 2004), pp. 588-598; Abdelaziz El Khayyari, "La Présence phénicienne au Maroc,"
Les Dossiers d'Archéologie: La Méditerranée des phéniciens, no. 13 (novembre 2007), pp. 57-58.
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Jean-Pierre Laporte, "Siga et l'île de Rachgoun," in: Aomar Akerraz et al. (eds.), L'Africa romana: Mobilita delle persone e dei popoli,
dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell'Impero romano, Atti del XVI convegno di studio Rabat,
15-19 dicembre 2004 (Roma: Carocci editore, 2006), pp. 2535-2536.
29 Alexandre Lézine, Utique (Tunis: Société Tunisienne de Diffusion, 1970), p. 9; Alexandre Lézine, "Utique: Note d'Archéologie punique,"
Antiquités Africaines, vol. 5 (1971), pp. 87-93; Pol Trousset, "Utique," in: Leclant (ed.), p. 2211.
30	 
Khadidja Mansouri, "Réflexions sur les activités portuaires d'Hippo Regius (Hippone-Annaba) pendant l'Antiquité," in: M. Khanoussi,
Paola Ruggeri & Cinzia Vismara (eds.), L'Africa romana: Lo Spazio marittimo del Mediterraneo occidentale, geografia storica ed economia,
Atti del XIV Convegno di studio, Sassari, 7-10 dicembre 2000 (Roma: Carocci editore, 2002), p. 511;

.79  ص،)2008 ، أكاديمية اململكة املغربية: سلسلة تاريخ املغرب (الرباط، ترجمة محمد التازي سعود، املغرب العتيق،جريوم كركوبينو

: ينظر، إىل ُوجود منابع مائية يعيش السكان يف القرب منها،تتواىل اإلشارة يف بعض الفقرات املتصلة باألرايض الليبية الداخلية من كتاب التواريخ لهريودوتس
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Hérodote, Histoires, Livre IV, Texte établi et traduit par Ph.-E. Legrand, Collection des Universités de France (Paris: Les Belles Lettres, 1945),
pp. 181-184.
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Gsell, p. 255.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

(((3
املؤسسة يف مجال غني باملوارد املائية السطحية والجوفية( ،((3إضافة إىل
وسمتوس املشيدة عىل الضفة اليرسى لوادي املجردة  ،و ُدقَّة ّ

مصبه يف البحر األبيض املتوسط(،((3
سيغا  Sigaعاصمة امللك سيفاكس واملشيدة عىل الضفة اليرسى لوادي تافنة ،يف مكان غري بعيد من ّ
وليكسوس القائمة عىل الضفة اليمنى لوادي اللوكوس( ،((3وولييل الغنية باملنابع املائية واملجاورة ألودية فرطاسة وخومان( ،((3إىل جانب

بناصا Banasa
املشيدة عىل الضفة اليرسى لوادي سبو( ،((3وريغا  Rirhaاملشيدة عىل الضفة اليمنى لوادي بهت( ،((4وغري ذلك من املدن
ّ
التي ُأ ّسست نوياتها األوىل بالجوار املبارش لألنهار واملنابع املائية.

ثان ًيا :املاء واالستقرار خالل املرحلة الرومانية
العنرص الوحيد املؤثر يف قرارات االستقرار يف شمال أفريقيا قبل املرحلة
يتضح ،من خالل النماذج السابقة ،أن املاء لم يكن
َ

الرومانية ،لكنه كان من دون شك أحدها ،وربما أهمها .لهذا السبب ُوجد عدد كبري من مراكز االستقرار خالل املرحلة املذكورة إىل جوار

تتبع الرومان بدورهم املاء إلنشاء مراكز استقرارهم؟
األنهار واملنابع املائية .فماذا عن املرحلة الرومانية؟ هل ّ

 .1املاء واالستقرار خالل املرحلة الرومانية :املظاهر والتجليات
إذا كان الوجود الروماين يف شمال أفريقيا قد ألحق تغيريات مهمة بمورفولوجية املدن ومؤسساتها وهندستها املعمارية ،فإنه قد

سيتبي ملالحظ
حافظ يف املقابل عىل بعض التقاليد املوروثة عن املراحل التاريخية السابقة ،مثل اختيار مواقع االستقرار قرب املاء؛ إذ
ّ
خريطة تو ّزع املدن الرومانية يف شمال أفريقيا ّ
تركز غالبيتها يف جوار األنهار واملنابع املائية( ،((4وتأسيسها يف الغالب مكان مراكز استقرار

مح ّلية سابقة لالحتالل الروماين أو يف القرب منها ،باستثناء املراكز الحرضية التي نشأت يف البداية بصفتها معسكرات رومانية أو لهدف

(((4
تحريات أثرية دقيقة منذ مرحلة الحماية
دفاعي  .ومن أبرز النماذج الدا ّلة عىل ذلك ولييل وجهتها ،حيث استفادت هذه األخرية من ّ

34
Jean-Marie Lassère, "Remarques sur le peuplement de la Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthus," Antiquités Africaines, vol. 16
(1980), p. 27.
35
Samir Aounallah et al., Thugga Dougga: Ville romano-africaine de Tunisie, Histoire et Monuments (Sousse: Contraste Éditions, 2010),
p. 10.
Laporte, "Siga et l'île," pp. 2538-2542; Meynier, p. 38.

36

37
Abdellatif Rhorfi, "Les Agglomérations autochtones d'après la toponymie du Maroc préislamique," Bulletin d'Archéologie Marocaine,
no. 23 (2016), p. 76.

38

سيدي محمد العيوض" ،تدبري استغالل املاء يف مدن املغرب القديم :نموذج ولييل" ،مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (القنيطرة) ،العدد  ،)2008( 8ص .18

العيوض ،مدن املغرب القديم ،ص 67؛ سيدي محمد العيوض ،موقع بناصا األثري من األصول إىل الجالء الروماين :مساهمة يف دراسة مدن املغرب القديم
39
(الرباط :مطبعة الرباط نت ،)2010 ،ص .34

40
Laurent Callegarin, Mohamed Kbiri-Alaoui & Abdelfattah Ichkhakh, "Recherches archéologiques maroco-françaises à Rirha (Sidi
Slimane, Maroc)," in: Les Sites archéologiques dans la région du Gharb entre la recherche scientifique et le développement, Actes du colloque
national organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kénitra, 23-24 Novembre 2005, Série Colloques et Séminaires 9
(Kénitra: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 2007), p. 5.
41
)David Soren, Aicha Ben Abed Ben Khader & Hédi Slim, Carthage: Splendeur et décadence d'une civilisation, Annie Perez (trans.
(Paris: Albin Michel, 1994), p. 224.
42
Ammar Mahjoubi, "L'Urbanisme de l'Afrique antique à l'époque préromaine," in: L'Africa Romana, Atti del'II convegno di studio,
;Sassari 14-16 dicembre 1984, Pubblicazioni del Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari 7 (Sassari: Edizioni Gallizzi, 1985), p. 202
Aomar Akerraz, "Volubilis et son arrière pays," in: La Compagne à travers l'histoire du Maroc, Série Colloques et Séminaires 77 (Rabat:
publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1999), p. 6; Souad Miniaoui, "Nécropole dolméniques et mégalithiques en
Tunisie et périmètre urbain antique: Réflexions sur l'organisation de l'espace," in: Urbanisme et architecture en Méditerranée, p. 69.

108

تاـسارد

املاء واالستقرار يف شامل أفريقيا خالل الحقبة القدمية

مفصلة (الخريطتان  1و ،)2أبانت تركز السكن الحرضي والقروي خالل القرون امليالدية األوىل
الفرنسية ،سمحت بوضع خريطة أثرية ّ

يف ثالثة قطاعات :املنحدرات الخفيفة أسفل الكتل الجبلية ،والهضبة (بالد الگعدة) حيث املنابع املائية ،وعىل طول أودية الردم
وخومان( .((4وهذا ما يؤكد دور املاء يف استقطاب اإلنسان وتوجيه االستقرار يف مدينة ولييل وباديتها خالل املرحلة الرومانية(.((4

من جهة أخرى ،جذب نهر سبو "العظيم والصالح للمالحة"( ((4إىل جانب روافده (بهت  -ورغة) اإلنسان لالستقرار خالل املرحلة

الرومانية ،حيث شُ ّيدت بناصا عىل الضفة اليرسى لوادي سبو ،بني االنعطافني السادس والسابع اللذين ُي ّ
شكلهما هذا الوادي ،وتاموسيدا

 Thamusidaعىل الضفة اليرسى للوادي نفسه ،أما ريغا فشُ ّيدت يف جوار منعطف من منعطفات وادي بهت .يف املقابل ،قد تكون
املستوطنة األوكتافية بابا يوليا كامبسرتس  Baba Iulia Campestrisشُ ّيدت ،بدورها ،عىل الضفة اليرسى لوادي سبو يف املوقع الذي

يحتله اليوم سوق الجمعة الحوافات( ،((4أو يف املوقع
حاليا سيدي سعيد عىل ضفة وادي الردم (الخريطة  .((4()3ولالستدالل
ّ
املسمى ً
عىل دور سبو وباقي أنهار سهل الغرب يف نمو املواقع الحرضية والقروية املُنشأة عىل ضفافها أو يف القرب منها ،ساقت مجموعة من
ثم رضورة جلبها من مناطق أخرى ،مثل كتلة زرهون
الباحثني مسألة ّ
خلو السهل املذكور من الحجارة املمكن استعمالها يف البناء ،ومن ّ

يف جوار ولييل ومقالع الساحل األطلنطي( ((4بوساطة املراكب النهرية القادرة عىل حمل أضعاف ما قد تحمله العربات.

43
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Cas de Volubilis et de Banasa (Bassin du Sebou, Maroc)," in: Paysages, Actes du 135e congrès national des sociétés historiques et scientifiques
du CTHS, Neufchâtel, 6-11 Avril 2010 (Paris: Éd. Du CTHS; Lausanne: Cahiers d’Archéologie romande, 2012), p. 11.
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;Française de Rome, 1990), p. 228; Akerraz, "Volubilis et son arrière," p. 5; Desruelles et al., p. 11

مصطفى أوعيش" ،ولييل" ،يف :الصقيل ،ص 191؛ حسن ليمان" ،املراقبة العسكرية ومواقع االستقرار جنوب ولييل ،معطيات جديدة حول البحث األثري باملنطقة الجنوبية
لولييل" ،مجلة بحوث ،العدد  ،)1995( 6ص 218؛ حسن ليمان وعبد القادر رشيك وعبد الفتاح إشخاخ ،ولييل :من فسيفساء إىل فسيفساء (الدار البيضاء :إديف وإديسود،
 ،)1998ص 91؛ سعيد البوزيدي" ،االستغالل الفالحي بموريطانيا الغربية ما بني القرن الثاين قبل امليالد والثالث امليالدي" ،رسالة دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ظهر املهراز ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،فاس ،2001 ،ص 219 ،130؛ سعيد البوزيدي" ،دور الشبكة النهرية واملجاالت الرطبة يف توزيع املواقع القروية بموريطانيا
الغربية" ،مجلة البادية املغربية ،العدد  ،)2009( 3ص 12-11؛ سيدي محمد العيوض واملحفوظ أسمهري ،التطور الحرضي لولييل من الفرتة املورية (األمازيغية) إىل
الفرتة اإلسالمية :مساهمة يف دراسة مدن املغرب القديم ،سلسلة دراسات وأبحاث ( 49الرباط :املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،)2015 ،ص .44

45
Pline L'Ancien, Histoire Naturelle, Livre V, 1-46, 1ere partie: L'Afrique du Nord, Texte établi, traduit et commenté par Jehan Desanges,
Collection des Universités de France (Paris: Les belles lettres, 1980), p. 5: "At in ora a Lixo L amnis Sububus, praeter Banasam coloniam
"defluens, magnificus et navigabilis.
Jean Boube, "A propos de Babba Iulia Campestris," Bulletin d'Archéologie Marocaine, no. 15 (1983-1984), p. 137.

46

محمد مجدوب" ،مملكة املوريني وعالقاتها مع رومة لغاية سنة  33ق .م ،".رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سيدي محمد
47
بن عبد الله ،فاس ،1990 ،ص 161؛ عبد العزيز بل الفايدة وسيدي محمد العيوض" ،بابا يوليا كمبسرتيس" ،يف :محمد حجي (إرشاف) ،معلمة املغرب ،مج  ،24ملحق 1
(الرباط :منشورات الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنرش؛ مطابع سال ،)2008 ،ص .35

48 Louis Chatelain, Le Maroc des romains: Étude sur les centres antiques de la Maurétanie occidentale, Bibliothèque des écoles françaises
"d'Athènes et de Rome, fascicule 160 (Paris: Éditions De Boccard, 1944), p. 76; Aomar Akerraz, "Les Fortifications de la Maurétanie Tingitane,
Comptes rendus des Séances de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres, année 154, no. 1 (2010), p. 545; Sidi Mohammed Alaioud,
"Contribution du fleuve Sebou dans le développement des sites antiques du Gharb (Maroc)," in: L'Africa romana: Trasformazione dei paesaggi
del potere nell'Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico, Atti del XIX convegno di studio, Sassari, 16-19 dicembre 2010, vol. 4
(Roma: Carocci editore, 2012), p. 2500.
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)1( الخريطة
املواقع الرومانية يف جهة ولييل خالل النصف الثاين من القرن األول امليالدي

:املصدر
Aomar Akerraz & Éliane Lenoir, "Volubilis et son territoire au Ier siècle de notre ère," in:
L'Afrique dans l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque de
Rome (35- décembre 1987), Collection de l'École Française de Rome 134 (Rome: l'École Française
de Rome, 1990), p. 227.
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الخريطة ()2

الخصائص الرتابية واملائية يف جهة ولييل

املصدر:
زودنا بها أستاذ التعليم العايل حسن ليمان يف املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط.
هذه الخريطة ّ
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)3( الخريطة
الشبكة النهرية واالستقرار يف سهل الغرب خالل املرحلة الرومانية

:املصدر

René Rebuffat, "Recherches sur le bassin du Sebou (Maroc)," Comptes rendus des Séances
de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres, année 130, no. 4 (1986), p. 636; Aomar
Akerraz et al., "Recherches sur le bassin du Sebou, I. Gilda," Bulletin d'Archéologie
Marocaine, no. 16 (1985 - 1986 ), p. 250.

 حيث شُ ّيدت مدينة،األمر نفسه يمكن معاينته يف مجموعة من املواقع الحرضية الرومانية يف واليتي موريطانيا القيرصية ونوميديا

ّ  اس ُت،) يف موضع غري بعيد من منبع مايئ (نحو كيلومرتين جنوب رشق املدينةThamugadi تمقاد
غل خالل املرحلة الرومانية باعتباره
((4(
،((5( يف نهاية القرن األول امليالدي يف جوار منبع عني درينLambaesis الم َبايزيس
ْ  كما شُ ّيدت، رئيسا للقناة املائية العمومية
ً
ً مصدرا

49
Philippe Leveau, "L'Alimentation hydraulique des villes de la Méditerranée romaine: Assurer l'abondance et gérer les pénuries," in:
Élisabeth Bréaud (ed.), Gestion durable et équitable de l'eau douce en Méditerranée: Mémoire et traditions, avenir et solutions, Actes du
colloque organisé par l'Association Monégasque pour la Connaissance des Arts en partenariat avec l'Institut océanographique, Fondation
Albert 1er, Prince de Monaco la Fondation Prince Albert II de Monaco, l'Institut du Monde arabe, l'Université de Nice Sophia - Antipolis et
en coopération avec l'UNESCO, l'ICCROM, le CNRS et la Bibliotheca Alexandrina à Monaco les 26, 27 et 28 mars 2009 (Paris: De Boccard
Diffusion Edition, 2009), p. 92.
50

Michel Janon, "Lambèse," in: Encyclopédie Berbère, vol. 28-29: Kirtesii-Lutte, p. 4340.
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فوجدت يف وسط حوض مايئ صغري عند نقطة التقاء وادي الشلف
أما ُسو َفس َ Sufasar
ورة) ،إحدى مدن موريطانيا القيرصيةُ ،
(ع ُم َ
ووادي حربيل( .((5ويف مدينة كويكول /جميلة  ،Cuiculكشفت الحفريات األثرية املتوالية منذ النصف األول من القرن العرشين عن

استغالل املياه العذبة املجلوبة من املنابع املائية املنترشة يف القطاع األعىل لوادي نهر گرگور [عىل بعد نحو  3كم من املدينة] لتزويد منازل

الحي املركزي( ،((5إىل غري ذلك من األمثلة الكثرية التي يصعب حرصها يف هذه الدراسة.

إىل جانب النماذج السابقة ،أنشأ الرومان يف قطاع السند ،جهة قفصة ،مجموعة من املراكز الحرضية والقروية بفضل املؤهالت

ً
إضافة إىل سهل شاسع
يتكون من سالسل جبلية ،يبلغ ارتفاع بعض قممها 1164م،
الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية للمجال الذي
ّ

ريان ،أم العلك ،بن زنوش) النابعة من املرتفعات الجبلية املتميزة بوفرة السالسل الطباشريية
تخرتقه مجموعة من األنهار (وادي طرشّ ،
جيدا .وهو ما جرى استغالله خالل املرحلة الرومانية انطال ًقا من
الح ِّثي ،الذي يعمل عىل تخزين املياه الجوفية ً
السرب ُ
املعروفة بغلبة ِّ
املنابع املائية ،أو بوساطة حفر اآلبار القليلة العمق يف فتحات املرتفعات الجبلية .أما بالنسبة إىل املواقع القديمة املكتشفة يف السهل

املذكور أعاله ،فهي هنشري أم العلك ،وهنشري بن ز ّنوش ،وهنشري املقطع( .((5ويبدو ،من خالل بقاياها األثرية ومساحتها ،أن املوقع
تزودت كلها باملاء من املنابع.
تجمعني حرضيني من املرحلة الرومانيةّ ،
تجم ٌع ملساكن قروية ،يف حني يمثل االثنان الباقيان ّ
األول منها ُّ
تزود
ُ
وجلبت مياه عني أم العلك بوساطة قناة مائية بلغ طولها 5203م إىل حوض ،أو إىل أحواض عدة ،يف موقع هنشري أم العلك .كما ّ

موقع هنشري املقطع باملاء من عني رششارة بوساطة قناة مائية بلغ طولها نحو 5632م ،ليتم جمعه بعد وصوله إىل املدينة يف خزانني مائيني،

3
تزود باملاء من عني بن ز ّنوش بوساطة قناة مائية
معا 1184,088م  .أما بخصوص موقع هنشري بن ز ّنوش فقد ّ
بلغت طاقتهما االستيعابية ً

بلغ طولها نحو 4564م(.((5

تنبه اإلنسان خالل املرحلة الرومانية للقيمة االقتصادية لوادي كبري  -مليان يف شمال رشق والية الربوقنصلية(،((5
إضافة إىل ذلكّ ،

فسماه الرومان "كاتادا"  ،((5(Catadaأي ما يرمز إىل الخصوبة
والفوائد التي يمكن أن توفّرها مياهه ،سواء للرشب أو للفالحة واملاشيةَّ .
Philippe Leveau, "Sufasar: Municipe de Maurétanie césarienne (Amoura-Oued Chorfa)," Antiquités Africaines, no. 14 (1979), p. 135.

51

52 Yvonne Allais, "L'Alimentation en eau d'une ville romaine d'Afrique: Cuicul (Djemila)," in: Eugène Albertini (ed.), Cinquième Congrès
international d'Archéologie (Alger 14-16 Avril 1930) (Alger: La Société Historique Algérienne, 1933), pp. 93-117; Yvonne Allais, "Le Problème
de l'alimentation en eau de la ville de Djemila (Cuicul)," Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (1930-1931),
pp. 92-93; Yvonne Allais, "Le Quartier occidental de Djemila (Cuicul)," Antiquités Africaines, no. 5 (1971), pp. 110-111; Michèle BlanchardLemée, Maisons à mosaïques du quartier central de Djemila (Cuicul), Préface de Paul-Albert Février, Collection Études d'Antiquité Africaines
(Aix-en-Provence: Éditions Ophrys, 1975), pp. 210-212; Paul-Albert Février, La Méditerranée de Paul-Albert Février [recueil d'articles], vol.
1, Collection de L'École française de Rome 225 (Rome: L'École française de Rome, 1996), p. 882.

53

لم يتوصل الباحثون إىل تحديد أسماء هذه املواقع خالل املرحلة الرومانية.

54	 
Ameur Younes, Moustari Boukthir & Mohammed Sadok Bensalem, "Étude préliminaire sur l'alimentation en eau des agglomérations
antiques et médiévales dans le secteur d'Essned," in: Mohamed Hassen (ed.), Eau et peuplement au Maghreb durant l'antiquité et le moyen âge,
Actes du IIIe colloque international (Bibliothèque Nationale de Tunis, 15-16-17 novembre 2007), organisé par l'unité de recherche PEMIVAT
;(Tunis: Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2009), pp. 143-161

مسطاري بوكثري" ،املاء والتوطني بالقرى الجبلية بالجنوب التونيس :مالحظات وإضاءات حول قرية السند" ،Al-Andalus Magreb ،العدد  ،)2012( 19ص .32-34
وتحديدا من سفوح َ
جبل برقو ومنصور ،ويصب يف البحر األبيض املتوسط جنوب مدينة تونس .ويتميز الوادي
ينبع وادي كبري  -مليان من ربع سليانة وأوالد يحيى،
55
ً
الذي يجري فيه هذا النهر بخصوبته ،ما اسرتعى انتباه الشعوب القديمة التي سارعت إىل إنشاء مراكزها الحرضية والقروية فيه.

56
Armand D'Avezac, "Afrique: Esquisse générale de l'Afrique et Afrique ancienne," in: Armand D'Avezac et al., L'Univers, Afrique:
Esquisse générale de l'Afrique et Afrique ancienne, Carthage, Numidie et Mauritanie (Paris: Firmin Didot Frères, 1844), p. 163.
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وال ّنماء .لذلك شيدوا يف القرب منه أكرب تجمعاتهم الحرضية ،مثل ُتوبوربو مايوس ُ Thuburbo Maius
وأوثينا  .((5(Uthinaأما بالنسبة
ُ ُْ َ ُ
ّ

فتميز هو اآلخر خالل املرحلة نفسها بعمارة كثيفة ،تج ّلت أبرز معاملها يف العدد الكبري من املدن التي
إىل وادي املجردة ،Bagrada
ّ
(((5
ِ
وب َّل ِريجيا  ،Bulla Regiaوتشيال ( Tichillaالخريطة  . )4إضافة إىل ّ
تركز
شُ ّيدت قرب ضفافه؛ مثل أوتيك  ،Utiqueوسمتوسُ ،
أكرب الضياع الفالحية وأهمها ،سواء اإلمرباطورية أم التابعة للخواص ،عىل ضفاف هذا النهر وروافده(((5؛ وذلك ألنه أهم محور مايئ

دائم الجريان يف الواليةُ ،ي َج ِّمع رفقة روافده املنحدرة من األطلس التيل والسفح الشمايل لألطلس الصحراوي نحو نصف املياه السطحية

املُتاحة يف مجموع الرتاب التونيس الحايل( .((6ومن أبرز الشواهد املادية الدا ّلة عىل دوره يف تطور التعمري وازدهار النشاطات الفالحية

واملنوعة ،مثل الخزانات املائية واألجزاء الباقية من القنوات املائية املحمولة ،وباقي
خالل املرحلة الرومانية ،املنشآت املائية الكثرية
ّ
التجهيزات التي اختفت أو ُد ّمرت أو ُطمرت تحت الرواسب النهرية( .((6فما األسباب التي دفعت الرومان إىل إنشاء مراكزهم الحرضية
يف جوار األنهار واملنابع املائية؟

57

بورقو ،ص 125؛

M. Bourgou & Ameur Oueslati, "Les Dépôts historiques de la vallée du Kébir-Miliane (Nord-Est de la Tunisie)," Méditerranée, série 3, vol. 60,
no. 1 (1987), p. 43.
;Gsell, p. 262; Slim et al., Histoire générale de la Tunisie, pp. 11, 215, 222

58

عمار املحجويب ،والية أفريقيا من االحتالل الروماين إىل نهاية العهد السويري ( 146ق .م235 - .م( ).تونس :مركز النرش الجامعي ،)2001 ،ص 125؛ عمار املحجويب،
البالد التونسية يف العهد الروماين (تونس :دار أوتار ترب الزمان ،)2016 ،ص .42

عبد اللطيف الربينيس" ،ملكية األرض واستغاللها يف شمال أفريقيا خالل الفرتة الرومانية" ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة السلطان موالي
59
سليمان ،بني مالل ،2004 ،ص .147
Abdallah Chérif, "Territoire et acteurs de l'eau: Le Bassin versant de la Mejerda, approche géo-historique," in: Hassen, p. 16.

60

61
Hamouda Samaali, "Etude de l'évolution de l'occupation et de l'utilisation du sol dans le delta de Mejerda par télédétection et systèmes
d'informations géographiques," PhD. Dissertaion, Université de Tunis, Tunis, 2001, p. 22.

114

تاـسارد

املاء واالستقرار يف شامل أفريقيا خالل الحقبة القدمية

الخريطة ()4

كثافة التعمري يف وادي املجردة ووادي كبري  -مليان خالل املرحلة الرومانية

املصدر:
Louis Poinssot, "Villes Romaines," in: Tunisie: Atlas Historique, Géographique, Économique et
Touristique (Paris: Horizons de France, 1936), p. 28.
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 .2املاء واالستقرار خالل املرحلة الرومانية :الدوافع واألسباب
من بني الدوافع ،التي جعلت الرومان يختارون املجاري املائية إلقامة مراكزهم الحرضية ،الرغبة يف التحكم يف املالحة ونقاط

العبور يف املجاري املائية؛ األمر الذي ّ
أساسيا لنجاح هذه املدن ،حيث ضمن لها التحكم يف املبادالت التجارية والتنقالت
عنرصا
شكل
ً
ً

العسكرية عرب الطرق النهرية والربية .أما بالنسبة إىل التجمعات الحرضية األقل أهمية ،فكان القرب من املجاري املائية والبحريات

الشاطئية أو املستنقعات مبحوثًا عنه من أجل املالحة والري واملوارد السمكية والقنص(.((6

رتوفيوس ُﭘوليو( ((6يف كتابه  De architecturaعىل أهمية املاء والحاجة امللحة إليه يف الحياة
يف هذا السياق ،شَ َّدد ماركوس وي ُ

والشؤون اليومية واملُ َتع املختلفة( .((6أما بالنسبة إىل الكاتب الروماين ماركوس ترنتيوس َو ُارو( ،((6فأكد يف أحد مؤلفاته أهمية مجاورة

األنهار والطرق الربية" :إن مجاورة الطرق القابلة الستعمالها للعربات أو األنهار القابلة للمالحة ،يرفع بشكل كبري من قيمة األرض،

ألنهما ،كما نعلم ،الوسيلتان األساسيتان للنقل والتنقل"( .((6فالقيمة االقتصادية للنقل والتنقل بوساطة الطرق املائية مقارنة بالطرق

الربية ،معروفة ومؤكدة لدى كثري من الك ّتاب القُدامى( ((6كبلينيوس األصغر  ((6(Plinius Caecilius Secundusالذي ّ
أكد يف إحدى
رسائله إىل اإلمرباطور ترايانوس  Traianusفوائد النقل املايئ ،من خالل سماحه بنقل "الكتل الرخامية واملنتوجات الزراعية وخشب
كبريا وتكلفة أكرب"
التدفئة والبناء [ ]...بتكلفة قليلة ومجهود أقل ،يف حني أن النقل بوساطة العربات إىل البحر ،يتط ّلب مجهو ًدا ً

(((6

أن العربات ال تستطيع أن تتجاوز يف حمولتها  500كيلوغرام ،عكس املراكب والسفن( ((7التي قد تحمل
(الصورة  .)3يضاف إىل ذلك ّ
ضعف ذلك أو أكرث كما أرشنا إىل ذلك من ُ
قبل(.((7

62
"Cécile Allinne, "Les Villes romaines face aux inondations: La Place des données archéologiques dans l'étude des risques fluviaux,
Géoarchéologie, vol. 13, no. 1 (2007); Brian Campbell, Rivers and the Power of Ancient Rome (North Carolina: The University of North Carolina
Press, 2012), pp. 160-217; Meriem Hansali, "Le Quartier à vocation artisanale et commercial de Sala dans l'Antiquité," PhD. Dissertation,
;Université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Paris, 2012, p. 330

البوزيدي" ،االستغالل الفالحي" ،ص 129؛ البوزيدي" ،دور الشبكة النهرية" ،ص 20-5؛ محمد حناوي" ،قضايا املياه يف املدينة األوروبية خالل العرص الوسيط من خالل
آخر أبحاث  ،"J.P. Leguayمجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،العدد ( 26كانون األول /ديسمرب  ،)2006ص .241
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كتابا
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نوعا من السفن ،من بينها القوارب املستخدمة يف
70
بورس  ،Althiburosعن خمسة وعرشين ً
كشفت لوحة فسيفسائية مؤرخة يف القرن الثاين امليالدي ،يف موقع ألت ُ
النقل والتنقل عرب املجاري املائية ،التي رافقها تمثيل إلله النهر يف أحد أطراف اللوحة الفسيفسائيةً ،
دليل عىل استخدامها لهذا الغرض ،ينظر:

Paul-Marie Duval, "La Forme des navires romains d'après la mosaïque d'Althiburus," in: Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, Tome 61 (1949),
p. 121; Yann Le Bohec, Histoire de l'Afrique romaine (146 avant J.-C. – 439 après J.-C.), Collection Antiquité-Synthèses 9 (Paris: Picard, 2005),
;p. 150

البيضاوية بلكامل" ،ملحة عن املالحة التجارية باملتوسط خالل العرص الروماين" ،يف :رقية بلمقدم (تنسيق) ،البحر يف تاريخ املغرب ،سلسلة الندوات ( 7املحمدية :منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية؛ الرباط :الجمعية املغربية للبحث التاريخي ،)1999 ،ص .176

71

البيضاوية بلكامل ،مظاهر اقتصادية من خالل فسيفساء الشمال اإلفريقي (الرباط :فيديربانت ،)2003 ،القسم األول ،ص .330
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 ألنه الوثيقة الوحيدة،م301 (( الصادر يف عام7( يمكن الرجوع إىل مرسوم اإلمرباطور ديوكليتيانوس،نتبي أهمية النقل املايئ
ّ يك
ِ .التي تقدم إشارات بخصوص أسعار املواد وتكاليف النقل
 يف املئة من قيمة108  كانت العملية تك ّلف،فل َنقْل الزيت بوساطة العربة
 يف13.6 فإن التكلفة ال تتجاوز
ّ ، أما بالنسبة إىل النقل عرب املجاري املائية. يف املئة عىل ظهر الحمار86 و، لكل مئة ميل روماين،الزيت

 بلغت تكلفة نقل الخمر عرب الطرق الربية، من جهة أخرى. يف املئة عند صعوده27.2 و،املئة بالنسبة إىل كل مئة ميل عند نزول املجرى
 يف املئة18.2  يف حني ال تتجاوز تكلفة النقل عرب املجاري املائية، يف املئة من قيمة املادة املنقولة لكل مئة ميل130  أو، يف املئة160 نحو
.((7( يف املئة يف االتجاه املعاكس36.4 و،لكل مئة ميل يف اتجاه السافلة

)3( الصورة

 يف إسبانياMérida نقل الزيت املعبأ يف األمفورات بوساطة سفينة نهرية من خالل فسيفساء َما ِردة

:املصدر

Maria Pilar San Nicolás Pedraz, "El Transporte marítimo en los mosaicos romanos," in: M.
Khanoussi, Paola Ruggeri & Cinzia Vismara (eds.), L'Africa romana: Lo Spazio marittimo del
Mediterraneo occidentale, geografia storica ed economia, Atti del XIV Convegno di studio,
Sassari, 710- dicembre 2000 (Roma: Carocci editore, 2002), p. 285.

72 Marta Giacchero, Edictum diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e latinis graecisque fragmentis,
vol. 8 (Genova: Istituto di storia antica e scienze ausiliarie, 1974).
73
Yves Burnand, "Le Rôle des communications fluviales dans la genèse et le développement des villes antiques du sud-est de la Gaule,"
in: Paul-Marie Duval & Edmond Frézouls (eds.), Thèmes de recherches sur les villes antiques d'occident, Actes du Colloque international du
CNRS., Strasbourg, 1-4 octobre 1971 (Paris: CNRS, 1977), pp. 279-305; Sillieres, pp. 433, 435; Alaioud, “Contribution du fleuve Sebou dans le
développement des sites antiques du Gharb (Maroc),” p. 2497; Campbell, pp. 215-217;

.123  ص،)2016 ، منشورات الزمن: (الرباط79  سلسلة رشفات، دراسة أركيولوجية لولييل ومجالها: النشاط االقتصادي يف مغرب ما قبل اإلسالم،عيل واحدي
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لهذا السبب ،صارت األنهار رشيان التجارة الرئيس؛ وهذا ما ّ
أكدته مصادر متأخرة عن الحقبة القديمة ،حيث وجدنا الحسن

الوزان يأسف لعدم استغالل األنهار الكبرية يف نقل السلع والبضائع التجارية ،عىل الرغم من صالحية بعضها للمالحة ،ليس عند مصباتها
أيضا ،وال سيما يف َ
تماما،
فحسب ،بل عىل طول مجاريها ً
فصل الشتاء والربيع ،مثل وادي سبو الذي قال الوزان عنه إنه "صالح للمالحة ً

نظرا لجهل أهل البالد ال يوجد فيه قارب مسطح وال زورق واحد لحمل أي يشء كان .ولو استعمل أهل فاس نهر سبو للمالحة
لكن ً
ِ
لنتج عن ذلك بالتأكيد انخفاض يف سعر القمح الحايل إىل النصف ،فقد الحظت أن نقل القمح من أزغار إىل فاس تكلف نفقة الحمل

املنقول ما تكلفه نفقة رشائه ،ومع ذلك فإن القمح ُيباع يف فاس بثلث مثقال رغم تكاليف هذا النوع من النقل .ولو نُقل عن طريق املاء
ملا بلغ ثمن ِ
الحمل الواحد حينئذ حتى ربع مثقال للحمل الواحد"(.((7
إضافة إىل ما سبق ،وفّرت األنهار لساكنة املدن البعيدة من السواحل موارد سمكية مهمة ،اس ُتخدمت خالل املرحلة الرومانية

غذاء
وعالجا لبعض األمراض ،مثل ألم األسنان واألذن وقرحة الفم واإلسهال وأمراض العيون( ،((7وكشفت الحفريات يف هذا الصدد
ً

حاليا)( ،((7واألمر
يف موقع تمودا  Tamudaعن عدد كبري من ُّ
الش ُصوص التي استعملت لصيد األسماك يف وادي تمودا (وادي مرتني ً

ارتفاعا يف نسبة األسماك املستهلكة ،ابتداء من املرحلة
عينه يف بناصا( .((7كما الحظ علماء اآلثار يف موقع ريغا املرشف عىل وادي بهت
ً

(((7
غالبا ما كانت ُتصطاد يف املياه العذبة(.((7
الرومانية ،مثل الرببل  ،Barbeauوالشابل  ،Aloseوثعبان البحر  ، Anguilleوهي أنواع ً

الحمامات العمومية باملاء ،من دون الحاجة إىل إنشاء قنوات لنقل
من جهة أخرى ،استفادت بعض املدن من األنهار املجاورة يف تزويد
ّ

أيضا يف ضمان االشتغال الطبيعي للمراحيض العمومية وتنظيف األزقة وقنوات
املياه من مناطق بعيدة( .((8ولعل هذه املدن استغلتها ً

الرصف الصحي وري الحدائق والحقول ،من دون أن ننىس الوظيفة الدفاعية لهذه األنهار التي جعلت من املدن مراكز محصنة ،ال

يمكن الوصول إليها "إال بعد العبور عىل جرس أو قنطرة ،فيصعب منالها عىل العدو ،ويتضاعف تحصينها"(.((8

الحسن بن محمد الوزان الفايس (ليون اإلفريقي) ،وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخرض ،ج  ،2ط ( 2بريوت :دار الغرب اإلسالمي،)1983 ،
74
ص .249

ملياء البشريي" ،الرثوة البحرية يف شمال إفريقيا القديم" ،أطروحة دكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،2008 ،ص 142-169؛
75
مصطفى غطيس" ،الصيد البحري يف املغرب القديم" ،يف :محمد الرشيف (تقديم وتنسيق) ،املغرب واألندلس :نصوص دفينة ودراسات (تطوان :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،)2008 ،ص 13؛ عبد العزيز أكرير ،تاريخ املغرب القديم من امللك يوبا الثاين إىل مجيء اإلسالم (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة،)2016 ،
ص 257-256؛

Abdelmohcin Cheddad, "Pêche et industrie annexes en Péninsule Tingitane," in: Julián González et al., L'Africa romana: Le Ricchezze
dell'Africa, Risorse, produzioni, scambi, vol. 1, Atti del XVII convegno di studio Sevilla, 14-17 dicembre 2006 (Roma: Carocci editore, 2008),
p. 390.

76

غطيس ،تمودة ،ص .67

77 Sidi Mohammed Alaioud, "Les Activités artisanales à Banasa: Témoignages archéologiques," in: L'Africa romana, vol. 1, Atti del'XVIII
convegno di studio, Olbia,11-14 dicembre 2008 (Roma: Carocci editore, 2010), p. 591.

78 Laurent Callegarin et al., Rirha: Site antique et médiéval du Maroc: Période romaine (40 ap. J.-C. – fin du IIIe siècle ap. J.-C.), Tome III,
Collection de la Casa de Velázquez 152 (Madrid: Casa de Velázquez, 2016), p. 1.
79 Domingo Lloris & Jaume Rucabado, Guide d'identification des ressources marines vivantes du Maroc, préface Thami El Khyari (Rome:
FAO; CSIC, 1998), pp. 70, 91.
80
Philippe Leveau, Caesarea de Maurétanie: Une ville romaine et ses campagnes, Collection de l'École Française de Rome 70 (Rome:
L'École Française de Rome, 1984), p. 50.

أبو عبد الله بن األزرق ،بدائع السلك يف طبائع امللك ،تحقيق وتعليق عيل سامي النشّ ار ،ج ( 2القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة،)2008 ،
81
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 فاعتمد عليها عدد كبري من مدن الشمال األفريقي خالل املرحلة الرومانية للحصول عىل ماء،أما بالنسبة إىل املنابع املائية

 لم يكن يعني يف أي حال من،إن القرب من النهر
ّ ((؛ إذ8( مثل الطبخ،الرشب يف الدرجة األوىل والستخدام مياهها يف أغراض أخرى
 كانت يف حاجة، فاملنازل واملباين العمومية والسقايات.((8( كما هي الحال بالنسبة إىل مدينة ليكسوس،األحوال تخطي مشكلة املاء

 ملساهمتها يف ظهور منابع مائية غزيرة ذات مياه باردة، لهذا السبب ارتبط االستقرار يف الغالب باملشاهد الكلسية،يومية إىل املياه العذبة
.((8( بهدف مواجهة الطلب املتزايد عىل املاء يف املدن، كما جرى اللجوء إىل حفر اآلبار وإنشاء الخزانات لتجميع مياه األمطار،((8(وعذبة
،متزايدا من املنشآت املستهلكة للماء
شيد إال يف حال توسع املدينة أو اتخاذها عد ًدا
ً
ّ  فلم تكن ُت،أما بالنسبة إىل القنوات املائية العمومية

مثل
.((8(الحمامات
ّ

 التي اقترصت يف املرحلتني البونية واألغسطية عىل استغالل مواردها املائيةCarthage  نذكر مدينة قرطاجة،كمثال عىل ذلك

 وبقيت مكتفية بهذه املوارد إىل حدود نهاية القرن. وتشييد الخزانات داخل املنازل لجمع مياه األمطار، من خالل حفر اآلبار،املحلية

 التي اكتفت حتى نهاية القرنDougga  واألمر عينه يمكن مالحظته يف مدينة ُدقة. مستفيدة يف ذلك من ُرطوبة املناخ،األول امليالدي

 قبل تعزيزهما،الثاين امليالدي من منبعني كارستيني غزيرين كانا من بني العنارص الطبيعية التي شجعت عىل اختيار املوقع لتشييد املدينة

، فشُ ّيدت يف موضع متميز بوفرة موارده املائية الجوفية، أما بالنسبة إىل ُب َّل ريجيا.((8(بقناة مائية محمولة استجابة لنمو املدينة املتزايد

الحمام املوجودة داخل املدينة يف مستوى أعىل
 مثل عني،حيث يزخر املنحدر الجنويب لجبل الربيع الذي تستند إليه املدينة باملنابع املائية
َّ
ً
ُّ  وعني،قليل من مستوى الساحة العمومية
 عند قدم،الطلبة املوجودة خارج املدينة عىل بعد عرشات األمتار يف الناحية الشمالية الغربية

 عدا،رئا
ً  ب62  أحىص علماء اآلثار، ويف مدينة تمقاد.((8(يحد املدينة من الغرب
ّ صخرة كلسية ضخمة توجد عىل الضفة اليمنى ملسيل
ُ تلك التي اختفت
 ومنبع عني ُم ِّري، إضافة إىل عدد مهم من الخزانات املنزلية املخصصة لجمع مياه األمطار،وطمرت تحت األتربة

 (رششال) الفرشة املائية الجوفيةCaesarea  استغلت مدينة قيرصية، من جهة أخرى.((8(املوجود عىل بعد كيلومرتين جنوب رشق املدينة
82 Marie Turcan, "L'Eau dans l'alimentation et la cuisine à l'époque romaine," in: Pierre Louis (ed.), L'Homme et l'eau en Méditerranée et au
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11 (Lyon: GS Maison de l'Orient, 1986), pp. 21-28.
83
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84
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en las ciudades de la Bética y el Occidente romano (Cádiz: Universidad de Cádiz, 2010), p. 14.
85

Gilbert Charles-Picard, La Civilisation de l'Afrique romaine (Paris: Plon, 1959), p. 199.

86
Philippe Leveau & Jean-Louis Paillet, L'Alimentation en eau de Caesarea de Maurétanie et l'aqueduc de Cherchell, Préface de Mounir
Bouchenaki (Paris: l'Harmattan, 1976), p. 20.
87
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numide à Dougga (Thugga) et à Kalaat Bezzaz," in: Marco Milanese, Paola Ruggeri & Cinzia Vismara (eds.), L'Africa romana: Luoghi e le
forme dei mestierie della produzioni nelle province africane, vol. 1, Atti del'XVIII convegno di studio, Olbia, pp. 183-194; Fantar, Carthage,
pp. 138-140; Leveau, "L'Alimentation hydraulique," p. 84; Philippe Leveau, "Phénomènes météorologiques extrêmes et stratégies d'adaptation
urbaine au Maghreb durant les premiers siècles de l'ère," in: F. Bertoncello & F. Braemer (eds.), Variabilités environnementales: Mutations
sociales, nature, intensités, échelles et temporalités des changements, XXXIIe Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes
(Antibes: Éditions APDCA, 2012), pp. 227-228.
88
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ّ ُوخصوصا املنابع املائية امل
غذية لوادي النصارى ووادي
،الحثية العائدة إىل البليوسني األعىل يف الهضبة الجنوبية
ُ الكائنة داخل التكوينات
ً
زودت املدينة بحاجاتها
، واستفادت ولييل بدورها من منابع املياه املنترشة يف جبل زرهون.((9(القنطرة
ً
ّ وخصوصا منها عني فرطاسة التي
 فلم ُتعتمد عىل نحو، أما اآلبار. كما اس ُت ِغ ّلت مياه وادي فرطاسة العابر سور املدينة من الشمال الرشقي،((9(اليومية من املاء عرب قناة مائية

.((9( لم تسمح بتكون فرشة مائية جوفية قارة،واسع داخل املدينة بسبب وجود تربة صلصالية غري نافذة

خامتة
ً
 فقد. باملاء،وصول إىل املرحلة الرومانية
 منذ مرحلة ما قبل التاريخ،نستنتج مما سبق ارتباط ظاهرة االستقرار يف الشمال األفريقي

بعيدا منه؛ لهذا السبب
ً  لم يكن يف اإلمكان الحصول عليها،وفّر هذا املورد مجموعة من الخدمات واالمتيازات للمستقرين يف جواره

 باستثناء بعض املدن التي شُ ّيدت يف مجاالت،((9( االستقرار إىل جوار األنهار واملنابع املائية، عىل شاكلة الساكنة املحلية،فضل الرومان
ّ
((؛ األمر الذي اضطر ساكنتها إىل بذل مجهود أكرب يف استغالل املوارد املائية املتاحة (األمطار املوسمية واملياه9(جافة أو شبه جافة
 لكن إذا كانت الظروف املناخية املالئمة والوفرة.((9(الجوفية) واالقتصاد يف استهالك املياه عىل مستوى املنشآت العمومية والخاصة

 فإن فيضانات األنهار املجاورة للتجمعات الحرضية تسببت يف خرابها،وتطورها
نمو املدن
ّ
ّ املائية خالل املرحلة الرومانية قد ساعدت يف
.جزئيا؛ ما استدعى التدخل العاجل للحد من أخطارها وانعكاساتها عىل النسيج الحرضي
ً كليا أو
ً
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91
Thouvenot, Volubilis, pp. 5-6; Panetier & Limane, Volubilis, p. 13; Éliane Lenoir, "Volubilis," in: Leclant (ed.), p. 2260; Éliane Lenoir,
"Documents sur le contrôle et la distribution de l'eau dans le Maroc antique," in: Contrôle et distribution de l'eau dans le Maghreb antique et
médiéval, Collection de l'École Française de Rome 426 (Rome: L'École Française de Rome, 2009), p. 75.
92

Panetier & Limane, Volubilis, p. 83; Lenoir, " Documents sur le contrôle et la distribution," p. 77.

ّ
 حيث تشري الدالئل كلها إىل تشييد غالبية املدن الرومانية قرب املنابع،املسطحات املائية
لم تخرت املدينة خالل املرحلة الرومانية التطور خارج نطاق األنهار أو باقي
93
.222  ص، حناوي: ينظر،املائية أو األنهار وروافدها
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ِّ
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ســبتة يف اســراتيجية دول الحــوض الغــريب للبحــر
)األبيــض املتوســط (القســم الثــاين
Ceuta in the Strategy of the Powers of the Western
Mediterranean (Part 2)
 وفحصنا عالقاتها التجارية ببعض قوى،وقفنا يف القسم األول من هذه الدراسة عىل األهمية االسرتاتيجية ملدينة سبتة

وجت باســتيالء الربتغاليني
ّ ُ وب ّينا كيف أضحت املدينة عرضة لألطامع الخارجية التي ت،الحوض الغريب للبحر األبيض املتوســط
 وانعكاســات ذلك عىل التطور الحضاري،م1415  ونناقش يف القســم الثاين دوافع الغزو الربتغايل للمدينة ســنة.عليها

.للمغرب

The first part of this study considers the strategic importance of the city of Ceuta and assesses its commercial
relationships with some of the powers of the West Mediterranean basin. We explained how the city was the
object of foreign ambitions, which ended with the Portuguese taking control of it. The second part discusses the
motivations behind the Portuguese invasion of the city in 1415 and the implications of this for the civilisational
development of Morocco.

. املغرب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – تطوان،جامعة عبد امللك السعدي
Abdelmalek Essaadi University, Faculty of Arts and Humanities, Tetouane, Morocco.
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خامسا :دوافع االحتالل الربتغايل لسبتة سنة 1415م
ً

(((

أن املصادر املغربية كادت تجهل هذا الحدث ،وتلك التي اكتفت بذكر
يكتيس سقوط سبتة بأيدي الربتغاليني أهمية بالغة ،غري ّ

سقوط املدينة تفتقر إىل الدقة ،أو تورد معلومات خاطئة((( .وقد اكتفى محمد األنصاري ،ابن املدينة ،واملعارص للحملة الربتغالية ،بذكر

تاريخ االستيالء عىل املدينة وفداحة خسارتها بالنسبة إىل املغاربة واملسلمني(((.

لقد وصلتنا روايات مختلفة عن كيفية استيالء الربتغاليني عىل سبتة؛ فالرواية املغربية نجدها عىل لسان محمد بن الطيب القادري

(ت1187 .هـ1773 /م) الذي يروي يف نرش املثاين قصة ،قال عنها صاحب االستقصا إنها تشبه قصة قصري مع الزباء ،وتلك هي قصة
الصناديق اململوءة بأربعة آالف رجل التي ُأنزلت بمرىس سبتة ،والناس منشغلون بصالة الجمعة .ونجد صدى هذه الرواية يف أبيات

شعرية يقال إن أهل سبتة خاطبوا بها السلطان عبد الحق املريني (ت869 .هـ1465 /م)(((.

ّأما الرواية "املرشقية" فنجدها يف إنباء الغمر البن حجر (ت852 .ه1449 /م) ،ويف شذرات الذهب البن العماد الحنبيل (ت.

1089هـ1679 /م) .يقول ابن حجر ،بعد أن عرض الظروف السياسية واألمنية واالقتصادية املتدهورة باملغرب ،وانتشار الوباء فيه،
فعمروا عليهم عدة مراكب ،فجمع صالح أهل الجبال وأنزلهم عىل البلد ،فرجع
وسوء إدارة حاكم سبتة وظلمه أهلها" :وبلغ ذلك الفرنج ّ
الفرنج إىل جزيرة بني سبتة وجبل الفتح ،تسمى طرف القنديل ،فأقام بها ،فطال األمر عىل أهل الجبال ،وظنوا أن الفرنج رجعوا إىل
بالدهم ،وق ّلت عىل أهل الجبال األ ْزواد ،فتفرقوا ،فبلغ ذلك الفرنج ،فنازلوا أهل سبتة ،فقاتلوه ،فغالبهم بالكرثة ،وملك منهم املينا،

فخرج املسلمون بأهلهم وأموالهم وما قدروا عليه ،فدخل الفرنج البلد يف سابع شعبان من هذه السنة [يقصد 817هـ] ،ونقلوا ما كان بها
قاعا
حتى الكتب العلمية ،وكان بها منها يشء كثري إىل الغاية ،ونقلوا ما وجدوا بها من الرخام واآلالت واألمتعة حتى األنوال ،وتركوها ً
خرابا ،ومع ذلك فهي بأيديهم ،فال قوة إال بالله"(((.
ً

ملزيد من التفاصيل يستحسن الرجوع إىل كتابنا :محمد الرشيف ،املغرب وحروب االسرتداد (تطوان :مطبعة الخليج العريب.)2005 ،
1
ً
ً
مثل ،ذكر املقري خطأ ،أن سقوط سبتة كان سنة 819هـُ ،ينظر :شهاب الدين أحمد بن محمد املقري التلمساين ،أزهار الرياض يف أخبار عياض ،تحقيق مصطفى
2
السقا [وآخرون] ،ج ( 1القاهرة :مطبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،)1939 ،ص  .46وجعله ابن حجر سنة 816هـ ،يُنظر :ابن حجر العسقالين ،إنباء الغمر بأبناء العمر،
ج ( 3مرص :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية  -لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي1389 ،هـ1969 /م) ،ص  .41ويقول النارصي يف كتابه االستقصا :إن سقوط سبتة تم "بعد
حصار طويل"ُ ،ينظر :أحمد بن خالد النارصي ،االستقصا ألخبار دولة املغرب األقىص :الدولة املرينية ،تحقيق جعفر النارصي ومحمد النارصي ،ج ( 4الدار البيضاء :دار
الكتاب ،)1997 ،ص  .92يتبعه يف ذلك محمد بن تاويت ً
قائل" :بدأت املرحلة الربتغالية الحتالل سبتة سنة 818هـ وكان ذلك بعد حصار طويل"ُ ،ينظر :محمد بن تاويت،
تاريخ سبتة (الدار البيضاء :دار الثقافة ،)1982 ،ص  .175واملعطيات الخاطئة نفسها وردت يف :عبد الهادي التازي ،التاريخ الدبلومايس للمغرب من أقدم العصور إىل
اليوم :عهد بني مرين والوطاسيني ،مج ( 7املحمدية :مطبعة فضالة ،)1988 ،ص .159

محمد بن القاسم األنصاري السبتي ،اختصار األخبار عما كان بثغر سبتة من سني اآلثار ،تحقيق عبد الوهاب بن منصور ،ط ( 2الرباط :املطبعة امللكية،)1983 ،
3
ص .57 ،27

املرجع نفسه ،ص ( 77من امللحق)؛ النارصي ،ص  .92وذكر صاحب نرش املثاين يف كيفية استيالء الربتغال عىل سبتة قصة تشبه قصة قصري مع الزباء ،قال" :رأيت يف
4
بعض املقيدات مما قيده من يظن به التثبت والصدق أن النصارى لعنهم الله أتوا بصناديق مقفلة يوهمون أن بها سلعا وأنزلوها باملرىس كعادة املعاهدين يف ذلك عند فجر يوم
الجمعة من بعض أشهر عام ثمانية عرش وثمانمائة ،وإذا الصناديق مملوءة ً
غدراـ فجاء
رجال ،وعدد من كان بها أربعة آالف من الشبان املقاتلة ،فأخرجوا املسلمني من املدينة ً
أهلها مسترصخني إىل ملك فاس وعليهم املسوح والوبر والشعر والنعال السود ،رجاال ونساء وولدانًا ،فأنزلهم بمالح املسلمني ،ثم ردهم بالفحص قرب بالدهم لعجزه عن
نرصتهم حتى تفرقوا يف البالد [ ]...وسمعت من بعضهم أن سبب ذلك والله أعلم ،مقاطعة النصارى دمرهم الله عىل خراج معلوم يف السنة ليفوض إليهم يف املرىس ويكون
أحكامها لهم من غري بحث فيهم وال اختبار ملا أتوا به .ولو ويل املسلمون أحكامها ما تركوهم ينزلون صناديق ال يعرفون ما فيها ،بل ال ينزلون إال ما عرفوه وتحققوه .فلو كان
األمر هكذا ما وقع هذا األمر الفظيع والخطب الشنيع" .محمد بن الطيب القادري ،نرش املثاين ألهل القرن الحادي عرش والثاين ،تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق ،ج
 ،1سلسلة الرتاجم (( )3الرباط :مطبوعات دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش ،)1977 ،ص .156
ابن حجر العسقالين ،ج  ،7ص  .151املعطيات نفسها يوردهاً ،
نقل عن ابن حجر ،مصطفى بن حسني الجنايب يف كتابه :البحر الزخار والعيلم التيار ،مخطوط الخزانة
5
الحسنية بالرباط ،رقم  ،1507الذي توجد نصوص مرتجمة منه يف كتاب:
E. Fagna, Extraits inédits relatifs au Maghreb (Alger: Ancienne Maison Bastid-Jordan Jules Carbonel, 1924), pp. 285-359,

واملقاطع الخاصة بسبتة توجد يف ص .300-298
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ويف شذرات الذهب يقول ابن العماد الحنبيل يف صدر أحداث سنة 817هـ1415-1414 /م ما نصه" :يف سابع شعبانها دخل الفرنج

خرابا ،ومع ذلك فهي
مدينة سبتة من بالد املغرب ،وخربوها ،وأخذوا ما كان بها من األموال والذخائر حتى الكتب العلمية ،وتركوها ً
قاعا ً

محاصون ،أرسلوا قصيدة طنانة يستنجدون فيها أهل اإلسالم ،من أهل مرص وغريها،
بأيديهم ،فال قوة إال بالله ،كان أهلها وهم
َ
مطلعها:

ُ
سألتكم نرصها م ّلة الهدى
فقد
بعد املدى ** ْ
حماة الهدى َس ْبقا وإن ُ

فلم تفدهم شي ًئا ،غري أن أجيبوا بقصيدة من نظم ابن حجة ،ويا ليتها مثلها"(((.

أما وجهة نظر الغرناطيني ،فيقدمها لنا ديوان ابن فركون (ت .بعد 820هـ1417 /م) الذي يتطرق إىل ظهور األسطول الربتغايل

أياما بمرىس الجزيرة الخرضاء ،واستيالئه بعد ذلك عىل سبتة .ويدعي ابن فركون أن امللك النرصي ،يوسف
بمضيق جبل طارق ،ووقوفه ً
ألم به" ،ويلقي بالتهمة عىل أيب سعيد يف ضياع سبتة،
الثالث ،لم يخرج ملواجهة الربتغاليني عىل السواحل األندلسية بسبب "مرض شديد ّ

طلبا لإلغاثة ،ومن
ويشري يف قصائد كثرية ،إىل أن يوسف الثالث سيغزو سبتة ويسرتدها ،وأن أهلها ما انفكوا يتوجهون إليه بالرسائل ً

جهة أخرى فإننا نجد يف هذا الديوان كيف أسهمت معاهدة قشتالة وأرغون يف التفريق بني بني مرين وبني نرص(((.

جدا عن سنة 1415م .وعىل عكس هذا الفقر يف املصادر
هذا كل ما يستفاد من املصادر العربية ،وهي كما يتبني مصادر متأخرة ً

العربية ،فإن الوثائق األوروبية تقدم معطيات مهمة عن مالبسات االستيالء عىل سبتة واستقرار الربتغاليني فيها ،وتهتم بردود الفعل

الصادرة عن مختلف البلدان املسيحية .إنها وثائق مستمدة من أرشيفات برتغالية وأرغونية وغريها ،أغلبها متعلقة باالستيالء عىل سبتة

عموما .ولعل أهم األرشيفات التي تضم هذه الوثائق هي :األرشيف الرسي للفاتيكان Archivo Secrito Vaticano
وبالتوسع الربتغايل
ً

بروما ،واألرشيف الوطني بتوري دو تومبو  Archivo Nacional de la Torre do Tomboبلشبونة واألرشيف العام بسيمانكاس

 .Archivo General de Simancasولقد جمعت هذه الوثائق يف خمسة عرش
مجلدا بعنوان ،(((Monumenta Henricina :وهي
ً

تشكل أداة ال غنى عنها لدراسة مختلف أوجه التاريخ الربتغايل عىل عهد األمري دون إنرييك  ،D. Henriqueبما فيها الحملة عىل سبتة.

وأرخت للحملة الربتغالية عىل املدينة املغربية ،سابغة عليها هالة من
أما املصادر األجنبية فإنها أولت هذا الحدث
ً
اهتماما بال ًغاّ ،

القدسية والتمجيد .وعىل رأس هذه املصادر نجد مؤلفات اإلخباري الربتغايل غوميس إينيس دي زورارا (حواىل 1474-1412م)(((،

واإليطايل ماتيو دي بيزانو ( Matteo de Pisanoمنتصف القرن التاسع الهجري) ،والفرنيس أنطوان دو السال (ت1461 .م) ،والربتغايل

ً
فضل عن "يوميات" اإليطايل أنطونيو مرزوين Antonio Marzoni
خريومينو ماسكرنهاس ( Jeronimo Mascarenhasت1671 .م)،

(ت .منتصف القرن 15م)(.((1

ابن العماد الحنبيل ،شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب ،تحقيق محمود األرناؤوط ،مج ( 9دمشق /بريوت :دار ابن كثري 1406 ،هـ1986 /م) ،ص 183؛ وعن أصداء
6
احتالل سبتة يف الشعر العريبُ ،ينظر :عبد الله بنرص العلوي" ،أصداء سبتة وتحريرها يف الشعر العريب" ،مجلة كلية اآلداب بتطوان ،العدد  ،3خاص بندوة سبتة :التاريخ
والرتاث ( ،)1989ص .168-163
7

أبو الحسني أحمد بن فركون ،ديوان ابن فركون ،تقديم وتعليق محمد بن رشيفة ،سلسلة الرتاث (الرباط :مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية ،)1987 ،ص .88-87

8
Portugal Presidencia do Concelho, Monumenta Henricina, vol. 2 (Coimbra: Comissao Executiva das Comemoracoes do V Centenario
da Infante D. Henrique, 1960); Portugal Presidencia do Concelho, Monumenta Henricina, vol. 15 (Coimbra: Comissao Executiva das
Comemoracoes do V Centenario da Infante D. Henrique, 1975).
9
A. Baeza Harrazti, "Gomes Eanes de Zurara y sus Crónicas sobre Ceuta," in: Ceuta Hispano portuguesa, Instituto de Estudios Ceutíes,
Ceuta, 1993, pp. 43; R. Ricard, "Le Maroc septentrional au XVe siècle d'après les chroniques portugaises," in: Etudes sur l'histoire des portugais
au Maroc, Lisboa, 1955, pp. 6-8.

 10حول مختلف هذه املصادر ينظر :محمد الرشيف" ،مصادر دراسة الغزو الربتغايل ملدينة سبتة عام 818هـ1415/م" ،مجلة كلية اآلداب بتطوان ،العدد ،)2006( 12
ص .114-101
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وتحظى الحملة الربتغالية عىل سبتة باهتمام بالغ عند املؤرخني الربتغاليني املعارصين ،حتى إنها أفرزت ما يسمى بـ "مسألة سبتة"

 Questao de Ceutaيف الهيستوريوغرافيا الربتغالية املعارصة .فالحملة تؤرخ للحظة من أهم لحظات التطور السيايس واالقتصادي للربتغال.
ولعل أسباب االهتمام الذي يحظى به هذا الحدث التاريخي كامنة يف كونه لحظة االنطالقة لتأكيد الهوية الربتغالية ،واملحرك الذي نجده

وراء أصل صريورة االكتشافات لسواحل أفريقيا الغربية ،التي سمحت بالوصول إىل مناطق لم تكن معروفة آنذاك يف الغرب املسيحي.

والقضية التي أسيل حولها مداد كثري هي املتعلقة باألسباب واألهداف التي دفعت امللك جواو األول ،وأبناءه الثالثة ،إىل اإلقدام

عىل تنظيم تلك الحملة وتنفيذها .وتباينت التفسريات والفرضيات لتفسري قرار التاج الربتغايل بغزو مدينة الزقاق( .((1ولعل أهم هذه
التفسريات يتمثل بما ييل.

 .1التفسري الفرويس  -االجتامعي
يدافع زورارا يف كتابه تاريخ االستيالء عىل سبتة  Crónica da tomada de Ceptaعن فرضية ،ستصبح الحقًا ،وقرو ًنا

عدة ،إحدى مسلمات البحث التاريخي يف الربتغال ،وهي أن حملة سبتة كانت تحركها رغبة األمراء الربتغاليني الثالثة :دون دواريت

يرسموا فرسا ًنا ،بعد املشاركة
 ،D. Duarteودون بيدرو  ،D. Pedroودون إنرييك  ،D. Henriqueأبناء امللك جواو األول  ،Joao Iيف أن َّ

يف عمل حريب كبري يليق بمقامهم ،وأكرث ترشيفًا لهم من إطار مبارزة عادية يف الربتغال .ولقد وجدوا ضالتهم يف اقرتاح جواو ألفونسو Joao

 ،Alfonsoاملرشف املليك عىل املالية ،القايض بغزو سبتة .وتحمس األمراء لالقرتاح ،وضغطوا عىل أبيهم ليك يتيح لهم وسيلة إلظهار

شجاعتهم ،وتمكينهم من تس ّلم رتبة فارس.

ولنئ كان بعض الباحثني يرى أن احتالل مدينة سبتة لغاية بسيطة مثل ترسيم األبناء" ،يبدو أقل بكثري من مستوى املرشوع

نفسه" ،ما جعلهم يرتبون الفكرة ضمن نتائج الحملة ،ال ضمن الدواعي واألسباب الرئيسة( ،((1فإن البعض اآلخر اتخذ الفكرة منطلقًا

ليربز بعض األسباب االجتماعية املرتبطة بموقع النبالء والفرسان داخل املجتمع الربتغايل ،ودورهم يف اختيار سبتة هد ًفا للغزو .ويتبنى

هذا الطرح بعض املؤرخني الربتغاليني املحدثني ،أمثال ماريو دي ألبوكريك( ((1الذي يذكرنا بروح الفروسية وباملثل الدينية لفارس العصور
الوسطى ،وبـ "خمول" طبقة النبالء الربتغاليني ،وعدم انشغالها بمرشوعات حربية بعد إمضاء معاهدة السلم مع قشتالة سنة 1411م .ويف

املعنى نفسه يرى باربور أن ما دفع إىل القيام بحملة سبتة هو الطموح من جهة ،والرغبة ،من جهة أخرى ،يف إيجاد منفذ للمغامرين الذين
أصبحوا عاطلني عن العمل بعد إبرام السلم مع مملكة قشتالة( .((1وبدوره يؤكد بالتزار أوسوريو( ((1أن االستيالء عىل سبتة كان ً
عمل
فروسيا يتوخى "الحفاظ عىل الروح العسكرية" لدى النبالء والفرسان الربتغاليني.
ً

11
A. Lobato, Ainda em torno da conquista de Ceuta (Lisbonne: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1985), pp. 21-28; D. Lopes,
"Os Portugueses em Marrocos: Ceuta e Tânger," in: Damiao Peres (dir.), História de Portugal, vol. 3 (Barcelos: Portucalense Editora, 1931),
pp. 385-432; B. Osorio, Ceuta ea Capitania de D. Pedro de Meneses (1415-1437) (Lisboa: Academia das Ciências, 1933); D. Lopes, "A Expansao
em Marrocos," in: A. Baiao et al. (eds.), Historia da expansao Portuguesa no mundo, vol. 1, 2nd ed. (Lisboa: Teorema, 1989); R. Ricard,
Etudes sur l'histoire des Portugais au Maroc (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1955), pp. 3-78; C.M. de Witte, "Les Bulles Pontificales de
l'expansion Portugaise au XVe Siècle," Revue d'histoire ecclésiastique, vol. 48 (1953), pp. 686-696; Vitorino Magalhaes Godinho, A Economia
dos descobrimentos Henriquinos (Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1962), pp. 109-127; "Ceuta et casa de Ceuta," in: J. Serrao (dir.), Dicionário de
historia de Portugal, vol. 2 (Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1971); M.A. Lima Cruz, "Os Portugueses em Marrocos nos séculos XV e XVI," in:
A. de Oliveira et al., Historia dos descobrimentos e expansao Portuguesa (Lisbonne: Universidade Aberta, 1990), pp. 53-123.

12

حسن الفكييك ،سبتة املحتلة :ذروة وعينا الوطني ( 1912-1415الرباط :مديرية الوثائق امللكية ،)2003 ،ص .55

M. de. Alburquerque, Introduçao a historia de descubrimentos (Coimbra: Atlantida, 1962), pp. 47-54.

13

Nevill Barbour, Marocco (London: Thames and Hudson, 1965), p. 98.

14

Osorio.

15
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سبتة يف اسرتاتيجية دول الحوض الغريب للبحر األبيض املتوسط (القسم الثاين)

ومن املعلوم أن غزو املغرب كان وسيلة لتخطي األزمة التي أصابت ذوي املداخيل القارة (الثابتة) يف املجتمع الربتغايل ،وفرصة

أمام الفرسان للحصول عىل املكافآت املالية واإلقطاعية ،وعىل مناصب أو رواتب تخلقها الحروب باملغرب( .((1وبهذا الصدد يروي توماز

أنه "باالستيالء عىل سبتة ،كانت الربتغال تتخلص من أفراد طبقة النبالء املشاكسة واملتحمسة للغزو ،عن طريق إرسالهم إىل املغرب،

حيث الوظائف اإلدارية وآفاق االغتناء الرسيع متوافرة ،ويف الوقت نفسه كانت تجنب البالد بؤر توتر محتملة"( .((1ويف السياق ذاته،

يدافع خواو لوسيو أزبيدو( ((1عن فكرة "إلهاء" طبقة النبالء وشغلها عن التطلع إىل السلطة يف حروب خارجية.

 .2األطروحة الدينية
يربز زورارا ،مثله مثل باقي اإلخباريني الربتغاليني املعارصين لغزو املغرب وللكشوف( ((1أهمية العامل الديني يف غزو سبتة ،ويؤكد أن

فكرة "خدمة الرب" ،كانت مسيطرة عىل مخططي املرشوع .وال غرابة يف أن وجدناه يختم كتابه تاريخ االستيالء عىل سبتة بتسجيل
مدى ارتياح الربتغاليني بعد "تحقيق مهمة ال مثيل لها [ ]...ألنهم األوائل من بني كل شعوب إسبانيا [ ]...الذين نزلوا بأفريقيا،
وعملوا عىل نرش اإليمان بني الكفار"(.((2

وقد أثّـر هذا اإلخباري يف رعيل من املؤرخني الالحقني ،الذين لم يستطيعوا التخلص من التفسري الذي أعطاه ألسباب الحملة

عىل سبتة .ففي القرن التاسع عرش ،نجد أن كاردينال رساييبا  Saraivaيقول إن الهجمات املستمرة للقراصنة املسلمني عىل الساحل
الربتغايل ،إضافة إىل "العداوة األبدية مع اإلسالم" ،هي األسباب التي دفعت الربتغاليني إىل القيام بحملتهم عىل سبتة(.((2

لقد تم تقديم الحملة عىل سبتة عىل أنها حملة صليبية ،لكننا لم نعرث عىل الصك البابوي الخاص بها ،الذي تاله األسقف جواو

دي شريا  J. de Xiraبمدينة الغوس يف  19جمادى األوىل 818هـ ( 27تموز /يوليو 1415م) ،واألسطول الربتغايل عىل أهبة الهجوم عىل

سبتة( ،((2ولكننا نتوفر عىل نص الصك الذي أصدره البابا مارتني الخامس  Martin Vيف  16صفر 820هـ ( 4نيسان /أبريل 1417م) الذي
أحمد بورشب ،دكالة واالستعمار الربتغايل إىل سنة إخالء آسفي وأزمور (الدار البيضاء :دار الثقافة ،)1984 ،ص 157؛ أمني توفيق الطيبي ،دراسات وبحوث يف
16
تاريخ املغرب واألندلس ،ج ( 2طرابلس /تونس :الدار العربية للكتاب ،)1997 ،ص .276

17
L.F. Thomaz, Le Portugal et l'Afrique au XVe siècle: Les Débuts de l'expansion (Lisbao: Instituto de Investigaçao Cientifica Tropical,
1989), pp. 148-149.
J.L. Azevedo, Epocas de Portugal economico (Lisboa: Livraria Classica Editorade A. M. Teixeira, 1988), pp. 57-67

18

"لقد أعطى اإلخباريون الربتغاليون املعارصون لغزو املغرب وللكشوف (زورارا ً
مثل) أهمية قصوى للعامل الديني ،وجعلوا منه املحرك الرئييس ،وسار عىل نهجهم من
19
درسوا موضوع الغزو قبل استغالل الوثائق الربتغالية ،أي قبل العقد الثالث من القرن املايض [ ]...وقد يدفع االعتقاد بأهمية هذا العامل ما أجمعت عليه املصادر من حرص
ملوك الربتغال عىل محاربة املسلمني باملغرب والعمل عىل محو اإلسالم منه ،وتعويضه باملسيحية ،وتحويل املساجد إىل كنائس ،وإنشاء األسقفيات باملغرب ،وإرسال الكهان
للعمل بها [ ]...كما تتجىل هذه الروح يف الشعائر والطقوس الدينية التي تسبق كل هجوم عىل املغرب ،ويف محاولة امللوك الربتغاليني دفع ملوك املسيحية اآلخرين إىل
االقتداء بهم"ُ ،ينظر :بورشب ،ص 149-148؛ أحمد بورشب" ،املخططات الربتغالية خالل القرنني  15و ،"16يف :عبد الله العروي [وآخرون] ،يف النهضة والرتاكم :دراسات
يف تاريخ املغرب والنهضة العربية ،سلسلة املعرفة التاريخية (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)1986 ،ص .209-208

20
G.E. Zurara, Cronica da Tomada de Ceuta por el rei D. Joao I, Francisco Maria & Esteves Pereira (Lisboa: Academia das Sciências de
Lisboa, 1915), p. 186.
I. Drumond Braga, Ceuta Portuguesa (1415-1656) (Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998), p. 27.

21

Zurara, Crónica, p. 1566.

22

هناك من الباحثني من يشكك يف وجود هذا الصك البابوي الخاص بالحملة الصليبية عىل سبتة ،ويقول إن امللك جواو األول استخدم ً
بابويا بخصوص الحملة الصليبية
صكا ً
ضد املسلمني بصفة عامة ،من دون تحديد .وهناك من يذهب إىل أن اإلبقاء عىل رس هذا الصك البابوي يتماىش والكتمان الذي أحاط به جواو األول هدف حملته ،فلم يكن
من املمكن اإلعالن عن الصك البابوي ،وإال فشا رس هدف الحملةُ ،ينظر:
Alberto Baeza Herrazti, La Cruzada de Ceuta (Ceuta: Ediciones Grupo Aleo, 1987), p. 12.
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أنشئت بمقتضاه كاتدرائية سبتة بصفة رسمية( ،((2ووضعت تحت إرشاف ملوك الربتغال ،لتكون رأس الكنيسة يف أفريقيا ،فكانت أول
كاتدرائية أقيمت يف أرض املغرب.

ماليا يف االستيالء عىل سبتة،
ومنح البابا مارتني الخامس يف  4نيسان /أبريل 1418م املغفرة التامة لكل من ساهم
شخصيا أو ً
ً

مثلهم يف ذلك مثل الصليبيني بالقدس .ويف ربيع 1419م ،وأمام تزايد املقاومة املغربية للوجود الربتغايل بسبتة ،طلب امللك جواو األول

(ت1433 .م) من البابا أن يغفر خطايا املدافعني عن املدينةً ،
رجال ونساء ،وهو ما استجاب له البابا يف  9آذار /مارس 1420م(.((2

إن األطروحة الدينية املحضة( ((2تركز عىل الروح الصليبية التي كانت متغلبة عىل امللك جواو األول وعىل زوجته فيليبا  ،Filipaوأبنائه

الذين قرروا تسيري الحملة العسكرية ضد "الكفار" استجابة لدعوات الكنيسة املتكررة .وكان من الطبيعي أن يفكر ملك الربتغال جواو
نظرا إىل الدور الطالئعي الذي قامت به يف فتح األندلس ،وتعزيز دولة اإلسالم هناك(.((2
األول يف احتالل سبتة قبل غريها من املناطقً ،

وينسب إىل األمري إنرييك قوله لوالده ،وهو يحاول إقناعه باملوافقة عىل حملة سبتة ،إنه ال وجه للمقارنة بني عداء قشتالة املسيحية

للربتغال وبني عدائها "للكفار الذين هم أعداء لنا بالسليقة" .وملا استشار امللك جواو األول أحد كبار مستشاريه بشأن الحملة املقرتحة ضد

سبتة أجابه ً
قائل" :يبدو يل أن هذه الخطة ليست من بنات أفكارك ،وإنما هي بوحي من الله"(.((2

ومن املعلوم أن أول عمل قام به العاهل الربتغايل بعد االستيالء عىل سبتة هو تحويل مسجدها الجامع إىل كنيسة ،أقيم فيها

أول قداس بحضور امللك .بل إن جميع مساجد املدينة قد ُح ّولت إىل كنائس عقب سقوط املدينة .فـأنطوان دو السال الذي شارك يف

الحملة الربتغالية عىل املدينة يذكر سان ميشال  ،Saint Micheleوسان جاك  ،Saint Jackوسان جورج " ،Saint Georgeوغريهم من

القديسني الذين أطلقت أسماؤهم عىل باقي مساجد املدينة"(.((2

وتجدر اإلشارة إىل أن امللكة فيليبا ،كان لها دور كبري يف إذكاء الروح الصليبية يف نفوس أبنائها األمراء ،وبصفة خاصة يف نفس

(((2
رئيسا لنظام املسيح الديري العسكري  Ordre de Christوهو أقدم الجماعات العسكرية
األمري إنرييك  ، Eneriqueالذي أصبح ً

وأقواها ،ووريث تقليدي صليبي طويل .ومع استكمال الربتغال وحدتها الرتابية ،وطرد املسلمني من أراضيها يف منتصف القرن الثالث
عرش امليالدي ،فإن األمري إنرييك أراد مواصلة هذا التقليد الصليبي يف ديار اإلسالم يف املغرب ،ملحاربتهم ،بل العمل عىل تنصريهم(.((3
Ibid., p. 16.
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وقد اعتمد دياس دينيس عىل الصكوك الخاصة بالحمالت الصليبية التي منحها البابوات مللوك الربتغال قبل سنة 1415م ،ليؤكد

عمت شبه جزيرة إيبرييا مع تقدم حركة "االسرتداد"
أن االستيالء عىل سبتة هو مجرد استمرارية لحروب االسرتداد وللروح الصليبية التي ّ

تفاديا ملساهمته يف تقوية الجانب الغرناطي( .((3ويعتقد أنطونيو
ونجاحها ،وبذلك فإن الهدف من االستيالء عىل سبتة هو إضعاف املغرب
ً

بايزا هريازيت ،وهو يعتمد عىل الصكوك البابوية نفسها ،أن االستيالء عىل سبتة كانت تحركه الحمية الدينية للربتغاليني الذين كانوا قد

قهرا من املسيحية
انتهوا من طرد املسلمني من أراضيهم ،ونقلتهم تلك الحمية إىل الجانب اآلخر من املضيق ،ليسرتدوا أرايضَ اغ ُتصبت ً

(((3
غريبا عن وصية إيزابيال الكاثوليكية (1504م) التي أوصت بمحاربة املسلمني يف عقر دارهم ،والعمل
يف السابق  .وهذا الفهم ليس ً

عىل تمسيحهم.

وما إن عاد امللك الربتغايل إىل بالده يف الثاين من أيلول /سبتمرب 1415م ،حتى كتب مللك قشتالة ،فرناندو الكاثولييك (ت1516 .م)،

برتغاليا هو الذي فتح مدينة سبتة ،بل هي دولة مسيحية
أمريا
يقول له" :ليست الربتغال هي التي قامت بهذه الحملة املباركة ،وليس ً
ً
صاحبة امللحمة ،وهو أمري مسيحي يضع هذا النرص يف صحيفة النرصانية ،وبخاصة ملوك شبه الجزيرة اإليبريية"(.((3

 .3التفسري االقتصادي للحملة عىل سبتة
بموازاة هذا التفسري الذي يعطي األسبقية للعامل الديني ويربز الحماس الصليبي والرغبة يف تحقيق األمجاد والبطوالت الحربية،

هيستوريوغرافيا يرى أن العوامل االقتصادية كان لها دور كبري يف دفع الربتغاليني إىل اختيار سبتة هد ًفا للحملة .ويركز هذا
تيارا
نجد ً
ً
التيار عىل رغبة الربتغال يف إيجاد مكان لها بني الدول التي كانت تهيمن عىل املبادالت التجارية يف حوض البحر األبيض املتوسط .وقد
نظرا إىل التمفصالت العديدة التي
سمح هذا التيار الهيستوريوغرايف بإعطاء تأويل أكرث
ً
اتساعا للمعطيات املتضمنة يف املصادر التاريخيةً ،
تربط بني مختلف جوانب الظاهرة التاريخية.

فالحاجة إىل بعض املنتجات التي كان يحتاج إليها املجتمع الربتغايل (كالذهب والقمح والعبيد) ،واالستجابة ملتطلبات الطبقات

الربجوازية النامية يف مدن الربتغال ،والجاذبية التي كانت لبعض مناطق اإلنتاج ،وتعزيز تجارة الربتغال يف منطقة البحر األبيض

املتوسط ،والرغبة يف الحصول عىل ذهب السودان الغريب عن طريق سبتة ،والطمع يف ثروات املغرب ذاته ،والرغبة يف االستيالء عىل

الجزر األطلسية ،وتقدم املعارف البحرية واملالحية والجغرافية ،هي بعض املواضيع التي ُدرست يف إطار أبحاث شاملة ،وأرست أسس

معرفة أعمق لألحداث.

ويرجع الفضل إىل أنطونيو سريجيو يف مراجعة التفسري الفرويس والديني للحملة الربتغالية عىل سبتة ،وذلك يف دراسة صدرت له

مدافعا عن مصالح
يربز من خالل كتابات زورارا
سنة 1919م .فقد رأى هذا املؤرخ أن جواو ألفونسو دي ألينكري" ،مترصف الخزينة"ُ ،
ً

الربجوازية الربتغالية املهتمة بالتجارة يف ما وراء البحار ،وبالسيطرة عىل األسواق الخارجية التي من شأنها أن تفتح آفا ًقا جديدة أمام

االقتصاد الربتغايل .ومن املعلوم أن أرسة أفيش  Avisجاءت إىل الحكم سنة 1385م بفضل مساندة الطبقة الربجوازية من تجار املدن،
31 A.J. Dias Dinis, "Antecedentes da expansáo ultramarina Portuguesa: Os Diplomas Pontificios dos Séculos XII a XV," Revista Portuguesa
de História, vol. 10 (1962), pp. 86-106
32 Herrazti, La Cruzada, p. 8; Fernando Calapez Corréa, "Causas da tomada de Ceuta," Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, vol. 3,
no. 6-7 (1990), pp. 27-29.
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رياني /يناثلا نوناكوناك

وهي طبقة احتلت مصالحها التجارية املقام األول يف سياسة اململكة .وكان تجار لشبونة وبورتو ال ينظرون بعني الرضا إىل احتكار
اإليطاليني واألرغونيني التجارة مع أسواق شمال أفريقيا ومدنه املرفئية ،وعىل رأسها سبتة.

ولقد لفت سريجيو االنتباه إىل األهمية التي يكتسيها االستيالء عىل سبتة من وجهة نظر اقتصادية ،خاصة أن املدينة املغربية كانت

عىل امتداد تاريخها اإلسالمي ،نقطة تجارية أساسية ،حيث ترد سلع الرشق وحبوب املغرب ،وهي املنفذ الرئيس لصادرات املغرب ،وأحد

املراكز التي تنتهي إليها تجارة ذهب السودان الغريب عرب الصحراء .ومن املعلوم أن استرياد الحبوب املوجهة إىل االستهالك كان له

أهمية كبرية ،خاصة مع نقص القمح بالربتغال(.((3

ويف هذا الصدد ،نجد أن بعض املؤرخني لم يرتددوا يف ربط احتالل سبتة (والسواحل املغربية األخرى) بمحاولة الربتغاليني ضمان

هذه املادة األساسية لبالدهم( .((3ويدعم روبري ريكار بدوره فرضية الدور األسايس للحبوب يف قضية سبتة ،ويعتقد أن الحبوب مرتبطة

كذلك باملبادالت التجارية التي ستتم الحقًا مع غينيا( .((3ويؤكد بيتورينو ماغالهايس غودينهو  Vitorino Magalhaes Godinhoمن
كبريا للحبوب التي كانت تردها من السهول املغربية ،وكان يوجد بها عدد مهم من الطواحني واملخابز،
جانبه أن سبتة كانت مرك َز تخزين ً

ويشري يف هذا الصدد إىل الفندق الكبري بسبتة الذي يصفه األنصاري يف كتابه اختصار األخبار( .((3ويؤكد هذا املؤرخ أن الربتغال كانت

تستورد القمح من سبتة قبل حملة امللك جواو األول عليها ،سنة 1415م( .((3وبذلك فإن االستيالء عىل سبتة كان يهدف ،يف نظره ،إىل

تسهيل االنفتاح عىل عاملني :العالم املغريب  -املتوسطي ،والعالم املغريب  -األطليس .ومنهما كان يف مستطاع التجار الربتغاليني التزود
بذهب السودان وبحبوب املغرب ،واالستفادة من مجاالت الصيد البحري ،كما رأى فيهما التجار الربتغاليون قاعدة لرشاء العبيد(.((3

ولنئ كان ديفيد لوبيش يشكك يف أن يكون ملادة الحبوب دخل يف مرشوع االستيالء عىل سبتة ،بدعوى أن املدينة لم تكن منطقة

منتجة للحبوب ،وال سو ًقا للسلع الرشقية( ،((4فإن رغبة الربتغال يف الحصول عىل الذهب ال يمكن التقليل منها أو استبعادها كعنرص

رئيس يف دفع الربتغاليني إىل االستيالء عىل سبتة .فقد عرف القسم الجنويب من أوروبا "مجاعة نقدية" يف القرن الرابع عرش امليالدي لم

يسبق أن عرفها من قبل ،مرتبطة بأزمة الحصول عىل الذهب( .((4وبسبب النقص يف هذه املادة توقفت الربتغال عن سك عملة ذهبية
خاصة بها منذ سنة 1383م .كما أن األزمة الطويلة التي كانت تعانيها الربتغال قبيل حملة سبتة نتيجة النقص الكبري يف موارد الدولة،

دفعت امللك جواو األول إىل العبث بالعملة ،وتخفيض قيمتها ،لتسديد ديونه( .((4فقد أصبحت قيمتها سنة 1409م أقل من قيمة العملة
34 António Sérgio, "A Conquista de Ceuta: Ensaio de interpretaçáo náo romantica do texto de Zurara," Ensaios, vol. 5 (1920), p. 255; António
Sérgio, "Repercussaoes duma hipotese: Ceuta, as navegaçoes e a genese de Portugal," Ensaios, vol. 4 (1934), p. 193; António Sérgio, "Ciência
e Educação," Ensaios, vol. 4.

ً
وجدل حادين بني املؤرخني الربتغاليني.
وقد أثارت فرضية أنطونيو سريجيو يف حينها نقاشً ا
35
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36
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القديمة الذهبية بخمسني مرة ،ونزلت إىل  700مرة سنة 1435م .وكانت فئة التجار عىل رأس املترضرين من هذا االنخفاض ،فال غرابة
يف أن وجدناهم وراء اختيار سبتة أول هدف لكونها آنذاك أهم أسواق الترب باملغرب(.((4

وخالصة القول ،لقد كان للعامل التجاري دور كبري يف دفع الربتغاليني إىل استهداف سبتة ،وبذلك تصح مقولة بيري شونو الذي

يصف حملة سبتة بكونها "قضية برجوازيني [ ]...يقودها نبالء"(.((4

ومحج تجار أوروبا
إال أن احتالل سبتة أدى إىل أفول نجمها بعدما كانت نافذة املغرب عىل البحر األبيض املتوسط،
ّ
والعالم ،وتحولت املدينة إىل مجرد ثكنة عسكرية ،تعيش عىل نفقة الربتغال ،وأصبحت مصاريف تحصينها والدفاع عنها تثقل كاهل

(((4

الخزينة الربتغالية(.((4

 .4عامل القرصنة
ً
أساسيا وراء احتالل الربتغاليني
دافعا
وارتباطا بالعامل التجاري ،يرى بعض املؤرخني أن إرادة التخلص من القرصنة السبتية كانت ً
ً

سبتة سنة 1415م(.((4

ومنذ القرن التاسع عرش ،اعترب كاردينال رساييبا أن الهجمات املستمرة للقراصنة املسلمني عىل الساحل الربتغايل ،إضافة إىل العداوة

األبدية مع اإلسالم ،هي األسباب التي دفعت الربتغاليني إىل القيام بحملتهم عىل سبتة( .((4ويرى ديفيد لوبيش أن االستيالء الربتغايل

عىل سبتة ،القاعدة البحرية املهمة ،كان يمثل نهاية السيطرة اإلسالمية عىل مضيق جبل طارق ،ونهاية القرصنة اإلسالمية باملنطقة(.((4
وتتبنى إلني سانسو  Elaine Sanceauبقوة يف مقدمة كتابها الحصون يف أفريقيا هذا التفسري ،وتستعرض الغارات البحرية

اإلسالمية عىل سواحل الربتغال ،وتقف عند الهجوم الذي تعرضت له مدينة الغوس سنة 1385م ،والذي أدى إىل نهب املحتويات

ً
نشيطا للقراصنة" ،من الطبيعي أن تكون هد ًفا
"وكرا
الثمينة لكنيستها (كنيسة القديسة مارية) وتهريبها إىل سبتة .وبما أن سبتة كانت
ً
للحملة الربتغالية من أجل حماية سواحل الربتغال ،وال سيما أن هذه القرصنة كانت تعرقل تصدير منتجات الغرب الربتغايل إىل املغرب،

وهي مصدر دخل أسايس للذهب بالنسبة إىل الربتغال(.((5
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ويؤكد املؤرخ الربتغايل خايمي كورتيساو  J. Cortesáoأن أسباب االحتالل الربتغايل للمدينة املغربية يجب البحث عنها يف الرغبة يف

القضاء عىل النشاط القرصني اإلسالمي( ،((5الذي ضاعف من نشاطه ،بحسب رأيه ،خالل مطلع القرن الخامس عرش ،والذي تسبب يف

اختناق واردات الربتغال ودول شمال املحيط األطليس ،من السلع القادمة من املرشق ،ومن غريه من األسواق املتوسطية.

حدا ،بحسب كورتيساو ،للحصار املرضوب عىل تدفق السلع ،وفتح املجال
إن االستيالء عىل سبتة ،والقضاء عىل القرصنة وضعا ً

أمام ميناء لشبونة ليستقبل السفن واملراكب من البحر األبيض ،وما يتبع ذلك من مردود التجارة وأرباحها(.((5

ويف السياق نفسه ،ينفي توركاتو دي سوزا سواريس وجود مرشوع شامل لغزو املغرب واالستيالء عليه ،ويرى أن الهدف الرئيس

لحملة جواو األول هو القضاء عىل النشاط البحري والقرصنة اإلسالمية ،املسؤولة عن أرس عدد كبري من املسيحيني(.((5

وترى املؤرخة اإليطالية أنا أونايل أن الهدف األسايس من الحملة الربتغالية هو الحصول عىل قاعدة اسرتاتيجية تسمح بمراقبة

األوضاع باملضيق عىل مستويني :منع القرصنة املسيحية بهذه املياه ،والقضاء عىل األعمال القرصنية للمسلمني الذين يعرقلون التجارة
اآلتية من الرشق ،وتضيف الباحثة أنه بعد االستيالء عىل املدينة أصبحت الربتغال تتمتع بحرية تحرك كبرية بمياه الزقاق ،وحولت

القرصنة لصالحها(.((5

ً
تدعي أنها أتت للقضاء عليه .فقد أصبحت القرصنة الربتغالية سيدة منطقة الزقاق .فزورارا
والواقع أن الربتغال أحيت
نشاطا كانت ّ

يؤكد أن األمري دون إنرييك لم يتوقف عن تسليح السفن ضد "الكفار" منذ سقوط املدينة( .((5ويقدم لنا هذا اإلخباري معلومات دقيقة عن

القرصنة الربتغالية باملضيق .فبعد مغادرة امللك جواو األول سبتة يف  2أيلول /سبتمرب 1415م ترك وراءه سفينتني لحماية املضيق .وكانت
السفينتان كبريتني ،فعمد حاكم املدينة ،دون بيدرو دي مينيسيس  ،Don Pedro de Menezesإىل إنشاء سفينة رسيعة ،ذات عرشة

متمرسا يف الحرب البحرية ضد املغاربة،
صفوف تجديفية ،وضعها رهن إشارة سانتياغو يس دي براتا  Santiago See de Prataالذي كان
ً
أسريا لديهم .وأول سفينة استوىل عليها كانت من نوع "الغراب" ،كانت محملة بالقمح والشعري والفواكه ،وكانت متجهة
وسبق أن كان ً

من القرص إىل غرناطة .والسفينة الثانية التي أرسها كانت متجهة من مالقة إىل طنجة وعىل متنها شحنة تقدر قيمتها بعرشة آالف كورونة،
وكانت مكونة من النسيج والحرير واألنسجة الرفيعة .واستوىل كذلك عىل سفينة مغربية يف ميناء جبل طارق(.((5

أشخاصا آخرين ،يورد زورارا أسماءهم .كما جلبت سبتة قراصنة من املناطق اإليبريية األخرى
وجلبت الغنائم املتأتية من القرصنة
ً

(((5
غربا يصل حتى العرائش وسال ،ورش ًقا حتى
(قطالنيون ،وقشتاليون وغريهم) وحتى من فرنسا  .وإذا كان نطاق القرصنة الربتغالية ً

املرىس الكبري ،فإن أكرب غنائمهم كانوا يحصلون عليها يف مياه املضيق(.((5
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كيفما كان الحال ،فاملالحظ أن القرصنة السبتية لم تأخذ أبعا ًدا مهمة إال مع القرن 8هـ14 /م .فالشهادات التي نتوفر عليها من

املصادر العربية ومن الوثائق الالتينية عىل حد سواء ترجع كلها إىل هذا القرن ،وتصادف فرتات االستقالل الذايت للمدينة .ويمكن

غريبا عن األزمة االقتصادية التي كانت تمر بها املدينة آنذاك ،وهي أزمة مرتبطة بتقلص نشاط املدينة
افرتاض أن هذا النشاط لم يكن ً

التجاري مع بلدان حوض البحر األبيض املتوسط .ولذلك نجد أن مجال نشاط القراصنة السبتيني يقع يف املناطق التي نافست املدينة
املغربية
تجاريا (بلنسية ،وتونس ،وبجاية ،وجزر البليار ،وميورقة  ...إلخ) وكادت تخنقها بقطع رشيانها الحيايت األسايس ،أي التجارة(.((5
ً

وال بد من اإلشارة إىل أن مصادرنا التاريخية ال تذكر أن التجارة أو السفن الربتغالية قد تعرضت ألذى من سفن سبتة .وقد عارض

حتما إىل قيام املغاربة بالثأر من السفن الربتغالية يف
ملك الربتغال بادئ األمر فكرة الهجوم عىل سبتة ،بحجة أن الهجوم سوف يؤدي ً

مضيق جبل طارق ،ما سيعرض للخطر تجارة الربتغاليني املجزية بزيت الزيتون والنبيذ مع موانئ البحر املتوسط .بل إن امللك جواو األول

أمل يف أن تستحوذ الربتغال عىل ٍ
شن هجوم مشرتك مع القشتاليني ضد مملكة غرناطة ً
أراض جديدة يف شبه جزيرة إيبرييا(.((6
كان يحبذ ّ
أما يف بداية القرن الخامس عرش فلم تكن سبتة تتوفر عىل قوة بحرية تمكنها من مزاولة النشاط القرصني ،وهناك شهادات تثبت

انعدام وجود األسطول السبتي ما بني سنوات 812هـ1409 /م و818هـ1415 /م ،أي خالل املدة التي كانت فكرة احتالل سبتة قد شقّت

طريقها نحو التنفيذ .ومن تلك الشهادات ما جاء يف تقرير الوفد الربتغايل املكلف باستطالع حال املدينة سنة 816هـ1413 /م من كون
أيضا أثناء حرب أيب سعيد عثمان ألخيه محمد السعيد .والحجة الدامغة عىل
خاليا من السفن السبتية ،وهذا هو املالحظ ً
مرىس املدينة ً

"وتبعا لذلك ،فإن ساسة
كل هذا عدم وجود أي مركب وقت انتصاب األسطول الربتغايل بمياه سبتة يف  12و 21آب /أغسطس 1415م.
ً

زمنيا إىل الوراء لحشد مربرات الغزو ،باالستناد إىل أدوار
الحملة حينما أثاروا مسألة القرصنة ليدرجوها ضمن العوامل ،كانوا قد تراجعوا ً

يمت بأية صلة إىل العوامل املبارشة"( .((6ومما يؤكد أن عامل القرصنة
سبتة الجهادية السالفة .وبناء عىل ذلك يتبني أن عامل القرصنة ال ّ
حاسما يف االستيالء عىل سبتة هو أن الربتغاليني لم يعملوا قط عىل احتالل مدن مغربية كان مجاهدوها نشطني ،كتطوان
لم يكن
ً

والعرائش وسال( .((6كما أننا ال نجد أي سبب من األسباب األربعة التي برر بها امللك الربتغايل احتفاظه بسبتة له عالقة بالقرصنة بمنطقة
الزقاق أو بالخطر البحري املغريب هناك(.((6

 .5الدوافع االسرتاتيجية والسياسية
لقد كان الهدف املبارش للحملة الربتغالية هو سبتة ،ولكن االستيالء عىل هذه املدينة وثيق االرتباط بالسيطرة عىل مضيق جبل

طارق .ونعتقد أن تنحية القوتني اإليبرييتني (األرغونية والقشتالية) من مياه مضيق جبل طارق كانت تمثل االنشغال األكرب للتاج

الربتغايل يف مطلع القرن الخامس عرش .لقد كانت الربتغال حريصة عىل ّأل تقع سبتة يف أيدي منافسيها ،إذ اجتذبت املدينة قبل ذلك
أنظار قشتالة وأرغون ،وحتى جنوة ،التي حاول تجارها االستيالء ،عب ًثا ،عليها سنة 633هـ1236 /م.

ومن املعلوم أن االتفاقيات األوىل التي كانت تحدد مجال نفوذ قشتالة وأرغون ببالد املغرب (خاصة اتفاقية مونتياغودو

 Monteagudoلسنة 1291م) ال تعرتف للربتغال بدور يف هذا التوزيع ،وتقصيها من مرشوع التوسع املسيحي باألرايض املغربية.
59
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قربا
فالقوى املؤثّرة يف الحوض الغريب للبحر املتوسط آنذاك كانت متعددة .وباالستيالء عىل سبتة ،مفتاح املضيق ،واملدينة األكرث ً

جذريا عىل التوازن السيايس
تغيريا
من شبه الجزيرة اإليبريية ،كان امللك الربتغايل يحاول ،عن طريق عمل حريب واسرتاتيجي ،أن يدخل
ً
ً
واالقتصادي بمنطقة الزقاق ،والحصول عىل قاعدة اسرتاتيجية تسمح بمراقبة األوضاع باملضيق.

كان األمر يتعلق بمواجهة غري مبارشة مع دول مسيحية مسيطرة ،ومحاولة أخذ مكانها يف املضيق ويف البحار املجاورة ،من دون

نظرا إىل قوة الحضور التجاري األرغوين
أن تضطر الربتغال إىل الدخول يف رصاع مسلح معها .ولم يكن من السهل تحقيق هذا الهدفً ،
والجنوي يف أهم املدن الساحلية للمغرب األقىص .ومن هنا كانت السيطرة عىل سبتة تدخل ضمن مخطط يرمي إىل إعطاء دفعة نوعية

سياسيا
لدولة الربتغال لالرتقاء
واقتصاديا ،ولتجاوز التأخر الذي راكمته يف امليدان التجاري ،مقارنة بمنافسيها(.((6
ً
ً

مهما بالنسبة إىل األرغونيني والجنويني والقشتاليني وكذلك تجار املناطق األندلسية املجاورة .إن
لقد كانت سبتة مرك ًزا
ً
تجاريا ً

وضع املدينة تحت السيطرة الربتغالية كان يعني ،يف املقام األول ،القضاء عىل تجارة باقي األمم املسيحية بها .من جانب آخر له عالقة
تغيريا ً
كامل يف التوازنات القائمة؛ تجاه القراصنة
بمضيق جبل طارق ،فإن الحامية الربتغالية التي ستستقر هناك كان ينبغي أن تحدث
ً

املسيحيني الذين كانوا يعملون يف املنطقة ،وكذا تجاه القرصنة والتجارة اإلسالميتني .ويف هذا السياق يقول أداو دا فونسيكا( ((6إن
"دافع االستيالء عىل سبتة كان هو الرغبة يف السيطرة عىل مضيق جبل طارق ،وهو موضوع كان يهم الربتغاليني والجنويني .وبالفعل،
منذ سنة 1415م أصبحت املدينة قاعدة للبحرية الربتغالية ضد اإلسالم وضد البحر املتوسط الغريب".

مت عالقات الصداقة مع فاس( ((6يف أفق االعرتاف بسيادته عىل جبل طارق( ،((6وكان من
كان امللك األرغوين فرناندو األول قد ّ

شأن ذلك أن يوطد السيطرة األرغونية عىل مياه املضيق ،أو عىل األقل يضمن مراقبتها .فاالستيالء عىل سبتة ،ذات املوقع االسرتاتيجي

املقابل لجبل طارق ،كان خطوة يف منتهى األهمية إلفشال مرشوع التاج األرغوين( ،((6وعرقلة هيمنته باملنطقة .إن الربتغال لن تتدخل
يف أرايض مملكة أرغون مبارشة ،وإنما ستعمل عىل محارصة مصالحها األساسية بمياه املضيق.

الهدف االسرتاتيجي الثاين للحملة عىل سبتة مرتبط بالسباق مع قشتالة للسيطرة عىل مضيق جبل الزقاق( .((6إن مبادرة ملك

الربتغال ومستشاريه إىل اتخاذ القرار الخاص بتجهيز حملة ألخذ سبتة كان ر ًدا عىل بوادر السياسة البحرية القشتالية يف البحر املتوسط
واملحيط األطليس ،عقب قبولها تبعية جزر الكنارياس لها( ،((7وعىل التوجهات الحربية لقشتالة بالضفة الجنوبية للمضيق ،كما أبانت

عنها غارتها عىل تطوان سنة 1400م .فقد كان يمكن أن تكون سبتة هد ًفا للتوسع القشتايل بعد القضاء عىل مملكة غرناطة .لقد كانت

سبتة ومضيق جبل طارق يمثالن ،يف نظر سياسيي قشتالة ،امتدا ًدا لسواحلها ،وكل حضور برتغايل يف هذه السواحل سيكون غري طبيعي
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يف نظرها .وإن لم يكن هناك رد فعل قشتايل عىل االستيالء الربتغايل عىل سبتة سنة 1415م ،فإن ذلك راجع إىل الوضعية الصعبة التي

كانت تمر بها اململكة ،بسبب خضوعها للوصاية األرغونية .ومع ذلك لم تعرتف قشتالة باالحتالل الربتغايل لسبتة إال سنة 1423م(.((7

وبتحليل االدعاءات القشتالية املقدمة سنة 1435م ،التي تناقش املشاريع الربتغالية لالستيالء عىل شمال أفريقيا ،يمكننا فهم كيف

اغتصابا للحقوق القشتالية يف هذه املناطق.
أن مهمة جواو األول ،بما يف ذلك حمالته السابقة عىل االستيالء عىل سبتة ،كانت تعترب
ً
ً
متمثل يف كل املناطق التي كانت
وللربهنة عىل رشعية املطالب القشتالية ،يتم االستناد إىل كون ملوك القوط تركوا إرثًا للملوك القشتاليني

تشكل موريتانيا الطنجية التي كانت ضمن ممتلكاتهم( .((7ولم تستأنف قشتالة هجماتها عىل املغرب إال بعد القضاء عىل غرناطة (1492م).
يلخص خوخي بورجيس دي ماسيدو األبعاد االسرتاتيجية يف حملة سبتة ً
قائل" :إن العوامل والدوافع التي كانت تسود مجتمع

حاليا [ ]...إن أسباب االستيالء عىل سبتة تكمن يف البحث عن
ذلك الوقت هي عوامل ودوافع ال تشكل األسبقيات بالنسبة إلينا ً
التوازن بني القوى الدولية آنذاك .فالعملية العسكرية هي نتاج اسرتاتيجية نابعة مبارشة من عدم نجاعة الدعم اإلنكليزي املحتمل

للربتغال يف القرن الخامس عرش ،وهذا الهدف كان يضمن للربتغال فرصة مواتية للتدخل يف فضاء التوازن اإليبريي ،ويعطي للربتغال

وسيلة ضغط عىل قشتالة"(.((7

إن دوافع الغزو الربتغايل ملدينة سبتة معقدة تجمع بني التحمس الديني واألمل يف فتح ٍ
أراض جديدة وتكديس غنائم ثمينة والرغبة

نهائيا من القراصنة املسلمني ،وإيجاد قاعدة اسرتاتيجية يف مدخل البحر األبيض املتوسط ،بل هناك من املؤرخني من يصف
يف التخلص
ً

االستيالء عىل سبتة بـ "املبادرة املعزولة" ،إذ لم يكن للربتغال عدو يهدد حدودها ،وال خطر محدق بها ،وأن مربر تسيري هذه الحملة

ال يعدو أن يكون رغبة للملك جواو األول وأرسة أفيش ،لتأكيد ذاتهم عىل املستوى الداخيل وعىل املستوى الخارجي ،للتصدي لخطر

االجتياح القشتايل ،وللحصول عىل بركة البابا ودعم املسيحية بصفة عامة(.((7

خامتة
يتضح مما سبق أن مدينة سبتة كانت محط أطماع قوى حوض البحر األبيض املتوسط الغريب ،وذلك بحكم موقعها االسرتاتيجي

عىل مضيق جبل طارق ،وإذا كان الرشوع يف التخطيط لالستيالء عىل املدينة املغربية من طرف الربتغال يرجع إىل بداية القرن الخامس

سيتها
عرش ،فإن نيات االستيالء عىل هذه املدينة تعود إىل فرتات أقدم بكثري؛ فالتاريخ يفصح لنا عن عدد من الحمالت العسكرية التي ّ
مختلف القوى اإليبريية عىل املدينة طوال القرنني الثالث عرش والرابع عرش امليالديني.

سقطت سبتة بأيدي الربتغاليني سنة 818هـ1415 /م ،وبسقوطها بدأت صفحة جديدة من تاريخ هذه املدينة .لقد كان سقوطها

مأساة كربى بالنسبة إىل املغاربة ،ما زالت لم تدرس يف كل أبعادها.

Braga, p. 23.
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فقد أضحى املغرب بعد ذلك ِ
ئت عيناه" اللتان كان ّ
يطل بهما عىل عالم حوض البحر األبيض املتوسط،
"م ْثل العمالق الذي ُف ِق ْ

وحرم بذلك من التواصل مع محيطه املتوسطي ،وانكفأ عىل نفسه لينشغل بفتنه الداخلية عن املجال الحيوي املتوسطي ،وانقطعت

السبل التي كان يمكن أن تصله بالنهضة التي اعتملت يف أوروبا يف القرون الثالثة الالحقة .وأدى احتالل املدينة إىل أفول نجمها بعدما

محج تجار أوروبا والعالم ،وتحولت إىل مجرد ثكنة عسكرية ،تعيش عىل نفقة الربتغال ،وأصبحت مصاريف تحصينها والدفاع عنها
كانت
ّ
تثقل كاهل الخزينة الربتغالية(.((7

بحريا
حصارا
ولم يقترص الضياع عىل سبتة بمفردها .بل إن التفوق البحري للدول اإليبريية ،بما فيها الربتغال ،جعلها تمارس
ً
ً

صليبيا عىل الساحل املغريب املتوسطي .ونتج من ذلك انغالق السوق الكبرية التي كانت تتنفس منها التجارة واالقتصاد املغربيان.
ً

إن ضياع سبتة تاله حرمان املغرب من شاطئه املتوسطي ،وضياع مليلية ومراكز أخرى عىل الساحل نفسه .ولم تستطع الدولة

املغربية ال يف املرحلة األخرية من حكم املرينيني ،وال يف عهد الوطاسيني ،وال يف عهد السعديني أن تعيد للمغرب مركزه وحضوره يف البحر

ً
مجال لنشاط جديد ،إال ما كان من حركة الجهاد
املتوسط .ولم تستطع أن تعوض الضياع الحاصل من جراء ضياع سبتة ،وال أن توجد

(((7
كثريا من الواجهة األطلسية لسببني رئيسني :أولهما
البحري الذي قامت به جماعات من املتطوعني  .وبالجملة فاملغرب لم يستفد ً

تقنيا ،وقلة استعدادها ملنافسة البحرية األوروبية اآلخذة يف التطور والتوسع واخرتاق البحار العاملية
تدهور البحرية املغربية وتخلفها ً

الكربى ،وثانيهما حصار الربتغال وإسبانيا وعدوانهما املتواصل طوال القرنني السادس عرش والسابع عرش عىل شواطئ املغرب األطلسية.

Paviot, pp. 428-432.
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ترجمة أمني األيويب

الدولة :نظريات وقضايا

ترجمة لكتاب The State: Theories and Issues

صــدر عــن سلســلة "ترجــان" يف املركــز العــريب

لألبحــاث ودراســة السياســات كتاب الدولــة :نظريــات
وقضايــا ،وهــو ترجمــة أمــن األيــويب العربيــة

لكتــاب  The State: Theories and Issuesالــذي حــرره
ِ
ليســر وديفيد مارش
باإلنكليزيــة كولِن هــاي ومايكل

عا مــن آراء مجموعــة من
.يعــرض الكتــاب نطاقًــا واســ ً
املرجعيات األكادميية يف مضامر العلوم السياســية،

ومقاربات نظرية رئيسة متباينة لدراسة الدولة ،إضاف ً
ة

إىل القضايــا البــارزة املتنــازع عليهــا يف مــا يتعلــق

بالعوملة ،واألشــكال الجديدة للحكم ،والتغيري الحاصل
يف الحدود ما بني العمومي والخصويص.

يتألــف هذا الكتاب ( 544صفحة بالقطع الوســط ،موثقًا
فصل وخامتة.
ً
ومفهرسا) من مقدمة واثني عرش
ً

*Bilal Mohammed Shalash | بالل محمد شلش

 عــن إنهــاء املقاتــل الفلســطيني:إثبــات وإســكات
 كانــون- 1948  مايــو/ أيــار15( "ســع ًيا لـ "الضــم
) يف نصــوص قاســم الرميــاوي1949  ينايــر/الثــاين
"عــن "الجهــاد املقــدس
Proving and Silencing: How Palestinian Fighters Ended
"Annexation" (15 May 1948 – January 1949) in the
writings of Qassem Al Rimawi on al-Jihad al-Muqaddas
 من ســعي اململكة،1949-1947  القوة الفلســطينية األبرز يف حرب،"تبحث هذه الدراســة يف موقــف "الجهاد املقدس

ونها قاسم
ّ األردنية الهاشــمية لض
ّ  اســتنادًا إىل مصاد َر أولية مخطوطة ومنشــورة د،م بقية فلســطني الوســطى إليها
 وتبني الدراســة تأريخ الرمياوي للوقائع يف. عىل فرتات زمنية متباعدة، أحد أبرز قادة الجهاد املقدس،محمد الرمياوي

 يبحث فيها، مــن خالل ع ّينة مختارة، وتعمد إىل فحص تطور رسد الرمياوي مع الزمن،نصوصــه املبكّــرة ونصوصه املتأخرة
 وبهذا سرتكز الورقة أيضً ا عىل عملية اإلنتاج التاريخي.عن فعل "اإلســكات" الذي مارســه الرمياوي يف نصوصه املختلفة

ن جز ًءا أساســيًا من
ّ  وتخلص الدراســة إىل أ.ملوقــف الجهاد املقدس بالبحث يف عملية إنتاج نصوص الرمياوي وظروفها
 نظ ًرا إىل، أُســ ِكت يف املصادر التاريخية املختلفة،خصوصا
 وتجربة املقاتلني الفلســطينيني،ما
ً
ً  عمو1949-1947 تاريخ حرب

.التحوالت السياسية التي تلت الهزمية

 امللك عبد الله بن الحســن، اململكة األردنية الهاشــمية، قاســم الرميــاوي، الجهاد املقدس، النكبة:كلــات مفتاحية

.املؤسس

This paper studies the position of al-Jihad al-Muqaddas, the most prominent Palestinian force in the 1947-1949
war, on Jordanian attempts to annex the remainder of central Palestine. It draws on primary written sources
written at various points by one of the organisation's most prominent leaders, Qassem Mohammad Al Rimawi. It
does not limit itself to laying out Rimawi's account of events in his earlier and later writings, but attempts to trace
how his narrative develops over time through a selected sample, looking for the "silencing" that Rimawi engages
in in his various works. The paper thus also focuses on how the history of al-Jihad al-Muqaddas's position was
produced through Rimawi's writings and the circumstances under which they were written. It concludes that a
key part of the history of 1947-1949 generally and the experience of Palestinian fighters specifically has been
silenced in various historical sources because of later political developments.
Keywords: al-Jihad al-Muqaddas, Qassem Al Rimawi, Hashemite Kingdom of Jordan, King Abdullah
Bin Hussein I.
.* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

A researcher at the ACRPS, Amman, Jordna.
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مقدمة
ِ
املستعمر الربيطاين عنها بحلول  15أيار /مايو  ،1948لتبدأ مرحلة جديدة من حرب
دخلت القوات العربية إىل فلسطني بعد جالء

خصوصا
وتقيده بسقف الجيوش العربية وقرارها،
 ،1949-1947كانت السمة األبرز فيها
ً
ً
عسكريا انحسار الفعل العسكري الفلسطيني ّ
بعد فقدان الفلسطينيني قادتهم العسكريني األبرز ،باستشهاد عبد القادر موىس الحسيني ( 8-1910نيسان /أبريل  )1948وحسن عيل

سالمة ( 2-1913حزيران /يونيو  ،)1948وفقدانهم معظم مدنهم املركزية التي انهار بسقوطها جزء كبري من التشكيالت العسكرية
الفلسطينية ،التي تأسست ونضجت عىل مدار شهور االشتباك يف مرحلة الحرب األوىل (كانون األول /ديسمرب  - 1947أيار /مايو .)1948

ً
تماسكا ،لحظة دخول الجيوش العربية فلسطني ،القوة العاملة يف القطاع الرشقي
كانت القوة العسكرية الفلسطينية األبرز واألكرث

ً
تماسكا رغم خسارتها قائدها املؤسس،
من فلسطني الوسطى ،وهي القوة التي عرفت بالجهاد املقدس .وبقيت هذه القوة األكرث
ٍ
لجزء أسايس من جنودها النظاميني يف معارك نيسان /أبريل  -أيار /مايو التي جرت يف أحياء القدس ،ويف املناطق املجاورة،
وخسارتها
وخصوصا معارك الدفاع عن القدس ،ومعارك التصدي للهجمات الصهيونية عىل طريق القدس  -يافا التي ابتدأت بعملية "نحشون"
ً
الصهيونية يف مطلع نيسان /أبريل  ،1948وأتبعت بعمليات عسكرية صهيونية متتابعة استهدفت استكمال احتالل القرى املجاورة لهذا
لم شمل القوات املفككة إثر احتالل املدن املركزية،
الطريق الرئيس .كما نجحت قوة الجهاد املقدس هذه يف تعزيز عديدها من خالل ّ

كليا بسقوط اللد والرملة وجوارهما.
وآخرها قوات القطاع الغريب يف املنطقة الوسطى التي كان يقودها الشهيد سالمة ،وانهارت ً

بدخول الجيوش العربية إىل فلسطني ،سيطر الجيش العريب (األردين) عىل مناطق وجود الجهاد املقدس يف القطاع الرشقي

من املنطقة الوسطى ،فسيطر ً
أول عىل مناطق القدس ورام الله ،واستكمل الحقًا سيطرته الكلية عىل مناطق بيت لحم والخليل ،بعد

انسحاب قوات الجيش املرصي منها .وفرضت الحكومة األردنية سلطة حكم عسكري عىل املناطق الخاضعة لقواته منذ أيار /مايو

 ،1948أتبعها بإجراءات عملية عىل األرض ،تجاوزت صالحيات الحكم العسكري التي فرضتها الجيوش العربية األخرى ،و ُفهم منها
رسميا بعد اإلعالن عن
وجود رغبة أردنية يف السيطرة الكاملة عىل بقية فلسطني ،وإتباعها للمملكة األردنية الهاشمية ،وهذا ما سيثبت
ً

ضم بقية فلسطني إىل اململكة يف  24نيسان /أبريل .1950
ّ

لم َ
يحظ بكثري من االهتمام البحثي ،موقف القوات الفلسطينية التي كانت تخضع مبارشة للهيئة العربية العليا من اململكة األردنية
الهاشمية ،ملكها وجيشها ،قبل أيار /مايو وبعده ،باهتمام بحثي ٍ
واف ،وكذلك الشأن بالنسبة إىل موقفها من الخطوات التدريجية التي
وأيضا موقف عموم الفلسطينيني من قرار "الضم" ،عىل الرغم من األثر الكبري لذلك يف
اتخذها األردن إلتباع بقية فلسطني للمملكةً ،

أول ،واحتمالية تأثريه يف استمرارية املقاومة الفلسطينية املس ّلحة بوصفها ً
مستقبل فلسطني ً
فعل ّ
منظ ًما ،مع استثناءات محدودة جاءت

يف سياقات مختلفة ،أبرزها كتابات أبناء بقية عصبة التحرر الوطني الذين أبرزوا اعرتاض بقية العصبة عىل قرار "الضم" ،وكتابات بعض

الشخصيات املعارضة للنظام األردين آنذاك((( ،وكذلك بعض الكتابات البحثية التي أتت بشكل متأخر إثر حوادث أيلول /سبتمرب ،1970
ورصاع منظمة التحرير الفلسطينية مع النظام األردين(((.

من أبرزها مذكرات الضابط األردين ،وحاكم القدس العسكري السابق ،عبد الله التلُ ،ينظر :عبد الله التل ،كارثة فلسطني :مذكرات عبد الله التل قائد معركة
1
القدس ،ط ( 2كفر قرع :دار الهدى ،)1990 ،ص .583-581 ،406-367

من أبرزها :عصام سخنيني" ،ضم فلسطني الوسطى إىل رشق األردن  ،"1950-1948شؤون فلسطينية ،العدد ( 40كانون األول /ديسمرب  ،)1974ص .83-56
2
وسبق ظرف أيلول /سبتمرب  1970رصاع نارصي – أردين ،انبثقت يف جوه نصوص تطرقت إىل الضم بشكل جزيئ ،منها :جمال حمدان" ،األردن دولة :دراسة يف الجغرافيا
السياسية" ،الكاتب ،العدد ( 70كانون الثاين /يناير  ،)1967ص .40-21
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

تبحث هذه الدراسة يف موقف قوات الجهاد املقدس من اململكة األردنية الهاشمية ،ملكها وجيشها ،وموقفها من عملية الضم.

دونها قاسم محمد الريماوي ( )1982-1918أحد أبرز مؤسيس وقادة قوات
وهي مؤسسة عىل قراءة ملصادر أولية مخطوطة ومنشورة ّ
الجهاد املقدس(((  .وستتجاوز الدراسة بيان تأريخ الريماوي للحدث ،وبيان مواقفه املختلفة يف نصوصه ّ
املبكرة ونصوصه املتأخرة،

عينة مختارة ،يبحث فيها عن فعل "اإلسكات" الذي مارسه الريماوي يف نصوصه
لفحص ّ
تطور رسد الريماوي مع الزمن ،من خالل ّ
املختلفة وأسباب ذلك .ولن تقترص الورقة ،متأثرة بطرح مايكل رولف ترويو((( ،عىل االهتمام بتأريخ الريماوي للحدث ،وإنما سرتكز
أيضا ،من خالل بعض النماذج ،عىل عملية اإلنتاج التاريخي له ،بالبحث يف عملية إنتاج نصوص الريماوي وظروف إنتاجها.
ً

ففعل اإلسكات ،كما يوضح ترويو ،ال يقترص عىل لحظة واحدة ،هي لحظة صنع املصادر ،وإنما قد يوجد يف لحظات أخرى ،كلحظة

صنع األرشيف ،حال جمع الوقائع ،ولحظة صنع الرسديات ،ولحظة صنع التاريخ ،أي لحظة الداللة املستعادة .وسبق طرح ترويو اهتمام
املدرسة املنهجية الفرنسية بتأكيد رضورة إخضاع املصادر األولية لعمليات نقد داخيل وخارجي((( .وتتضاعف أهمية عمليات النقد هذه يف
تقييدا أو
الحال التي تكون فيها النصوص مؤسسة عىل الذاكرة ،املتأثرة
تشويها بالسياقات التاريخية لحظة استعادة الوقائع(((.
ً
ً

بواكري قاسم الرمياوي والجهاد املقدس
'إن خري عدة ومقاومة هي أن نتس ّلح ،لنأخذ
"ويف مساء ذلك اليوم ،حرض عبد القادر إىل البيت ،واجتمع بنا ،وقالّ :
االستقالل بالقوة .وإ ّنني أطلب إليكما الحضور إىل بيتي؛ ألع ّلمكما صنع املتفجرات والقنابل .نحن ال نريد طال ًقا أو
احتجاجا ،بل نريد أن نحاربهم بمثل سالحهم' .وبالفعل ،أخذنا نرتدد عليه ،وتع ّلمنا كيفية صنع بعض املتفجرات"(((.
ً

توثّق هذه الكلمات بواكري عالقة عبد القادر الحسيني بقاسم الريماوي خالل ثورة فلسطني الكربى  .1939-1936فبينما كان

الريماوي يف مرحلته النهائية يف املدرسة الرشيدية ،أغلق هو وزمالءه أبواب مدرستهم ،وخرجوا يف تظاهرة بمناسبة ذكرى وعد بلفور

بتاريخ  2ترشين الثاين /نوفمرب  ،1935فقمع الجند الربيطانيون التظاهرة .وبعد تفريقها ،اعتقلوا الريماوي وزميله فريد أحمد العوري

محتجا ،وأسفر تدخّ له عن إطالق رساحهما ،ويف
()1936-1915؛ التهامهما باملسؤولية عن التظاهرة .هنا تدخل عبد القادر الحسيني
ً
املساء كان االجتماع الذي وصفه الريماوي أعاله مؤذ ًنا بصلة لن تنقطع.

ولد قاسم محمد الريماوي يف قرية بيت ريما ،الواقعة شمايل غرب رام الله ،يف  11كانون الثاين /يناير  ،1918بعد أيام من سقوط

القدس وجوارها بأيدي القوات الربيطانية املحتلة التي اتخذت من قواعدها يف مرص منطلقًا لهجومها عىل فلسطني فعموم بالد الشام،
السور القديم :نصوص قاسم الريماوي عن الجهاد املقدس ،تحقيق ودراسة سيصدر
3
يعمل الباحث عىل إعداد هذه النصوص وتحقيقها للنرش يف كتاب داخل ُّ
ضمن سلسلة "ذاكرة فلسطني" عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
4

يقارن بـ:

Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past Power and the Production of History (Bosten: Beacon Press books, 1995), pp. 24-26.

ُينظر :النقد التاريخي يشمل :النجلو أوسينوبوس :املدخل إىل الدراسات التاريخية ،بول ماس :نقد النص ،إمانويل كنت :التاريخ العام ،ترجمها عن
5
الفرنسية واألملانية عبد الرحمن بدوي ،ط ( 4الكويت :وكالة املطبوعات.)1981 ،

شحيد ،سلسلة
يوجد اهتمام بحثي كبري يف التاريخ والذاكرة ،ومن أبرز ما يمكن مراجعته يف هذا املوضع :جاك لوغوف ،التاريخ والذاكرة ،ترجمة جمال
6
ّ
ترجمان (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2018 ،؛ بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة جورج زينايت (بريوت :دار الكتاب الجديد
املتحدة.)2009 ،
قاسم الريماوي" ،مخطوط الشهيد عبد القادر الحسيني" ،مخطوط محفوظ يف أرشيف مرشوع توثيق وبحث القضية الفلسطينية التابع للمركز العريب لألبحاث ودراسة
7
السياسات ،مخطوط رقم  /1د.
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بعد فشل القوات العثمانية وحلفائها يف اتخاذ فلسطني قاعدة أمامية للهجوم عىل مرص فشمال أفريقيا .وكعادة بعض أهل بلدته ،التحق

الريماوي بالتعليم الحكومي ،فأنهى االبتدائية ثم اإلعدادية والثانوية يف الكلية الرشيدية والكلية العربية يف القدس ،لينتقل بعد حصوله
عىل الشهادة الثانوية يف عام  1936للعمل
ضد االحتالل
محاسبا يف دائرة الربيد العامة((( ،بالتوازي مع اندالع ثورة الفلسطينيني الكربى ّ
ً
الربيطاين ،ثورة .1939-1936

شهدت هذه الثورة بدء صعود نجم عبد القادر الحسيني ،كما شهدت بواكري هذه الثورة أول إشارات لتكون العالقة بني عبد القادر

بي .بعد أشهر من هذه الحادثة ،كانت القدس عىل موعد مع حدث استثنايئ ،إذ نفّذ سامي إبراهيم
الحسيني والريماوي كما سبق ْ
أن ّ
األنصاري ( ،)1936-1918وبهجت عليان أبو غربية ( ،)2012-1916محاولة الغتيال مفتش الرشطة آالن سيجرست Alan Edward

 ،Sigristيف  12حزيران /يونيو  .1936وبينما كان األنصاري وأبو غربية يفرغان ذخرية مسدسيهما يف الهدف ،باغتت األنصاري رصاصة
مرافق سيجرستُ ،
فأصيب بجراح انسحب عىل إثرها من املكان بمساعدة أحد املارة((( .لم يكن املار املجهول يف مذكرات أبو غربية،
إال قاسم الريماوي الذي كان عىل موعد مع اعتقال جديد ،لكن هذه املرة بتهمة محاولة اغتيال سيجرست إلنقاذه األنصاري ونقله

مدافعا عن
مديرا للحزب العريب يف القدس،
(استشهد الحقًا يف املستشفى) .وهنا ،يحرض من جديد عبد القادر الحسيني الذي صار
ً
ً
ِ
تمض أيام قليلة عىل حادثة اغتيال سيجرست،
الريماوي ،من خالل تجنيد املحامني له ،إىل أن ُأفرج عنه لعدم ثبوت التهمة( .((1ثم لم

حتى استشهد فريد العوري ،رفيق الريماوي يف االعتقال األول ،يف أثناء تصنيعه قنبلة بهدف استخدامها يف الثورة(.((1
الصورة ()1

الصف األمامي من اليمني :قاسم محمد الريماوي ،عبد القادر موىس كاظم الحسيني ،كامل عبد الرحمن عريقات.
تصوير :خليل رصاص ،بلدة بديا ،كانون الثاين /يناير  .1948املصدر :أرشيف الهاغاناه.

"معايل الدكتور قاسم بن محمد الريماوي" ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ( 1كانون الثاين /يناير  ،)1963ص 26؛ يعقوب العودات ،من
8
أعالم الفكر واألدب يف فلسطني (القدس :دار اإلرساء ،)1992 ،ص .224

بهجت أبو غربية ،مذكرات املناضل بهجت أبو غربية  :1949-1916يف خضم النضال العريب الفلسطيني (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،)1993 ،
9
أيضا:
وينظر ً
ص  .75ولتفصيالت عملية االغتيال ُينظر الصفحات77-72 :؛ ُ
"Matthew Hughes, "A History of Violence: The Shooting in Jerusalem of British Assistant Police Superintendent Alan Sigrist, 12 June 1936,
Journal of Contemporary History, vol. 45, no. 4 (October 2010), pp. 725-743.

10

الريماوي.

 11استشهد فريد أحمد العوري يف مطلع حزيران /يونيو  ،1936أثناء إعداده عبوة ناسفة يف منزل يف وادي الجوز يف القدس ،بهدف استخدامها يف الثورةُ ،ينظر :دفار2 ،
حزيران /يونيو  ،1936ص [ .7بالعربية]
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مع قرب انتهاء معارك الحرب العاملية الثانية ،بدأ الفلسطينيون يف السعي إىل إعادة تأسيس قواهم السياسية املنهارة خالل أعوام

الثورة ثم الحرب العاملية ،وكان الحزب العريب عىل رأس هذه القوى .ومع بعث الحزب العريب من جديد ،اختري الريماوي ليشغل منصب

مقر القيادة الرئيس للحزب .كما ساهم يف تحرير صحيفة الوحدة ،الناطق غري الرسمي باسم الحزب (-1945
مدير مكتبه يف القدسّ ،
 ،)1947وهو ما زاد من حضوره الذي سيؤهله لدوره املقبل مع الحسيني لحظة استقراره يف مرص.

النصوص املبكرة :قاسم الرمياوي املقاتل
ً
أطفال ،وهو بلباس املناضلني والسالح
"الصورة التي ال ُتمحى من الذاكرة عن قاسم الريماوي هي تلك التي رأيناها
عىل صدره .كان يف 'الجهاد املقدس' مع املرحوم عبد القادر الحسيني ،وكان من أبرز رجاله .وظ ّلت صورته ،مثل صورة
عبد القادر وفوزي القاوقجي وسعيد العاص وغريهم من املجاهدين ،عالمة من عالمات الذاكرة الفلسطينية"(.((1

بعدما تويف الريماوي ،كان أبرز ما اس ُتذكر به ،كما يف مقالة "أبو حاتم" إلبراهيم أبو ناب( ،((1صورته كقائد يف "الجهاد املقدس"،

نادرا ،عمله الوزاري يف عدد من الحكومات األردنية ،ودوره النيايب خالل
مقرب من قائده عبد القادر الحسيني .وال ُيستحرض اليوم ،إال ً
ّ

دورات متعددة ملجلس النواب األردين ،وعمله الجامعي ،وعمله يف املؤسسات والهيئات املختلفة التي شغل فيها مناصب عدة بعد نهاية
أيضا يف األدبيات
قائدا يف الجهاد املقدس ،هو أبرز ما يحرض ً
الحرب ،ونهاية "الجهاد املقدس" .هذا الحضور للريماوي ،أي حضوره ً

قديما وحدي ًثا،
وتعد بعض نصوصه ،املنشورة أو املخطوطة ،املصدر األبرز لكل ما ُكتب عن الجهاد املقدس
املتعلقة بتاريخ فلسطنيّ .
ً

خصوصا بعد استخدام عيىس خليل محسن ،يف كتابه عن عبد القادر
أو املتع ّلقة بنشاط قائده املؤسس عبد القادر الحسيني وسريته،
ً

الحسيني فلسطني األم وابنها البار عبد القادر الحسيني ،مخطوط قاسم الريماوي عن الحسيني ،فعادت الكثري من املصادر الالحقة
ً
وسيطا.
مرجعا
إىل نص املخطوط باستخدام نص محسن بوصفه
ً

نشط الريماوي ،كما يروي ،مع الجهاد املقدس منذ لحظته األوىل .وتبدأ هذه اللحظة مع استقرار عبد القادر الحسيني يف مرص،

بعد قدومه إليها من الحجاز ،مع انتهاء الحرب العاملية الثانية يف شباط /فرباير  ،1946إذ قرر الحسيني العمل من جديد عىل تأسيس
ً
واستكمال لثورتها املاضية .وتضاعف هذا الجهد إثر قدوم الحاج أمني الحسيني
رسي استعدا ًدا ملعركة فلسطني املقبلة،
تنظيم عسكري ّ

ً
مسؤول عن الشؤون العسكرية يف الهيئة،
إىل مرص يف أواخر أيار /مايو  ،1946وتشكيل الهيئة العربية العليا ،فأصبح عبد القادر الحسيني

وهو ما مكّنه من إتمام بنائه التنظيمي الجديد(.((1

رسميا إال بتوقيع آخر اتفاقيات الهدنة يف رودس،
بحلول  1كانون األول /ديسمرب  ،1947بدأت أوىل رشارات الحرب التي لن تنتهي
ً

بني الكيان الصهيوين الناشئ تحت اسم "دولة إرسائيل" وسورية ،يف  20تموز /يوليو  .1949ومع انطالقة هذه الرشارة ،بدأت تشكيالت
ً
دفاعيا يف أيام االشتباك األوىل .وعمل الريماوي خالل هذه املرحلة عىل تنسيق
عسكريا
نشاطا
الجهاد املقدس ،وبعض خالياه املؤسسة،
ً
ً

قر للقدس من الهيئة العربية العليا واللجنة العسكرية العربية،
إسناد منطقة القدس باملجاهدين من قضاء رام الله ،وكذلك نقل السالح املُ ّ
12
13

إبراهيم أبو ناب" ،أبو حاتم" ،الرأي (األردن) ،1982/5/1 ،ص .19

املرجع نفسه.

الريماوي" ،مخطوط الشهيد" ،دفرت رقم 4؛ قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")3الدستور ،1972/8/21 ،ص 4؛ محمد عزة
14
دروزة ،مذكرات محمد عزة دروزة سجل حافل بمسرية الحركة العربية والقضية الفلسطينية خالل قرن من الزمن 1404-1305ه1984-1887 /م ،مج ( 5بريوت :دار
الغرب اإلسالمي ،)1993 ،ص .593
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إىل أن عاد عبد القادر الحسيني إىل فلسطني ليؤسس قوة عسكرية شبه نظامية ،تركزت يف املنطقة الرشقية من القطاع األوسط من
فلسطني ،وقد توجهت اللجنة العسكرية العربية العليا ،يف شباط /فرباير  ،1948إىل إقرار عبد القادر الحسيني عىل قيادته ،وإقرار رفيقه

يف اإلعداد األخري حسن سالمة لقيادة املنطقة الغربية من القطاع األوسط .أما بقية القطاعات وحاميات املدن ،فأوكلت إىل قادة عرب،
ُأسندوا يف كثري من املراحل بقادة محليني ،كانوا يف مرحلة من املراحل وفقًا لنص الريماوي ،من النواة الصلبة لتنظيم الحسيني الجديد.
نجح عبد القادر الحسيني وقواته النشطة يف القطاع الرشقي من املنطقة الوسطى ،خالل األشهر األوىل من الحرب ،يف تنفيذ

داعيا األهايل
سلسلة عمليات دفاعية وهجومية ،وخالل أشهر االشتباك هذه ،كان الريماوي إىل جوار الحسيني يف جوالته املحلية،
ً

إىل القتال ،والتوحد خلف البندقية ،أو يف التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية املختلفة ،أو يف رحالته الخارجية للتنسيق أو طلب
الدعم من اللجنة العسكرية العربية العليا التي أصبحت املرجع األول ومحدد االسرتاتيجية العامة للقوات النشطة يف فلسطني ،منازعة

أسايس عبد القادر الحسيني
الهيئة العربية العليا ،وقائدها الحاج أمني الحسيني ،السيطرة عىل القوات املحلية التي كان يرتأسها بشكل
ّ

وحسن سالمة.

كانت قرية القسطل أبرز املناطق املستهدفة يف العملية الصهيونية "نحشون" يف مطلع نيسان /أبريل  ،((1(1948وهي بلدة

مرتفعة تسيطر عىل طريق القدس  -يافا ،كجزء من املخطط الصهيوين للسيطرة عىل جميع املواقع العربية املهددة لطريق إمداد األحياء
الصهيونية يف القدس .سقطت البلدة يف  4نيسان /أبريل  ،1948بينما كان الحسيني ورفيقه الريماوي يف دمشق ،لالجتماع إىل الهيئة

العربية العليا واللجنة العسكرية العربية ،وغادر الحسيني االجتماع الذي احتلت قصته ،وقصة قوة الجهاد املقدس وقائدها الحسيني،
كبريا من نصوص الريماوي عن الجهاد املقدس.
مع اللجنة العسكرية العربية،
موقعا ً
ً

شهيدا عىل أرضها يف  8نيسان /أبريل
عاد الحسيني إثر ذلك إىل القدس ،لتبدأ معركة استعادة القسطل التي انتهت بسقوطه
ً

جديدا لقوة الجهاد
عاما
 .1948وبفراق الحسيني ،بقي الريماوي
ً
وحيدا ،بعدما تقرر تعيني خالد رشيف الحسيني (ً )1951-1910
ً
قائدا ً

مقر القيادة إىل القدسً ،
تحول
مقر عبد القادر السابق يف بلدة بريزيت .أما الريماوي ،فإ ّنه ّ
بدل من اعتماد ّ
املقدس ،وقرار األخري نقل ّ
ً
املقر العام يف القدس ،وعن قوة الجهاد املقدس التي
مستقل
بالفعل ،بعد هذه اللحظة ،إىل قائد قوات بريزيت ،وخاض معاركه
تقريبا عن ّ
ً

استقرت يف مواقع أخرى كبيت لحم.

وخالل األشهر التالية الستشهاد الحسيني ،شارك الريماوي يف عدد من املعارك األساسية ،عىل رأسها معارك باب الواد يف

أيار /مايو ،وكذلك معارك رأس العني التي سقط فيها رفيق الحسيني يف قيادة القوات املحلية ،حسن سالمة .كما عمل الريماوي،
لم شمل شتات قوات حسن سالمة ،بعد تنسيق جهده مع القوات
من موقعه يف ّ
مقر قيادة قوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،عىل محاولة ّ
العراقية التي دخلت فلسطني مع الجيوش العربية األخرى ،بعد  15أيار /مايو .1948

ً
تنفيذا لخطتهم الهجومية" ،الخطة دالت" ،وهدفت هذه العمليات
 15أطلق الصهاينة ،مع أواخر آذار /مارس ومطلع نيسان /أبريل  ،1948سلسلة عمليات عسكرية،
(عملية نحشون ،وعملية هارئيل ،وعملية يبويس) إىل احتالل املواقع العربية الرئيسة يف القدس ويف الطريق املؤدية إليها ،لك ّنها لم تحقق ،يف كثري من األحيان ،غاياتها
بدو  -النبي صمويل .حول العمليات الصهيونية يف
النهائية ،ومنيت بالفشل عىل أبواب بعض القرى والبلدات الفلسطينية ،وكان أبرز فشل منيت به عملية يبويس يف منطقة ّ
نيسان /أبريل يف منطقة القدسُ ،ينظر :عارف العارف ،النكبة :نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود  ،1949-1947الجزء األول ،من قرار التقسيم  1947/11/29إىل
بدء الهدنة األوىل ( 1948 /6/11بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2012 ،ص 287-281 ،273 ،186-176؛ يهودا سلوتسيك ،تاريخ الهاغاناه :القسم الثالث :من
النضال إىل الحرب ،مج ( 2تل أبيب :عام عوفيد[ )1972 ،بالعربية] ،ص 1579-1575؛ ألون كاديش وموشيه أرنولد (محرران) ،معارك يبويس (تل أبيب :دار نرش وزارة
الدفاع[ .)2008 ،بالعربية]
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عالقة التنسيق هذه مع القوات العراقية التي ُأسست ،كما ورد يف نصوص الريماوي ،عىل ثقة متبادلة ،رادفتها عالقة متوترة يف

ضم بقية فلسطني
أحيان ،وسيئة يف كثري من األحيان ،مع القوات األردنية،
ً
خصوصا مع بدء النشاط اإلداري املؤسس للمرحلة التالية؛ مرحلة ّ
الخاضعة لسيطرة هذه القوات إىل اململكة األردنية الهاشميةُ .
وأسست هذه العالقة السيئة عىل إرث ممتد من العالقات املتوترة بني امللك

عبد الله األول بن الحسني ( )1951-1882والحاج "محمد أمني" طاهر الحسيني ( ،)1974-1897وتفاقمت مع استشعار الريماوي ،وأنصار
عموما ،مساعي األردن للقضاء عىل أي وجود لكيان فلسطيني مستقل ،أو قوة فلسطينية عسكرية منظمة.
الهيئة العربية العليا
ً

ُ
مقر قوة الجهاد املقدس يف بلدة بريزيت ،يف كانون الثاين /يناير ،1949
أسدل الستار عىل هذا التوتر بقرار الجيش األردين احتالل ّ
الشد والجذب ،يرسد الريماوي تفصيالتها يف بعض نصوصه املحققة هناُ .
أيضا عىل تجربة
بعد حوادث وجوالت من
وأسدل الستار ً
ّ

عموما ،لريحل الريماوي عىل إثرها إىل القاهرة ،يف عام  ،1949ويستقر إىل جوار
الريماوي يف الجهاد املقدس ،وتجربة الجهاد املقدس
ً

سكرتريا لحكومة عموم فلسطني.
الحاج أمني الحسيني ،ويعمل
ً

تقريرا إىل الحاج أمني الحسيني،
قدم
ظن أ ّنه أول نصوصه عن تجربة الجهاد املقدس؛ إذ ّ
دون الريماوي ما ُي ّ
ويف هذه املرحلةّ ،
ً

يقع يف أربعني صفحة ّ
خاصا بالذكر موقف قيادة
خطها الريماوي بيدهّ ،
تمت أثناء قيام معركة فلسطنيً ،
مقد ًما ما أسماه "األعمال التي ّ

'الجهاد املقدس' ،من بعد استشهاد عبد القادر الحسيني ،وكيف حالت الرتتيبات التي ا ّتبعوها بيني وبني قيام سيادة مطلقة للهيئة العربية
العليا يف فلسطني"(.((1

الصورة ()2

الصف األمامي من اليسار :قاسم محمد الريماوي ،عبد القادر موىس كاظم الحسيني ،كامل عبد الرحمن عريقات ،مالك الحسيني
تصوير :خليل رصاص ،بلدة بديا ،كانون الثاين /يناير  .1948املصدر :أرشيف الهاغاناه.

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،بتاريخ  ،1949محفوظ يف أرشيف مرشوع توثيق ودراسة القضية الفلسطينية التابع للمركز العريب
16
قاسم الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
لألبحاث ودراسة السياسات ،ص .1
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شد وجذب ،وشعور باليأس من الحكام والسياسيني العرب والفلسطينيني ،ومن الجيوش العربية( ،((1انرصف الريماوي
وبعد ّ

للدراسة واستكمال تحصيله العلمي ،فالتحق بالجامعة األمريكية يف القاهرة ،ليتحصل ،يف عام  ،1952عىل شهادة البكالوريوس يف
متأثرا كما يبدو بمرارة الفقد والهزيمة ،فكان
علم االجتماع .كما أ ّنه انرصف إىل الكتابة ،وتدوين تجربته وتجربة عبد القادر الحسيني،
ً

النص الثاين له عن هذه التجربة ،مقالة نُرشت يف صحيفة الجمهور املرصي ،بتاريخ  9نيسان /أبريل  ،1951بمناسبة ذكرى استشهاد
عبد القادر الحسيني ،نُرش فيها موجز لخطة األهداف؛ الخطة املركزية التي ّ
خطها عبد القادر الحسيني ،ليبدأ فيها املعركة يف فلسطني،

من أجل مواجهة قرار األمم املتحدة بتقسيمها.

عازما عىل تأليف كتاب كامل يعرض فيه
وإضافة إىل هذه املقالة ،يتضح من األوراق املتوافرة بني يدي الباحثّ ،
أن الريماوي كان ً

ً
مسودة أوىل
سرية عبد القادر الحسيني ،ووضع لذلك
دون الريماوي بخط يده ّ
قسم فيه الكتاب إىل تسعة محاور رئيسةّ ،
هيكل ً
أولياّ ،
ملعظمها يف مجموعة من الدفاتر واألوراق.

النصوص املتأخرة :لحظة قاسم الرمياوي السيايس الفلسطيني /األردين
ولكن أبا حاتم فاجأنا بعد عام  1949بتغيري الصورة؛ فحينما
"كان من املمكن أن تتجمد الصورة يف الذاكرة عند ذاك،
ّ
ِ
يكتف بالحديث عن أيام
اضطر إىل ترك سالحه ،والنزول من عىل جبال فلسطني ،لم يجلس عىل أكاليل غاره و[لم]

ولكن
زمان ،بل ذهب إىل جامعة كولومبيا [ ]...وحينما التقيته بعد عودته ،كان صوته هاد ًئا كأنما ذهب منه العنفوان.
ّ
أن الفكر يأيت ً
يتحول هذا الفكر إىل ممارسة
أول ،عىل أن
العنفوان يف الحقيقة كان قد انتقل إىل عقله ،بعد أن أدرك ّ
ّ
ودراسات يتم تنفيذها عىل أرض الواقع"(.((1

لم يطل مقام قاسم الريماوي يف مرص ،إذ سافر إىل الواليات املتحدة األمريكية ،بعد أن اختارته حكومة عموم فلسطني ليكون

مراقبها يف األمم املتحدة( ،((1واستغل سفره الستكمال دراسته العليا ،فالتحق يف عام  1953بجامعة كولومبيا Columbia University

يف نيويورك ،ليتحصل ً
أول عىل شهادة ماجستري يف اإلدارة والشؤون االجتماعية يف عام  ،((2(1954ثم عىل شهادة الدكتوراه من كلية
املعلمني يف الجامعة  ،Teachers Collegeيف عام .((2(1956

هذا ما وصف به الريماوي شعوره :قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")9الدستور ،1972/10/2 ،ص  .4لك ّنه لم ُي ِش إىل أسباب
17
خصوصا عند الحديث عن عالقاته بقيادة الجهاد املقدس التي خلفت عبد
شعوره باليأس من الفلسطينيني ،ويعكس التقرير املحقق يف القسم األول بعض هذه األسباب،
ً
مقرا ،والتي يتهمها الريماوي بإفشال مساعيه لتثبيت الهيئة العربية العليا ،أو أي كيان فلسطيني آخر ،يف بقية فلسطني التي
القادر الحسيني ،والتي اتخذت من القدس ً
أيضا اختلف مع الحاج محمد أمني الحسيني ،بعد أن أنكر عليه مطالبته بأموال قال الريماوي إ ّنه استدانها
أن الريماوي ً
سيطر عليها األردن .ويشري ذو الكفل عبد اللطيف إىل ّ
(عمان :دار سندباد للنرش،
ورصفها عىل الجهاد ،بأمر من الحاج الحسينيُ ،ينظر :ذو الكفل عبد اللطيف ،مذكرايت :قصة كفاحي من الثورة الفلسطينية إىل حرب ّ 1948
وينظر رسالة الريماوي إىل جمال صالح الحسيني بتاريخ  30أيلول /سبتمرب  ،1949املدرجة يف امللحق الثاين من هذا الكتاب.
 ،)2000ص ُ .251-246 ،229
18

19

أبو ناب ،ص .19

"معايل الدكتور قاسم بن محمد الريماوي" ،ص27؛ العودات ،ص .225

20
Qasim Mohamed Al-Rimawi, "The Role of the Social Worker in Industrial Community Development in Egypt," Master Dissertation,
Columbia University, Social Work, New York, 1954.
21
Qasim Mohamed Al-Rimawi, "Education and the Challenge of Industrialization in Egypt: a Report of a Type B Project," PhD.
;Dissertation, Columbia University, Teachers College, New York, 1956

ونرشت يف بريوتُ ،ينظر:

Qasim Mohamed Al-Rimawi, The Challenge of Industrialization, Egypt (Beirut: United Publishers, 1974).
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رياني /يناثلا نوناكوناك

عائدا إىل القاهرة يف مطلع عام .1957
غادر الريماوي الواليات املتحدة إثر العدوان الثاليث عىل مرص (ترشين األول /أكتوبر ً ،)1956

بدءا من نيسان /أبريل  ،1956عاد الريماوي إىل اململكة األردنية الهاشمية ،ليبدأ
ويف ظل التحوالت السياسية التي حدثت يف األردنً ،
ً
ً
مستغل الخربة والتحصيل األكاديمي اللذين تحصل عليهما يف كولومبيا.
بعيدا عن السالح،
نشاطا
جديدا ،ويصنع صورة جديدة لنفسهً ،
ً
ابتدأ الريماوي نشاطه يف األردن من خالل تو ّليه إدارة رشكة مناجم الفوسفات األردنية املساهمة العامة املحدودة ،منذ عام

سلبيا بالتحوالت السياسية واالنقالب املليك عىل
 1957إىل غاية مطلع عام  .1960وكما يبدوّ ،
فإن حضور الريماوي الجديد لم يتأثر ً

(((2
سيناقش الحقًا.
املعارضة  ،وبدأت تظهر أوىل اإلشارات لتحوالت يف مواقف الريماوي السياسية القديمة ،كما ُ

استبا ًقا لدخول الحياة السياسية يف اململكة األردنية من جديد ،بدأ الريماوي ،كما ُتظهر الوثائق املتوافرة ،يف التواصل مع امللك

جده الذي ُطويت بمقتله الكثري
حسني بن طالل ( )1999-1952الذي ُعرف بوصله الدائم لحبال الود مع معارضيه ،فكيف بمعاريض ّ

من صفحات الخالف واملعارضة السابقة .أرسل يف  28كانون األول /ديسمرب  1960رسالة إىل امللك ،يطلب فيها مساندته أمام الجهاز

الحكومي إلنجاز دراسة ُعرضت عليه من بعثة العمل األمريكية ،لتحليل شؤون األردنيني املبتعثني إىل خارج البالد(.((2

ً
خصوصا .فبعد تعليق
عموما ،واملؤسسة األمنية
مدخل لتجاوز الريماوي العداء القديم مع املؤسسة الرسمية
كانت هذه الرسالة
ً
ً

فورا لكتاب الديوان
امللك عىل الرسالة بتوجيه رئيس الوزراء لالجتماع مع الريماوي ومساعدته يف دراسته ،استجاب رئيس الوزراء ً
(((2
راجيا العمل عىل تنفيذ الرغبة امللكية ،بالتوصية بإعطاء الريماوي شهادة حسن سلوك ،ومنحه
املليك  ،فأرسل إىل وزير الداخليةً ،

أيضا برسعة يف رسالة من وزير الداخلية إىل مدير األمن العام برضورة تنفيذ
التسهيالت الالزمة التي يحتاج إليها( ،((2وهو ما انعكس ً
الرغبة امللكية ،وإعطاء الريماوي شهادة حسن السلوك(.((2

شجعت هذه الرسالة ،واالستجابة الرسيعة لها من الجهات املختصة ،ثم مقابلة امللك للريماوي ،الريماوي ليقدم رسالة أخرى

عرفاه بأ ّنه محاولة لتقديم
للملك ،تعزز صورته بوصفه ً
خبريا ،فكانت رسالته التي أرفقها بتقديم مرشوع مشرتك ،مع املحامي فؤاد خوريّ ،
سعيا لتضييق الفجوة بني املواطنني واملسؤولني( .((2وكما
برنامج عميل لتنفيذ السياسة العامة للمشاركة والتعاون التي دعا إليها امللكً ،

طالبا بيان املطالعة(.((2
وجه الرسالة الثانية ً
أيضا إىل مجلس الوزراء( ((2الذي كتب إىل ّ
اهتم امللك بالرسالة األوىل ،فإ ّنه ّ
ست وزاراتً ،

ع ّلق الريماوي يف حديث عام له ،يف نيسان /أبريل  ،1960عىل هذه الفرتة ،فأشار إىل أ ّنه مع فرض األحكام العرفية ،واعتقال عدد من األشخاص ،لم يحاول التوسط
22
ويظهر هذا الحديث
ألحد .وأضاف أ ّنه بعد زوال األحكام أصبح كل واحد يطبقها عىل نفسه يف سبيل صالح األردن واستقرارهُ ،ينظر :فلسطني 7 ،نيسان /أبريل  ،1960ص ُ .4
وأن نشاطه اقترص ،كما يبدو ،عىل عمله يف رشكة الفوسفات.
للريماوي أ ّنه نأى بنفسه عن الخالفات السياسية يف نيسان /أبريل ّ ،1957

"استدعاء من قاسم محمد الريماوي إىل امللك حسني" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/181 :بتاريخ
23
 2كانون األول /ديسمرب .1960

"كتاب من رئيس الديوان املليك الهاشمي إىل رئيس الوزراء" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/182 :بتاريخ
24
 29كانون األول /ديسمرب .1960

"كتاب من رئيس الوزراء إىل وزير الداخلية" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/183 :بتاريخ  2كانون الثاين/
25
يناير .1961

"كتاب من وزير الداخلية إىل مدير األمن العام" ،مجموعة الوثائق الحكومية ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،رقم الوثيقة ،37/6/6/184 :بتاريخ  3كانون الثاين/
26
يناير .1961
"كتاب من الدكتور قاسم الريماوي إىل جاللة امللك حسني" ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،مجموعة الوثائق الحكومية ،رقم الوثيقة،37/6/7/18 ،37/6/7/17 :
27
 ،37/6/7/20 ،37/6/7/19بتاريخ  17شباط /فرباير .1961

"كتاب من رئيس الديوان املليك الهاشمي إىل رئيس الوزراء" ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،مجموعة الوثائق الحكومية ،رقم الوثيقة ،37/6/7/21 :بتاريخ 21
28
شباط /فرباير .1961

"كتاب من وكيل رئيس الوزراء إىل وزير الرتبية والتعليم ووزير الداخلية ووزير الصحة" ،دائرة املكتبة الوطنية األردنية ،مجموعة الوثائق الحكومية ،رقم الوثيقة:
29
 ،37/6/7/22بتاريخ  1آذار /مارس .1961
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إثبات وإسكات :عن إنهاء املقاتل الفلسطيني سعيًا لـ «الضم» ( 15أيار /مايو - 1948
كانون الثاين /يناير  )1949يف نصوص قاسم الرمياوي عن «الجهاد املقدس»

تاـسارد

ّ
يخط طريقه للعودة إىل الحياة السياسية،
لكن الريماوي كان قد بدأ
ال ُتظهر الوثائق ما حدث إثر مطالعات الوزارات املختصةّ ،

وكان مدخله األول لذلك خوض االنتخابات النيابية حيث انتُخب يف  19ترشين األول /أكتوبر  1961لعضوية مجلس النواب السادس

عن قضاء رام الله( .((3ولم يندمج الريماوي يف هذا املجلس مع التوجه الحكومي ،وكان صدامه األول مع حكومة بهجت التلهوين ،يف

ض إعطاءها الثقة ،إليمانه بعدم جواز اتخاذ خطاب العرش بيا ًنا
أثناء نقاش بيانها الوزاري بتاريخ  21ترشين الثاين /نوفمرب  ،1961إذ َر َف َ
وزاريا ،وامتنع عن التصويت(.((3
ً

استقال التلهوين يف  27كانون الثاين /يناير ُ ،1962
وك ّلف وصفي "مصطفى وهبي" التل ( )1971-1919بتأليف حكومته األوىل،

تتويجا لصلة
وعهد يف هذه الحكومة إىل الريماوي بوزارة الزراعة واإلنشاء والتعمري ،لتكون أول حلقات نشاطه الحكومي ،وكذلك
ُ
ً
تمهيدا ملشاركته يف انتخابات مجلس النواب
ستتكثف مع وصفي التل .استقال الريماوي من منصبه يف  14ترشين األول /أكتوبر ،1962
ً

السابع( ((3التي نجح فيها عن قضاء رام الله ،يف  24ترشين الثاين /نوفمرب ،1962
ممهدا لعودته
حاصدا أعىل األصوات للمرة الثانية(،((3
ً
ً
وزيرا للزراعة( .((3وقد ُأقيلت هذه الحكومة يف ظل ظروف سياسية
إىل حكومة وصفي التل من جديد يف  2كانون األول /ديسمرب ً 1962
مضطربة ،بتاريخ  27آذار /مارس  ،1963ترافقت مع محادثات الوحدة الثالثية بني مرص وسورية والعراق ،وما تبعها من اضطرابات
وتظاهرات يف معظم مدن الضفة الغربية ،نجمت عنها عمليات قمع ،وفرض ملنع التجول .ويف ظل هذه األجواءُ ،ك ّلف سمري الرفاعي
بتأليف وزارته ،لكن كانت املفاجأة بأن حجب معظم النواب الثقة عن حكومته.

وعب يف كلمته عن رغبات الشارع
كان الريماوي من ضمن النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة ،يف  20نيسان /أبريل ّ ،1963

وآماله املتعلقة بتحقق وحدة رسيعة مع الدول العربية ،لك ّنه ّ
شكك يف قدرة الرفاعي عىل أن يكون حامل رسالة الوحدة ،أل ّنه يجب عىل

عمليا ّ
من يحملها أن يكون
بحل
مقتنعا بجميع ما فيها( .((3غضب امللك من حجب الثقة عن حكومة الرفاعي ،وانعكس هذا الغضب
ً
ً

مجلس النواب ،بعد تكليف حكومة جديدة ،برئاسة الرشيف نارص بن جميل ،ثم باعتقال عدد من النواب وإرسالهم إىل سجن الجفر(.((3
فشلت محادثات الوحدة الثالثية بني مرص وسورية والعراق ،واستقرت األوضاع نسبيا يف األردنُ ،
وأعيد انتخاب الريماوي يف املجلس
ّ
ً
(((3
أن القوائم
النيايب الثامن يف  6تموز /يوليو  ،1963لكن كان األمر هذه املرة بالتزكية  ،و ُفهم من هذا الفوز ملعظم نواب املجلس بالتزكية ّ
عدت بما ُيريض الحكومة ،وملعاقبة بعض الشخصيات بحرمانها من املشاركة.
ُأ ّ
ِ
يمض الكثري من الوقت حتى بدأت تلوح يف األفق بوادر السعي لتأسيس كيان فلسطيني جديد ،بمبادرة من الجمهورية العربية
لم
املتحدة .وإثر انعقاد املؤتمر الفلسطيني يف القدسُ ،أعلن يف  10آب /أغسطس  1964عن تأليف أول لجنة تنفيذية ملنظمة التحرير

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  21( 1577ترشين األول /أكتوبر  ،)1961ص  .1370وكان الريماوي األعىل تصوي ًتا ،وفقًا للنتائج املعلنة لهذه
30
االنتخابات ،إذ حصل عىل  4797صو ًتا.

"مذكرات ومناقشات مجلس األمة األردين السادس" ،مجلس األمة ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،مج  ،6العدد  26( 4ترشين الثاين/
31
نوفمرب  ،)1961ص .131

32

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  15( 1644ترشين األول /أكتوبر  ،)1962ص .1212

34

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  3( 1655كانون األول /ديسمرب  ،)1962ص .1461

33

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  27( 1652ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1962ص  .1433وحصل الريماوي يف هذه االنتخابات عىل  4593صو ًتا.

"مذكرات ومناقشات مجلس األمة األردين السابع" ،مجلس األمة ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،مج  ،7العدد  21( 17نيسان /أبريل
35
 ،)1963ص .1085-1084
 36توثيقًا لتجربة أحد النواب املعتقلني يف الجفر إثر حجب الثقة عن حكومة الرفاعيُ ،ينظر :سميح حمودة" ،مقديس يف سجن الجفر :يوميات ومذكرات داود الحسيني"،
حوليات القدس ،العدد ( 16خريف /شتاء  ،)2013ص .98-86
37

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  9( 1697تموز /يوليو  ،)1963ص .811
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الفلسطينية ،برئاسة أحمد أسعد الشقريي ( ،)1980-1908وكان من بني أعضاء لجنتها األوىل قاسم الريماوي .شعر األردن بتهديد هذا
الكيان الجديد لوحدته ،فتعاون أول األمر بحذر مع املنظمة ،وسعى التل ،يف أثناء مشاوراته لتأليف حكومته التي ُأشهرت يف  13شباط/

ألن يشغل بعض أعضاء اللجنة التنفيذية عضوية الحكومة الجديدة كوزراء دولة ،مع االحتفاظ بعضوية اللجنة التنفيذية،
فرباير ْ ،1965

أن الرأي
محد ًدا عبد الخالق يغمور وقاسم الريماوي .وافق الشقريي عىل العرض ،وحاول إقناع أعضاء اللجنة التنفيذية باملوافقة ،إال ّ

وبناء عليهُ ،رفض العرض من معظم أعضاء اللجنة،
األغلب اعتربها محاولة الحتواء املنظمة ،وتحويلها إىل أحد أجهزة الحكم يف األردن؛ ً
باستثناء الشقريي والريماوي(ُ .((3أ ّلفت الحكومة ،بعد قرار اللجنة التنفيذية للمنظمة رفض املشاركة فيهاّ ،
وأكد كتاب التكليف رضور َة

رافضا لهذا الخالف الذي
لكن العالقة أخذت تسوء بني املنظمة واألردن ،وكان الريماوي ،كما ُتظهر ترصيحاته العلنيةً ،
التعاون معهاّ .

ً
ضد الدولة.
تفاقم
وصول إىل قطع العالقات الكاملة مع املنظمة ،واتهامها بدعم حوادث تخريبية ّ

شغل الريماوي عضوية اللجنة التنفيذية فرتة محدودة ،إذ ُح ّلت يف  31أيار /مايو  ،1965مع بدء فعاليات املؤتمر الوطني الفلسطيني

أي عضو من اللجنة األوىل( .((3وخالل هذه املدة القصرية ،ال
الثاين الذي ُعقد يف القاهرة ،واس ُتبدلت بها لجنة جديدة ،من دون إرشاك ّ

ُتظهر املصادر املتوافرة الكثري عن دور الريماوي يف اللجنة ،واقتصاره عىل السفر برئاسة وفد منظمة التحرير إىل دول أمريكا الالتينية،

بالتفرد يف قيادته ل ّلجنة(.((4
وتمثيلها يف عدد من االجتماعات الرسمية .واتهم بعض زمالء الريماوي الشقريي
ّ

مع خروج الريماوي من اللجنة التنفيذية للمنظمة ،عاد إىل الحكومة األردنية ،بعد قرار التل إعادة تأليف حكومته ،فشغل وزارة

الداخلية /الشؤون البلدية والقروية ،يف  31تموز /يوليو  .((4(1965وحافظ الريماوي عىل منصبه هذا مع إعادة تأليف حكومة التل من

جديد ،يف  22كانون األول /ديسمرب  ،((4(1966إىل أن استقالت الحكومة يف  4آذار /مارس  1967لرغبة وزرائها ،ومنهم الريماوي ،يف
املشاركة يف االنتخابات النيابية للمجلس النيايب التاسع( ،((4التي ُأجريت يف  15نيسان /أبريل  ،1967وفاز فيها الريماوي من جديد(.((4

كما أ ّنه فاز أول مرة برئاسة مجلس النواب بعد حصوله عىل  42صو ًتا ،مقابل  17ورقة بيضاء(.((4

ِ
يمض كثري من الوقت حتى اندلعت حرب حزيران /يونيو  1967التي فقدت فيها اململكة األردنية بقية فلسطني التي كانت قد
لم

ُض ّمت إليها سابقًا ،وفقد الريماوي قاعدته االنتخابية بسقوط قضاء رام الله تحت االحتالل .وكانعكاس لهذه الحرب ،عال صوت منظمة

التحرير الفلسطينية ،واتخذت معظم فصائل العمل الفدايئ من األردن قاعدة أمامية لقواتها ولقواعدها العسكرية التي أخذت يف التمدد،
وتضاعف هذا الوجود بعد معركة الكرامة يف آذار /مارس  ،1968إذ اع ُترب الفشل الصهيوين يف هذه املعركة لحظة تاريخية فاصلة ،رفعت
وخارجيا ،ورسعان ما انعكس ذلك يف سيطرة هذه الفصائل عىل منظمة التحرير الفلسطينية.
داخليا
من أسهم الفصائل الفلسطينية
ً
ً

بهجت أبو غربية ،من مذكرات املناضل بهجت أبو غربية :من النكبة إىل االنتفاضة (( )2000-1949بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش،)2004 ،
38
ص .277-276
39
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الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  1( 1864آب /أغسطس  ،)1965ص .1207
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الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  25( 1973كانون األول /ديسمرب  ،)1966ص .2706

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  5( 1990آذار /مارس  ،)1967ص .328

الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  18( 1999نيسان /أبريل  ،)1967ص  .585وكان فوز الريماوي بأعىل عدد من األصوات يف قضاء رام الله،
44
حيث حصل عىل  4561صو ًتا.
وكان ذلك يف الجلسة األوىل من الدورة غري العادية األوىل للمجلس يف  20نيسان /أبريل ُ ،1967ينظر" :مذكرات ومناقشات مجلس األمة األردين التاسع" ،مجلس
45
األمة ،ملحق الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،مج  ،12العدد  25( 1نيسان /أبريل  ،)1963ص .10
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ِ
أيضا ،عىل رئاسة الريماوي مجلس النواب ،ففي إثر الهزيمة ،تقرر تشكيل مجلس استشاري أعىل
لم
يمض كثري من الوقتً ،

رئيسا ملجلس النواب .وخالل ذلك ،رفع الريماوي مذكرة تنقل بعض نبض
يسند امللك يف قراراته ،وقد شغل الريماوي عضويته ،بصفته ً
الشارع ،وهو ما أ ّلب عليه بعض مراكز القوى يف النظام األردين ،فكان القرار بإزاحته عن رئاسة مجلس النواب( ،((4واس ُتبدل به كامل

نائبا لرئيس املجلس .ومثلما التزم الريماوي بقرار اللجنة التنفيذية،
عبد الرحمن عريقات ( )1984-1906الذي اختري سابقًا ليكون ً

مرشحا يف حكومة يؤلفها
برئاسة الشقريي ،عدم املشاركة يف حكومة التل ،فإ ّنه رفض املشاركة يف الحكومة من جديد ،بعد أن ُطرح اسمه
ً

عبد الوهاب املجايل ،إال بعد أخذ موافقة رصيحة من رئيس منظمة التحرير الجديد ،يارس عرفات .وعندما وضع عرفات "الفيتو" عىل
(((4
ُ
وزير داخلية
املجايل ،وساند عبد املنعم الرفاعي يف رئاسة الوزارة  ،شارك الريماوي يف الحكومة التي أ ّلفت يف  27حزيران /يونيو َ ،1970
للشؤون البلدية والقروية
ووزيرا للزراعة ،بعد استئذان عرفات(.((4
ً
بقي الريماوي يف هذا املنصب إىل أن تصاعدت حدة املواجهات بني املنظمات الفلسطينية والنظام األردينُ ،
فأقيلت الحكومة،

ُ
وأ ّلفت حكومة الزعيم محمد داود العسكرية يف  15أيلول /سبتمرب  ،1970معلنة عن بدء مرحلة جديدة للفلسطينيني املوجودين يف

تعرض يف  28ترشين
ممن بقيّ .
األردن ،بعد رحيل قسم منهم مع فصائل ثورتهم إىل خارج األردن ،وكان الريماوي ّ
لكن الريماوي ّ

الثاين /نوفمرب  1971لخسارة شخصية باغتيال صديقه وصفي التل الذي ترافق دربه يف الحكومات األردنية معه يف الوزارة .وكما يبدو،

فإن هذه الحادثة أثّرت يف الريماوي الذي ُع ّي يف  9أيلول /سبتمرب  1971لعضوية لجنة استحدثها امللك األردين باسم "اللجنة امللكية
ّ
(((4
تعرضت لرضبة كربى بخروجها من
لشؤون القدس"  ،وقد دفعته إىل املساهمة يف حركة انقالب عىل قيادة منظمة التحرير التي ّ

األردن .ووفقًا للمصادر املتوافرة ،وبعد أيام قليلة من اغتيال التل ،يف  12كانون األول /ديسمربُ ،عقد اجتماع برئاسة الوزير السابق يف

الحكومة األردنية نعيم عبد الهادي ( ،)1996-1912يف منزل الرئيس السابق ملنظمة التحرير ،أحمد الشقريي ،بحضور أربعني شخصية

فلسطينية كان الريماوي أحدها(.((5

تحدث عن "األخطاء املحيطة بالقضية
أصدر املجتمعون بيا ًنا باسم لجنة املتابعة الجماهريية يف جمهورية مرص العربية،
ّ

أن املجتمعني رأواً :
ثانيا :عقد مؤتمر وطني
الفلسطينية" .وأضاف ّ
"أول :وجوب تصحيح مسرية العمل الفلسطيني يف نطاق م .ت .فً .

فلسطيني عام ،يقوم بدراسة القضية الفلسطينية من كل جوانبها السياسية واملالية والعسكرية واإلدارية ،ومتطلبات املرحلة الحارضة
بتجمعات الفلسطينيني ،لتبادل الرأي معهم ،وجمع
للعمل الفلسطيني .ثال ًثا :تشكيل لجنة من املجتمعني ،مهمتها إجراء االتصال
ّ
ضمت اللجنة املؤلفة الريماوي وأربعة آخرين(.((5
مقرتحاتهم يف املوضوع" .وقد ّ

أكرم زعيرت ،يوميات أكرم زعيرت :سنوات األزمة  ،1970-1967إعداد معني الطاهر ونافذ أبو حسنة وهبة أمارة ،سلسلة ذاكرة فلسطني (الدوحة /بريوت :املركز
46
صوت من القدس :املجاهد داود صالح الحسيني من خالل مذكراته وأوراقه (رام الله :منشورات
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2019 ،ص 253؛ سميح حمودة،
ٌ
مكتبة دار الفكر ،)2015 ،ص .493

47
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ويقارن بـ :حمودة،
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48
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عصام سخنيني (محرر رئيس) ،اليوميات الفلسطينية ،املجلد الرابع عرش من  1971/7/1إىل ( 1971/12/31بريوت :مركز األبحاث  -منظمة التحرير الفلسطينية،
49
 ،)1973ص .301
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ً
تصدرته الجبهة
مدخل لهجوم شديد عىل الريماوي،
لكن هذا النشاط كان
ّ
فشلت هذه اللجنة يف تحقيق أهدافها كما يبدوّ ،

بأن "الرجعية األردنية دفعت
رصح الناطق باسم لجنة اإلعالم فيها ،يف  12كانون األول /ديسمربّ ،
الديمقراطية لتحرير فلسطني ،حيث ّ

قاسم الريماوي للقيام بنشاطات معادية لشعبنا ،تستهدف تطويق حركة املقاومة ،بالتحالف مع عنارص يمينية ورجعية تجاوزتها حركة
ً
"وفعل ،قد اجتمع الريماوي إىل عدد من الوجوه اإلقطاعية العائلية والبورجوازية الكبرية الفلسطينية يف
املقاومة" .وأضاف الترصيح:

القاهرة ،ليخرجوا عىل الجماهري ،وبكل وقاحة ،بتشكيل لجنة تحضريية مزعومة تدعو إىل عقد مؤتمر عام فلسطيني خارج عن م .ت.
وموضوعيا ،وكل هذا للمساهمة يف خلق طرف ثالث فلسطيني بديل عن حركة املقاومة ،و[يم ّثل] الوجوه الفلسطينية الرجعية
عمليا
ف.
ً
ً

العميلة لحسني بن طالل"(.((5

سلبيا عىل نفسية الريماوي الذي بدأ يف التوجه إىل العمل األكاديمي ،فعمل محارضًا غري متفرغ
انعكس هذا الهجوم ،كما يبدوً ،

يف الفلسفة وعلم االجتماع يف الجامعة األردنية .وأبرز املؤرشات الدالة عىل تأثري ردة فعل املنظمات الفلسطينية العنيفة يف الريماوي ،يف
هذه املرحلة ويف املراحل التالية ،شهادة أحد أصدقائه؛ الدكتور داود صالح الحسيني (.((5()1993-1903

يف هذه الفرتة ،فرتة ذروة نشاط العمل الفدايئ يف األردن ،خرج الريماوي ليكتب عن الجهاد املقدس من جديد ،فنرش مقالة يف

أسايس عن رحلة عبد
تحدث فيها بشكل
صحيفة الدفاع بتاريخ  9نيسان /أبريل  ،1970بمناسبة ذكرى استشهاد عبد القادر الحسينيّ ،
ّ

القادر األخرية إىل دمشق ،والخذالن العريب له .ويف الفرتة التالية للهجوم الشديد عىل شخصه من وسائل إعالم بعض فصائل منظمة
مستعيدا ذكرياته عن الجهاد املقدس بكثافة غري معهودة ،وقد
التحرير ،ومجلتها األكرث رصانة شؤون فلسطينية ،خرج الريماوي
ً

نُرشت يف سلسلة مقاالت يف صحيفة الدستور كل أسبوع ،خالل الفرتة  7آب /أغسطس  18 - 1972كانون األول /ديسمرب .1972

وجاءت سلسلة املقاالت هذه ،كسبب مبارش معلن ،ر ًدا عىل ما نُرش يف كتاب يا قدس ملؤلف َْيه الري كولينز Larry Collins
ودومينيك البيري  ،Dominique Lapierreبعدما نرش املؤرخ سليمان املوىس سلسلة من الحلقات يف صحيفة الدستور لرتجمة بعض ما

خصوصا بعد الحلقة الثالثة ،حيث
لكن تؤرش طبيعة ما ُأثبت يف مقاالت الريماوي وما ُسكت عنه إىل دوافع أخرى وراءها،
ورد يف الكتابْ .
ً

فلسطينياّ ،
ليذكر من هاجمه بقاسم الريماوي املقاتل ،وليثبت
ارتبطت بكل تأكيد بطبيعة املرحلة التي نُرشت فيها ،كان أبرزها ر ّد اعتباره
ً

رسديته عن تاريخ الجهاد املقدس ،وموقعه يف هذا التاريخ ،وكذلك إلعادة قراءة تاريخ الحرب املركزية يف الرصاع العريب  -الصهيوين ،حرب
حربا مؤسسة لوحدة الدم بني الشعبني الفلسطيني واألردين ،اهت ّزت بالدم املراق يف حوادث أيلول /سبتمرب .1970
 ،1949-1947بوصفها ً

عن "اإلنهاء" و"الضم" بني لحظتي قاسم الرمياوي
كانت الصلة األوىل التي جمعت بني الريماوي واألردن هي الحرب ،إذ كانت رحلته األوىل إليه لنقل سالح س ّلمته الهيئة العسكرية

أيضا ،كما سبقت اإلشارة إليها،
لكن هذه الصلة ً
العربية إىل قوة الجهاد املقدس يف كانون األول /ديسمرب  ،1947لتعزيز منطقة القدسّ .
وأكدت نصوص الريماوي ّ
الحد األعىل ،للنظام املليك األردينّ .
املبكرة
الحد األدىن ،والعداوة يف
ُأسست عىل مرياث من الشك والريبة يف
ّ
ّ

هذا املرياث من الشك أو العداء للنظام األردين ،ولبعض الشخصيات األردنية املشاركة يف حرب  .1949-1947وقد أثّر هذا املرياث بجالء
52

53
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صوت من القدس ،ص .493-492
حمودة،
ٌ
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لكن الريماوي السيايس الفلسطيني /األردين حرض يف النصوص
يف اإلسكات /اإلثبات املمارس فيها ،حال مقارنتها بنصوصه املتأخرةّ .
جديدا.
موجدا إثبا ًتا أو إسكا ًتا
املتأخرة،
ً
ً

"وكان اللقاء يف الله هو أول لقاء دم بني الشعبني ،وكانت لحمة التضحية بالنفس والنفيس ،ومبدأ اإليمان بالله ،والثورة
لكرامة األمة العربية ،والدفاع عن الحريات واألعراض والوطن .لقد سبقت هذه الوحدة يف الجهاد ،وحدة الحكم التي

اللذين هما يف الحقيقة والتاريخ والواقع شعب واحد"(.((5
جاءت معلنة وصاهرة وحدة الشعبني ْ

هذا ملخص املوقف الذي أثبته قاسم الريماوي عن "الضم" ،أو "وحدة الحكم" ،كما يف النص السابق .ولم يكن هذا النص

أول إثبات ملوقف الريماوي كسيايس فلسطيني /أردين من "الضم" ،إذ عكس ترصيح سابق لتدوين الريماوي نصوصه املتأخرة عن

مسجل لهذا املوقف .ففي أواخر آذار /مارس  ،1960أعلن األردن إفشال محاولة الغتيال رئيس وزرائه
الجهاد املقدس أول إعالن
ّ

توجه وفد من
هزاع املجايل ،والرشيف نارص بن جميل ،بأمر من القيادي البعثي عبد الله محمد الريماوي ( .)1980-1920إثر ذلكّ ،
آل الريماوي إىل الرئيس املجايل إلعالن "استنكار املؤامرة ،وإعالن الوالء للحسني" .وناب عن الوفد يف الحديث ،قاسم الريماوي،

"إن دمج الضفتني وتوحيدهما ،قد تم كما هو معلوم يف عهد املغفور له امللك عبد الله بن الحسني،
مسج ًل موقفًا عن "الضم" بقولهّ :
ّ
إن وحدة الصف العريب والوحدة العربية الصحيحة هي غاية الجميع ،ورغبة الجميع"(.((5
وكان ذلك بمحض الرغبة واالختيار [ّ ]...

ٍ
إسكات يف نصوصه املتأخرة ،إذ سبق له أن أثبت يف نصوصه ّ
لكن النصوص ّ
وخصوصا
املبكرة،
املبكرة للريماوي تؤرش إىل ممارسته فعل
ّ
ً

ّ
ويشكل تقرير الريماوي
أن "الضم" لم يكن كما أعلن الريماوي السيايس األردين /الفلسطيني.
تقريره املخطوط ،تفصيالت أبرزت ّ
املخطوط ،بما أثبته عن هذا الجانب ،إضافة نوعية إىل الرسديات التاريخية املتع ّلقة بالحرب ،ويف العالقات الفلسطينية – األردنية ،يف املرحلة
التالية لدخول الجيوش العربية إىل فلسطني ،بعد  15أيار /مايو  ،1948ويف العالقات البينية لقيادات الجهاد املقدس يف مراكزه املختلفة.

يعرض الريماوي يف تقريره الفعل األردين إلنهاء املقاتلني الفلسطينيني ،والتمهيد لـ "الضم" ،يف سياق حديثه عن دوره يف تعزيز

ً
ممثل للفلسطينيني ،وإفشال اآلخرين له بإيجادهم ترتيبات حالت بني الريماوي وقيام سيادة مطلقة
مكانة الهيئة العربية العليا بوصفه

سالحا يف يدها ،واالرتكاز عليها يف األعمال املقبلة ،لتكون نوا ًة
للهيئة يف فلسطني ،أو عىل األقل ،اإلبقاء عىل بعض الخاليا ل ُتستخدم
ً
للتحرير املنشود ،بحسب تعبري الريماوي(.((5

كان أول ما أثبته الريماوي يف نص تقريره ،أ ّنه مع دخول الجيش األردين ،صدرت األوامر لقواته باالنسحاب من منطقة باب الواد ،يف

ٍ
مؤرش ٍّ
مساع لالستفادة من وجود القوات العراقية،
دال عىل بدء تقييد الفعل العسكري لقوة الجهاد املقدس( .((5وأثبت الريماوي تفصيالت

اجتماعا مع وجهاء منطقة رام الله ،أعلن فيه التجنيد اإلجباري ،بعد تمركز القوة العراقية يف قرية دير نظام،
لتجاوز القيد األردين؛ إذ عقد
ً

تمهيدا لتشكيل قوة عسكرية دائمة ،لتعزيز قوة الجهاد املقدس النظامية يف مركز بريزيت ،بهدف اإلعداد
إحدى قرى قضاء رام الله،
ً

54
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

ألن القيادة العامة يف الزرقاء  -وفقًا للريماوي  -بتأثري من امللك عبد
لتحرير منطقة اللد والرملة ،بتعاون مع القوات العراقية ،وهو ما لم يتمّ ،

(((5
رتا ،يف املرتفعات بني قري َتي بيت نباال وكفر قاسم(.((5
في بالدفاع عن املنطقة عىل طول خمسة وثالثني كيلوم ً
الله  ،منعت الهجوم ،فاك ُت َ

ارتبط موضع التوتر الثاين ،بني الجيش األردين وقوة الجهاد املقدس بقيادة الريماوي ،بعمليات رشاء السالح من السكان املحليني.

فأثبت الريماوي يف نص تقريره أن غلوب باشا (أبو حنيك) ،قائد الجيش األردين اغتنم  -بعد تمام مؤامرة الجيش العريب بتسليم اللد
والرملة واملنطقة الساحلية ،وتشتيت أهلها( ،((6وهو اتهام مضمر من دون ذك ٍر ألي تفصيل ،وقد سبقها انتشار الفوىض بني املجاهدين

يف املنطقة ،وحجب بعض الوجهاء لقسم من األسلحة والتموين ،بعد استشهاد القائد حسن سالمة ،وعدم تدارك الهيئة العربية العليا
َ
فرصة عوز املهاجرين ،فنرش رجاله من البدو لرشاء األسلحة بأرخص األثمان.
املوقف بتعيني خلف له -

مقر قيادة الهيئة العربية العليا آنذاك ،بعد تواصله معها،
وأثبت الريماوي يف هذا السياق إشارة إىل صدور األوامر من القاهرةّ ،

برضورة محاربة بيع األسلحة ومنعها( .((6ويظهر مما أثبته الريماوي أ ّنه كان ً
مدركا خطورة هذه املسألة عىل قوة املقاتلني الفلسطينيني؛

فكما أثبت الريماوي يف عموم نصوصه ّ
فإن القوة الرئيسة للجهاد املقدس لم تكن القوة النظامية ،وإ ّنما "الفزعات"
املبكرة واملتأخرةّ ،
التي تتداعى للمشاركة يف املعارك عند كل حاجة أو نداء ،وكان مصدر تسليح مقاتيل "الفزعات" السالح املحيل الذي ُو ّجه غلوب لرشائه.
دعما من
أثبت الريماوي يف نص تقريره تفصيالت ما قام به ملواجهة سياسة رشاء السالح املحيل ،وهو الفعل الذي لم َ
يلق ً

أن القيادة ،وفقًا للريماوي ،كانت من القوة التي لو ترافقت مع بعض
مقر القيادة العامة للجهاد املقدس يف القدس ،عىل الرغم من ّ
ّ

ّ
لتمكنت من السيطرة عىل املوقف ،واستغالل جهل القادة األردنيني باملنطقة ،وانعدام الكفاءات الشخصية عندهم ،لصالحها،
الحزم
ولتوجيهها حيث تريد(.((6

أن خطته قامت عىل نرش مفارز من االنضباط التابع لقوته يف قرى نعلني ورنتيس وبريزيت ودير
ويف تفصيل فعله ،أثبت الريماوي ّ

عمار ،وهي من قرى قضاء رام الله ،وأمرهم بإلقاء القبض عىل كل من يبيع أو يشرتي السالح ،وترافق ذلك مع إرساله رسالة إىل أحمد

مستقرا له ،يخربه فيها بسوء عاقبة تجريد أهايل فلسطني
صدقي بك الجندي ( ،)1979-1899قائد اللواء الرابع الذي اتخذ من رام الله
ً
وأن ذلك مغاير للسياسة العربية العامة(.((6
من السالح ونقله إىل خارجهاّ ،

فإن مفارز االنضباط أخذت تطارد البدو واألهايل من تجار السالح ،وتودعهم يف السجن يف بريزيت ،حيث
ووفقًا للريماويّ ،

مقر الجيش
يتعرضون للعقاب والجلد ،ودفع الغرامات .وأثبت الريماوي ً
أيضا قيامهم بقتل رئيس حركة رشاء األسلحة ،ودفن جثته يف ّ
ّ
ِ
العراقي ،لك ّنه ال يورد أي تفصيالت عن شخصه .وأثبت كذلك قيام فرق االنضباط باقتحام مركز قيادة الجيش األردين يف املنطقة إللقاء
القبض عىل بعض التجار املفوضني من الجيش(.((6

خصوصا يف تقريره ،استخدم اسم عبد الله بشكل مجرد معظم
نازعا عنه لقب "ملك" ،مع اإلشارة إىل أ ّنه يف نصوصه املبكرة،
58
لم يستخدم الريماوي إال اسم عبد اللهً ،
ً
الوقت ،ولم ُي ِضف إليه ،إال أحيانًا ،لقب "ملك" .وهذا يختلف عن نصوص الريماوي املتأخرة ،إذ تحدث فيها عن "املغفور له امللك عبد الله" ،أو "جاللة امللك عبد الله".
ٍ
مساع لفعل
مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  .27-26ومحاولة تحرير اللد والرملة وجوارهما ،مما انفرد الريماوي بتفصيله عن
59
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
قدمه الريماويُ ،ينظر :دافيد بن غوريون ،يوميات الحرب،
عسكري فلسطيني مضاد للهجمات الصهيونية املتتالية .وتوجد مؤرشات يف مصادر أولية أخرى تؤكد صحة ما ّ
حرب االستقالل  ،1949-1947غريشون ريفلني وإلحانان أورن (محرران) (تل أبيب :وزارة الدفاع ،)1984 ،ص [ 762بالعربية]؛ زيك حسن املرصي ،حديث الذكريات
فصول وترجمة ذاتية منذ عام ( 1994-36رام الله[ :نرش خاص] ،)1994 ،ص .38-37
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إثبات وإسكات :عن إنهاء املقاتل الفلسطيني سعيًا لـ «الضم» ( 15أيار /مايو - 1948
كانون الثاين /يناير  )1949يف نصوص قاسم الرمياوي عن «الجهاد املقدس»

تاـسارد

ً
مدخل لالعرتاض عىل الدور اإلداري الذي بدأ الجيش األردين يمارسه يف املناطق التي
م ّثلت قضية قتل رئيس حركة الرشاء

املعي من السلطات األردنية ،محمود الهباب برفقة قائد من الجيش العراقي
يسيطر عليها .فوفقًا للريماوي ،حرض قائد رشطة رام الله ّ

إن هذا ليس من حقهم
إىل بريزيت للتحقيق يف القضية ،فطرده الريماوي وأعلمه بعدم اعرتافهم بالسلطة اإلدارية التي يمثلها ،وقال ّ

وإن مسؤولية جيشهم تقترص عىل إدارة الحرب فحسب(.((6
أل ّنهم ليسوا حكومة رشعية يف البالدّ ،

وبعد فشل الهباب كان التوجيه املليك ،كما يفيد الريماوي ،إىل الحاكم العسكري بهجت طبارة الذي ُع ّي يف  18أيار /مايو 1948

مقر اللجنة القومية،
حاكما
ً
ً
عسكريا ملنطقة رام الله ،برضورة وقف املالحقات التي تقوم بها قوة الجهاد املقدس ،ولذلك توجه طبارة إىل ّ

مجتمعا معها لبحث موضوع الدفاع عن املنطقة ،فرفض الريماوي مصافحته ،عىل الرغم من معرفتهما السابقة،
حيث كان الريماوي
ً

أن طبارة اهتم بلقائه ،ولكن بعد رفض
يقر صفته الرسمية
حاكما للمنطقة .ويضيف الريماوي ّ
ً
وع ّلل الريماوي لطبارة ذلك بأ ّنه ال ّ
الريماوي ،وإرساله موىس شيبان اليربودي ( ،)1956-1911أحد قادة الجهاد املقدس ليلتقيه ،أخربه طبارة بوجود أمر بإلقاء القبض عىل
ومبي ًنا قوة تع ّلق األهايل بهم ،واستحالة
لكن طبارة رفض ذلك
الريماوي،
ّ
ً
وفض قوة الجهاد املقدسّ ،
مشيدا بأعمال الجهاد املقدسّ ،

مقاومتهم ،كما أ ّنه هدد باالستقالة يف حال عدم األخذ برأيه ،وهو ما جرى الحقًا(.((6

أساسيا يف معارضة
موقعا
املعينة من السلطات األردنية،
ً
ً
احتل النزاع عىل الدور اإلداري للجيش األردين ،والشخصيات املحلية ّ

قوة الجهاد املقدس يف بريزيت السياسة األردنية .فبعد استقالة بهجت طبارة ،أشار الريماوي إىل بدء خالف جديد مع مساعد الحاكم
(ع ّي يف  27أيار /مايو  .)1948وأساس هذا الخالف استدعاء النشاشيبي كاتب إيصاالت
العسكري ملنطقة رام الله عزمي النشاشيبي ُ
الغرامات التي يصدرها الجهاد املقدس يف بريزيت ،وإبالغه ممانعته أخذ رسوم وإصدار إيصاالت رسميةِ ،لما يف ذلك من إشارة إىل
وجود سلطتني يف البالد ،فكان ر ّد الكاتب" :لو كان فيك رشف كفلسطيني ،يجب أن تنزع هذه التيجان والنجوم ،وتلتحق بقيادة

الجهاد املقدس"(.((6

(((6
لكن الخالف
وتفرغ لإلرشاف عىل اإلذاعة ،لقناعته بفشل مهمته ّ .
ووفقًا للريماوي ،اعتزل النشاشيبي العمل العسكريّ ،
ِ
املستعمر الربيطاين ،حاول
استمر ،وتصدره يف املرحلة التالية الخالف مع عارف العارف؛ فالعارف الذي كان قائمقام املنطقة لحظة جالء

ً
محاول االستفادة من نشاطه اإلداري السابق
الجباة لجمع الرضائب من القرى،
كما يثبت الريماوي تنفيذ رغبات امللك عبد الله ،بإرساله ُ

الجباة ،معل ًنا
للوجود األردين لتنفيذ مرشوعات الحكومة األردنية،
فتوجه الريماوي إىل بلدة دورا القرع التي بدأ يف التحصيل منها وطرد ُ
ّ

ألن حكومة رشق األردن ال يحق لها جمع الرضائب ،فهي حكومة غري رشعية(.((6
للسكان رضورة عدم دفع أي قرشّ ،
65
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مساعدا للحاكم العسكري يف رام اللهُ ،ينظر :الجريدة الرسمية للمملكة األردنية
املرجع نفسه؛ ونرشت الجريدة الرسمية قرار امللك عبد الله إنهاء خدمة النشاشيبي
68
ً
ويبي كتاب رئيس الوزراء ،توفيق أبو الهدى ،يف  27ترشين األول /نوفمرب  ،1948إىل رئيس الديوان املليك،
.2
ص
،)1949
يناير
الثاين/
كانون
(1
967
العدد
الهاشمية،
ّ
خصوصا يف ظل غياب النشاشيبي
بعض خلفيات هذا القرار .ففي كتابه ،يشري أبو الهدى إىل عدم الحاجة إىل إبقاء وضع مساعد الحاكم العسكري يف رام الله عىل ما كان عليه،
ً
الدائم عن مركز عمله ،كما ينقل أبو الهدى عن الحاكم العسكري العامُ ،ينظر :محمد عدنان البخيت (إرشاف) ،الوثائق الهاشمية :أوراق عبد الله بن الحسني ،اإلدارة
(عمان :مركز الوثائق واملخطوطات ودراسات بالد الشام  -الجامعة األردنية ،)1995 ،ص  .78وقد توحي هذه الوثيقة بوجود خالف
األردنية يف فلسطني  ،1951-1948مج ّ 6
بني الحاكم العسكري العام عمر مطر والنشاشيبي.
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لم يقترص اعرتاض الريماوي عىل ذلك ،إذ أثبت أ ّنه أرسل قوة مس ّلحة إىل منزل العارف لتنذره بأن يقلع عن معاونة األردنيني ،وفقًا

لتعبريات الريماوي ،وأن يضع مرشوع الجباية عىل ّ
الرف .كما هدد العارف ،إذا ما طلب هو وأعوانه من األهايل رفع مضابط الوالء للملك

عبد الله ،بأنه سيطلق عليه النار( .((7وأثبت الريماوي أ ّنه يف اليوم التايلُ ،عقد اجتماع للجنة القومية ،وحرضه أركان الجهاد املقدس يف
لكن
بناء عىل دعوة الريماوي ،وكذلك العارفّ .
تحدث العارف يف االجتماع عن وطنيته من دون أي اعرتاض من الحضورّ .
القدسً ،
متهما إياه بخيانة وطنه وبالده ،بسبب عمله مع األردنيني لتثبيت سلطانهم ومركزهم،
الريماوي ،كما أثبت يف نص تقريره ،انربى له
ً

ليقدمها إليهم ،وعدم مساعدته يف حفظ األمن الداخيل أو الدفاع عن املنطقة أو تموين املجاهدين .واتهمه
وتقاضيه الرضائب والرسوم ّ
ِ
فإن العارف خرج مبارشة ملقابلة امللك عبد
باستغالل رخص املؤن ليتاجر بها ويشرتي بعض الوجهاء والنفعيني .ووفقًا لما أثبته الريماويّ ،
الله ،وأخربه بأ ّنه ال إمكانية لقيام سلطة أردنية يف املنطقة بوجود قاسم الريماوي والجهاد املقدس يف بريزيت .وعندما طلب امللك إلقاء
القبض عليه وحل الجهاد املقدس ،اعتذر العارف ّ
لتعذر ذلك واستحالته ،وخطورته عليه(.((7

أيضا إىل
تواصلت مساعي الريماوي وقوة الجهاد املقدس يف بريزيت لعرقلة الوجود اإلداري للجيش األردين يف منطقة نفوذه ،فلجأ ً
ٍ
محاولة الستخدامه من اإلداريني األردنيني ،مثل العارف ،فعمل الريماوي عىل
استخدام الرأي العام املحيل الذي أشري سابقًا إىل وجود

تختيم عريضة موجهة إىل اللجنة السياسية املنبثقة من جامعة الدول العربية ،وإىل الهيئة العربية العليا ،ووزير الدفاع العراقي ،وقّعها

جميع وجهاء اللجنة القومية ومخاتريها وأعضائها يف منطقة رام الله ،مستنكرة محاولة األردنيني إقامة سلطة إدارية يف البالد ،واستعداد
املوقّعني ملقاومتها .كما ُأرسلت عرائض أخرى من نابلس وجنني وطولكرم إىل الهيئة العربية العليا( .((7وعندما ا ُتخذ القرار بعقد اجتماع

غزة يف  1ترشين األول /أكتوبر ُ ،1948دعي الوجهاء إىل حضور االجتماع يف ٍ
تحد لإلرادة األردنية ،وذهب الريماوي إىل غزة ،عىل الرغم
من إغالق األردنيني الطريق بسيارة مصفحة(.((7

بعد قرار األردنيني ،يف الحراك السيايس األول ،عقد مؤتمر أريحا يف  1كانون األول /ديسمرب  ،1948وردت التعليمات من قيادة
ِ
مقر قيادة القدس التدخل ،أل ّنهم عسكريون ال يتدخلون يف السياسة ،كما
الهيئة العربية العليا بإحباط مساعي املؤتمرين .وبعد أن رفض ّ
70

املرجع نفسه ،ص .22
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مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .23
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ

نقدا للعارف كمؤرخ للحرب ،وال
71
يقدم يف نصوصه املتأخرة ً
أن الريماوي ال يقترص يف نصوصه عىل مهاجمة موقف العارف السيايس آنذاك ،وإنما ّ
املرجع نفسهُ .يشار إىل ّ
يتوافر يف نصوص العارف املنشورة أي إشارة إىل دوره يف هذه املرحلة ،ويقترص يف كتابه النكبة عىل إشارة عابرة ملطاردة قوة الجهاد املقدس وموقف السكان من ذلك :عارف
العارف ،النكبة :نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود  ،1949-1947الجزء الثاين ،من بدء الهدنة األوىل  1948/6/11إىل اتفاقيات الهدنة الدائمة بني الدول العربية
وإرسائيل شباط /فرباير  -تموز /يوليو ( 1949بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2012 ،ص .278

املرجع نفسهُ .عقد املؤتمر يف غزة إثر قرار حكومة عموم فلسطني ،املؤلفة يف أيلول /سبتمرب  ،1948بالدعوة إىل تشكيل مؤتمر وطني فلسطيني ،وكانت الحكومة
73
واملؤتمر ،ثم مقرراته ،موضع اعرتاض أردين .وينقل سخنيني نصوص برقيات ُأرسلت إىل مؤتمر غزة ،كانت أصولها محفوظة يف أرشيف مركز األبحاث ،منها برقية ُأرسلت من
"منعنا من
القدس يف  26أيلول /سبتمرب  ،1948وقّعها أديب الريماوي شقيق قاسم ،ويعقوب الحسيني ،وزيك عبد الرحيم ،وعبد الرحمن عريقات ،وشحادة حسونة ،ونصهاُ :
أن كل شخص يذهب
قبل السلطة األردنية الحضور إىل غزة .نؤيدكم وأعضاء حكومتكم" .وأرسل كامل عريقات برقية يف اليوم ذاته جاء فيهاُ " :فهم من مصادر موثوقةّ ،
يرصح له بالعودة إىل بلدته من قبل السلطات األردنية" :سخنيني" ،ضم فلسطني الوسطى إىل رشق األردن"،
[إىل] اجتماع غزة سوف يوضع عند عودته يف املعتقل ،وسوف ال ّ
دافعا لتعجيل القرار الحكومي األردين بحل الجهاد املقدس ،فصدر أمر وزير الدفاع األردين ،بتاريخ  3ترشين األول /أكتوبر ،لرئيس
ص  .59وكما يبدوّ ،
فإن مؤتمر غزة كان ً
األركان برضورة العمل عىل معالجة جميع املس ّلحني غري النظاميني ،وأن يخضعوا ألوامر الجيش ،أو ُيصار إىل تفريقهم ونزع سالحهم :سليمان املوىس ،أيام ال تُنىس :األردن
أيضا:
(عمان :الديوان املليك ،)2008 ،ص 490؛ ُينظر ً
يف حرب ّ 1948

John Bagot Glubb, A Soldier with the Arabs (London: Hodder & Stoughton, 1957), pp. 192-193.

عمان للتشكيك يف تمثيل مؤتمر غزة ألهل فلسطنيُ ،ينظر :سخنيني" ،ضم فلسطني الوسطى إىل رشق األردن" ،ص 60-59؛ عجاج
مؤتمرا
وعقد األردنيون
ً
ً
موازيا يف ّ
عاما مع القافلة العربية ،إعداد بيان نويهض الحوت (بريوت :دار االستقالل للدراسات والنرش ،)1993 ،ص 324-318؛ وللمزيد
ستون
نويهض
عجاج
مذكرات
نويهض،
ً
عن حكومة عموم فلسطنيُ ،ينظر :سميح شبيب ،حكومة عموم فلسطني مقدمات ونتائج (نيقوسيا :رشق برس ،)1988 ،ص 57-35؛

Avi Shlaim, "The Rise and Fall of the All-Palestine Government in Gaza," Journal of Palestine Studies, vol. 20, no. 1 (Autumn 1990), pp. 37-53.
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إثبات وإسكات :عن إنهاء املقاتل الفلسطيني سعيًا لـ «الضم» ( 15أيار /مايو - 1948
كانون الثاين /يناير  )1949يف نصوص قاسم الرمياوي عن «الجهاد املقدس»

تاـسارد

يبي فيها حقيقة املؤتمر ونيات األردنيني واإلنكليز،
نقل الريماوي عنهم ،عمل الريماوي عىل طباعة ألف منشور ل ُتو ّزع عىل املؤتمرينّ ،
وم ّهد لذلك بعقد اجتماع يف قاعة سينما دنيا يف رام الله ،لجميع وجهاء املنطقة والالجئني فيها ،وذلك ألخذ مقررات ُتتىل يف مؤتمر أريحا،
ُ

باسم منطقة رام الله والالجئني ،لقطع خط الرجعة عىل من أسماهم الريماوي بـ "املأجورين" الذين سيؤيدون املؤتمر يف أريحا ،ولضمان

صوغ املقررات الصادرة عن مؤتمر أريحا بحيث تالئم امليثاق القومي.

ويربز الريماوي محاولته هندسة الحضور بما يتوافق مع رغباته ،فعمل عىل اختيار املوالني من الشخصيات لحضور مؤتمر رام الله،
ُ

وإبعاد من أسماهم بـ "املأجورين" .واستدعى ما يقارب مئ َتي رجل من أهايل القرى املوالية ،الحتالل املقاعد يف مؤتمر أريحا ،لك ّنهم
اصطدموا باحتالل املقاعد من قبل أتباع محمد عيل الجعربي ( ،)1980-1900رئيس بلدية الخليل ،وأبرز الشخصيات املؤيدة للنفوذ األردين

أن أنصار الريماوي قاموا بإنزال عجاج نويهض وشتمه وشتم الجعربي ،ففشل املؤتمر يف الخروج بقرارات معينة(.((7
يف فلسطني .غري ّ

فشل مؤتمر أريحا ،وفقًا ِلما أثبته الريماوي ،عىل نح ٍو دفع الحاكم العسكري العام عمر سليمان مطر ( ((7()1971-1889إىل الدعوة
إىل مؤتمر ٍ
ثان يحرضه امللك عبد الله يف رام الله ،يف  26كانون األول /ديسمرب  .1948لذا ،أحرض الريماوي حمولة ثالث سيارات من

أقاربه ،بصحبة أخيه أديب الريماوي ،قبيل انعقاد املؤتمر ،لقيادة تظاهرة ضخمة هتفت بحياة الحاج محمد أمني الحسيني وسقوط

امللك عبد الله( .((7أثبت الريماوي ،إضافة إىل االحتجاج ،تفصيالت عن مهادنة قيادة قوة الجهاد املقدس يف القدس للملك ،واعترب هذا
أيضا لنوازع شخصية.
سببا ملضاعفة سخط امللك عبد الله عىل قوة الجهاد املقدس يف منطقة بريزيت ،وقد كانت تحركه ً
املوقف ً

ّ
مهاجما امللك عبد الله:
كتب الريماوي،
سيحل به حني يرى قادة الجهاد املقدس يف القدس كالعبيد بني يديه،
"تصور أي سخط
ّ
ً

ويرى تلك الرشذمة يف بريزيت تعرقل مساعيه وتشتم ّ
حكامه ،وتسجن رجاله! أي حنق سيحل به ،بل وأي مكيدة سيدبرها لهم ،وهو
(((7
أن االجتماع الذي ُعقد يف نابلس بعد مدة ُ ،ألقيت عليه قنبلة ،فقيل إ ّنها من
املعروف بلؤم الطباع ،وحب االنتقام! وقد زاد الطني بلة ّ
الجهاد املقدس"(.((7

لن تنجح مساعي الريماوي لعرقلة الدور اإلداري األردين ،وكذلك النشاط السيايس املمهد لـ "الضم" ،عىل الرغم من أ ّنها لم تقترص
ضد األردنيني ،كما
عىل القوة الناعمة ،وعىل توطيد العالقة مع القوات العراقية ،إذ استخدم الريماوي يف أحيان أخرى القوة العسكرية ّ
ُ
توجه الريماوي إىل مؤتمر غزة ،اع ُتقل القائد موىس شيبان،
استخدمها ّ
ضد بعض الفلسطينيني ،مثلما أشري إىل ذلك سابقًا .فبعد أن ّ
أمرا باعتقال الريماوي ،فتوجهت قوة بقيادة رئيس أركان حرب الفرقة األوىل
بأمر من الحاكم العسكري العام عمر مطر ،وأصدر مطر ً
(((8
(((7
مقر قيادة الجهاد املقدس
صادق الرشع ( ، )2009-1923يرافقه فيها آمر الكتيبة الثانية ّ
فواز ماهر برمامت ( ، )1997-1924إىل ّ
مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  ،30-29للمزيد عن مؤتمر أريحا ووصف لكيفية عقده ،ومحاولة إضافية إلفشاله أو استغالله
74
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
ويقارن بـ :نويهض ،ص .324-318
.379-374
ص
التل،
نظر:
ي
املقدس،
الجهاد
قوة
عن
امللك
إلسكات
ُ
ُ

عاما لجميع املناطق يف فلسطني التي يوجد فيها الجيش العريب األردين ،أو يقوم بمحافظة األمن والنظام فيها"،
"حاكما
ُع ّي مطر يف  26أيلول /سبتمرب 1948
75
ً
عسكريا ً
ً
يُنظر :الجريدة الرسمية للمملكة األردنية الهاشمية ،العدد  18( 959ترشين األول /أكتوبر  ،)1948ص 301؛ البخيت ،ص .75

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .30
76
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
أن االجتماع املقصود ،هو االجتماع الذي ُعقد يف نابلس بتاريخ  28كانون األول /ديسمرب 1948؛ ُينظر مقررات املؤتمر يف" :مقررات املؤتمر الشعبي املنعقد
77
أغلب الظن ّ
يف نابلس ،استئناف القتال ،تجنيد الفلسطينيني ،مبايعة جاللة امللك عبد الله" ،البعث 29 ،كانون األول /ديسمرب  ،1948ص .4

78

املرجع نفسه ،ص .31

أن تسمية التشكيالت العسكرية للجيش العريب األردين يف هذه املرحلة ،كالفرقة ،ال تعكس
79
كان الرشع أركان حرب الفرقة األوىل .ومن الرضوري اإلشارة هنا إىل ّ
بالرضورة العدد املفرتض ملثل هذه التشكيالت يف الجيوش.
أن الرسية الثانية نُقلت إىل رام الله يف 27
آمرا للرسية الثانية يف الكتيبة السادسة برتبة زعيم ،وكانت رسايا الكتيبة السادسة دخلت يف معظمها إىل القدس ،إال ّ
 80كان ً
ورقي إىل وكيل قائد يف  24آب /أغسطس .1948
أيار /مايو ُ ،1948ينظر :التل ،ص ُ .121 ،30
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

يف بريزيت ،محا ِولة أول األمر السيطرة عىل جهاز االتصال الالسليك ،فأصدر الريماوي أوامره بمحارصة القوة األردنية وباحتجازها،
السمان ،إلخراج القائد موىس شيبان من السجن( .((8كما
مقر الحاكم العسكري ،نديم
وتحرك بقوة سيارة يف اتجاه رام الله،
ً
ّ
مقتحما ّ
الجناة الذين قاموا بجرائم قتل فشلت الرشطة التابعة لإلدارة األردنية يف اعتقالهم ،وأحالهم
أثبت الريماوي قيام قواته باعتقال عدد من ُ
رافضا تسليمهم للرشطة األردنية يف رام الله ،مرفقًا ذلك بكتاب يشري إىل قصور اإلدارة
عىل املحكمة العسكرية التابعة للجيش العراقيً ،
األردنية ،وعدم صالحيتها للحكم ،وانتشار الفوىض فيها(.((8

مقر قيادة الجهاد املقدس ،فحرض الحاكم
بعد هذا الصدام كان التوجه األردين ،كما يبدو ،نحو الدخول الناعم إىل بريزيتّ ،
معربا عن استعداده منح قاسم الريماوي جميع التسهيالت واملساعدات
العسكري لرام الله ،نديم
مقر القيادة يف بريزيتً ،
ّ
السمان ،إىل ّ
السمان نقل إليه رسالة من الحاكم العسكري العام ،عمر مطر ،تتحدث عن رغبة مطر يف االجتماع
التي يريدها .ويشري الريماوي إىل ّ
أن ّ
إىل الريماوي ،فكان ر ّد الريماوي كما يف السابق" :وأي يشء يريد؟ إن أراد قتال اليهود فسنسبقه إىل ذلك ،وإن أراد [رشاءنا] ،فنحن ال
نقر أي سلطة غري حكومة عموم فلسطني .فإن أراد
يتعرض إلينا .وال يمكن أن ّ
نتعرض إليه ،طاملا لم ّ
نُشرتى بكثري أو قليل .ونحن لن ّ
فإن يل صالحية رسمية من
عسكريا ،فإ ّنني متعاون مع الجيش العراقي.
البحث معي يف هذه األمور ،فليتفضل إىل بريزيت .وأما
وإدارياّ ،
ً
ً
(((8
حكومة عموم فلسطني بممارسة األعمال التي أقوم بها" .

لتحصل الرسوم وتدفعها لصندوق
السمان إرسال مفرزة رشطة تكون بإمرة الريماوي،
انتهى اللقاء ،كما أثبت الريماوي ،بعرض
ّ
ّ
ِ
لكن الريماوي رفض .بعد هذه الخطوة ،وفقًا لما أثبته الريماوي،
الجهاد املقدس ،كبديل ،كما يبدو ،من ازدواجية السلطة الظاهرةّ ،
فواز ماهر ،فتواصل ماهر مع قيادة الجهاد املقدس يف القدس ،يف  19ترشين
صدر األمر بدخول قوة من الجيش األردين ،بقيادة ّ
األول /أكتوبر  ،1948ومع قاسم الريماوي ،فشغلت قواته أحد منازل بريزيت ،بعد أن رفض الريماوي تسليم إحدى دور الجهاد املقدس،
أن ماهر أخربه بأ ّنه "ال يو ّد أن ُتسفك قطرة دم واحدة ،أل ّنه مسلم قبل كل
بناء عىل أمر من القيادة العامة يف القدس .وأثبت الريماوي ّ
ً
(((8
أن قوة الجهاد املقدس تق ّلصت يف الليلة ذاتها ،بعد إرسال رسية من مئة جندي إىل منطقة بيت لحم،
يشء"  .وأثبت الريماوي ً
أيضاّ ،
(((8
للمساهمة يف التصدي للهجمات الصهيونية ،واسرتجاع الولجة وبتري وحوسان .

أن
استغل أنصار األردن وجود قوة ماهر ،ودفعهم ،كما أثبت الريماوي ،إىل زيادة نشاطهم ،والبدء يف تنظيم عرائض والء له .كما ّ
الحكام العسكريني عمدوا إىل رشوة الوجهاء والتجار ،وفقًا للريماوي ،بمنحهم رخص استرياد للمؤن والكاز( .((8وبقيت العالقة هادئة
بني الطرفني ،إىل أن قرر األردن الحسم وإنهاء وجود قوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،بتاريخ  18كانون الثاين /يناير  ،1948بعدما نجحت
مقر قيادة الجهاد املقدس يف بيت لحم خالل فرتة سابقة( ،((8مستغلة حادثة نسف منزل
يف تقييد القيادة العامة يف القدس ،وكذلك ّ

81

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .24
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ

83

املرجع نفسه ،ص .32

82
84
85

املرجع نفسه ،ص .31

املرجع نفسه ،ص .33

املرجع نفسه؛ أبو غربية ،يف خضم النضال العريب الفلسطيني ،ص .363

86
ُ
أن موقف قيادة القدس الذي اعتربه الريماوي مهادنًا ،أسس عىل
87
يشري الريماوي يف متنه إىل إجراءات لتقييد قوة الجهاد املقدس يف منطقة القدس ،لكن يظهر ّ
عالقة جيدة بقيادة القوة األردنية يف القدس ،وحاكمها العسكري األول عبد الله التل الذي أثبت يف مذكراته حسن عالقته بقيادة الجهاد املقدس ،ورفضه القاطع إلنهاء قوة
الجهاد املقدس :التل ،ص  .366-359 ،239 ،107 ،103أما يف منطقة بيت لحم التي ُوجدت فيها قوة من الجهاد املقدس ،وقد تعززت الحقًا عىل فرتات مختلفة إلسناد
فإن قوات الجيش األردين ،بدأت يف تعزيز نفوذها يف املنطقة ،يف  7ترشين الثاين /نوفمرب  ،1948مستغلة حاجة القوات املرصية يف املنطقة ،بعد عملية
الجيش املرصيّ ،
ضد القوات املرصية جنوب فلسطني .وبعد أيام من ذلك ،يف  11ترشين الثاين /نوفمرب حارصت قوة أردنية مركز رشطة بيت لحم ،واستولت عىل جميع أجهزة
يوآف الصهيونية ّ
االتصال الالسليك يف املركز ،ومنها جهاز اتصال قوة الجهاد املقدسُ ،ينظر تفصيالت االقتحام يف :محمد حسنني هيكل ،العروش والجيوش ( )2أزمة العروش صدمة
الجيوش ،قراءة متأصلة يف :يوميات الحرب (فلسطني  ،)1948األعمال الكاملة ملحمد حسنني هيكل (القاهرة :دار الرشوق للنرش والتوزيع ،)2009 ،ص 302؛ التل،
ص  .365-361وعن الجهاد املقدس يف منطقة بيت لحمُ ،ينظر :أبو الشعر ،ص 198-196؛ أبو غربية ،يف خضم النضال العريب الفلسطيني ،ص .374-350
الريماوي" ،تقرير" ،ص .34
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(((8
مما أثبته الريماوي ،فإ ّنه كان عاج ًزا عن مقاومة القوة األردنية الكبرية التي خُ صصت
قائد رشطة رام الله محمود الهباب  .وكما يبدو ّ
مقر
مقر قيادة الجهاد املقدس يف القدس عن دعمه ،وكذلك بعد نصح قيادة الجيش العراقي له بنقل ّ
الحتالل بريزيت ،يف ظل عجز ّ
قواته إىل بلدة عابود التي عسكرت فيها قوة للجهاد املقدس برعاية عراقية(.((8

مع هذه النهاية لقوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،ولقائدها قاسم الريماوي ،وانحسار دورهم ،بعد قرار الهيئة العربية العليا رفض

مقرتح الريماوي زيادة قوته استعدا ًدا ّ
لتول املقاومة املس ّلحة العلنية يف البالد ،أو السماح بعمل تشكيالت رسية ،وتوجيهه إىل االلتحاق
بالجيش العراقي( ،((9كانت نهاية قوة مركزية من قوى الجهاد املقدس ،وكان من السهل عىل القوات األردنية تفكيك بقية مناطق نفوذ

وطي صفحة املقاتلني الفلسطينيني من الوجود إىل حني.
الجهاد املقدس ،والسيطرة عىل جميع مراكز قوته بعد احتالل ّ
مقر قيادة بريزيتّ ،

فإن ما أثبته الريماوي يف نصوصه ّ
املبكرة ،عن املوقف من الجيش األردين ،وإدارته األرايض التي سيطر عليها بعد 15
وبهذاّ ،

حتميا أفرزته الوحدة
مسارا
أن ما أثبته يف نصوصه املتأخرة ،من اعتبار "الضم" ،أو "وحدة الحكم" ،لم يكن
أيار /مايو  ،1948يشري إىل ّ
ً
ً

لكن التحوالت الحاصلة يف مسرية الريماوي ،من املقاتل إىل السيايس
امليدانية يف أثناء املعارك ،ولم يكن بمحض الرغبة واالختيارّ .
الفلسطيني /األردين ،لن تدفعه إىل قبول األمر الواقع واإلقرار به فحسب ،عىل الرغم من رفضه املطلق ذلك لحظة اإلنهاء ،وإ ّنما
ستدفعه إىل إسكات جزء رئيس من تاريخه وتجربته بعد  15أيار /مايو .1948

فإن نصوص الريماوي املتأخرة ،عندما أوردت بعض الحوادث التي ُأثبتت من قبل يف النصوص ّ
املبكرة ،كمساعي
الحظّ ،
وكما ُي َ

أي إشارة إىل
الريماوي وقوة الجهاد املقدس يف بريزيت ،بتعاون مع القوات العراقية ،لتحرير منطقة اللد والرملة بعد احتاللها ،أسكتت ّ

أن السبب الرئيس وراء وقف العملية كان وصول
الدور السلبي لألردن أو امللك ،فاقترص الريماوي يف نصوصه املتأخرة عىل اإلشارة إىل ّ

أن القيادة العامة علمت نية الهجوم ،وأمرت
بالرتيث وعدم القيام بأي حركة(.((9
برقية مكتومة من ّ
املقدم الركن محمود املهدي ،أفادت ّ
ّ
أيضا ما سكت عنه يف نصوصه ّ
املبكرة من دو ٍر للقوات األردنية يف الدفاع عن منطقة اللد والرملة ،ملعارضته االتهامات
وأثبت الريماوي ً

معقبا عىل حديث عن عملية اللد والرملة املفرتضة بالقول[" :وهنا] ،ال بد يل من
التي وجهها لهذه القوات يف نصوصه
ّ
املبكرة ،فكتب ً
اإلشارة ،إنصا ًفا للحقيقة ،إىل أ ّنه سبق لرسية من الجيش العريب األردين ،كانت ترابط يف تلك املنطقة ،أن قامت بالتعاون مع املناضلني

ضد قوات العدو ،احتلت فيه هاتني القريتني [قولة واملزيرعة] ،وبقيت فيها حوايل ثالثة أيام ،ثم انسحبت إىل
املحليني بهجوم معاكس ّ
أن االحتفاظ بهاتني القريتني ليس له أية أهمية عسكرية"(.((9
منطقة القدس .والحقيقة ّ

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  .34وأثبت التل روايته الجتماع بقيادة غلوب باشا ،لبحث التوصيات امللكية برضورة القضاء النهايئ
88
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
عىل الجهاد املقدس ومحو اسمه من الوجود ،بعد حادثة الهبابُ ،ينظر :التل ،ص .366-365
ً
محاول بيان أسباب ّ
حل الجهاد املقدس ،شهادة أحد الضباط األردنيني:
مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص  .35ينقل سليمان املوىس،
89
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
"الجيش العريب ،وغلوب عىل رأسه ،ساعد [يف] تسليح املناضلني يف فلسطني ،منذ بدء القتال يف أواخر  .1947وقد استمر إىل ما بعد الهدنة الثانية ،إذ حدث تطور سيايس تجاه
هذا املوضوع ،وقررت الحكومة ،وليس غلوب ،نزع سالح جميع املناضلني ،وضم من يريد منهم إىل القوات النظامية" :املوىس ،ص  .490وتؤكد الوقائع واملصادر املختلفة
ً
متخذا منذ بدء دخول الجيش
أن قرار الحل كان
أيضا برغبة ملكية ،وبرغبة حكومية ،ولم يكن
مقترصا عىل رغبة غلوب ،لك ّنها ً
أن قرار حل قوة الجهاد املقدس كان ً
أيضا تؤكد ّ
ّ
ً
ً
مرتبطا بالوقائع واملجريات عىل األرض.
وأن سبب تأخري الحل الفعيل كان
العريب األردين إىل فلسطني بعد  15أيار /مايوّ ،
90

91

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،ص .36
الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ
قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")13الدستور 30 ،ترشين األول /أكتوبر  ،1972ص .4

 92قاسم الريماوي" ،بعد كتاب يا قدس :الحقيقة كما عرفتها وعشتها ( ،")15الدستور 13 ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،1972ص  .4وتؤرش معارك قولة  18-15تموز /يوليو
 1948إىل وجود قتال استثنايئ عىل هامش معركة اللد والرملة ،لكن ُأسكتت هذه املعركة لتسود رسدية تاريخية تدين الجيش األردين وقيادته العسكرية والسياسية وتتهمها
بالخيانة ،كنموذج إضايف لالتهامات املرتبطة باللد والرملةُ ،ينظر :التل ،ص 262-247؛ العارف ،ج  ،2ص  .60-56وعن معارك قولة التي تج ّلت قوتها يف حجم الخسائر
الكبرية يف القوات الصهيونيةُ ،ينظر رواية صهيونية رسمية يف :غريشون ريفلني وسيناي تسفي (محرران) ،لواء ألكسندروين خالل حرب التحرير (تل أبيب :دار نرش
معرخوت  -جيش الدفاع اإلرسائييل ،)1964 ،ص [ .296-291بالعربية]
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بعيدا عن قراءته
أن نصوص الريماوي املتأخرة أعادت قراءة أدوار الكثري من الشخصيات واملنظمات الفلسطينيةً ،
وعىل الرغم من ّ

قدمها يف نصوصه ّ
املبكرة ،كجزء من الرصاع عىل الرسديات التاريخية للجهاد املقدس ،فإن من أبرز ما أسكته الريماوي يف نصوصه
التي ّ
املتأخرة ،عند الحديث عن إنهاء الجهاد املقدس ،خالفاته مع أركان قيادته يف القدس حول سياستهم تجاه الفعل األردين .فالريماوي،
كما ُأشري سابقًا ،أثبت يف نصوصه ّ
املبكرة الكثري من اإلشارات إىل دور هؤالء السلبي واملهادن لألردن .ومن الشخصيات التي انتقدها
الريماوي بقسوة الدكتور موىس الحسيني.

لكن إسكات الريماوي لكل صفحة الخالف حول "الضم" ،سيتعزز ،كما يبدو ،بإدراكه تعجل أحكامه ،يف نصوصه ّ
املبكرة ،حول
ّ

خصوصا بعد اغتيال قائد جيش الجهاد املقدس خالد الحسيني ،يف  2آذار /مارس
عالقة أركان قيادة الجهاد املقدس يف القدس باألردن،
ً

 .1951وكذلك بعد اتهام الدكتور موىس الحسيني باملسؤولية الكاملة عن تنفيذ عملية اغتيال امللك عبد الله بن الحسني ،بتاريخ 20
تموز /يوليو .1951

خامتة :ماذا بعد؟
أن جزءا أساسيا من تاريخ حرب  1949-1947عموما ،وتجربة املقاتلني الفلسطينيني خصوصاُ ،أ ِ
سكت يف املصادر التاريخية
َ
ً
ً
يالحظ ّ ً
ً

نظرا إىل التحوالت السياسية التي تلت الهزيمة ،وكان أبرزها تشتت املقاتلني الفلسطينيني وقيادتهم بني الدول العربية
املختلفةً ،

نموذج عىل مثل هذا اإلسكات.
املختلفة ،وإقرار بعضهم األمر الواقع الجديد الذي ُفرض عىل أرضهم .ونصوص الريماوي املتأخرة
ٌ

عموما ،ولبعض الوقائع املعيشة فيها كـ "الضم" وإعالن الوحدة بني اململكة األردنية الهاشمية وبقية
ولهذا ،عند التأريخ لتاريخ الحرب
ً

جزءا
فلسطني الخاضعة لسيطرة الجيش األردين ،بعد  15أيار /مايو  ،1948يجب عدم الركون إىل الروايات التاريخية السائدةّ ،
ألن ً
أساسيا من هذه الروايات قائم عىل إسكات روايات أخرى ،لغايات وأهداف متباينة.
ً

وكذلك ،عند التأريخ لدور الفعل العسكري الفلسطيني ،يف حرب  ،1949-1947وللمقاومة الفلسطينية التالية لتأسيس "إرسائيل"،

ولتشتت الفلسطينيني واندثار األمل املتعلق بتأسيس كيانهم السيايس ،فإ ّنه من الرضوري تجاوز الروايات التاريخية السائدة ،املتع ّلقة

فإن عىل "املقاومة" الفلسطينية املبكرة أن
بأثر الدور األردين ،بعد  15أيار /مايو  ،1948يف "الكيان" الفلسطيني .ولقراءة أكرث عمقًاّ ،

تتجاوز الدور األردين املسكوت عن الكثري من تفصيالته ،للبحث عن روايات أخرى ّ
تمكن من فهم حدود دور الفلسطينيني خالل تلك
أيضا ،وأثرها يف مصري بقية أرضهم؛ أكانت
اللحظة التاريخية ودراستها ،وحدود خالفاتهم البينية حول الدور األردين املسكوت عنها ً

الخالفات بني النخب السياسية ،أم بني املقاتلني أنفسهم.

إن املقارنة بني نصوص قاسم الريماوي ّ
املبكرة واملتأخرة ،عكست حضور اإلسكات وأحيا ًنا نقيضه أي اإلثبات ،بما يمكن
ختاماّ ،
ً

بتغي الوقائع والتحالفات
اعتباره
ً
نموذجا لنصوص املهزومني املؤسسة عىل الذاكرة ،التي تقرأ الحدث بعني الحارض ،فتتغري هذه القراءة ّ

التغي يف قراءة الحدث ،يدفع إىل رضورة االهتمام بجمع النصوص املتع ّلقة به كافة،
أو الرصاعات السياسية واالجتماعية املختلفة .هذا ّ
مؤسسا ،كحدث حرب  ،1949-1947تتصارع األطراف املختلفة فيه إلثبات رسدياتها عنه .ولهذا يؤمل
مركزيا
إن كان حدثًا
خصوصا ْ
ً
ً
ً
قريبا.
أن ترى نصوص الريماوي املختلفة مجتمعة َ
النور ً
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ملحق

الصفحة األوىل من التقرير املخطوط املقدم من قاسم محمد الريماوي إىل الحاج محمد أمني الحسيني1949 ،

املصدر:

مقدم إىل الحاج أمني الحسيني" ،بتاريخ 1949
قاسم الريماوي" ،تقرير مخطوط ّ

محفوظ يف أرشيف مرشوع توثيق ودراسة القضية الفلسطينية التابع للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ص .1
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وجيه كوثراين

وثائق املؤمتر العريب األول 1913

كتاب املؤمتر واملراسالت الدبلوماسية الفرنسية املتعلقة به

صــدر عن املركــز العريب لألبحاث ودراســة السياســات

كتاب وثائق املؤمتر العريب األول  :1913كتاب املؤمتر
واملراســات الدبلوماســية الفرنســية املتعلقــة

به ،وهــو دراســة أجراها وجيــه كوثراين وقــدم لها،
ليســت الغاية منها اســتعادة ذاكرة تاريخية أســقطت

عليها مشــاعر حنــن إىل أيديولوجيا فحســب ،بل بذل
محاولة تفسري ســياق هذا الحدث وتقاطعات الفاعلني

علم أن
فيــه واختــاف مواقــع رهاناتهــم وفهمهــا،
ً
الفاعلني فيه مل يكونوا املشاركني العرب وحدهم وال

خطاباتهــم وحدها ،وإمنا أيضً ا سياســات دولية فاعلة

متثلت يف أشــكال من االســتثامر والتوظيــف والتدخل
ٍ
والرهانــات املتعــددة ،فكانــت محاولة
التقــاط وجمعٍ
وتركيب لتقاطعات عروبية  -عثامنية  -دولية.
ألبعا ٍد
ٍ

يتألف هذا الكتاب ( 304صفحات بالقطع الوســط ،موثقًا
ومفهرسا) من مقدمة وثالثة أقسام.
ً

ترجـامت
Translations
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هايدن وايت | Hayden White
ترجمة :ثائر ديب | *Translation: Thaer Deeb

قيمة الرسدية يف متثيل الواقع
The Value of Narrativity in the Representation of Reality
ن الرسد قرين الثقافة وقرين اإلنســانية ،فهو كام يقول روالن بارت "موجود ببســاطة شأنه شأن الحياة
يرى هايدن وايت أ َّ
ذاتها  ...عاملي ،عابر للتاريخ ،عابر للثقافات" .وهذا ما يجعله ليس مجرد ســ ّنة واحدة بني ســنن كثرية قد تستخدمها ثقافة
من الثقافات إلضفاء مع ًنى عىل التجربة ،بل س ّنة كربى  ،Metacodeأو كلّية إنسانية ميكن عىل أساسها نقل رسائل عابرة

للثقافــات .وإذا مــا كان بعض أبرز أســاطني التأريخ الحديث ،مثل توكفيــل وبوركهارت وهويزنجا وبروديــل ،قد رفضوا الرسد

ن معنى الحوادث التي رغبوا يف أن يُعنوا بها ال تعنو للتمثيل
يف بعض أعاملهم التأريخية ،عىل أســاس افرتاض مفاده أ ّ

سد من ناحية ،وخطاب يفرض الطابع الرسدي من ناحية
خطاب
ن مثالهم يتيح لنا أن منيّز بني
باألسلوب الرسدي ،فإ َّ
ٍ
ٍ
تاريخي يَ ْ ُ
أخرى؛ بني خطاب يتبنى عالني ً
يطل عىل العامل ويبلغ عنه وخطاب يتكلّف يك يجعل العامل يتكلّم عىل نفسه مثل
ّ
ة منظو ًرا

ع َّرف فيهام
حكايــة أو قصة .يقوم هذا التمييز بــن الخطاب والرسد عىل تحليل الخصائص النحوية ألســلوبني من الخطاب تُ َ
وتتــأت ذاتية الخطاب من الحضور،
ّ
لغوي" يف املقام األول.
"موضوعيــة" األول و"ذاتية" الثاين من خــال "نظام معايري
ّ

الرصيح أو الضمني ،لـ "أنًا" ال ميكن تعريفه "إال بوصفه الشخص الذي يحافظ عىل الخطاب" .وبخالف ذلك" ،تُع َّرف موضوعية
كل إشــارة إىل الســارد" ،بحيث ميكن القول إنّه "مل يعد مث ّة 'ســارد' يف الحقيقــة يف الخطاب الذي يضفي
الرسد بغياب ّ

جل الحوادث متسلســلة زمن ًيا كام تظهر يف أفق القصة .ما من أحد يتكلّم هنا .وتبدو الحوادث كأنها
الطابع الرسدي ،وت َ
ُســ َّ
مفصلة ثالثة أنواع أساســية من التمثيــل التاريخي ،تتضح "التاريخية"
بصورة
وايت
يتناول
ســبق،
مام
ًا
تحيك ذاتها" .انطالق
ّ

الناقصة الثنني منها يف تقصريهام عن بلوغ الرسدية الكاملة للحوادث التي يُعنيان بها .هذه األنواع الثالثة هي :الحوليات
 ،Annalsواألخبار  Chronicleوالتاريخ  Historyمبعنى الكلمة.

كلامت مفتاحية :الرسد ،الرسدية ،إضفاء الطابع الرسدي ،الحوليات ،األخبار ،التاريخ.

Thaer Deeb provides an Arabic translation of this famous article, first published by White in Critical Enquiry
(Autumn 1980).
Keywords: Narrative, Narrativity, Narrative Quality, Annales, Chronicles, History.

* كاتب ومرتجم سوري.

Syrian writer and translator.
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أيضا .فالنزوع إىل
أن تطرح السؤال عن طبيعة الرسد يعني أن تدعو إىل التفكري يف طبيعة الثقافة ذاتها ،وربما يف طبيعة اإلنسانية ً

أي إبالغ بالطريقة التي وقعت بها األمور حقًّا ،وال يمكن لهذه
جد طبيعي ،وشكل الرسد هو شكل
الرسد هو نزوع ّ
حتمي بالنسبة إىل ّ
ّ

ً
عمدا ،كما هو الحال يف بعض مجاالت الثقافة
الرسدية  Narrativityأن تبدو
إشكالية إال يف ثقافة كانت غائبة عنها :غائبة ،أو مرفوضة ً
ّ
أن الرسد وممارسته ليسا مشكلتني بل مجرد معطيني .وكما
الغربية املعارصة الفكرية والفنية .ومن حقائق الثقافة العاملية الجامعة ّ

فإن الرسد "موجود ببساطة شأنه شأن الحياة ذاتها [ ]...عاملي ،عابر للتاريخ ،عابر
الحظ الراحل (واملُ ْف َتقَد ّ
بشدة بالفعل) روالن بارتّ ،
للثقافات"(((ً .
نعده ،إ ًذاًّ ،
ً
حل ملشكلة ذات اهتمام إنساين عام ،مشكلة كيف نرتجم املعرفة
وبدل من أن يكون الرسد
مشكلة ،يمكن أن ّ

عموما وليست خاصة بثقافة بعينها.
إىل حكاية((( ،مشكلة صوغ التجربة اإلنسانية يف شكل يمكن تم ّثله يف بنى املعنى التي هي إنسانية
ً

تماما عىل فهم أنساق فكرية معينة يف ثقافة أخرى ،لكننا نواجه صعوبة ّ
نسبيا يف فهم قصة من قصص هذه
قد ال نكون قادرين ً
أقل ً

فإن "الرسد [ ]...قابل للرتجمة من دون رضر أسايس"،
الثقافة األخرى ،مهما بدت تلك الثقافة غريبة وبعيدة ع ّنا .وكما يقول بارتّ ،

يصح عىل قصيدة غنائية أو خطاب فلسفي.
األمر الذي ال
ّ

بعيدا عن كونه س ّنة واحدة بني سنن كثرية قد تستخدمها ثقافة من الثقافات إلضفاء معنى عىل
أن الرسدً ،
ما يشري إليه هذا هو ّ
ِ
طبيعة ٍ
واقع مشرتك .وكما يقول
التجربة ،هو س ّنة كربى  ،Metacodeك ّلية إنسانية يمكن عىل أساسها نقل رسائل عابرة للثقافات عن

ّ
فإن الرسد الناشئ بني تجربتنا العالم ومحاوالتنا وصف تلك التجربة من خالل اللغة "ال يني ّ
محل النسخة الفورية
يحل املعنى
بارتّ ،

أن غياب القدرة الرسدية أو رفض الرسد إ ّنما يشريان إىل غياب املعنى ذاته أو رفضه.
للحوادث
املروية" .يرت ّتب عىل هذا ّ
ّ

التبص يف هذا السؤال؛ إذ ليس
لكن ما نوع املعنى الغائب أو املرفوض؟ توفّر لنا حظوظ الرسد يف تاريخ الكتابة التاريخية بعض ّ
رسدي؛ فيمكن أن يختاروا أساليب تمثيل أخرى ،غري رسدية أو حتى
عىل املؤرخني أن ُي ِبلغوا حقائقهم عن العالم الواقعي يف شكل
ّ
مناهضة للرسد ،مثل التأمل  Meditationأو الترشيح  Anatomyأو النبذة  .Epitomeكان توكفيل وبوركهارت وهويزنجا وبروديل((( ،إذا

أن
ما اقترصنا عىل ذكر أبرز أساطني التأريخ الحديث ،قد رفضوا الرسد يف بعض أعمالهم التأريخية ،وذلك عىل أساس افرتاض مفاده ّ
معنى الحوادث التي رغبوا يف أن ُيعنوا بها ال تعنو للتمثيل باألسلوب الرسدي .لقد رفضوا أن يحكوا قصة عن املايض ،واألحرى أ ّنهم

لم يحكوا قصة محددة البداية والوسط والنهاية ،ولم يفرضوا عىل السريورات التي أثارت اهتمامهم ذلك الشكل الذي عاد ًة ما نقرنه
بحكاية القصص .ويف حني رسدوا  narratedمن غري ّ
شك رواياتهم عن الواقع الذي تصوروا ،أو حسبوا أ ّنهم تصوروا ،وجوده ضمن

1
Roland Barthes, "Introduction to the Structural Analysis of Narratives," in: Image, Music, Text, Stephen Heath (trans.) (New York: Hill
and Wang, 1977), p. 79.
شتق كلمة narrō
2
شتق الكلمات " "Narrativeو" "Narrationو" "To narrateوما شابهها من الكلمة الالتينية "( Gnārusعارف"" ،خبري"" ،ماهر" ،وما شابه) و ُت ّ
ُت ّ
("يقص"" ،يخرب") من الجذر السنسكريتي "( gnâيعرف") .والجذر ذاته يعطي "( γνώριμοϛقابل للمعرفة"" ،معروف")ُ ،ي َ
نظر املدخل الخاص بهذه الكلمة يف:
ّ
Emile Boisacq, Dictionnaire itymologique de la langue grecque (Heidelberg: Carl Winter, 1950).

أشكر تيد موريس من كورنيل ،وهو واحد من أعظم مختصينا يف تأثيل الكلمات واشتقاقها.
ُي َ
نظر:
3

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Henry Reeve (trans.) (London: Saunders & Otley, 1838); Jakob Christoph Burckhardt, The
Civilization of the Renaissance in Italy, S.G.C. Middlemore (trans.) (London: Phaidon, 1878); Johan Huizinga, The Waning of the Middle Ages:
A Study of the Forms of Life, Thought, and Art in France and the Netherlands in the Dawn of the Renaissance, F. Hopman (trans.) (London:
Edward Arnold and Company, 1924); Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II, Siain Reynolds
(trans.) (New York: Collins, 1972).

ُي َ
أيضا:
نظر ً

;)Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973
Hans Kellner, "Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean Satire," History and Theory, vol. 18, no. 2 (May 1979), pp. 197-222.
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تفحصوها أو خلفها ،فإنهم لم يفرضوا طابع الرسد  narrativizeعىل ذلك الواقع ،لم يفرضوا عليه شكل قصة .ويتيح
األدلة التي ّ

ٍ
ً
عالنية
سد ،من ناحية ،وخطاب يفرض الطابع الرسدي ،من ناحية أخرى؛ بني خطاب يتبنى
خطاب
نميز بني
ٍ
تاريخي َي ْ ُ
لنا مثالهم أن ّ
منظورا ّ
يطل عىل العالم ويبلغ عنه وخطاب يتك ّلف يك يجعل العالم يتك ّلم عىل نفسه ،ويك يتك ّلم عىل نفسه مثل قصة.
ً

ً
شكل للتمثيل بل طريقة للكالم عىل الحوادث ،سواء كانت واقعية أم
أن الرسد ال ينبغي اعتباره
كانت الفكرة التي مفادها ّ

مؤخرا يف إطار مناقشة العالقة بني "الخطاب" و"الرسد" ،تلك املناقشة التي قامت يف أعقاب البنيوية وارتبطت
متخيلة ،قد ُأ ْح ِك َمت
ً
َّ

ويعترب الرسد هنا طريقة يف الكالم تتميز ،كما
بأعمال رومان جاكوبسون وإيميل بنفينيست وجريار جينيت وتزفيتان تودوروف وبارتُ .

"انفتاحا" من أشكال الخطاب عىل املتك ّلم.
املقيدة" التي ال يفرضها الشكل األشد
ً
يقول جينيت" ،بعدد معني من اإلقصاءات والرشوط ّ

أن بعض األشكال النحوية مثل الضمري " "Iومرجعه الضمني " ،"Thouو"املؤرشات" الضمريية
يبي ّ
وبحسب جينيتّ ،
فإن بنفينيست ّ
و"غدا" ... ،إلخ) ،وبعض أزمنة الفعل ،بالفرنسية
(بعض أسماء اإلشارة) ،واملؤرشات الظرفية (مثل "هنا" و"اآلن" و"األمس" و"اليوم"
ً

ّ
يتميز الرسد بمعناه الدقيق باالستخدام
عىل
األقل ،مثل الحارض والحارض التام واملستقبل ،تجد نفسها مقترصة عىل الخطاب ،يف حني ّ
الحرصي لضمري الغائب ولتلك الصيغ مثل صيغة املايض واملايض ال ّتام(((.

ال يقوم هذا التمييز بني الخطاب والرسد ،بالطبع ،إال عىل تحليل الخصائص النحوية ألسلوبني من الخطاب ُت َع َّرف فيهما

وتتأت ذاتية الخطاب من الحضور ،الرصيح أو
لغوي" يف املقام األول.
"موضوعية" األول و"ذاتية" الثاين من خالل "نظام معايري
ّ
ّ
عرف موضوعية الرسد بغياب
الضمني ،لـ "أ ًنا" ال يمكن تعريفه "إال بوصفه الشخص الذي يحافظ عىل الخطاب" .وبخالف ذلكُ " ،ت َّ

ّ
ثمة 'سارد' يف الحقيقة يف الخطاب الذي يضفي الطابع الرسدي،
كل إشارة إىل السارد" .هكذا يمكن القول ،مع بنفينيست ،إ ّنه "لم يعد ّ
زمنيا كما تظهر يف أفق القصة .ما من أحد يتك ّلم هنا .وتبدو الحوادث كأنها تحيك ذاتها"(((.
و ُت َس َّجل الحوادث متسلسلة ً

ً
رصاحة
ما الذي ينطوي عليه إنتاج خطاب "تبدو فيه الحوادث كأنها تحيك ذاتها" ،وال سيما حني يتعلق األمر بحوادث ُت َع َّرف

(((
كثريا من املشكالت يف الخطاب املتع ّلق
بأ ّنها "واقعية" وليست "خيالية" ،كما هو حال التمثيالت التاريخية ؟ ال يطرح هذا السؤال ً

ّ
وتشكل "محتويات" الخطابات التخييلية أو القصصية .ذلك أ ّنه ما الذي يمنع الحوادث املتخيلة
متخيلة،
بحوادث من الواضح أنها
َّ
Gerard Genette, "Boundaries of Narrative," New Literary History, vol. 8, no. 1 (Autumn 1976), p. 11.

4

أيضا:
ُينظر ً

Jonathan Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature (Ithaca, New York: Cornell University Press,
;)1975), chap. 9; Philip Pettit, The Concept of Structuralism: A Critical Analysis (Berkeley/ Los Angeles: University of California Press, 1975
;)Michel Foucault et al., Théorie d'ensemble, esp. articles by Jean-Louis Baudry, Philippe Sollers & Julia Kristeva, Tel Quel (Paris: Seuil, 1968
Robert Scholes, Structuralism in Literature: An Introduction (New Haven/ London: Yale University Press, 1974), chaps. 4-5; Tzvetan Todorov,
Poétique de la Prose (Paris: Seuil, 1971), chap. 9; Paul Zumthor, Langue, Texte, Enigme (Paris: Seuil, 1975), p. 4.
5
)Emile Benveniste as quoted by Genette, p. 9; Cf. Emile Benveniste, Problems in General Linguistics, Mary Elizabeth Meek (trans.
(Coral Gables, Fl: University of Miami Press, 1971), p. 208.

6

ينظر:

Louis O. Mink, "Narrative Form as a Cognitive Instrument," in: Robert H. Canary & Henry Kozicki (eds.), The Writing of History: Literary
Form and Historical Understanding (Madison: University of Wisconsin Press, 1978); Lionel Gossman, "History and Literature," in: Canary
& Kozicki.
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التخيل ،حتى الحجارة ذاتها من أن تحيك ،مثل تمثال ميمنون
من أن ُت َم َّثل عىل أنها " تحيك ذاتها"؟ وما الذي يمنع ،يف ميدان
ّ

(((

تمسه أشعة الشمس؟ ّأما الحوادث الواقعية فال ينبغي أن تتكلم ،وال ينبغي أن تحيك ذاتها .الحوادث الواقعية يجب أن تحدث
حني ّ

تماما كمراجع لخطاب ،ويمكن أن ُيحىك عنها ،لكنها ال ينبغي أن ُت ْط َرح عىل أ ّنها
فحسب؛
ٌ
بالء حس ًنا ً
صحيح أ ّنه يسعها أن تبلو ً

حكواتية رسد .ويشري تأخّ ر ابتداع الخطاب التاريخي يف التاريخ البرشي وصعوبة الحفاظ عليه يف أزمنة االنهيار الثقايف (كما هو الحال يف
أن الحوادث الواقعية يمكن أن "تحيك ذاتها" أو أن ُت َم َّثل عىل أ ّنها "تحيك
أوائل العصور الوسطى) إىل اصطناعية الفكرة التي مفادها ّ

أي مشكالت قبل أن ُيف َْرض عىل الحكوايت التمييز بني الحوادث الواقعية والخيالية ،وال تغدو
قصتها" .مثل هذا التخييل ال يطرح ّ

جب حكاية هذه
يهيئ نظامان من الحوادث نفسيهما أمام الحكوايت كمكونني محتملني لقصصه و ُت َ
حكاية القصص مشكلة إال بعد أن ّ

مجربا عىل أن
تتكشف بأمر مفاده اإلبقاء عىل النظامني غري مختلطني يف خطابه .ما ندعوه الرسد "األسطوري" ليس
القصص عىل أن
ّ
ً

نظامي الحوادث مميزين واحدهما من اآلخر .وال يغدو الرسد مشكلة إال حني نرغب يف أن نسبغ عىل الحوادث الواقعية شكل
يبقي َ
أمرا بالغ الصعوبة هو أ ّنها ال تقدم نفسها كقصص.
قصة .وما يجعل إضفاء الطابع الرسدي عىل الحوادث الواقعية ً

ما الذي ينطوي عليه ،إ ًذا ،إيجاد "القصة الحقيقية" ،أو اكتشاف "القصة الواقعية" داخل الحوادث التي تأتينا يف شكل

أن الحوادث الواقعية
"السجالت التاريخية"
يلبيها التهويم الذي مفاده ّ
َّ
املشوش أو خلفها؟ ما األمنية التي يحققها ،وما الرغبة التي ّ
ُت َم َّثل عىل النحو الصحيح حني يمكن تبيان أ ّنها تبدي التماسك الشكيل الذي تبديه قصة؟ ما نرمقه يف أحجية هذه األمنية ،هذه الرغبة،

هو الوظيفة الثقافية للخطاب املُضفي للطابع الرسدي بوجه عام ،ما نرمقه هو إشارة إىل الدافع النفيس وراء الحاجة الكونية الظاهرة ليس
والرسدية،
الرسدية عىل الحوادث .والتأريخ أساس جيد عىل نح ٍو خاص للنظر يف طبيعة الرسد
إىل الرسد فحسب بل إىل إضفاء سيماء
ّ
ّ

أن هذا هو املكان الذي يجب أن تتنازع فيه رغبتنا يف الخيايل ،واملمكن ،مع مقتضيات الواقعي ،الفعيل .وإذا ما نظرنا إىل الرسد
ذلك ّ

والرسدية عىل أنهما األداتان اللتان تتوسطان املزاعم املتصارعة للخيايل والواقعي ،أو تحكمان بينها ،أو ّ
تحلنها يف خطاب ،فإننا نبدأ

بإدراك ّ
فتض أ ّنها واقعية ممثلة يف شكل غري رسدي ،ما نوع الواقع
كل من جاذبية الرسد وأسباب رفضه .حني تكون الحوادث التي ُي َ َ
ٌ
تمثيل غري رسدي للواقع التاريخي؟
يقدم نفسه ،لإلدراك؟ ما الذي يبدو عليه
يقدم نفسه ،أو ُي َت َص َّور أ ّنه ّ
الذي ّ

ٍ
تمثيالت للواقع التاريخي ليست رسدية يف شكلها .وما تراه الحكمة الرسمية للمؤسسة
لدينا ،لحسن الحظ ،أمثلة كثرية عىل

أن هنالك ثالثة أنواع أساسية من التمثيل التاريخي ،تتضح "التاريخية" الناقصة الثنني منها يف تقصريهما عن
التأريخية الحديثة هو ّ

بلوغ الرسدية الكاملة للحوادث التي ُيعنيان بها .هذه األنواع الثالثة هي :الحوليات  ،Annalsواألخبار  ،Chronicleوالتاريخ History

بمعنى الكلمة((( .وال حاجة إىل القول إ ّنه ليست الرسدية وحدها ما يتيح التمييز بني األنواع الثالثة؛ إذ ال يكفي رواية للحوادث ،ولو
تاريخا بمعنى الكلمة .فعىل
حسب
ً
كانت حوادث ماضية ،بل ولو كانت حوادث واقعية ماضية ،أن تبدي جميع خصائص الرسدية حتى ُت َ

اهتماما حقًّا بالتعامل الحصيف مع األدلة ،وأن تحرتم الرتتيب الزمني
الرواية ،عالوة عىل هذا ،وكما يرى الرأي االختصايص ،أن تبدي
ً

تمثال ميمنون هو واحد من تمثالني اثنني ألمنحتب الثالث يف طيبة الغربية ،كانا يزينان واجهة معبده الجنائزي ،الذي ُدمر بأكمله .حدث زلزال يف عام  27ق.م ه ّز
7
فجرا ،فظهرت
والحرارة
الرطوبة
يف
الفجائية
التغريات
عن
تنجم
صوتية
ذبذبات
يرسل
الحجر
فراح
وسطه
عند
نصفني
إىل
الشمايل
التمثال
انشطار
إىل
وأدى
طيبة،
منطقة
ً
ربة الفجر ،أم البطل اإلغريقي ميمنون ،عىل ابنها الذي سقط يف ميدان طروادة ،ومنه أىت اسم التمثال.
أسطورة مفادها أن التمثال يصدر يف كل صباح أصوات رثاء أورورا ّ
(املرتجم)
8

بغرض االقتصاد ،سوف أستخدم كمم ّثل للنظرة التقليدية إىل تاريخ الكتابة التاريخية الفصل الثالث من:

Harry Elmer Barnes, A History of Historical Writing (New York: Dover Publications, 1962).

أيضا:
وهو فصل ُيعنى بالتأريخ القروسطي يف الغرب ،ينظر ً

Robert Scholes et al., The Nature of Narrative (Oxford: Oxford University Press, 1976), pp. 64, 211.
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لكن ثمة
لوقوع الحوادث األصيل فتتعامل معه كخط أساس ال مجال النتهاكه يف تصنيف ّ
سببا أو نتيجةّ .
أي حادث معني سواء باعتباره ً

ً
ً
تاريخية أن ُتعنى بحوادث واقعية ،وليست خيالية فحسب؛ وال يكفي أن تعمد الرواية يف ترتيبها
رواية
شائعا عىل أ ّنه ال يكفي
إجماعا
ً
ً

تبعا للتسلسل الزمني الذي وقعت فيه يف األصل .فال ينبغي للحوادث أن ُت َس َّجل ضمن اإلطار الزمني
الخطاب إىل تمثيل الحوادث ً
ً
تسلسل فحسب.
ونظاما للمعنى ،وليس
أن لها بنية،
لوقوعها األصيل فحسب بل يجب أن ُترسد ً
أيضا ،وهذا يعني أن ّ
تتبدى عىل ّ
ً

املكون الرسدي وال يتأ ّلف إال من قائمة من الحوادث املرتبة وفقًا لتسلسلها
غني عن القول ّ
تماما إىل هذا ِّ
إن شكل الحوليات يفتقر ً
ٌّ

غالبا ما تبدو األخبار عىل أ ّنها ترغب يف أن تحيك قصة ،وتطمح إىل الرسدية ،لكنها عاد ًة ما تخفق يف تحقيق
الزمني .وبخالف ذلكً ،
ٍ
ٍ
ختام رسدي .فهي ال ُتخ َت َتم بقدر ما تنقطع؛ إذ تنطلق لتحيكقصة لكنها
بإخفاق يف تحقيق
أدق ،عاد ًة ما ت ّتسم األخبار
ذلك .وبكالم ّ

حل ،واألحرى أ ّنها ترتكها من دون ّ
اإلخباري ،فترتك األشياء من دون ّ
حل عىل نحو
تنقطع يف املنتصف  ،in medias reيف حارض
ّ
فإن األخبار تم ّثله كما
أن الحوادث الواقعية ال تبدي شكل قصةّ ،
ما يجري يف القصة .ويف حني تم ّثل الحوليات الواقع التاريخي كما لو ّ

لو أ ّنه حوادث واقعية ظهرت للوعي اإلنساين يف شكل قصص غري مكتملة.

موضوعيا يف نقله الحوادث ،وحصيفًا يف تقويمه األدلة ،ومدققًا يف تحديده تواريخ
املؤرخ
ترى الحكمة الشائعة أ ّنه مهما كان ّ
ً

تاريخا بمعنى الكلمة إذا ما أخفق يف أن ُيسبغ عىل الواقع شكل قصة .يقول
فإن روايته ال ترقى إىل أن تكون
ً
ما حدث ّ ،res gestae

تماما لنسبية كروتشه" :الرسد
كروتشه إ ّنه حني ال يكون ثمة رسد ال يكون ثمة تاريخ((( ،ويقول بيرت غاي ّ
بحدة ،ومن منظور معاكس ً
أمر غري مكتمل"( .((1وتستحرض صيغة غاي التحيز الكانطي
أمر تافه ،والتحليل التاريخي من دون رسد ٌ
التاريخي من دون تحليل ٌ

بأن الرسديات التاريخية من دون تحليل تكون فارغة،
الذي يطالب بالرسد يف التمثيل التاريخي؛ إذ يوحي ،عىل حد تعبري كانطّ ،

يقدمه الرسد لطبيعة الحوادث
ّأما التحليالت التاريخية من دون رسد فتكون عمياء .ولذلك ،يمكن أن نسأل ،ما نوع
التبص الذي ّ
ّ
الواقعية؟ ما نوع العمى الذي يبدده الرسد حيال الواقع؟

تقليديا،
تصورها
ً
سأتعامل فيما ييل ،مع الحوليات وأشكال التمثيل التاريخي األخبارية ال بوصفها التواريخ "الناقصة" كما جرى ّ
بل بوصفها منتجات محددة لتصو ٍ
تصورات هي بدائل للخطاب التاريخي تام التحقق الذي ُيفرتض
رات للواقع التاريخي ممكنة،
ّ
ّ
يجسده ،وليست استباقات مخفقة له .وسوف يلقي هذا اإلجراء الضوء عىل مشكالت ٍّ
كل من التأريخ والرسد عىل
بالتاريخ الحديث أن ّ
أن التمييز ذاته بني
السواء ويوضح ،عىل ما أتصور ،أ ّنه الطبيعة التقليدية البحتة للعالقة بينهما .وما سوف ُيكشَ ف ،يف اعتقادي ،هو ّ

الحوادث الواقعية واملتخيلة ،ذلك التمييز األساس يف النقاش الحديث ّ
لكل من التاريخ والتخييل ،يفرتض مسبقًا فكر ًة عن الواقع ال
أن له طابع الرسد.
يتطابق فيها "الحقيقي"  The trueمع "الواقعي"  The realإال بقدر ما يمكن تبيان ّ
***

بد أن تسرتعي اهتمامنا سذاجة الحو ّ
يل الظاهرة؛ تلك
حني ننظر نحن املحدثني إىل مثال من أمثلة الحوليات القروسطية ،ال َّ

ملف من نقاط ّ
العلم الحولية
السذاجة التي نميل إىل أن نعزوها إىل رفضه الظاهر تحويل مجموعة الحوادث املرتبة
عموديا عىل هيئة ّ
ً

إىل عنارص سريورة خطية /أفقية ،أو إىل عجزه عن ذلك ،أو عدم رغبته فيه .ما يستوقفنا هو ،بعبارة أخرى ،إخفاق الحو ّ
يل الظاهر يف رؤية
تاريخيا حقًّا
اهتماما
أن
أن الحوادث التاريخية ّ
تتبدى لعني املُ ْد ِرك عىل أ ّنها "قصص" تنتظر حكايتها ،تنتظر رسدها .لك ّنه من املؤكد ّ
ّ
ً
ً

ال يتطلب أن نسأل :كيف ،أو ملاذا ،فشل الحو ّ
أي تصور للواقع هو الذي ساقه ألن يم ّثل يف
يل يف كتابة "رسد"؟ بل يتطلب أن نسألّ :
9

ينظر.White, pp. 381 - 385 :

Peter Gay, Style in History (New York: Basic Books, 1974), p. 189.
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ٍ
شكل حو ّ
يل ما يعتربه ،يف النهاية ،حوادث واقعية؟ وإذا ما استطعنا اإلجابة عن هذا السؤال ،لع ّلنا نستطيع أن نفهم ما ّ
يمكننا ،يف زمننا

الرسدية ذاتها عىل أ ّنها مشكلة.
ويف رشطنا الثقايف ،من أن نتصور
ّ

نص
يحتوي املجلد األول من رصوح التاريخ الجرماين  ،Monumenta Germaniae Historicaسلسلة  ،Scriptoresعىل ّ
حوليات سان غال  ،Annals of Saint Gallوهو قائمة بالحوادث التي وقعت يف بالد الغال خالل القرون الثامن والتاسع والعارش من

أن هذا النص
"مرجعي" ويحتوي عىل تمثيل للزمنية  ،((1(Temporalityفإ ّنه ال يمتلك ًأيا من الصفات التي
حقبتنا( .((1وعىل الرغم من ّ
ّ

تحول ،وما من صوت رسدي محدد.
عادة ما نعتربها قصة :ما من موضوع مركزي ،ما من بداية واضحة ،أو وسط ،أو خاتمة ،ما من ّ
أي صلة رضورية بني حدث وآخر .هكذا نجد
نعدها
ّ
النص التي ّ
األشد إثارة لالهتمام من الناحية النظرية ،إىل ّ
وما من إشارة ،يف أجزاء ّ
يخص الفرتة  ،734-709املداخل التالية:
أن لدينا ،يف ما
ّ
ّ
 :709شتاء قاس .وفاة الدوق غوتفرد.
 :710سنة عرس ونقص يف املحاصيل.
:711

 :712سيول يف ّ
كل مكان.

:713

 :714وفاة بيبني ،عمدة القرص.

:715

:716
:717

واسعا.
خرابا
 :718شارل ينكب الساكسون وينزل بهم ً
ً

:719

 :720شارل يقاتل الساكسون.

 :721ثيودو يخرج الساراسني( ((1من أقطانيا.
 :722محاصيل وافرة.
:723

:724
11
Idlefonsus ab Arx (ed.), Annales Sangallenses Maiores, dicti Hepidanni, in: George Heinrich Pertz, Monumenta Germaniae Historica,
series Scriptores (Hanover: MGH, 1826).

12

هذا هو تعريف أوزفالد ديكرو وتودوروف ملا يمكن أن نعده رس ًداُ ،ينظر:

13

الساراسني  ،Saracensتعبري شاع استخدامه يف العصور الوسطى لإلشارة إىل العرب املسلمني( .املرتجم)

Oswald Ducrot & Tzvetan Todorov, Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language, Catherine Porter (trans.) (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1979), pp. 297-299.
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 :725قدوم الساراسني أول مرة.

:726
:727

:728

:729

:730

 :731وفاة املبارك ِب ْي ِده ،الكاهن.

 :732شارل يحارب الساراسني يف بواتييه يوم السبت.

:733

:734

شح شديد ،عالم جماعات برشية يتهددها املوت والدمار
تضعنا هذه القائمة عىل الفور يف ثقافة تشارف عىل االنهيار ،مجتمع ّ

الحدية .والشواغل هي االحتياجات
والسيول واملجاعة .جميع الحوادث متطرفة قصوى ،واملعيار الضمني الختيارها هو طبيعتها
ّ
األساسية  -القوت واألمن من األعداء الخارجيني والقيادة السياسية والعسكرية  -وتهديد الفشل يف توفريها؛ لكنه ما من تعليق رصيح

عىل الصلة بني االحتياجات األساسية ورشوط تلبيتها املحتملة .والسؤال ملاذا "قاتل شارل الساكسون" يبقى بال تفسري شأنه شأن
ً
"سيول يف ّ
أمرا ال تمكن اإلحاطة به
السؤال ملاذا غ ّلت سنة "محاصيل وافرة" وشهدت أخرى
كل مكان" .تبدو الحوادث االجتماعية ً

أن لها درجة األهمية أو عدم األهمية ذاتها .وتبدو أ ّنها حدثت فحسب ،وتبدو أهميتها غري قابلة
شأنها شأن الحوادث الطبيعية .ويبدو ّ
تتأت إال من حقيقة أ ّنها قد ُس ِّج َلت.
للتمييز من حقيقة أنها قد ُس ِّج َلت .ويبدو ،يف الحقيقة ،أن أهميتها ال ّ

أي فكرة؛ كما أ ّنه ليست لدينا أي فكرة متى ُس ِّج َلت .يشري مدخل عام "( 725قدوم الساراسني أول مرة")
سجلها؟ ليست لدينا ّ
من ّ

ّ
األقل ،وهو يؤسس ما يمكن أن نعتربه توق ًّعا Expectation
إىل أن هذا الحادث قد ُس ِّج َل بعد أن جاء الساراسني للمرة الثانية عىل
رسديا
ً
وصدهم ليس موضوع هذه الرواية .و ُت َس َّجل محاربة شارل للساراسني "يف بواتييه يوم السبت" ،إنما
حقيقيا؛ لكن مجيء الساراسني
ّ
ً

نظرا إىل غياب شهر املعركة ويومها .وهناك كثري من النهايات السائبة:
من دون خرب عن نتائج املعركة .وذلك "السبت" هو سبت مزعج ً
مزعجا ،لتوقعات القارئ الحديث القصصية وكذلك لرغبته يف معلومات محددة.
فما من حبكة يف األفق؛ وهذا أمر محبط ،إن لم يكن
ً

أن هذه الرواية ال ُمفتتح لها يف الحقيقة .فهي تكتفي بأن تبدأ بـ "العنوان" ( ((1(Anni dominiإن كان ذلك عنوا ًنا)
نالحظ كذلك ّ

ّ
ملف التواريخ يف العمود األيرس
برصيا عىل
الذي يقف عىل رأس عمودين ،واحد للتواريخ واآلخر للحوادث .يربط هذا العنوان،
األقلّ ،
ً
ٍ
مع ملف الحوادث يف العمود األيمن
أن  Anni dominiتحيلنا إىل قصة عن
ووعد بداللة قد نميل إىل اعتبارها "أسطورية" لوال حقيقة َّ

نشوء الكون مذكورة يف الكتاب املقدس وإىل عرف رزنامي ،أو تقويمي ،ال يزال املؤرخون يف الغرب يستخدمونه اليوم لتمييز وحدات
الرب"؛ ذلك
تواريخهم .وال ينبغي أن ّ
نتعجل إحالة معنى النص إىل اإلطار األسطوري الذي يستحرضه بوسمه "السنوات" أ ّنها "سنوات ّ
تبعيا Hypotactic
انتظاما ال تملكه األسطورة املسيحية ،برتتيبها الحوادث التي تتألف منها
أن لهذه السنوات
واضحا (الخلق،
ّ
ً
ً
ترتيبا ً
ً

ونيتها التعامل مع حوادث واقعية وليست
السقوط،
التجسد ،القيامة ،املجيء الثاين) .ويشري انتظام التقويم إىل "واقعية" الروايةّ ،
ّ

14

الرب ،السنوات بعد ميالد املسيح( .املرتجم)
 Anni dominiسنوات ّ
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ٍ
مؤات  ،Kairoticبل يف زمن متسلسل ،يف الزمن كما يختربه البرش.
األبدية ،وال يف زمن
خيالية .والتقويم ال يضع الحوادث يف زمن
ّ

وهذا الزمن ليس فيه نقاط رفيعة أو وضيعة؛ فهو ،كما يمكن القول ،تجانبي  Paratacticalوبال نهاية .ال فجوات فيه .وقائمة األزمنة

ممتلئة ،ولو لم تكن قائمة الحوادث كذلك.

فإن الحوليات ال تُخت َتم؛ بل تنقطع فحسب .واملداخل األخرية هي التالية:
أخرياّ ،
ً
:1052 :1051 :1050 :1049 :1048 :1047 :1046 :1045
:1055 :1054 :1053
 :1056وفاة اإلمرباطور هرني؛ وابنه هرني يخلفه يف الحكم.
1064 :1063 :1062 :1061 :1060 :1059 :1058 :1057
1072 :1071 :1070 :1069 :1068 :1067 :1066 :1065
أن استمرار قائمة السنوات يف نهاية الرواية يشري إىل استمرار السلسلة إىل ما ال نهاية ،أو األحرى إىل املجيء الثاين .لك ّنه
من املؤكد ّ

ما من خاتمة للقصة .وكيف يمكن أن تكون ثمة خاتمة ،ما دام ما من موضوع أساس يمكن أن ُتحىك حوله قصة؟

ألن هنالك حبكة بال ّ
شك ،إذا ما عنينا بـ "حبكة" بنية عالقات ُيسبغ من خاللها معنى عىل
غري أ ّنه ال ّ
بد أن تكون هنالك قصة ّ

الحوادث التي تشتمل عليها الرواية باعتبارها أجزاء من ّ
كل متكامل .لكني ال أعني بحبكة هذه القصة أسطورة السقوط والفداء
للنص والتي
(للمستقيمني من البرش) املوجودة يف الكتاب املقدس؛ األحرى ،أنني أشري إىل قائمة التواريخ الواردة يف امللف األيرس
ّ

تضفي التماسك واالمتالء عىل الحوادث بتسجيلها تحت السنوات التي حدثت فيها .بعبارة أخرى ،يمكن النظر إىل قائمة التواريخ
عىل أ ّنها املدلوالت  Signifiedsالتي دوالها  Signifiersهي الحوادث الواردة يف العمود األيمن .و"معنى" الحوادث هو تسجيلها يف هذا

أن الحو ّ
يل ما كان ليشعر إال بقليل من القلق الذي يشعر به الباحث الحديث عند
النوع من القائمة .وهذا هو السبب ،كما أفرتض ،يف ّ

النص .يسعى الباحث الحديث
مواجهته ما يبدو أ ّنه "فجوات" ،و"انقطاعات" ،وافتقار إىل الصالت السببية بني الحوادث املسجلة يف ّ

وراء االمتالء واالستمرارية يف ترتيب الحوادثّ ،أما الحو ّ
فأيهما هو التوقّع "الواقعي" أكرث؟
يل فلديه كالهما يف تسلسل السنواتّ .

لكن
حلمي أو طفويل .بل إننا قد نكون عىل خطأ حتى حني ندعوه
لنتذكر أننا ال نتعامل مع خطاب
"خطابا" ّ
بأي حال من األحوالَّ ،
ً
ّ
ويتكشف تحت عالمة "الواقعي"
فالنص يستحرض "مادةً" ،ويعمل يف مجال الذاكرة ال يف مجال الحلم أو التهويم،
خطابيا.
فيه شي ًئا
ّ
ّ
ً

عقالنيا عىل نحو واضح ،بل وشديد الحصافة ،يف الظاهر ،يف ّ
الجلية يف ّأل
كل من رغبته
وليس "الخيايل" .وهو يبدو ،يف الحقيقة،
ً
ّ

يسجل ّإل تلك الحوادث التي ال يمكن أن يكون ثمة ّ
شك يف حدوثها وعزمه عىل عدم مساءلة الوقائع عىل أسس تأملية ،أو عىل تقديم
ّ
حجاجات حول الكيفية التي ترتبط بها الحوادث حقًا واحدها باآلخر.

أن الحو ّ
سجل معركة بواتييه يف عام  732لكنه لم يلحظ معركة تور التي وقعت يف العام ذاته
ع ّلق ّ
الرشاح املحدثون عىل حقيقة ّ
يل ّ

كل تلميذ ،واحدة من "املعارك العرش الكربى يف تاريخ العالم" .ولكن حتى لو كان الحو ّ
وكانت ،كما يعلم ّ
أي مبدأ
يل عار ًفا بمعركة تورّ ،
ترتيبا للحوادث بحسب أهميتها التاريخية العاملية
أو قاعدة للمعنى هي التي كانت لتقتيض منه تسجيلها؟ فنحن ال نستطيع أن نفرتض ً
ٍ
حينئذ ال تكون تلك األهمية "تاريخية عاملية" بقدر ما هي أوروبية غربية
إال من خالل معرفتـنا بتاريخ أوروبا الغربية الالحق ،وحتى
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فحسب ،تعكس ً
ميل لدى املؤرخني املحدثني إىل ترتيب الحوادث يف السجل عىل نحو تراتبي من داخل منظور ثقايف خاص ،وليس
كونيا عىل اإلطالق.
ً

هذه الحاجة أو الدافع لرتتيب الحوادث ،بحسب أهميتها بالنسبة إىل الثقافة أو املجموعة التي تكتب تاريخها ،هما ما يجعل

ً
أن االقتصار عىل تسجيل الحوادث كما جرت مالحظتها هو أكرث "كونية" بكثري.
تمثيل
أمرا ممك ًنا .ومن املؤكد ّ
ً
رسديا لحوادث واقعية ً

كثريا
وما يجري إدراجه يف الرواية ،عىل املستوى
ّ
الحدي الذي تتكشف فيه الحوليات ،تكون له أهمية نظرية يف فهم طبيعة الرسد تفوق ً
ُ
تسجيل تلك السنوات التي "لم يحدث فيها يشء".
يتم استبعاده .لكن هذا يطرح سؤال الوظيفة التي يقوم بها يف هذا النص
أهمية ما ّ
ويبنى عىل أساس مجموعة من الحوادث التي كان يمكن إدراجها لكنها ُأبقيت
ذلك ّ
أن ما من رسد ،مهما بدا "ممتل ًئا" ،يتم ّإل ُ
التصور
يصح عىل الرسديات الواقعية .وهذا االعتبار يتيح لنا أن نسأل عن نوع ذلك
ً
يصح عىل الرسديات الخيالية كما ّ
خارجا؛ األمر الذي ّ
ّ
للواقع الذي يجيز بناء رواية رسدية عن الواقع تحكم فيها االستمرارية ،وليس االنقطاع ،عملية اإلفصاح عن الخطاب.

يتكشف تحت عالمة الرغبة يف ما هو واقعي ،وهو ما يجب أن نفعله يك نربر إدراج صيغة الحوليات بني
بأن هذا الخطاب
ّ
إذا س ّلمنا ّ

بد أن نستنتج أ ّنه نتاج صورة للواقع ال يكون فيها النظام االجتماعي الذي يمكنه وحده أن يوفّر املؤرشات
أنواع التمثيل التاريخي ،فال ّ
بالحد األدىن ،أو األحرى ،إ ّنه ال يكون حارضًا بصفته ً
عامل يف
الفارقة يف ترتيب الحوادث بحسب أهميتها ،حارضًا يف وعي الكاتب ّإل
ّ

تكوين الخطاب إال بفضل غيابه .ففي ّ
أن قوى االضطراب ،الطبيعية والبرشية ،قوى العنف والدمار ،هي التي تحتل
كل مكان نجد ّ

إن
صدارة االهتمام .والرواية ُتعنى بـ الصفات ال بـ الفاعلني ،وهي ُتربز عاملًا تحدث فيه األشياء للبرش ال عاملًا يفعل فيه البرش األشياءّ .
قسوة شتاء عام  ،709وعرس عام  710ونقص محاصيله ،وسيول عام  ،712وحضور املوت الوشيك هو ما يتكرر بتواتر وانتظام يفتقر

إليهما تمثيل أعمال الفاعلية البرشية .ويرتدي الواقع بالنسبة إىل هذا الحو ّ
يل وجه النعوت التي تتخطى قدرة األسماء التي تعدلها يك

ّ
لكن هذه األفعال
تقاوم حتميتها .لقد أفلح شارل يف أن ينكب الساكسون ويقاتلهم،
وتمكن ثيودو من طرد الساراسني من أقطانياّ .

تبدو كأنها تنتمي إىل نظام الوجود ذاته الذي تنتمي إليه الحوادث الطبيعية التي قد تأيت بـ "محاصيل وافرة" أو بـ "نقص يف املحاصيل"

وتبدو غري مفهومة.

أول ما يشري إىل غياب مبدأ ُت ْس َبغ عىل أساسه األهمية أو الداللة عىل الحوادث هو الفجوات يف قائمة الحوادث يف امللف األيمن،
ّ

مثل عام  711الذي لم يحدث فيه يشء ،كما يبدو .ووفرة املياه امللحوظة يف عام  712تسبقها وتليها سنوات "لم يحدث فيها يشء"
أيضا .وهذا ّ
أن فرتات السعادة واألمن البرشيني صفحات فارغة يف التاريخ .لكن وجود هذه السنوات
ً
يذكرنا بمالحظة فريدريش هيغل ّ

الفارغة يف رواية الحو ّ
سد جميع الفجوات،
يل يتيح لنا أن ندرك ،من طريق التضاد ،مقدار الجهد الذي يبذله الرسد إلحداث أثر يفيد ّ

ووضع صورة االستمرارية واالتساق واملعنى مكان تهويمات الفراغ ،والحاجة ،والرغبة املحبطة التي تستوطن كوابيسنا حول قوة الزمن

يل تستدعي عاملًا تكون فيه الحاجة حارض ًة يف ّ
إن رواية الحو ّ
كل مكان ،وتكون الندرة قاعدة الوجود ،وتكون فيه جميع
ّ
الهدامة .الحالّ ،
فاعليات اإلشباع املحتملة يف ٍ
حال من االفتقار أو الغياب أو الوجود يف ّ
ظل تهديد املوت الوشيك.
لكن فكرة اإلشباع املحتمل موجودة ضم ًنا يف قائمة التواريخ التي ّ
تشكل العمود األيرس .ويشهد امتالء هذه القائمة عىل امتالء
َّ

ّ
التجسد ،وتتدحرج بال هوادة
تتحدر بانتظام من أصلها ،سنة
شح يف السنوات :إذ
الرب" عىل
ّ
األقل .ال ّ
الزمن أو عىل امتالء "سنوات ّ
ّ

إىل نهايتها الكامنة ،يوم الحساب .وما ينقص قائمة الحوادث يك يكون لها مثل هذا االنتظام والكمال هو فكرة مركز اجتماعي يحدد

أي وعي بمركز اجتماعي هو
من خاللهما كليهما مواقع الحوادث يف عالقة بعضها ببعض ويشحنها بداللة أخالقية أو معنوية .وغياب ّ
ٍ
يل من ترتيب الحوادث التي يتعامل معها بصفتها عنارص يف ِ
ما يمنع الحو ّ
حدوث تاريخي .وغياب مثل هذا املركز هو الذي يمنع أو
حقل
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فإن حمالت شارل عىل الساكسون
أي دافع قد يكون لديه ألن يرتقي بخطابه
معطيا ّإياه شكل الرسد .ومن دون مثل هذا املركزّ ،
يوهن ّ
ً

أن معركة بواتييه خيضت يوم السبت األهمية ذاتها التي لحقيقة
تبقى مجرد "قتال" ،وغزو الساراسني مجرد "قدوم" ،وتبقى لحقيقة ّ
أن املعركة قد خيضت ً
أصل.
ّ

أن عىل رواية تاريخية حقّة ال أن تبدي ً
يوحي إ ّ
شكل معي ًنا ،هو الرسد ،فحسب ،بل أن
بأن هيغل كان محقًّا حني رأى ّ
يل كل هذا ّ

أيضا ،هو نظام سيايس  -اجتماعي .يقول هيغل يف مدخل كتابه محارضات يف فلسفة التاريخ :تجمع كلمة تاريخ
تبدي محتوى معي ًنا ً

 Geschichteيف لغتنا الجانب املوضوعي إىل الجانب الذايت ،وتشري إىل تاريخ الحوادث الفعلية  historia rerum gestarumبالقدر
ذاته الذي تشري به إىل الحوادث الفعلية  res gestaeذاتها؛ وهي تنطوي من الجهة األخرى ال عىل ما حدث فحسب ،بل عىل رسد

أن الرسديات التاريخية
ما حدث ً
أيضا .وعلينا أن ّ
نعد هذا الجمع بني املعنيني من نظام أرفع من مجرد مصادفة خارجية؛ علينا أن نفرتض ّ

ظهرت متعارص ًة مع األفعال والحوادث التاريخية .وما ينتجهما عىل نحو متزامن هو مبدأ حيوي باطن مشرتك بينهما .فالذكريات

العائلية ،والتقاليد البطريركية ،لها أهمية تقترص عىل العائلة والقبيلة .ومجرى الحوادث
املوحد( ((1الذي ينطوي عليه مثل هذا الرشط
َّ

(((1
مميزة أو رضبات ّ
موضوعا ّ
ّ
حظ قد توقظ نيموزيني
ليس
تصو ًرا عنها ،بالطريقة ذاتها
لتذكر ّ
جدي؛ عىل الرغم من ّ
ً
لتشكل ّ
أن تعامالت ّ

الخيال يك يضفي ً
َ
موضوعا
يقدم
واملشاعر الدينية
الحب
التي يثري بها
أول من ّ
ً
شكل عىل دافع كان من قبل بال شكلَّ .
ُّ
لكن الدولة هي ّ
ُ

تقدم كينونته ذاته(.((1
يتعدى ذلك إىل أ ّنه ينطوي عىل صنع مثل هذا التاريخ يف ّ
ال يقترص عىل أ ّنه يالئم نرث التاريخ ،بل ّ

ليميز بني ٍ
و"الح ْدس الديني وتصوراته" ،وبني "ذلك الوجود الخارجي
نوع من "العواطف العميقة" ،مثل "الحب"
َ
يميض هيغل ّ

تماما من دون معرفة باملايض" .وهذا هو
تكرسه  ...قوانني ورسوم عقالنية [والتي] هي حارض ناقص ،وال يمكن فهمه ً
لدستور سيايس ّ

تعج بـ "الثورات ،والهجرات،
السبب ،كما يخلص هيغل ،يف ّ
أن هنالك مراحل تفتقر إىل ّ
أي "تاريخ موضوعي" ،عىل الرغم من أنها ّ

أي حوليات" .ولسنا يف حاجة
"أي تاريخ ذايتّ ،
وأغرب الطفرات" .وافتقارها إىل تاريخ موضوعي يعود إىل حقيقة أ ّنها ال تقوى عىل إنتاج ّ

"أن سجالت مثل هذه املراحل قد اندثرت بالصدفة؛ األحرى أننا نفتقر إليها أل ّنها لم تكن ممكنة".
إىل أن نفرتض ،كما يالحظ هيغلّ ،

ً
بوعي واضح بها عىل أ ّنها توفّر القدرة
مصحوبة
يلح عىل أ ّنه "يف دولة تدرك القوانني فحسب ،يمكن لتعامالت مميزة أن تحدث،
ٍ
وهو ّ

ّ
ّ
السجل" (ص  .)61باختصار ،حني يتعلق األمر بتقديم رسد للحوادث الواقعية ،يجب أن
سجل دائم وتشري إىل رضورة هذا
عىل إيجاد

بد من وجود ذات من النوع الذي يوفّر الدافع لتسجيل أنشطته.
نفرتض أنه ال ّ

ّ
أن الذات الحقّة ملثل هذا السجل هي الدولة ،لكن الدولة بالنسبة إليه هي تجريد .والواقع الذي يعنو للتمثيل الرسدي
يؤكد هيغل ّ

هو الرصاع بني الرغبة ،من جهة ،والقانون ،من جهة أخرى .وبغياب حكم القانون ،ال يمكن أن تكون هنالك ذات وال ذلك النوع

تجريبيا أو إثبات زيفها؛ األحرى أ ّنها ّ
من الحدث الذي يعنو للتمثيل الرسدي .ومن ّ
تمكن
أن هذه األطروحة ال يمكن إثباتها
املؤكد ّ
ً
ٍ
ٍ
أيضا أن ننظر يف األطروحة التي
تخولنا ً
الفرتاض أو لفرضية تتيح لنا أن نتخيل كيف تكون "التاريخية" و"الرسدية" ممكنتني .وهي ّ
ً
ممكنة من دون فكرة ما عن الذات القانونية التي يمكن أن تعمل بوصفها الفاعل ،الفاعلية ،وذات الرسد
أن ًّأيا منهما ليست
مفادها ّ
ً
وصول إىل الخطاب التاريخي كما نعرفه يف إنجازاته وإخفاقاته الحديثة.
مرورا باألخبار،
التاريخي بجميع أشكاله؛ من الحولياتً ،
15

16

التشديد للمرتجم.

ربة الذاكرة يف األسطورة اإلغريقية ،ابنة أورانوس وغايا من التيتان( .املرتجم)
نيموزينيّ ،Mnemosyne ،

G.W.F. Hegel, The Philosophy of History, J. Sibree (trans.) (New York: Dover Publications, 1956), pp. 60-61.
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امـجرت

قيمة الرسدية يف متثيل الواقع

طرح سؤال القانون ( )Lawأو الرشعية ( )Legalityأو املرشوعية ( )Legitimacyيف تلك األجزاء التي نُعنى بها من حوليات
ال ُي َ

ً
ّ
حد ،أو إىل أ ّنه
أن "قدوم" الساراسني يمثل
سان غال؛ عىل
ألي ّ
األقل ،ال ُيطرح سؤال القانون اإلنساين .وما من إشارة إىل ّ
انتهاكا ّ

ما كان ينبغي أن يحدث أو كان يمكن أن يحدث عىل غري النحو الذي حصل عليه .وملّا كان ُّ
تبعا ملشيئة الله،
كل ما حدث قد حدث ً

الرب" املناسبة التي حدث فيها .ولقدوم الساراسني األهمية املعنوية ذاتها التي
فإ ّنه يكفي أن نلحظ حدوثه ،وأن ّ
نسجله تحت "سنة ّ
لقتال شارل الساكسون .وما من سبيل أمامنا ملعرفة ما إذا كان الحو ّ
يل سيضطر إىل أن يكسو باللحم قائمة حوادثه ويرتقي إىل تحدي

محدد واحتمال الفوىض التي ّ
لعل النظام
التمثيل الرسدي لتلك الحوادث ،لو كان قد كتب وهو يعي التهديد املحيق بنظام اجتماعي َّ
القانوين كان قد أقيم يف مواجهتها .لكننا ما إن ُن َن َّبه إىل العالقة الحميمة التي يشري هيغل إىل وجودها بني القانون والتاريخية والرسدية،

حتى ال يعود يف وسعنا أن نغض الطرف عن التواتر الذي يفرتض به الرسد مسبقًا ،سواء كان من النوع التخيييل أو الواقعي ،وجود نظام

ّ
عموما ،من الحكاية الشعبية إىل الرواية،
أن للرسد
قانوين يعمل الفاعلون النمطيون يف رواية رسدية ضده أو معه .وهذا يثري
الشك يف ّ
ً

تماما ،عالقة بمواضيع القانون أو الرشعية أو املرشوعية أو السلطة ،بوجه أعم .وبالفعل ،عندما
من الحوليات إىل "التاريخ" املتحقق ً
ّ
ننظر إىل ما ُيفرتض أ ّنه املرحلة التالية يف تطور التمثيل التاريخي بعد الشكل الحو ّ
الشك .فكلما كان
نتثبت من هذا
يل ،أي األخبار ،فإننا ّ

بأي شكل من أشكال التأريخ ،زاد اهتمامه بالنظام االجتماعي والقانون الذي يسنده ،وسلطة
وعيا من الناحية التاريخية ّ
الكاتب أكرث ً

هذا القانون وتربيره ،والتهديدات التي تالحقه .وإذا كان من غري املمكن التفكري يف التاريخية بوصفها ً
نمطا ممي ًزا من أنماط الوجود

ذات قانونية محددة ،ثم وعي ذايت تاريخي ،كما يشري هيغل ،فإنه
تتكون بالعالقة معه ٌ
اإلنساين ،إال بافرتاض مسبق لوجود نظام قانوين ّ

تخيل الحاجة إىل تمثيل الواقع كتاريخ إال بالعالقة مع اهتمامه بالقانون والرشعية واملرشوعية،
ال يمكن ّ
تصور نوع الوعي القادر عىل ّ

جرا.
وهلم ًّ
ّ

ً
إمكانية لتصور رضوب التوتر
يخلق االهتمام بالنظام االجتماعي ،وهو ليس سوى نظام للعالقات اإلنسانية يحكمه القانون،

يقدم لنا نفسه عىل أ ّنه تاريخ .ولذلك ربما كان
أي تمثيل للواقع ّ
والرصاع والكفاح ومختلف صنوف القرارات التي اعتدنا أن نجدها يف ّ
لنمو الوعي التاريخي وتطوره وما يلحق به من نمو مصاحب وتطور للمقدرة الرسدية (من النوع الذي نجده يف األخبار بخالف الشكل
موضوعا لالهتمام .وحني تكون ّ
الحو ّ
تماما ،مهما اعتربناها كيا ًنا
يل) عالقة ما بمدى عمل النظام القانوين بصفته
ً
كل قصة متحققة ً

مألو ًفا لكنه مراوغ
نوعا من األمثولة( ،((1تشري إىل عربة أخالقية ،أو تسبغ عىل الحوادث ،سواء أكانت حقيقية أم متخيلة ،داللة
مفهومياً ،
ً

أن ّ
لكل رسد تاريخي غرضه الباطن أو الظاهر املتم ّثل بالرغبة يف
ال تمتلكها بوصفها مجرد سلسلة متسلسلة ،يبدو ممك ًنا أن نستنتج ّ
إضفاء طابع أخالقي ( )moralizeعىل الحوادث التي ُيعنى بها .وحيث يكون ثمة غموض أو تجاذب وجداين يف ما يتعلق بمكانة النظام

ً
ً
كاملة ،يكون ثمة افتقار إىل
إنسانية
القانوين ،وهو الشكل الذي تواجه فيه الذات مبارشة النظام االجتماعي الذي تنتمي إليه يك تحقق
ٍ
لقصة عن ٍ
أي ٍ
أن الرسدية ،يف
ماض ،سواء كان
ختام
خاصا .وهذا يشري إىل ّ
األساس الذي يرغب املرء يف أن يروي عليه ّ
عاما أو ً
ماضيا ً
ً
ً
ارتباطا وثيقًا ،إن لم يكن بوظيفة إضفاء الطابع األخالقي عىل
رواية القصص الفعلية بالتأكيد ،وربما يف رواية القصص التخييلية ،ترتبط
نتخيلها.
الواقع ،فبالدافع إىل ذلك ،أي مماهاته مع النظام االجتماعي الذي هو مصدر أي أخالق يمكن أن
ّ

ال ُيظهر حو ّ
حرصا .مدخل عام " ،1056وفاة اإلمرباطور هرني ،وابنه
بأي نظام أخالقي أو قانوين إنساين
أي اهتمام ّ
يل سان غال ّ
ً

هرني يخلفه يف الحكم" ،يشتمل عىل عنارص رسد يف حالتها الجنينية .هو رسد ،يف الحقيقة ،ورسديته ،عىل الرغم من غموض الصلة بني
األمثولة ،هنا ،هي املقابل الذي أضعه ملصطلح  Allegoryالذي يشري إىل التعبري املجازي أو الرمزي عن حقائق الوجود اإلنساين وتعميماته من خالل شخصيات أو
18
فإن األمثولة هي قصة شعرية أو نرثية لها معنى مزدوج:
أفعال قصصية .وهو مصطلح مستمد من املفردة اليونانية  ،Allégoriaوتعني "التك ّلم عىل نح ٍو آخر" .وكقاعدة عامةَّ ،
معنى أويل سطحي؛ ومعنى ثانوي أو تحت السطح .ولذلك فهي قصة تمكن قراءتها ،ويمكن فهمها وتأويلها ،عىل مستويني وربما أكرث( .املرتجم)
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ختاما باستدعائها الضمني للنظام القانوين:
الحادث األول (وفاة هرني) والثاين (خالفة هرني) التي يشري إليها حرف العطف "و" ،تبلغ ً

قاعدة خالفة االبن ألبيه التي يس ّلم الحو ّ
لكن هذا العنرص الرسدي الصغري،
يل بها كمبدأ يحكم ّ
بحق انتقال السلطة من جيل إىل جيلَّ .
هذه "الوحدة الرسدية الصغرى" ( ،)Narremeيطفو بيرس فوق بحر التواريخ الذي يعترب الخالفة ذاتها ً
مبدأ للتنظيم الكوين .ومن
تحديدا
يعلمون م ّنا بما كان ينتظر هرني الشاب يف رصاعاته مع نبالئه ومع الباباوات يف فرتة رصاع التنصيب( ،((1ذلك الرصاع الذي نشب
ً
سجل فيه الحو ّ
يعج باآلثار األخالقية والقانونية
حول موضع السلطة النهائية عىل وجه األرض ،قد يستف ّزهم االقتصاد الذي ّ
يل حادثًا ّ

املقبلة .فالسنوات  1072-1057التي يكتفي الحو ّ
فائضا من "الحوادث" التي أنذرت باندالع
يل بإيرادها يف نهاية سجله ،كانت قد وفّرت ً

ً
كامل لنشوئه .لكن الحو ّ
يل تجاهلها ببساطة .ويبدو أ ّنه شعر بأ ّنه قد أ ّدى واجبه
وفائضا من الخصومة التي تبيح رس ًدا
هذا الرصاع،
ً

بمجرد إيراده التواريخ ذاتها .ولعلنا نتساءل ،ما الذي ينطوي عليه رفض الرسد هذا؟

أن حو ّ
من ّ
يل سان غال
أن بمقدورنا أن نستنتج  -كما اقرتح فرانك كريمود يف مالحظته حول هذا النص خالل مناقشتنا ّ -
املؤكد ّ

أن ملثل هذا الحكم املبارش ما يربره .لكن عدم القدرة عىل االحتفاظ بيوميات جيدة ال يختلف
لم يكن كاتب يوميات ً
جيدا؛ ومن الواضح ّ

الرسدية أكرث مما يخربنا رسد
نظريا عن عدم الرغبة يف فعل ذلك .فمن زاوية االهتمام بالرسد ذاته ،يمكن لرسد "سيئ" أن يخربنا عن
ً
ّ

ً
ً
أن حو ّ
فإن علينا أن نسأل عما افتقر إليه وكان يمكن أن يجعل منه
مهمل أو
يل سان غال كان سار ًدا
جيد .وإذا ما كان
كسولّ ،
صحيحا ّ
ً

يحول أخباره إىل رسد تاريخي؟
سار ًدا
ً
كفوءا؟ ما الذي يغيب عن روايته ،وكان سيتيح له ،لو ُوجد ،أن ّ

مفتقرا إىل الوعي االستعاري أو االستبدايل .وهو ال يعاين ما يسميه
أن َح ْو ِل َّينا لم يكن
يشري الرتتيب العمودي للحوادث ذاته إىل ّ
ً

إن جميع الحوادث املدرجة يف العمود األيمن تبدو كأنها اع ُتربت حوادث من
رومان جاكوبسون "اضطراب التشابه"( .((2والحالّ ،
عموما ذلك "الواقع" الذي يسج ّله الحو ّ
بز
الشح الزائد أو الوفرة الزائدة التي تسم
جميعا كنايات لحالة
النوع ذاته؛ فهي
ّ
يل .وال ُي ْ َ
ً
ً

التنوع الكبري داخل التشابه ،إال يف العمود األيرس ،قائمة التواريخّ .
وكل تاريخ من هذه التواريخ يعمل كاستعارة المتالء
االختالف ،أو ّ

الرب واكتماله .وصورة التعاقب املنتظم التي يستحرضها هذا العمود ال نظري لها يف الحوادث ،الطبيعية والبرشية ،املدرجة عىل
زمن ّ

الجانب األيمن .وما افتقر إليه الحو ّ
سجلها هو القدرة عىل أن
يل وكان يمكن أن يسوقه إىل صنع رسد من مجموعة الحوادث التي ّ
يسبغ عىل الحوادث ذلك النوع ذاته من
ضمنيا يف تمثيله سلسلة التواريخ .ويشبه هذا
"األطروحية"( )Propositionality( ((2الحارضة
ً
ّ

االفتقار ما يدعوه جاكوبسون "اضطراب التجاور" ،وهو ظاهرة تم ّثلها يف الكالم "الحبسة النحوية" ويم ّثلها يف الخطاب انحالل "روابط

حولينا لم تكن لديه
التنسيق والتبعية النحويني" التي يمكن من خاللها جمع "أكوام الكلمات" يف جمل ذات معنى( .((2وبالطبعّ ،
فإن ّ
19

يبوئ موظفي الكنيسة مناصبهم( .املرتجم)
رصاع التنصيب  ،Investiture Struggleهو رصاع مديد وبالغ األهمية بني الكنيسة والدولة يف أوروبا القروسطية عىل من ّ

21

األطروحية هنا من األطروحة  Propositionبمعناها اللغوي ،وتعني وحدة كالمية متعالقة أو مرتابطة ذات معنى .فالكلمات املنعزلة ليست أطروحات يف العادة( .املرتجم)
ّ

20
من املعروف أن معنى العالمة اللغوية  Signعند فرديناند دو سوسور يتحدد من خالل بعدين :أولهما هو البعد األفقي الرتكيبي (موقع العالمة يف تركيب الجملة
فعليا يف الرتكيب
وعالقتها بغريها من العالمات والوحدات النحوية والقواعدية التي تحكم بنية هذه الجملة) ،وثانيهما هو البعد العمودي االستبدايل (الذي ال توجد مكوناته ً
وألن البعد األفقي الرتكيبي يقوم عىل املجاورة واالندماج والتداخل فقد أسماه
اللغوي مع أن هذا البعد القائم عىل االستبدال االنتقايئ يحكم داللة العالمة ووضوحها)ّ .
ّ
الكل وما إىل ذلك .وباملقابل ،فإن البعد
كنائيا"؛ ألن الكناية تقوم عىل هذه األسس نفسها كما هو الحال يف عالقة السبب بالنتيجة وداللة الجزء عىل
"بعدا
جاكوبسون ً
ً
العمودي االستبدايل يعمل من خالل الغياب ،حيث يعتمد اختيار أو "حضور" أي عالمة عىل "تغييب" واستبعاد ما كان يمكن أن ّ
ونحويا (مبدأ املرادفة
مكانيا
يحل مح ّلها
ً
ً
عموما عىل مبدأ التماثل واملشابهة مما يسمح بتسميته بـ "البعد االستعاري"؛ ألن االستعارة تقوم عىل املشابهة والقياس والتماثل.
أن البعد العمودي يقوم
والتضاد)؛ بمعنى ّ
ً
األلسني ،يتوافق أحدهما  -وهو الذي يدعوه "اضطراب التشابه"  -مع فقد السيطرة عىل محور اللغة
االضطراب
من
اثنني
نمطني
هنالك
أن
ويرى جاكوبسون
ّ
ّ
أن هذين
االستبدايل ،ويتوافق اآلخر  -الذي يدعوه "اضطراب التجاور"  -مع فقد السيطرة عىل محور الرتكيب ،محور التسلسل وبناء الجملة .ويزعم جاكوبسون ّ
ً
ً
وثيقا بعدم القدرة عىل تد ّبر نمطني من العمليات البالغية ،هما االستعارة ،املرتبطة بالتبديل عىل املحور االستبدايل،
ارتباطا
النمطني من االضطراب مرتبطان
والكناية ،املرتبطة بالحركة عىل طول السلسلة الرتكيبية( .املرتجم)
Roman Jakobson & Morris Halle, Fundamentals of Language (The Hague: Mouton, 1971), pp. 85-86.
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امـجرت

قيمة الرسدية يف متثيل الواقع

حبسة ،كما ُتظهر بشدة قدرته عىل ابتداع جمل ذات معنى .لكنه افتقر إىل القدرة عىل استبدال املعاين بعضها ببعض يف سالسل من
تحول قائمة حوادثه إىل خطاب حول الحوادث التي ُتعترب ًّ
كل يتطور يف الزمن.
الكنايات الدا ّلة التي من شأنها أن ّ

اآلن ،تتطلب القدرة عىل تصور مجموعة من الحوادث عىل أ ّنها تنتمي إىل نظام املعنى ذاته ً
ميتافيزيقيا يمكن من خالله
مبدأ
ً

ً (((2
ً
ترجمة االختالف إىل تشابه .بمعنى آخر ،تتطلب "ذا ًتا" أو "فاعل"
تسجل الحوادث عىل
مشرتكا لجميع مراجع الجمل املختلفة التي ّ

"الرب" الذي ُتعامل "سنواته" كتجليات لقدرته عىل تسبيب الحوادث التي تحدث
أ ّنها حدثت .وإذا ما كان هذا الفاعل موجو ًدا ،فهو
ّ

تاليا أن يعمل كفاعل لرسد .فهل يعني ذلك أ ّنه يك يكون هنالك رسد ،يجب أن
فيها .فاعل الرواية ،إ ًذا ،ال يوجد يف الزمن وال يمكن ً

للرب ،كائن مقدس ُوهب سلطة الرب وقوته ،موجود يف الزمن؟ إذا كان األمر كذلك ،فما الذي يمكن أن يكون
يكون هنالك مكافئ ّ
عليه هذا املكافئ؟

ٍ
خطاب واقعي ورسدي من حيث البنية ،يف نمط
مركزي ناظم ملعنى
ستدعى طبيعة مثل هذا الكائن ،القادر عىل أن يعمل كمبدأ
ُت
ّ
َ

التمثيل التاريخي املعروف باسم األخبار .وشكل األخبار هو ،بإجماع مؤرخي الكتابة التاريخية ،شكل "رفيع" من املَف َْه َمة التاريخية

ويم ّثل ً
أن تفوقه يكمن يف إحاطته األوسع ،وتنظيمه املواد
نمطا من التمثيل التأريخي يعلو عىل شكل الحوليات( .((2ومن املتفق عليه ّ

أيضا موضوع مركزي ،حياة فرد أو بلدة أو منطقة ،مسعى ما من
"بحسب املوضوعات والعهود" ،وتماسكه الرسدي األكرب .ولألخبار ً

وينظر إىل صلة األخبار بالحوليات يف املحافظة
املساعي العظيمة ،مثل حرب أو حملة صليبية ،أو مؤسسة ما ،مثل ملكية أو أسقفية أو ديرُ .

ٍ
عىل التسلسل الزمني بوصفه املبدأ الناظم للخطاب ،وهذا ،كما قيل لنا ،ما يجعل األخبار شي ًئا ّ
"تاريخ" محقَّق بالكامل .وعالوة
أقل من

ملخص
فإن األخبار ،مثل الحوليات ولكن بخالف التاريخ ،ال " ُتختتم" بل تنقطع فحسب؛ فعاد ًة ما تفتقر إىل ختام ،إىل ّ
عىل ذلكّ ،

لـ "معنى" سلسلة الحوادث التي ُتعنى بها مما نتوقعه يف العادة من قصة حسنة الصنع .واألخبار عاد ًة ما تعد بختام ،لكنها ال توفّره ،وهذا
واحد من األسباب التي دفعت محققي أخبار العصور الوسطى يف القرن التاسع عرش ألن ينكروا عليها منزلة التواريخ الحقّة.

أشد إتقا ًنا من الحوليات،
بأن األخبار تمثيل للواقع "أرفع" أو ّ
لنفرتض أننا ننظر إىل األمر عىل نحو مختلف .لنفرتض أننا ال نس ّلم ّ

نظريا يف نوع من النظام واالمتالء يف رواية عن الواقع ،رغبة تبقى
مربرة
ً
بل مجرد نوع مختلف من التمثيل ،موسوم برغبة تبقى غري َّ

مجانية رص ًفا ،إىل أن ُتظهر خالف ذلك .ما الذي ينطوي عليه فرض هذا النظام وتوفري هذا االمتالء (بالتفاصيل) الذي يشكل الفارق
بني الحوليات واألخبار؟

آخذ ً
مثال عىل النوع األخباري بني أنواع التمثيل التاريخي تاريخ فرنسا لريشيه دو رانس ،املكتوب عشية عام  1000للميالد

النص عىل أ ّنه رسد :ثمة موضوع رئيس ("رصاعات الفرنسيني" [)]3 :1؛ ومركز
(حواىل عام  .((2()998ال نجد صعوبة يف تمييز هذا
ّ

يل (الغال) ومركز اجتماعي فع ّ
جغرايف فع ّ
يل (أبرشية رانس التي نشب فيها نزاع حول الشاغل الرشعي ملنصب رئيس األساقفة بني الكاهنني

ً
وصول إىل زمن كتابة ريشيه روايته
التجسد
قدم يف حكاية شاملة لتاريخ العالم من
فعلية (إذ ُي َّ
ّ
املطالبني بهذا املنصب)؛ وبداية زمنية ّ

ّ
نظرا إىل اثنني من االعتبارات .أولهما هو
الرشاح الالحقني عىل
ومكانها) .لكن العمل يخفق يف أن يكون
ً
تاريخا "حقًّا" ،يف رأي ّ
األقلً ،

يقدم ذلك النوع من املعنى
تاليا ،أن ّ
ّ
أن ترتيب الخطاب يتبع التسلسل الزمني؛ فيعرض الحوادث بحسب ترتيب حدوثها وال يستطيعً ،
23

ِ
مبحث  ...إلخ( .املرتجم)
من املعلوم ّ
أن كلمة  Subjectتشري ،من بني أشياء كثرية ،إىل الذات والفاعل واملس َند إليه ،وحتى إىل موضوع أو َ

Barnes, pp. 65-68.
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Richer de Reims, Histoire de France: 888-995,Robert Latouche (ed.) (Paris: Les Belles Lettres, 1930-1937).
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النص بني أقواس ،وهي للمرتجم.
جميع اإلشارات الالحقة إىل هذا العمل سرتد يف ّ

189

  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

تقدمه .وثانيهما ،وربما كان هذا نتيجة الرتتيب "الحو ّ
ً
أن الرواية ال تُختتم
إن
رواية يحكمها الرسد ّ
يل" للخطاب ،هو ّ
الذي يمكن القول ّ

رجوعا يف
التأمل
ً
بل تنقطع فحسب؛ إذ "تتوقّف" مع هروب أحد املتنازعني عىل منصب رئيس األساقفة ويلقى عىل عاتق القارئ عبء ّ
بالتجسد ،ثم
الصالت بني بداية الرواية ونهايتها .فالرواية تبلغ "أمس" الكاتب ،وتضيف واقعة واحدة أخرى إىل السلسلة التي بدأت
ّ

تتوقف فحسب .ونتيجة لذلك ،تبقى جميع توقعات القارئ (هذا القارئ) الرسدية العادية بعيدة عن التحقق .ويظهر العمل كما لو أ ّنه

يتكشف عن حبكة ،لكنه ال يلبث أن ّ
يكذب هذا الظهور بتوقفه يف املنتصف ،مع تعليق ملغز" :يأذن البابا غريغوري ألرنولفوس ّ
بتول
ّ
الحق فيها" (.)133 :2
الوظائف األسقفية مؤق ًتا ،يف انتظار القرار القانوين الذي من شأنه أن ينعم بها عليه أو يسحب منه
ّ

فإن ريشيه سارد يعي ذاته .وهو يقول رصاحة يف مطلع روايته إ ّنه يقرتح "عىل نح ٍو خاص أن يحفظ بالكتابة
من ثمّ ،

[" ]ad memoriam reducere scripto specialiter propositum estحروب" الفرنسيني و"اضطراباتهم" و"شؤونهم" ،وأن يكتبها،
فلودورد ،وهو كاتب سابق من رانس كان قد كتب حوليات
عالوة عىل ذلك ،بطريقة تتفوق عىل ما يف الروايات األخرى ،وال سيما رواية
َ
غالبا ما كان "يضع عبارات أخرى" ً
بدل من
بحرية إىل عمل
استند إليها ريشيه يف معلوماته .ويشري ريشيه إىل أنه استند
ّ
َ
فلودورد ،لكنه ً

تماما أسلوب العرض [ .)4 :1( "]pro aliis longe diversissimo orationis scemate disposuisseكما أ ّنه
العبارات األصلية
ّ
و"يعدل ً
ٍ
تقليد يف الكتابة التاريخية من خالل االستشهاد بالكالسيكيات مثل قيرص وهوروسيوس وجريوم وإيزيدور كمراجع
يضع نفسه ضمن

يدعيه .ويوحي ّ
كل
تبصا بالوقائع التي يرويها ال يمكن ألحد آخر أن ّ
لتاريخ الغال الباكر ويشري إىل ّ
أن مالحظاته الشخصية أعطته ّ ً

هذا بمسافة معينة تفصله عن خطابه ويفتقر إليها كاتب حوليات سان غال ذلك االفتقار الواضح .خطاب ريشيه هو خطاب مصنوع،
مقارنة برسدية الحو ّ
ً
الصانع.
ورسديته،
يل ،هي وظيفة للوعي الذايت الذي بودر به إىل هذا النشاط ّ

الصانع الذي يعي ذاته ،النشاط الذي يعطي عمل ريشيه سيماء رسد تاريخي ،هو الذي يق ّلل من
لكن املفارقة ّ
ّ
أن هذا النشاط ّ
ِ
حدث
النص املعارصون .وعىل سبيل املثال ،يشري روبري التوش ،وهو محقق ُم َ
"موضوعيته" بصفته رواية تاريخية ،كما ُيجمع محللو ّ
أن "تاريخ ريشيه ليس
للنص ،إىل اعتزاز ريشيه بأصالة أسلوبه بوصفه سبب فشله يف كتابة تاريخ ّ
حق .ويالحظ التوش ،يف النهايةّ ،

يهمه
ً
تاريخا بمعنى الكلمة ،بل عمل بالغي من تأليف راهب [ ]...سعى إىل تقليد تقنيات املؤرخ الروماين سالوست" .ويضيف" :ما كان ّ

ليس املادة [ ]matièreالتي َق ْو َل َبها عىل هواه ،بل الشكل" (.)xi :1

من ّ
لكن من
أن التوش
محق يف وصفه إخفاقات ريشيه كمؤرخ ُيف َ
ّ
املؤكد ّ
رتض أ ّنه مهتم بـ "وقائع" مرحلة بعينها من التاريخّ ،

ّ
متأت من اهتمام الكاتب بـ "الشكل" ال بـ "املادة" .وما يعنيه
أن إخفاق العمل كتاريخ
املؤكد ً
ٍّ
تماما يف إشارته إىل ّ
أيضا أ ّنه مخطئ ً

فرديا كأشياء للتمثيل .لكن ريشيه مهتم بـ "نزاعات
التوش بكلمة " "matièreهو ،بالطبع ،مراجع الخطاب ،الحوادث امل ّتخذة
ً
الفرنسيني [ ،)2 :1( "]Gallorum congressibus in volumine regerendisوال سيما النزاع الذي كان راعيه ،جريبري أسقف رانس،

ً
مهتما
مهتما بالشكل يف املقام األول وليس باملادة أو املحتوى ،كان ريشيه
وبعيدا عن كونه
منخرطا فيه من أجل السيطرة عىل األبرشية.
ً
ً
ً

أن مستقبله كان متو ّقفًا عىل هذا الرصاع .وكان موقع السلطة التي تحدد اتجاه األمور يف أبرشية رانس هو املسألة
باألخري وحده؛ ذلك ّ

ً
مرتبطا عىل نح ٍو ما
أن دافعه لكتابة رسد هذا الرصاع كان
التي أمل ريشيه أن يساهم يف ح ّلها بتأليف رسده .ومن املرشوع أن نفرتض ّ
ٍ
برغبة منه يف تمثيل سلطة (سواء بمعنى الكتابة عنها أو بمعنى الترصف ً
فاعل من فاعليها) توقفت مرشوعيتها عىل إقامة "وقائع" لها
ترتيبها التاريخي املحدد.

حد تتوقف مزاعم الحقيقة يف الرسد بل
الحال ،إننا ما إن نلحظ حضور موضوع السلطة يف هذا النص ،حتى ندرك ً
أي ّ
أيضا إىل ّ

حد ذاتها .وأول سلطة استحرضها املؤ ّلف هي سلطة راعيه ،جريبري؛ فبسلطته ُكتبت
ّ
وحق الرسد ذاته عىل عالقة معينة بالسلطة يف ّ
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الرواية ("[ )"...imperii tui, pater santissime G[erbert], auctoritas seminarium dedit ]1:2ثم هناك تلك "السلطات"( ((2التي

تم ّثلها النصوص الكالسيكية التي يستند إليها يف بناء تاريخ الفرنسيني الباكر (قيرص ،وهوروسيوس ،وجريوم ... ،إلخ) .وهناك "سلطة"
فلودورد ،وهي سلطة يتنافس معها بصفته سار ًدا ويزعم أ ّنه ُيدخل تحسينات عىل أسلوبها .وهي تحسينات
سلفه كمؤرخ ألبرشية رانس،
َ

ُيدخلها ريشيه بأن "يضع عبارات أخرى" ً
أخريا ،ال سلطة األب السماوي
فلودورد
بدل من عبارات
ّ
تماما أسلوب العرض" .وثمة ً
و"يعدل ً
َ

ستحض باعتباره السبب الجوهري ّ
أيضا سلطة والد ريشيه نفسه (املشار إليه عىل طول
فحسب ،ذلك األب الذي ُي
لكل ما يحدث ،بل ً
َ

رئيسا لجزء من العمل والشاهد الذي تستند الرواية إىل سلطته يف هذا الجزء.
املخطوطة بـ " )] pater meus] " p.mالذي يربز
ً
موضوعا ً

النص الذي كتبه حو ّ
يل سان غال .بالنسبة إىل
النص الذي كتبه ريشيه بطريقة ال يمكن أن ننسبها إىل
تتخلل مشكلة السلطة
ّ
َّ
ِ
ّ
الحو ّ
محل نزاع.
سلطة رسد الحوادث أل ّنه ما من يشء إشكايل يف شأن وضعها كتجليات لواقع هو
يل ،ليست هنالك حاجة إىل ا ّدعاء

وأل ّنه ما من "نزاع" ،فما من يشء ُليضفى عليه طابع الرسد ،وال حاجة بالحوادث إىل أن "تحيك ذاتها" أو ُت َم َّثل كما لو كان بوسعها أن
"تروي قصتها" .وال رضورة إال لتسجيلها بالرتتيب الذي ُل ِح َظت به ،ألنه ما دام ليس هنالك نزاع ،فما من قصة لرتوى .وأل ّنه كان ثمة
نزاع ،كان ثمة يشء ُليضفى عليه طابع الرسد بالنسبة إىل ريشيه .لكن عدم ّ
أن شبه الرسد الذي أنتجه ريشيه
حل النزاع ليس السبب يف ّ
رئيسا ألساقفة
ال يصل إىل ختام؛ ذلك ّ
أن النزاع ُح َّل يف الواقع :بفرار جريبري إىل بالط امللك أوتو وتنصيب البابا غريغوري ألرنولفوس ً
قرارا
قرارا بإضفاء طابع الرسد ،هو املبدأ األخالقي الذي كان يمكن لريشيه أن يحكم يف ضوئه عىل
خطابيا حقًّاً ،
رانس .ما كان ينقص ً
ً

القرار بأ ّنه عادل أو غري عادل .كان الواقع ذاته قد حكم عىل القرار بح ّله كما فعل .ومن ّ
نوعا من العدالة
أن هنالك إشارة إىل ّ
املؤكد ّ
أن ً

قدمه لجريبري ُ
نصبه أسقفًا لرافينا" .لكن تلك العدالة تقع يف مكان آخر ّ
وتنظمها
قد ّ
امللك أوتو الذي "بعد أن عرف تفقّه جريبري وعبقريتهّ ،
املسجلة ً
أصل يك تعيد توزيع قوة معنى كان محاي ًثا لجميع
سلطة أخرى ،ملك آخر .ونهاية الخطاب ال تعود لتلقي بضوئها عىل الحوادث
َّ
رضوب أخرى من القوة.
تقدم نفسها عىل أ ّنها
الحوادث منذ البداية .ما من عدالة ،قوةٌ فحسب؛ األحرى مجرد سلطة ّ
ٌ

ً
محاولة إللقاء الضوء عىل التمييز بني عنارص القصة
أود أن أؤكد أنني ال أقدم هذه األفكار حول العالقة بني التأريخ والرسد إال
حبكة ٍ
رسد تفرض مع ًنى عىل الحوادث التي ّ
َ
تشكل مستوى قصتها،
أن
وعنارص الحبكة يف الخطاب التاريخي .وثمة رأي شائع مفاده ّ

أي روايةرسدية
من خالل الكشف يف النهاية عن بنية كانت محايثة للحوادث طوال الوقت .وما أحاول إثباته هو طبيعة هذه املحايثة يف ّ

فعليا للخطاب التاريخي .وال تتوقف واقعية هذه الحوادث عىل واقعة أ ّنها
لحوادث واقعية ،ونوع الحوادث التي ُتق ََّدم بصفتها محتوى ًّ

حدثت ،بل تتوقف ،قبل ّ
زمنيا.
كل يشء ،عىل أ ّنه َّ
ترتيبا ً
ثانيا ،عىل أ ّنها قادرة عىل إيجاد مكان يف سلسلة مر ّتبة ً
تم تذكرها ،وتتوقفً ،

ً
ٌ
رواية تاريخية ،ال يكفي أن ُت َس َّجل تلك الحوادث بحسب ترتيب حدوثها األصيل .وواقعة أ ّنه
رواية للحوادث
عتب
غري أ ّنه يك ُت َ
برتتيب ٍ
رسد ،هي ما يجعلها يف ٍ
ِ
ً
وعرضة العتبارها إشارات إىل
معا موضع تساؤل يف ما يتعلق بموثوقيتها
يمكن تسجيلها بغري طريقة،
آن ً
ّ
تخيل
"تاريخي" ،يجب أن يكون حدوثه عرضة لرسدين عىل
الواقع أو أد ّلة عليه .يك يوصف حادث بأ ّنه
األقل .وما لم يكن يف اإلمكان ّ
ّ

ّ
املؤرخ ألن يأخذ عىل عاتقه سلطة تقديم الرواية الحقيقية ملا حدث
نسختني عىل
األقل من مجموعة الحوادث ذاتها ،فما من سبب يدعو ّ
ً
مرغوبا ،وتفرض
شكل ،وتجعله بذلك
بالفعل .سلطة الرسد التاريخي هي سلطة الواقع ذاته؛ فالرواية التاريخية تسبغ عىل هذا الواقع
ً
عىل سريوراته التماسك الشكيل الذي ال تملكه سوى القصص.

26
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رياني /يناثلا نوناكوناك

ينتمي التاريخ ،إ ًذا ،إىل الصنف الذي يمكن أن ندعوه "خطاب الواقعي" ،إزاء "خطاب الخيا ّ
يل" أو "خطاب الرغبة" .ومن
ّ

بعيدا( .((2أود أن أقرتح فحسب أ ّنه تمكننا
أن هذه الصيغة هي صيغة الكانية ،لكنني ال أرغب يف أن أدفع جوانبها الالكانية ً
الواضح ّ

مرغوبا ،وتحويله إىل موضوع للرغبة ،وذلك بفرضه عىل
اإلحاطة بجاذبية الخطاب التاريخي بإدراك املدى الذي يبلغه يف جعل الواقعي
ً

حوادث ُتم َّثل عىل أ ّنها واقعية ،التماسك الشكيل الذي تملكه القصص .وبخالف الحوليات ،فإن الواقع الذي ُيم َّثل يف الرسد التاريخي؛

ً
شكليا نفتقر إليه نحن أنفسنا.
تماسكا
إذ "يحيك ذاته" ،إ ّنما يحيك لنا ،ينادينا من بعيد (وهذا "البعيد" هو أرض األشكال) ،ويبدي لنا
ً
ٍ
"منته" ،مفروغ منهُ ،م ْنق ٍ
والرسد التاريخي ،بخالف األخبار ،يكشف لنا عن ٍ
ً
متداعيا.
منحل ،وال
َض ،لكنه ليس
عالم من املعروف أ ّنه
ً
تخيله فحسب ،من دون أن نختربه قط .وبقدر ما يمكن القصص التاريخية
ويف هذا العالم ،يرتدي الواقع َ
قناع مع ًنى ال نقوى إال عىل ّ
أن لها حبكة عىل طول الخط ،فإ ّنها تعطي الواقع رائحة املثا ّ
يل .وهذا هو السبب يف
ظهر ّ
كمل ،وأن يوضع لها ختام رسدي ،وأن ُي َ
أن ُت َ
نوعا من اإلرباك ،ويجب تقديمها عىل أ ّنها "موجودة" يف الحوادث ولم تضعها هناك تقنيات رسدية.
ّ
أن حبكة الرسد التاريخي تم ّثل ً

ال ينعكس إرباك الحبكة للرسد التاريخي يف يشء بقدر انعكاسه يف االزدراء العام الذي يبديه املؤرخون املحدثون حيال "فلسفة

التاريخ" التي يم ّثل هيغل نموذجها الحديثُ .يدان هذا الشكل (الرابع) من أشكال التمثيل التاريخي( ((2أل ّنه ال يعدو كونه حبكة

فحسب؛ ال وجود لعنارص قصته إال بصفتها تجليات ،أو مظاهر ثانوية ،لبنية الحبكة التي ُي َع ُّد خطابها لخدمتها .وهنا يرتدي الواقع وجه
ً
ّ
الكل وهذا االكتمال يخيف من التماهي
جانبا ملثل هذا
نوع من االنتظام والرتتيب والتماسك فال يرتك
مجال للفاعلية البرشيةّ ،
مقد ًما ً

الخيايل ً
بدل من أن يدعو إليه .لكن ما تنطوي عليه حبكة فلسفة التاريخ من حبكات مختلفة للتواريخ املختلفة ،التي ال تخربنا إال عن

عما هي عليه بالفعل :صور لتلك السلطة التي تنادينا للمشاركة يف عالم أخالقي ال جاذبية له عىل
حوادث إقليمية يف املايض
ّ
تتكشف ّ

اإلطالق ،لوال شكله القصيص.

يقربنا هذا من توصيف محتمل للمطالبة بختام يف التاريخ ،وهو ختام يدفع غيابه عن الشكل األخباري إىل الحكم عىل هذا األخري
ّ

ّ
مختل بصفته رس ًدا .واملطالبة بختام يف القصة التاريخية هي ،كما أقرتح ،مطالبة بمع ًنى أخالقي ،مطالبة بتقويم سالسل الحوادث
بأ ّنه
مستنريا ال بالوعي
أي رسد تاريخي من دون أن يكون
الواقعية بحسب داللتها بصفتها عنارص يف دراما أخالقية .هل سبق أن ُك ِتب ّ
ً
أي عمل تاريخي ُأنتج يف القرن التاسع عرش،
األخالقي فحسب ،بل بسلطة السارد األخالقية عىل وجه التحديد؟ من الصعب التفكري يف ّ
العرص الكالسييك للرسد التاريخي ،ولم ُيمنح قوة الحكم األخالقي عىل الحوادث التي رواها.

لك ّنه ليس لنا أن نقطع يف هذا األمر بحكم مسبق قائم عىل النظر يف نصوص تاريخية مؤ ّلفة يف القرن التاسع عرش؛ يمكننا أن

نتصور عمليات الوعي األخالقي يف تحقيق االمتالء الرسدي يف مثال من أمثلة التأريخ القروسطي املتأخر ،هو أخبار ( )Cronicaدينو

عموما رس ًدا
وي َع ّد
تاريخيا بمعنى الكلمة( .((2ال يكتفي عمل دينو بأ ّنه "يمأل الفجوات" التي
كومباين املكتوب بني عامي  1310وُ 1312
ً
ً

حولية ملوضوعه (الرصاعات بني الفصيلني األسود واألبيض يف حزب الجويلف املهيمن يف فلورنسة بني
كان يمكن أن ترتكها معالجة
ّ
ٍ
وينظم قصته وفقًا ِ
ً
عامي  1280وّ )1312
رسديا بإثارته الرصيحة فكرة النظام االجتماعي
اكتمال
حبكة ثالثية واضحة؛ بل يحقق
لبنية
ً
27

فصاعدا( .املرتجم)
من املفيد هنا ،بالطبع ،العودة إىل تمييز الكان بني "نظام الخيايل" و"نظام الرمزي" و"نظام الواقعي" بصفتها مراحل يف تطور الذات منذ الطفولة
ً

ّ
صح التعبري ،هي التاريخ األصيل ،أي الذي تم تدوينه يف مرحلة الحدث الزمنية؛ والتاريخ النظري،
28
لعل اإلشارة هنا إىل تمييز هيغل بني ثالثة أنواع من التاريخ إن ّ
وغالبا ما يحمل بني طياته نظرة تأملية أو تفسريية ملا حدث .وقد قسم هيغل هذا النوع من التاريخ إىل أقسام
وهو التاريخ الذي يدون بعد فرتة طويلة من الحدث التاريخي،
ً
فرعية أخرى ،منها التاريخ النقدي والتاريخ الرباغمايت .أما آخر أنواع التاريخ فهو التاريخ الفلسفي ،الذي يرى هيغل أن النوعني األولني يشكالن مادة له .ويقصد به استخدام
بعض القواعد الفلسفية لتفسري حركة التاريخ بصفتها حركة عقالنية تتجه إىل غاية أو نهاية واحدة( .املرتجم)

29 Isidoro Del Lungo (ed.), La cronica di Dino Compagni delle cose occorrenti ne'tempi suoi e La canzone morale Del Pregqo dello stesso
autore, 4th ed. rev. (Florence, 1902); Cf. Barnes, pp. 80-81.
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ويظهر أخبار دينو كومباين،
لتكون بمنزلة نقطة مرجعية ثابتة يمكن من خاللها إسباغ معنى أخالقي محدد عىل دفق الحوادث العابرةُ .

حد يجب أن تقرتب األخبار من شكل األمثولة ،سواء كانت أخالقية أو تأويلية روحية ،لتحقيق
أي ّ
يف هذا الصدد ،وعىل نحو واضح ،إىل ّ

ّ
كل من الرسدية والتاريخية عىل السواء.

َ
الشكل األخباري ،تختفي بعض خصائص هذا األخري .بادئ ذي بدء،
الحق
من الشائق أن نالحظ أ ّنه حني يزيح التاريخ
ّ

يتكشف رسد دينو تحت سلطة ٍ
أي ٍ
راع بعينه ،كما يفعل رسد ريشيه؛ ً
وبدل من ذلك ،يكتفي دينو بالتأكيد
راع رصيح :ال
ال ُي
َ
ّ
ستحض ّ

عىل حقّه يف أن يروي الحوادث البارزة ( )cose notevoliالتي "رآها وسمع بها" عىل أساس قدرة يف االستبصار متميزة .يقول" :ما من

مثاليا محد ًدا ،كما كان
فإن جمهوره املحتمل ليس قار ًئا
أحد رأى هذه الحوادث يف بداياتها [ ]principiبتيقّن يفوق تيقّني" .ولذلكّ ،
ً

جريبري بالنسبة إىل ريشيه ،بل مجموعة يتصور أن تشاطره وجهة نظره حول الطبيعة الحقيقية لجميع الحوادث :أولئك املواطنون
الفلورنسيون القادرون ،كما يقول ،عىل ّ ِ
يتدبر ويحكم أبد الدهر" .وهو يخاطب ،يف الوقت ذاته ،مجموعة أخرى،
تبي "ن َعم الله الذي ّ
هي األرذال بني مواطني فلورنسة الذين يتحملون مسؤولية "النزاعات" ( )discordieالتي دمرت املدينة عىل مدى ثالثة عقود .فرسد
التمسك بأمل الخالص من هذه النزاعات؛ ّأما رسد اآلخر فريمي إىل التحذير والتهديد باالنتقام .وفوىض السنوات العرش
األول يرمي إىل
ّ

شعبا "أفسدت عاداته
األخرية تتناقض مع السنوات "املزدهرة" التي تلتها ،بعد أن انقض اإلمرباطور هرني السابع عىل فلورنسة يك يعاقب ً

(((3
"ي َ
قذف ُق ُد ًما" إىل مستقبل أبعد من
الرشيرة وأرباحه الزائفة العالم بأرسه"  .وما يدعوه كريمود "ثقل املعنى" الذي للحوادث املروية ُ

الحارض القريب ،مستقبل محفوف باألحكام األخالقية وعقاب األرشار(.((3

ٍ
"موضوعية" تاريخية حقيقية ،يمكن
قيام
املرثاة التي ُيختتم بها عمل دينو َت ِس ُمه بأ ّنه ينتمي إىل مرحلة سبقها ،كما يخربنا ّ
الرشاحُ ،

القول إ ّنها أيديولوجية علمانية .لك ّنه من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق هذا النوع من االمتالء الرسدي الذي يشيد به دينو من
دون االستحضار الضمني للمعيار األخالقي الذي يستخدمه للتمييز بني تلك الحوادث الواقعية التي تستحق التسجيل وتلك التي

ً
تماما كما تستمد معناها
سجل يف الرسد بالفعل تظهر
ال تستحقها .والحوادث التي ُت َّ
"واقعية" بقدر ما تنتمي إىل نظام للوجود األخالقيً ،

وألن الحوادث املوصوفة تفيض إىل قيام نظام اجتماعي أو تخفق يف فعل ذلك ،فإ ّنها تجد مكا ًنا يف الرسد
من وضعها يف هذا النظامّ .

يشهد عىل واقعيتها .ووحده التناقض بني حكم الله وفوىض الوضع االجتماعي الحايل يف فلورنسة يمكن أن يربر النربة القيامية والوظيفة
السيئة".
الرش إىل العالم بعوائدهم
الرسدية للفقرة األخرية ،بما فيها من صورة لإلمرباطور الذي سيأيت ليعاقب أولئك "الذين جلبوا ّ
ّ
ً
رصاحة نهاية رسده بـ "انعطافة"
ووحدها سلطة أخالقية يمكن أن تربر انعطافة الرسد التي تتيح له الوصول إىل نهاية .ويطابق دينو

يف النظام األخالقي للعالم" :يبدأ العالم اآلن باالنقالب مرة أخرى [:... ]Ora vi si ricomincia il mondo a rivolgere addosso
برا
وبحرا"(.((3
ً
اإلمرباطور قادم ليسلبك وينهبكًّ ،

لكن هذه األخالقوية هي
هذه النهاية األخالقوية هي التي تحول دون تلبية أخبار دينو معايري رواية تاريخية "موضوعية" حديثةَّ .

الحولية واألخبارية.
وحدها التي تسمح للعمل أن ينتهي ،أو األحرى ،أن ُيخت َتم عىل نحو يختلف عن النحو الذي ُتخت َتم به األشكال
ّ

أي
ولكن ما األسس األخرى التي يمكن أن ُيخت َتم عليها رسد حوادث واقعية؟ وحني يتعلق األمر برواية حشد من الحوادث الواقعيةّ ،
يتكون منه ختام رسدي
"نهاية" يمكن أن تكون لسلسلة معينة من مثل هذه الحوادث إن لم تكن نهاية "أخالقية"؟ ما الذي يمكن أن ّ
Ibid., p. 5.
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ينظر:
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Frank Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction (Oxford: Oxford University Press, 1967), chap. 1.
Del Lungo, pp. 209-210.
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سوى االنتقال من نظام أخالقي إىل آخر؟ أعرتف أنني ال أستطيع التفكري يف أي طريقة أخرى لـ "اختتام" رواية حوادث واقعية؛ ألننا ال

وإن حوادث نظام
وإن الواقع ذاته يختفيّ ،
أي سلسلة من الحوادث الواقعية تصل إىل نهاية بالفعلّ ،
نستطيع أن نقول ،بالتأكيدّ ،
إن ّ

الواقعي كفّت عن الحدوث .مثل هذه الحوادث ال يمكن أن يبدو أنها كفّت عن الحدوث إال حني ينزاح املعنى ،وينزاح بوسائل رسدية،
ّ
ٍ
ٍ
ِ
حولية للواقع ،أو حرضت
من فضاء مادي أو اجتماعي إىل آخر .فإذا ما اف ُتق َر إىل الحساسية األخالقية ،كما يبدو عليه الحال يف رواية
ّ
أيضا إىل وسائل تتبع مثل هذه االنزياحات يف املعنى،
إمكا ًنا فحسب ،كما يبدو عليه الحال يف أخبار ،فإ ّنه ُيف َتقَر ال إىل املعنى فحسب ،بل ً
أيضا .وما
أي إىل
الرسدية .وحيث تكون الرسدية حارضة ،يف أي رواية للواقع ،يمكن أن نكون عىل ثقة بوجود أخالق أو دافع أخالقي ً
ّ
من طريقة أخرى يمكن أن نسبغ بها عىل الواقع نوع املعنى الذي يتبدى يف استهالكه ويتمالك نفسه عىل السواء بانتقاله إىل قصة أخرى
"تنتظر أن ُتحىك" أبعد من حدود "النهاية".

يجسده الخطاب
ما كنت أعمل عليه هو مسألة القيمة املنسوبة إىل الرسدية ذاتها ،وال سيما يف تمثيالت الواقع من النوع الذي ّ

أن إضفاء الطابع الرسدي عىل الخطاب يخدم غرض إضفاء الطابع األخالقي
حسب أنني أدعم أطروحتي (التي مفادها ّ
التاريخي .وقد ُي َ

عىل األحكام) باستخدام مواد من القرون الوسطى عىل وجه الحرصّ .
ميزت
لعل أفعل ذلك؛ لكن الجماعة التأريخية الحديثة هي التي ّ
بني أشكال خطاب الحوليات واألخبار والتاريخ عىل أساس تحقيقها االمتالء الرسدي أو الفشل يف تحقيقه .وال يزال عىل هذه املؤسسة
أن رسدية الخطاب التاريخي هي ما اح ُتفي به بصفته إحدى عالمات نضج التأريخ من حيث هو علم
تفس حقيقة ّ
العلمية ذاتها أن ّ
إن املؤرخني هم الذين حولوا الرسدية
علميا
فرعا
موضوعياّ .
 علم من نوع خاص لكنه علم  -عندما تحول التأريخ ،بروايته ،إىل ما ُيدعى ًً
ً

لوعي "واقعي" .وهم الذين جعلوا من الرسدية قيمة ،يشري وجودها يف
من طريقة يف الكالم إىل نموذج للشكل الذي يبديه الواقع ذاته
ٍ

معا.
خطاب له عالقة بالحوادث الواقعية إىل موضوعية هذا الخطاب وجديته وواقعيته يف آن ً

أن هذه القيمة املنسوبة إىل الرسدية يف تمثيل الحوادث الواقعية تنشأ عن رغبة يف حوادث واقعية تبدي
ُ
حاولت أن أشري إىل ّ

أن سالسل
التماسك والتمام واالمتالء واالكتمال الذي تبديه صورة للحياة خيالية وال يمكن إال أن تكون خيالية .والفكرة التي مفادها ّ

من الحوادث الواقعية تمتلك السمات الشكلية التي للقصص التي نرويها عن حوادث خيالية ال يمكن أن يكون أصلها إال يف األمنيات
نفسه لإلدراك حقًّا يف شكل قصص حسنة الصنع ،ذات مواضيع مركزية ،وبدايات وأواسط
وأحالم اليقظة والتهويمات .فهل ّ
يقدم العالم َ

ونهايات حقّة ،وتماسك يسمح لنا برؤية "النهاية" يف ّ
يقدم ،يف األشكال التي تقرتحها الحوليات
كل بداية؟ أم أ ّنه يقدم نفسه ،أكرث ما ّ
أبدا؟ وهل يأتينا
واألخبارّ ،إما بصفته مجرد سلسلة من دون بداية أو نهاية أو بصفته سالسل من البدايات تنقطع فحسب وال ُتخت َتم ً

علميا؟
العالم حقًّا ،بما فيه العالم االجتماعي ،وقد أضفي عليه الطابع الرسدي بالفعل ،وراح "يحيك ذاته" أبعد من أفق قدرتنا عىل فهمه
ً

أن تخييل عالم كهذا ،عالم قادر عىل التحدث عن نفسه وعىل إظهار نفسه ً
رضوريا إلقامة تلك السلطة األخالقية
شكل لقصة ،يبقى
أم ّ
ً

التي ال يمكن من دونها تصور فكرة واقع اجتماعي نوعي؟ لو كانت املسألة مقترصة عىل الواقعية يف التمثيل ،ألمكن الدفاع بقوة عن

َ
ّ
نفسه لإلدراك .أيمكن الفتقارهما املفرتض إىل
كل من
شكل الحوليات واألخبار بصفتهما نموذجني للطرائق التي ّ
يقدم بها الواقع َ
ً
مرتبطا بأساليب اإلدراك التي يفرتضانها
املوضوعية ،كما يتجىل يف إخفاقهما يف إضفاء الطابع الرسدي عىلالواقع بما يكفيّ ،أل يكون

بل بإخفاقهما يف تمثيل األخالقي تحت سطوة الجما ّ
يل؟ وهل يمكن أن نجيب عن هذا السؤال من دون أن نقدم رواية رسدية لتاريخ
عموما؟ هل يمكن أن نضفي الطابع
بحق نتيجة القصة التي نرويها ملصلحة األخالقي
املوضوعية ذاته ،رواية من شأنها أن تجحف ّ
ً

الرسدي من دون أن نضفي الطابع األخالقي؟
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تجاريا خالل القرون الثامن عرش والتاسع عرش والعرشين
إشعاعا
رسا أن مدينة كليميم كربى حوارض وادي نون قد اكتسبت
ً
ً
ليس ً

ليس لغريها من الحوارض املحيطة بها يف الجنوب املغريب((( ،وإذا كانت آسا قد عرفت يف خريطة رونيل  J. Rennellيف القرن الثامن
نظرا إىل شهرة سوقها أو موسمها التجاري الذي خصص له الرحالة والدبلومايس البولندي جان بوتسيك بضع صفحات
عرش بسوق آساً ،

من رحلته إىل املغرب يف عام  ،(((1791فإن كليميم اشتهرت بموقعها االسرتاتيجي ضمن محاور التجارة الصحراوية ،إذ تقع عىل املحور
الغريب (الطريق اللمتوين) كما أوضح عبد الهادي املدن صاحب الكتاب الزاخر بمعطيات التاريخ ووثائقه :التجارة يف وادي نون خالل
القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.

توثيقيا يعزز االستدالل بالوثائق األخرى
دورا
ولنا أن نستبق عرضنا عن محتويات الكتاب ومضامينه املهمة بالقول إن للشعر الشعبي ً
ً

التي اعتمدها الدارس املاهر بمسالك املنهج التاريخي الذي اعتمده فرنان بروديل امللقب بـ "بابا التاريخ"  ،(((Le Pape de l'histoireومدرسة
الحوليات بعامة يف االلتفات إىل املذكرات واملستندات والخرائط والروايات الشفوية يف قراءة تاريخ مرحلة مهمة من تاريخ وادي نون الحديث،

فقد اختزل أحد الشعراء قصة عالقة كليميم بالتجارة منذ حلولها محل الحوارض ذات التاريخ األثيل مثل نول ملطة وتاكاوست ،بقوله:
َكليميم ِّ
له عهود *** فال ّت ْج َر مسموع ْو َمورود
الل ُ

وقدم له مصطفى
لقد َ
صدر الكتاب موضوع مراجعتنا عن املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير يف عام ّ ،2018

ضمنيا
تعاقدا
تعد يف تقديري
ً
الكثريي بكلمة وافية تضمنت إشارات إىل أهم مضامينه التي حرص املؤلف عىل بسطها يف مقدمته التي ّ
ً

بدءا بالكنانيش والوثائق
مع القارئ يؤرش إىل أهمية املوضوع وأسباب اختياره ،ويفصح عن رؤوس املصادر واملراجع التي اعتمدهاً ،

مرورا بمؤلفات التاريخ التقليدي املغريب والدراسات املونوغرافية
العائلية واألرشيف املخزين والوثائقي (أرشيف نانت) وكذا كتب الرحالتً ،

أصلت له مدرسة الحوليات
وانتهاء
الكولونيالية،
بالتحري امليداين والرواية الشفوية .وال غرابة يف هذا الرتتيب الذي يصدر عن قناعة بما ّ
ً
ّ

بشأن أهمية الكنانيش والرحالت وغريها يف تبصري املؤرخ ولفت انتباهه إىل ما تتضمنه مصادر التاريخ غري الرسمي من معلومات لها القدح

ّ
مهما من مراكز التجارة خالل
املعل يف كتابة تاريخ منطقة ظلت بعيدة عن نفوذ السلطة املحلية ً
ردحا من الزمن ،رغم أهميتها بوصفها مرك ًزا ً
قرون مديدة .والواقع أن املؤلف لم يستفرغ جهده يف تتبعها ،إذ حدد املدى الزمني لدراسته يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.

يتوزع الكتاب عىل ثالثة أبواب ،ينضوي تحت كل واحد منها فصالن .انطلق املؤلف من بسط العوامل املساعدة عىل ازدهار

التجارة بوادي نون ،ثم انتقل إىل دراسة الدورة التجارية باملنطقة بنوعيها البعيد (الخارجي) واملحيل (الداخيل) ،لينتهي إىل بحث أسباب
االضمحالل يف إثر الغزو األجنبي للمجال ،وانتقال محاور التجارة نحو السواحل .وقد ساعد تجاوز املنهج الوصفي ،الذي انتقد املؤلف

قصوره يف فهم التحوالت ،عىل تب ّني منهج تحلييل استنباطي قائم عىل معالجة محتويات الوثائق ،وخاصة ما يسمى "الزمامات" أو
أوراق املعامالت التجاريةً ،
ّ
محل البيع
فضل عن رصد رهانات التجار الوادنونيني واستكناه معالم ذكائهم االقتصادي املتمثل يف تنويع

بلغة الفقهاء من اإلبل إىل الرقيق إىل ريش النعام وفق ما تفيده بعض الوثائق ،مع انتهاج اسرتاتيجيات البيع بأجل واالعتماد عىل الثقة
املتعي إلقاء الضوء عليها عىل النحو املتسلسل الذي اعتمده
ونظرا إىل أهمية مضامني الكتاب ،فإن من
واستتباب أمن األسواق.
ّ
ً
املؤلف ،وذلك وفق الرتتيب اآليت:

لالطالع عىل أهمية كيلميم يف التجارة العابرة للصحراء خالل القرن التاسع عرش ،بوصفها حلقة بني ميناء الصويرة والسودان الغريب ،ينظر :دانييل رشوتر ،تجار
1
الصويرة :املجتمع الحرضي واإلمربيالية يف جنوب غرب املغرب ( ،)1886-1844ترجمة خالد بن الصغري (الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.)1997 ،
Jean Potocki, Voyage dans l'empire de Maroc- fait en 1791 (Paris: Edition de Tasmin, 1997).

3

أطلق هذا اللقب عىل بروديل يف الذكرى املئوية األوىل مليالده يف عام ُ ،2001ينظر:

2

François Dosse, "Michel de Certeau et l'écriture de l'histoire," Vingtième Siècle: Revue d'histoire, vol. 2, no. 78 (2003), p. 145.
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يف الباب األول املعنون بـ "العوامل املساعدة عىل ازدهار التجارة يف وادي نون (البنيات االجتماعية والنظم القبلية)"ُ ،ص ّنفت تلك

أساسا يف موقع وادي نون ضمن مسارات القوافل التجارية الصحراوية (مجال العبور) ،وأخرى
العوامل إىل عوامل طبيعية متجسدة
ً

برشية متمثلة يف دور قبائل تكنة املراوحة بني نمطي الرتحال واالستقرار يف ضمان أمن القوافل داخل مجالها ،بحيث أدت ،بحسب

وصف املؤلف ،دور در ّ
يك مراقبة املحاور التجارية العابرة نحو تخوم الصحراء مع تأسيس شبكات تجارية((( كربى معروفة بممارستها
للتجارة الصحراوية البعيدة.

ابتداء من السفح
جغرافيا ،مرب ًزا حدود الحوض املمتدة
وعىل مستوى العوامل الطبيعية املساعدة ،ميز املؤلف بني مفهوم وادي نون
ً
ً

تاريخيا املعروف يف مصادر العرص الوسيط
الجنويب لألطلس الصغري إىل فم وادي أساكا عىل املحيط األطليس ،وبني مفهوم وادي نون
ً

بوادي نول ،أو نول ملطة ،وهو عند الوزان يف القرن الخامس عرش آخر واحات بالد الجريد(((.

اتساعا وامتدا ًدا من مدلوله
وتكمن فائدة هذا التصنيف ،عىل حد وصف املؤلف ،يف إدراك أن وادي نون بمدلوله التاريخي أكرث
ً

الجغرايف الذي تشري إليه الخرائط؛ ذلك أن مجال حركية قبائل تكنة أوسع من مجال وادي نون بمعناه الجغرايف ،األمر الذي يربز أهمية

واملعول عليه أن وادي نون م ّثل ملتقى
االلتفات يف دراسة املفاهيم إىل مسألة انتقال الداللة من محضنها الجغرايف إىل إطارها الثقايف.
ّ

َ
غرارا مثل
التجار اآلتني من الصحراء والسودان ومن بالد سوس وما تالها ،كما عرف نشوء
ممالك لم تتحدث عنها كتب التاريخ إال ً
مملكة بوطاطا التي ذكرتها بعض املصادر الربتغالية ،وعمل املؤلف عىل طرح تساؤالت مهمة ومثرية بشأنها.

أما عىل مستوى العوامل البرشية ،فقد أجال املؤلف النظر يف تاريخ اتحادية تكنة التي تضم لفَّني معروفني هما :لف أيت أجمل

لف بما يحافظ عىل التوازن
لف إىل ّ
ولف أيت بال ،كما أبر َز أسباب مرونة التحالفات القبلية والديناميات التي تتحكم يف االنتقال من ّ

االسرتاتيجي بني اللفني من حيث العدد والقوة واملوارد ،وال يستقيم النظر إىل دور األحالف القبلية يف إنعاش النشاط التجاري من
تسيج أمن األسواق واملحاور والطرق بسياج االتفاقات التي تربمها القبائل من خالل ممثليها
دون بحث مسألة األعراف القبلية التي ّ
ٍ
ً
أشكال من التحالف واتفاقات الحماية والدفاع
ظهور
أولوية قصوى
ومؤسساتها (املقدم ،الشيخ ،أيت األربعني) .وقد أنتج اعتبار األمن
َ

املشرتك ،مثل الذبيحة والخاوة وأغفري  ...إلخ .ويف خضم الكالم عن دور األمن يف نجاح التجارة ،عرج املؤلف عىل دور دار بريوك يف

التجارة الصحراوية من خالل تناول سرية عبيد الله أوسالم واسرتاتيجيته التجارية وموقفه من حركة املتمرد بوحاليس ،أو بوهاليس

بحسب عبارة الكاتب اليهودي ،أرش كنافو ،صاحب رواية صبي من إفران األطلس الصغري.

وعطفًا عىل ذلك ،خصص املؤلف الفصل الثاين من الباب األول للتعريف بنماذج من األرس التجارية بوادي نون ،والشبكات التي

أسستها من أجل ضمان نجاح معامالتها التجارية البعيدة التي تخرتق تراب بالد شنقيط يك تصل إىل مايل والنيجر .وقد مهد للكالم
تجاريا وري ًثا لكل من نول ملطة وتاكاوست ،مستعي ًنا بما أورده كل من
عن هذا املوضوع بنبذة غنية عن كليميم التي برزت بوصفها مرك ًزا
ً

املايس((( وجواكيم كاتيل((( ،ثم ث ّنى بإضاءات إضافية عن أرسة بريوك ،ممي ًزا بني من اهتم منهم بالتجارة (امحمد ولد بريوك) ومن تصدى
4

من أهم تلك الشبكات التجارية شبكة أهل بريوك التي اختصها بالدراسة الباحث السوداين محمد حسن محمد يف كتابه:

5

الحسن بن محمد الوزان ،وصف إفريقيا ،ترجمة محمد حجي ومحد األخرض ،ط ( 2بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)1983 ،ص .35

Mohamed Hassan Mohamed, Between Caravan and Sultan: The Beyruk of Southern Morocco, A Study in History and Identity (Leiden, MA:
Brill, 2012).

سيدي إبراهيم املايس ،أخبار سيدي إبراهيم املايس عن تاريخ سوس يف القرن التاسع عرش ،اعتنى بنرشه عمر أفا ،سلسلة نصوص ووثائق ( 3الرباط :منشورات
6
املعهد املليك للثقافة األمازيغية؛ مطبعة املعارف الجديدة ،)2004 ،ص .97 ،95
J. Gatell, Le Tekna et l'Oued-noun (Paris: Société de Géographie, 1989), p. 264.
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جدا عن الوكالء
للزعامة (القايد دحمان) ،ثم انتقل إىل الكالم عن أرسة أهل العرايب وأهل العريبي وأهل بركةُ ،مور ًدا معلومات مهمة ً

التجاريني لكل أرسة ومراكز استقرارهم وانتشارهم وأهم معامالتهم التجارية ،وخاصة ما يتصل بالسلع
املصدرة واملستوردة ،ولم يغفل
َّ
دور يهود وادي نون يف تنشيط التجارة ،إذ مهد للكالم عنهم بإيراد مادة مهمة عن يهود إفران ويهود مالح كليميم واختالف الرحالة يف

معرجا عىل أفراد أرسة أفرياض الذين اشتغلوا وكالء تجاريني بالصويرة ألرسة بريوك.
تقدير أعدادهم ،ثم أبرز دورهم يف تنشيط التجارة،
ً

أما الباب الثاين من الكتاب ،فقد استفرغ املؤلف طوله يف تسليط الضوء عىل التجارة الصحراوية بنوعيها البعيد واملحيل ،وقد

مهد للحديث عن املوضوع بما سماه بعض الدراسني رصاع الجمل والكارفيال ،مبي ًنا يف هذا الصدد أن التجارة الصحراوية صمدت

وتتميما للكالم عن
يف وجه املالحة البحرية الربتغالية بدليل استمرار حيوية املحاور التجارية الصحراوية حتى القرن التاسع عرش.
ً
خص الفصل األول من هذا الباب بالبحث يف التجارة البعيدة ،مرب ًزا دور كليميم بوصفها
األرس الوادنونية التي مارست التجارة البعيدةّ ،

وضحا ببعض من التفصيل مكونات القافلة التجارية وأنواعها (الكربى :أكبار ،الصغرى :الرفݣة وأزالي)،
وم ً
مرك ًزا للقوافل التجاريةُ ،

ً
فضل عن حمولتها والخدمات املرتبطة بها واألعراف القبلية التي همت حمايتها من األخطار التي تهدد سالمتها ،خاصة قطاع الطرق

واللصوص .ثم انتقل إىل حرص محاور التجارة الصحراوية ،محد ًدا أهم املراكز التجارية يف الصحراء والسودان (وادان ،شنقيط ،والته،

تندوف ،تاودين ،أروان ،تنبكتو) ،لينتهي إىل ذكر أهم السلع التجارية بما فيها ريش النعام والصمغ والرقيق واإلبل ،عالوة عىل السلع
األوروبية وخاصة السالح والنسيج.

وفيما يختص بموضوع التجارة الداخلية ،أفرد املؤلف الفصل الثاين من هذا الباب للكالم عن دور املواسم (أمكاكري) يف تنشيط

التجارة الداخلية ،إذ يشهد وادي نون انعقاد مواسم تجارية تنعقد وفق ترتيب زمني متسلسل يمتد بني موسم الحصاد (بداية الصيف)

وموسم جني التمور (الخريف :ترشين األول /أكتوبر) .ورغم أهمية االتجار يف اإلبل واملاشية الذي اشتهرت به بعض قبائل تكنة من كبار

وصغار الرحل (النجعات الصغرى) ،فإن النشاط التجاري يف سوق كليميم شهد تنوع العروض التجارية والعمالت (مثقال ذهب بميزان

فضل عن العمالت األجنبية التي أكد شيوع تداولها من خالل الوثائق املعتمدةً ،
تنبكتو ،مثقال الفضة) ً
فضل عن تنوع املوازين واملكاييل

أيضا .ولضمان حسن تنظيم السوق واستتباب األمن فيه حلل املؤلف بعض مضامني االتفاقات القبلية ذات الصلة بأمن السوق وتنظيمه.
ً
أما يف الباب الثالث ،فقد انكب املؤلف عىل دراسة أسباب تراجع التجارة الصحراوية وتجليات أزمتها ،حيث أبرز يف الفصل األول

مستعرضا أشكال الترسب األورويب التي أفضت يف
مدى أهمية وادي نون يف املخططات االستعمارية للسيطرة عىل التجارة الصحراوية،
ً
أيضا غرق عدد من
حاالت إىل أرس بعض األجانب من طرف القبائل يف القرن التاسع عرش عىل سواحل الصحراء األطلنطية التي شهدت ً

السفن ( 30سفينة خالل الفرتة  ،((()1806-1790وقد تجسدت تلك التدخالت عىل نحو أوضح يف املرشوع الربيطاين (اتفاقية ماكنزي

مع محمد ولد بريوك ،وتأسيس دار البحر "كاسمار"  ،)Casamarواملرشوع الفرنيس (إرسال النقيب البحري بووي  Bouetمن أجل لقاء

الشيخ بريوك يف عام  1840والسعي إىل التمركز عىل الشواطئ األطلنطية من أجل قطع الطريق عىل بريطانيا) .أما املرشوع اإلسباين،

فقد بدأ بمحاولة االتصال بزعماء القبائل من خالل املبعوثني واملستكشفني ،ثم تأسيس محطة تجارية يف وادي الذهب ،Rio De Oro

وقد تزايدت أشكال التدخل بعد تأسيس عدد من الرشكات؛ األمر الذي وضع الزعماء املحليني بني اإلكراهات التجارية وااللتزامات

وانتهاء بالحركة (أعني
بدءا بتأسيس مرىس الصويرة
ً
املخزنية ،لينتقل املخزن بعد ذلك انطال ًقا من وادي نون من ردة الفعل إىل املبادرةً ،
حرك َتي السلطان موالي الحسن األول إىل سوس يف عام  ،1882وإىل وادي نون يف عام  )1886وما تمخض عنها من نتائج أفضت إىل

تفعيل آليات املخزن يف مراقبة املجال وتوسيع النفوذ.

Jackson James Gray, Relations de l'Empire de Maroc, Jean François Robinet (trad.) (Rabat: Université Mohammed V, 2005), p. 215.
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ُ
استفحال أزمة التجارة الصحراوية بوادي نون ،متأثرة بعوامل
نجم عن كل هذه التحركات األجنبية والتحركات املضادة املخزنية

تحول موازين القوى القبلية والرصاع بني بعض األطراف (حرب كنتة((( مع قبائل الساحل ،الركيبات وأوالد أيب السباع) ،وبروز أثر
معتمدا عىل الوكالء اليهود
جهدا إلحياء التجارة الصحراوية
اإلصالحات التي أجراها املخزن بعد تعيني القائد دحمان الذي بذل
ً
ً

تغي عالقة هؤالء الوكالء بقبائل تكنة ،وتراجع عائدات تجارة ريش النعام
بالصويرة ،لكن هذه الجهود اصطدمت بتغريات كبرية نتج منها ّ

ً
فضل عن عوامل أخرى ساهمت يف انحسار التجارة البعيدة ،من أهمها :تدهور أمن الطرق وهجمات
نتيجة تراجع الطلب األورويب،
قبائل الرحل وأثر التقلبات املناخية يف الرثوة الحيوانية (تناقص قطعان املاشية)ً ،
فضل عن املجاعة واألوبئة التي رضبت عد ًدا من املراكز
التجارية الصحراوية مثل تيشيت وشنقيط وأروان.

خامتة
تفرق يف املصادر والوثائق واملستندات وكتب الرحالت وأرشيف
يمتاز الكتاب محل مراجعتنا بقدرة املؤلف عىل استجماع شتات ما ّ

العائالت ،يك يستخرج منها دراسة متميزة تربز من خاللها شخصيته يف العزو إىل املصادر واملراجع ،ثم االعرتاض عىل ما ال يستند إىل
يم التجارة الصحراوية بوادي نون .وهو يسد يف ذلك بعض الثغرات يف موضوعه.
حجة مقنعة من آراء من سبقه يف اإلدالء بدلوه يف ّ

9

كنتة قبيلة مشهورة يستقر اآلن معظم أفرادها يف موريتانيا وأزواد ،وبقيت عائالت منها مستقرة بالجنوب املغريب.
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ُتعترب املراجعات العلمية للكتب التي تتعلق بالتاريخ العثماين ً
عدها عبد الرحيم
غاية يف األهمية بالنسبة إىل الباحثني العرب .وقد َّ

بنحادة أحد مظاهر حيوية الحقول البحثية((( ،وهي بالفعل كذلك ،خاصة يف ما يتع َّلق بالكتابة يف تاريخ الدولة العثمانية بالنسبة إىل

األتراك .ويدخل الكتاب موضوع املراجعة ضمن هذا النسق املعريف ،أي نسق املراجعات الكربى يف التاريخ العثماين ،لذا ارتأينا أن
أن مؤلفته هي الربوفيسورة ُمباهات كوتوك أوغلو املتخصصة يف الدراسات
تفح ِص َّية نقدية ،وال سيما َّ
من األهمية التقديم له بقراءة ُ
(((
نقديا
العثمانيةّ .أما عنوان هذا الكتاب فهو البنى السوسيوثقافية واالقتصادية للدولة العثمانية  .وهو ينحو ،بشكل عامً ،
منحى ً
سلكته عدة دراسات تركية معارصة تسعى لتناول الزوايا املجهولة يف تاريخ الدولة العثمانية ،خاصة ما يتع َّلق منها بالتاريخ االجتماعي
واالقتصادي ،يف محاولة ملجاراة مدرسة "الحوليات" يف تعاملها مع البحث التاريخي .لذا ،اتجهت الكاتبة إىل البحث يف التاريخ
السوسيوثقايف واالقتصادي باعتبارهما وسيلتني للفهم الصحيح للتاريخ يف مداه العميق ،أو بلغة بروديل يف مداه الطويل املقارب

إن حمل العنوان مصطلح "البنية"  ،Yapıإنما كان بالتصور الربودييل لها ،من حيث مفهومها الرابط بني العنارص املختلفة
للثبات((( ،بل َّ

وتكاثفها يف النشاط اليومي لإلنسان(((.

الفلسفة املعتمدة يف بنية الكتاب
تخصصيا يف املجال السوسيوثقايف واالقتصادي؛ إذ نستشعر
املعمقة عىل هذا الكتاب أن مؤلفته سعت لجعله َمع َل ًما
تفيد اإلطاللة َّ
ً

أ ّنها تصبو لجعله ً
بحثيا ينطلق منه املهتمون بتاريخ البنى االجتماعية واالقتصادية والثقافية يف العالم العثماين للتوسع أكرث،
دليل
ً

متجاوز ًة بذلك التاريخ السيايس لنمطيته وكرثة املنشغلني به بحسب رأيها (ص ّ .)XXIأما عن سبب ذلك ،فهو الشعور املتو ِّلد عند
ومر ُّد هذا هو ما ُيثار
متخصيص التاريخ العثماين برضورة االهتمام بالحقل السوسيوثقايف واالقتصادي يف هذه املرحلة الزمنية
ً
تحديداَ ،

حاليا من نقاشات يف وسائل اإلعالم املحلية والدولية عن طبيعة الحياة واملؤسسات االجتماعية واالقتصادية العثمانية (ص .)XXI
ً

الشق السيايس والعسكري ،يف
أن من معالم قصور النظر لدى الباحثني يف التاريخ العثماين جعله
ترى كوتوك أوغلو ً
مقترصا عىل ّ
أيضا ّ
ً
ِ
حني ُأهملت ،إىل ٍ
ً
أهمية عن الجانب السيايس ،بل
أن هذه الجوانب ال تق ّل
حد ما ،الجوانب السوسيوثقافية واالقتصادية يف هذا التاريخ ،مع ّ
تحظى بأهمية أكرب يف حياتنا الحارضة ،وتوفّر لنا رؤى جديدة من شأنها إدارة جوانب من املستقبل بشكل أفضل وأكرث
اقتدارا (ص .)XXI
ً

استنا ًدا إىل ما سبق ،يربز ما للبنى االجتماعية من أهمية يف الحياة املاضية واملستقبلية ،ويكمن مر ّد ذلك يف امتزاجه باملجتمع

تصورات لصوغ حارض املؤسسات
وارتباطه به ،لذلك ال بد لهذه الدراسات النقدية من أن تغدو بمنزلة قواعد تأسيسية تنشأ ً
بناء عليها ّ
املوجودة يف زماننا ومستقبلها (ص  .)XXIويتطابق هذا التصور يف جوهره مع ما دافع عنه نيتشه يف حديثه عن "التاريخ النقدي"

(((
(((
مرة أخرى
املتجاوز للتاريخ يف صورتيه األثرية والعادياتية  ،والذي عليه أن يكون من صلب الحياة الحارضة واملستقبلية  .وهنا ي ّتضح ّ

1

عبد الرحيم بنحادة" ،مراجعات يف التاريخ الرتيك العثماين قراءة يف كتاب 'نحن وتاريخنا' إللرب أورطاييل" ،أسطور ،العدد  ،)2019( 9ص .183

Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı'nın sosyal kültürel ve ekonomik yapısı (Ankara: Türk Tarih Kurumu yayınları, 2018).

2

3
Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde Méditerranée à L'époque de Philippe II (Paris: Libraire Armand Colin, 1966),
Tome 1, p. 17.

فرانسوا دوس ،التاريخ املفتت :من الحوليات إىل التاريخ الجديد ،ترجمة محمد الطاهر املنصوري ،مراجعة جوزيف رشيم (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة،
4
 ،)2009ص .164
بوطيب يف ترجمته كتاب فريدريش نيتشه مساوئ التاريخ ومحاسنه للداللة عىل أحد أنماط التاريخ التي تنرصف إىل تتبع
"العاديايت" :مصطلح استخدمه رشيد
5
ّ
العادات والتقاليد االجتماعية من دون االستفادة منها يف بناء الحياة.
6

بوطيب (الدوحة :منتدى العالقات الدولية ،)2019 ،ص .22
فريدريش نيتشه ،مساوئ التاريخ ومحاسنه ،ترجمة رشيد
ّ

206

بتك تاعـجارم

البنى السوسيوثقافية واالقتصادية للدولة العثامنية

أنّ املؤلِفة ِّ
متأثرة بفلسفة مدرسة الحوليات ونظرة بروديل إىل التاريخ بأزمنته املختلفة((( ،من جهة ،ومتأثرة باملدرسة التي اعتنت بالبنى

إن ما أنجزته يتماىش مع ما سعت املدرسة الرتكية الحديثة
رصحت به املؤلفة بقولها ّ
االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى ،وهو ما ّ
التي أسسها أمثال الربوفيسور فؤاد كوبرل  ،Fouad Köprülüوالربوفيسور إسماعيل حقي  ،İsmail Hakkıوالربوفيسور عمر لطفي

بركان  ،Ömer Lütfi Barkanوالربوفيسور خليل إنالجيك  ،Halil İnalcıkلتحقيقه برصف البحث التاريخي يف املوضوعات االجتماعية

والثقافية واالقتصادية" (ص  ،)XXIوهو بالفعل ما من شأنه أن يزيل الغموض والجمود الذي تراكم عىل هذا الجانب التاريخي،
ً
إضافة إىل القدرة عىل تصحيح الصور النمطية املتع ّلقة بالتاريخ العثماين(((.

"السريي" الغارق يف الشخصنة إىل تفعيل "التاريخ النقدي" ،وننتقل بذلك من
سنستفيد ال محالة من انتقال البحث من التاريخ ِّ

يقدم أي
"الرتاكمية املعرفية" إىل "األداتية التطبيقية" للمعرفة التاريخية ،ونتحدث حينها عن تجاوز طور "التاريخ األثري"((( الذي ال ّ

(((1
اطالع املؤلفة وخربتها
كبريا ،عضده
ُ
زخما ً
فائدة إىل اإلنسان ،بل غدا حجر عرثة أمام أي إبداع  ،وهذا ما أعطى الكتاب ،يف اعتقادناً ،

الكبريان باألرشيف والوثائق العثمانية ،وهو ما ستطلعنا عليه الجوانب التفصيلية لهذا الكتاب.

البناء العام للكتاب
معا أفكاره الرئيسة ،ويدرج ضمنهما العديد من الفصول واملباحث ،وهذان املحوران
يقسم الكتاب يف عنوانه إىل محورين يشكالن ً

هما :املَ ْعلم السوسيوثقايف واملَ ْعلم االقتصادي ،وسنعرض لهما بالتفصيل.

صدر الكتاب عن مؤسسة التاريخ الرتيك  ،Türk Tarih kurumuوهي إحدى أعرق املؤسسات التابعة للدولة ،وقد نُرش باللغة الرتكية

يف أنقرة خالل النصف الثاين من عام  ،2018يف  580صفحة ،تشتمل عىل مقدمة وخمسة عرش ً
فصل ،إضافة إىل قاموس للمصطلحات
ٍ
سهو ،وإن
وثبت للمصادر ومجموعة من فهارس األعالم واألماكن ،وما يالحظ يف هذا السياق غياب خاتمة للكتاب .ولعل سقوطها ٌ
مفتوحا عىل أمور أخرى لم يستوعبها هذا الكتاب.
أن البحث ما زال
كان هذا
مستبعدا ،أو لعلها ُأغفلت ً
ً
عمدا؛ ألن املؤلفة تعتقد ّ
ً

املتكون من ثمانية فصول ،بالشق السوسيوثقايف ،فأشارت إىل ما له عالقة باملجتمع ،أو
اعتنت املؤلفة يف املحور األول من الكتاب،
ّ

بالثقافة االجتماعية .يف حني اعتنت يف املحور الثاين الذي يتألف من سبعة فصول ،بكل ما ارتبط بالشق االقتصادي .وهذا املحور سبق

أن نُرش ضمن كتاب الدولة العثمانية وتاريخ الحضارة  ،Osmanlı Devleti ve Medeniyet Tarihiحيث كانت مساهمة املؤلفة ُتدرج

ضمن "البنى االقتصادية"  ،iktisâdî yapıقبل أن تقوم بتنقيحه من جديد ليصدر يف شكله الحايل.

ترشيح فصول الكتاب
ترشع املؤلفة ،يف الفصل األول من املحور األول ،يف الحديث عن املجتمع  ،Toplumفتقوم بتفكيك تركيبته من خالل تقسيم

الفصل إىل أربعة مباحث ،شَ غل ّأولها البحث يف تركيبة املجتمع من حيث تقسيمه أفرا ًدا أو جماعات؛ واتخذت من مفردة العنارص
Braudel, p. 16.

8

بنحادة ،ص .186

10

نيتشه ،ص .32

7

تحول هذا التاريخ إىل أداة مسيطرة كابحة لإلنسان عن التطور؛ بسبب األساطري والشخصيات التي
9
نستخدم هنا مصطلح "التاريخ األثري" بمفهوم نيتشه ،من حيث ّ
ٍ
أوثان فكرية تمنع اإلنسان من االنعتاق منها.
يتمحور حولها ويجعلها بمنزلة
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ّ
تستدل به عىل املجموعات التي ستدرسها يف املبحث األول ،فأشارت إىل العنارص املختلفة ،مثل األحرار والعبيد ،وما يميز
 Unsurlarما

ّ
أن اآللية التي تحكم هذا التقسيم ليست دينية بالرضورة ،ودليلها وجود عدد كبري من الحاالت لغري
ثم ّبينت ّ
كل فئة من غريها (ص ّ ،)3
عدون ضمن األحرار .كما أشارت ،يف غري تفصيل ،إىل إشكالية العبودية يف العهد العثماينِ ،
منتقدة بقاء الدولة عاجزة
املسلمني ممن كانوا ُي ّ
الرق بسبب سطوة بعض رجال القرص والتجار ورفضهم إقرار هذا القانون (ص ،)4
عن تطبيق القوانني التي س ّنتها من أجل القضاء عىل ِّ
خاصا بفلسفة
لتنتقل بعد ذلك إىل الكالم عىل العائلة والبيت العثمانيني ،والتجمعات السكانية ضمن املدن والقرى .ثم إنها أفردت مبح ًثا ً
أيضا إىل التدابري املتخذة حينئذ.
اإلسكان التي اعتمدتها الدولة ،سواء مع السكان القارين أو الالجئني بني مرحلة وأخرى ،وأشارت ً

يف الفصل الثاين من الكتاب (ص  ،)70-33تحدثت املؤلفة عن الحياة االجتماعية واملؤسسات االجتماعية Sosyal hayat ve

ِ
أولهما الفئات االجتماعية  ،Sosyal sınıflarيف حني خُ ّصص
 ،sosyal kuruluşlarحيث شُ طر الفصل إىل مبحثني أساسيني؛ يناقش ّ

املبحث الثاين للحديث عن املؤسسات االجتماعية  .Sosyal kuruluşlarورشعت املؤلفة ،بادئ األمر ،يف الحديث عن الفئات االجتماعية،
مقس ً
مة ّإياها فئتني أساسيتني (ص )33؛ أوالهما الفئة العسكرية ّ ،Askerilerأما ثانيتهما فهي فئة الرعايا  ،Reayaما يظهر كأنه
ِّ

عما تضمنته ُّ
كل
اختالل من حيث بنيته يف املرحلة األوىل .لكن تتبع حيثيات هذا التقسيم ،يدلنا عىل عكس ذلك؛ إذ ّ
تحدثت املؤلفة ّ

ً
ً
واسعة من رجال الدولة ،مقسومني إىل :أرباب السيف ( Seyfiyeالجنود) ،وأرباب العلم Ilmiye
شبكة
فضمت املجموعة األوىل
فئة،
ّ
(الفقهاء والعلماء) ،وأرباب القلم ( Kalemiyeاإلداريون) (ص  .)35-34لكن عمل املؤلفة اقترص يف ّ
مرة عىل التعريف بالفئات من
كل ّ
دون توضيح تأثري مكانة أصحابها يف املجال االجتماعي.

ضمت الحرفيني والتجار ،وقارنت
ثم انتقلت املؤلفة إىل الحديث عن املؤسسات االجتماعية ،مسته ّل ًة ذلك بالتنظيمات املهنية التي ّ
ّ

وعما ينطوي تحتها من ُرتب ومنظومة
بني هذه املؤسسات ونظرياتها األوروبية (ص  ،)38كما ّ
تحدثت عما ينظم نشاط التنظيمات ّ
ومحدداتها ومبادئها (ص  ،)52-46لتعود إىل الحديث عن أمناء ِ
الح َرف ونقابة
ُتوة وضوابطها
ّ
قانونية ،وأسهبت يف رشح مؤسسة الف ّ
مليا عند آليات الرقابة التي أوجدتها الدولة العثمانية من أجل مراقبة النشاط التجاري والحريف ومعاقبة مخالفي
الصناعيني ،كما وقفت ًّ
الضوابط العامة (ص .)60-53

قدمت مبح ًثا ثال ًثا تناولت فيه املؤسسة الوقفية باعتبارها أحد مظاهر
عندما تحقَّق للمؤلفة ما كانت تصبو إليه يف املبحثني السابقنيّ ،

وتطوراتها خالل نهاية القرن الخامس عرش وبداية القرن السادس عرش،
الحركية االجتماعية ،فرصدت أنواعها وأسماءها وأنماطها
ّ
ثم محاولة تنظيم املؤسسة بعد سقوط الدولة العثمانية (ص .)70-60
واالختالفات الفقهية التي حدثت بسبب األوقافَّ ،

جاء الفصل الثالث بعنوان "الحوادث االجتماعية" ( Sosyal olaylarص  .)107-71ويف هذا العنوان بعض الغموض؛ إذ يناقش

يتكرر
املنت التمردات التي عرفها املجتمع العثماين ،يف شقيها العسكري أو املدين ،فتتحدث املؤلفة يف ّ
أول األمر عن العصيان الذي كان ّ
ثم تنتقل إىل الحديث عن حركية املجتمع الثورية والتمردات الجزئية ومظهرها ،سواء كان ذلك
ً
دوريا يف الجيش ،وعن دوافعه الرئيسةّ ،

ُ
كبريا من الفصل (ص  .)96-89وبعد
يف شكل لصوصية أو َق ْطع طريق .ومن األمثلة الدالة عىل ذلك
جزءا ً
حركة الجاليل التي احت ّلت ً
قدمت املؤلفة مبح ًثا تستطرد فيه التدابري التي كانت تعمد إليها الدولة العثمانية.
ذلك ّ

وبعدما تستويف الحديث عما سبق ،تنتقل املؤلفة يف الفصل الرابع (ص  ،)134-109إىل الكالم عىل العادات واملراسيم Âdetler ve

،merasimler
وتقسم الفصل ثالثة مباحث كربى :األعياد  ، Kutlamalarوالزواج  ،Evlilikوحفالت الختان .Sünnet düğünleri
ِّ
وقد تناولت يف املبحث األول األعياد الدينية واملراسيم الرسمية للدولة ،يف حني رصدت يف املبحث الثاين الزواج ومتع ّلقاته ،لتختتم

ً
خاصة لدى أولياء العهد الصغار وأبناء رجال القرص (ص .)133-128
الحديث برشح التفصيالت املتعلقة بحفالت الختان،
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مهمة ،هي الفضاءات العامة ،أو "األماكن االجتماعية"
فخصصته املؤلفة لجزئية
أما الفصل الخامس (ص ،)156-135
ّ
ّ
 Sosyal mekânlarبحسب وصفها ،وقد قسمت هذه األماكن قسمني :املقاهي  Kahvehanelerوالحمامات  .Hamamlarلكن بدأت
ً
عاما ،متحدثة
ثم َّأرخت للمقاهي باعتبارها
املؤلفة كالمها بـ "القهوة( /أو ُ
مجال ً
الب)" ،بشكل عام ،وكيفية دخولها إىل الدولة العثمانيةّ ،

يستكن فيها من مجالس
عن دورها االجتماعي .وبعدما تحقّق لها ذلك ،انرصفت إىل الحديث عن "الحمامات" (ص  )149وما كان
ّ

ولقاءات ،ذاكرة أنواع هذه الحمامات وميزاتها.

يف الفصل السادس الذي تعنونه املؤلفة بـ "املالبس"  ،Giyimوتناقش فيه تفصيالت مهمة عن تجارة القماش والحرير والقطن،

بناء عىل أماكن
تقسم أنماط املالبس ً
وطريقة وصولها إىل الثقافة العثمانية ،تنتقل بسالسة إىل الحديث عن مالبس املرحلة العثمانيةّ ،
ثم ّ
أيضا ما كان يرتديه غري املسلمني ( Gayr-i Müslimlerص  ،)185وما اشرتك الجميع يف ارتدائه ،ل ُتنهي
ارتدائها (ص  ،)173وتذكر ً
عما يلحق باملالبس مما ُيوضع عىل الرأس  Serpuşlarمن طرابيش ،أو ما ُينتعل من أحذية  Ayakkabılarوغريها.
الفصل بالحديث ّ

يف الفصل السابع (ص  ،)216-189تتعرض املؤلفة لنمط الحياة  ،Hayat tarzıمسته ّلة هذا الشأن بوصف املفروشات يف املرحلة

وتغي نمطها يف املرحلة الحديثة مع عهد التنظيمات  .Tanzimat devriو ُتفرد يف الفصل نفسه مبح ًثا آلداب
الكالسيكية ّ ،klâsik devri
تجمع العائلة لألكل ،واملكان املخصص لذلك عند العامة (ص  .)198-193و ُتخصص مبح ًثا آخر
األكل السائدة ،وتتحدث عن نمط ّ

أيضا للحديث عن مائدة الطعام ومطابخ القصور (ص  ،)198وتذكر بعد ذلك ما يتع ّلق باملطبخ وتجهيزاته وأدواته ،محاولة وضع دراسة
ً

إن نسبة املطابخ يف مؤسسات الدولة واألماكن املختلفة  -خاصة تلك التي يرتادها
إحصائية عن عدد املطابخ يف األماكن املختلفة ،بحيث ّ
ٍ
الوافدون إىل مدينة إسطنبول  -ال ّ
بجرد لبعض ما ُص ِّنف
تقل عن  69يف املئة يف مؤسسات الدولة العثمانية (ص  .)202وتختم الفصل
ً
إضافة إىل تأثّره
يف الطبخ ومدى تأثر املطبخ العثماين بمحيطه الفسيفسايئ ،بحيث تشري إىل استفادته من التوابل الوافدة من الرشق
باملطابخ األوروبية؛ إذ تأثَّر ً
أول بمطبخ أوروبا الرشقية يف العهود األوىل للدولة العثمانية ،ثم تأثّر عىل نحو أكرب يف بداية القرن التاسع عرش
باملطبخ األورويب الغريب.

للصحة والنظافة (ص  ،)251-217وهو فصل
خصصته،
ً
تحديداّ ،
األول من الكتاب بالفصل الثامن الذي ّ
ُتنهي املؤلفة املحور ّ

يتعرض ألحد األسباب الرئيسة التي ّ
تحكمت يف النمو الديموغرايف ،وقد ذكرت املؤلفة يف هذا الفصل
عىل قدر كبري من األهمية؛ إذ ّ
أيضا الطبابة العثمانية والتدابري التي كانت تتخذها الدولة عىل عاتقها ملواجهة األزمات الوبائية .لكن املؤلفة تحاشت تحميل الدولة
ً

الصحي
أسباب انتشار األزمات الصحية وتأخّ ر العلوم الطبية ،وإن كانت ترى ّ
أن إهمال تطبيق نظام الكرانتينا  Karantinaأو الحجر ّ

 Tahaffuzhaneكان أحد األسباب الرئيسة النتشار األوبئة.

يف املحور الثاين ،تبدأ املؤلفة الفصل التاسع بالحديث عن "البنى االقتصادية"  ،Ekonomik yapısıانطال ًقا من مؤسسة املالية،

كرونولوجيا إىل الكالم عىل وجود هذه
ثم تنتقل
باعتبارها مرك ًزا
ً
حيويا ،فتصف أنماط هذه املؤسسة بأنها قبل العثمانية (ص ّ ،)253
ً

املؤسسة خالل العهد العثماين وحملها مصطلح  Defterdarlıkمشرية إىل ما حازته من صالحيات (ص  ،)259وأهم التحوالت التي

ّ
يستدل عليه
حي ًزا لإلدارات املرتبطة بها مبارشة ،وهو ما كان
عاشتها مؤسسة "الدفرتدار" من خالل القوانني املستجدة ،كما ّ
خصصت ّ

باألقالم .Kalemler

يستمر الحديث يف الفصل العارش عن املؤسسات االقتصادية ،فتتناول املؤلفة "الخزينة وامليزانية"  Hazine ve Bütçelerالتي

أضحت امتدا ًدا ،يف شكلها ،للنمط الرتيك القديم ،وذلك من خالل انقسامها إىل خزينة داخلية وأخرى خارجية ،وقد بدأت تسمياتها
وتخصصاتها تتغري منذ بداية القرن الثامن عرش ،فتأخذ اسم "الخزينة العامرة" أو "الخزينة الهمايونية"  ،Hazine-i Âmireيف حني
ّ
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بقيت الخزينة الداخلية تحمل اسم  ،İç Humâyûnأو جيب الهمايون  ،Ceybi Humâyûnلتنتقل بعد اإلطار املفهومي إىل الحديث

عن انشطار الخزينة إىل خزانات مختلفة وكثرية يف بداية النصف الثاين من القرن الثامن عرش (ص  ،)275ثم ّ
تركز الحديث بعد ذلك عىل
امليزانية وأطر تنظيمها واملسؤولني عنها وبعض ما ُص ِّنف يف شأنها.

تقريبا ،يتناول الفصل الحادي عرش ما يمكن تسميته "مصادر التمويل والقروض" Gelir kaynaklar ve Borçlar
يف السياق نفسه
ً

(ص  ،)297-230حيث ترشع املؤلفة يف الحديث عن أنماط التمويل من خالل أنظمة الرضائب املوجودة؛ مثل أنظمة التيمار ،Timar
فصل القول يف نظام الرضائب وأنماطه (الرشعي ،والعريف ،والتجاري) .واستطاعت
ثم ُت ِّ
واملقاطعة  ،Mukataaواملصادرة ّ .Mâlikâne
املؤلفة أن تستنطق املصادر املختلفة ،وترسم
ثم تناولت بعد ذلك القروض ( İstikrazlarص  )315التي
ً
ملمحا ًّ
عاما عن هذا النظامّ .

وقسمتها ،بحسب ورودها ،إىل قروض داخلية وأخرى خارجية.
كانت تأخذها الدولةَّ ،

يف الفصل الثاين عرش "املعادن :العملة وسياسة التسعري" ( ،Madenler Para ve Fiyat Politikleriص  ،)348-321جعلت املؤلفة

ّ
وتطورها
ثم انتقلت إىل العمالت
خاصا.
ّ
لكل مصطلح يف عنوان الفصل مبح ًثا ً
ّ
فتحدثت ّ
أو ًل عن املعادن الثمينة وقيمتها وتجارتهاّ ،

ثم ترصد
إىل الشكل الورقي يف عام  1840وعمليات تجددها يف عهد عبد الحميد الثاين (ص  ،)335ل ُت ِّ
السكةّ ،
عرج بعد ذلك إىل رضب ِّ
ثم تختم املؤلفة الفصل باألسعار وكيفية تقنينها
مبح ًثا ً
خاصا بالبنوك العثمانية ،مع إشارة إىل تأخُّ ر ظهورها ،مقارنة بنظرياتها األوروبيةّ .
واملؤسسات التي ُأنشئت من أجل ذلك.

ويف الفصل الثالث عرش ،تحدثت املؤلفة عن عماد الحركة االقتصادية؛ إذ نجدها تخصص هذا الفصل للحديث عن التجارة

 ،Ticaretوهنا تركز عىل التجارة يف املدن الكربى باعتبارها العامل األسايس للحركة االقتصادية ك ّلها ،ولم يتوقف ذكر التجارة عىل هذه
تعداها إىل كل ما ارتبط بها من مؤسسات ُأوجدت ألجلها؛ إذ نقرأ عن مؤسسة الجمارك  Gümrüklerيف هذا الفصلً ،
بدل
الجزئيات ،بل ّ

إن الحديث عن الجمارك لم يتوقف لكونها متع ِّلقة بالتجارة فقط ،بل
من ذكرها ضمن املؤسسات األمنية أو العسكرية (ص  ،)373حتى ّ
ٍ
مما اتصل بها؛ من نشأتها وفروعها ،إىل قوانينها الناظمة.
ّ
تعدى ذلك إىل الحديث عن جملة ّ
تسلك املؤلفة يف الفصل الرابع عرش" ،النقل والخدمات الربيدية" ( Ulaştırma ve Posta hizmetleriص  ،)381سبيل املنهج

الوصفي ،حتى أضحى هذا الفصل أقرب ما يكون إىل تقرير عن البنية التحتية املتع ّلقة بالنقل والخدمات الربيدية؛ إذ ّ
تركز الحديث

فيه عىل طرق املواصالت وتطورها بعد ظهور السكك الحديد وعالقة ذلك بظاهرة اللصوصية املتصاعدة ،كما تناول هذا الفصل،
باستفاضة ،طرق املواصالت بأنماطها املختلفة وتأثرياتها يف الدولة العثمانية ،وهو انعكاس  -يف ما نرى – لتأثّر املؤلفة بمنهج مدرسة

السهل والبحر ً
بنية أساسية ألي حركة تجارية(.((1
الحوليات والبنى األساسية عند بروديل؛ إذ تجعل هذه املدرسة ّ

وتحدثت املؤلفة ،يف الفصل نفسه ،عن الربيد منذ نشأته ومجاله وتطوره وامتداده باعتباره قنا ًة تنقل األخبار ،وأدا ًة للتواصل بني

أن التلغراف  Telgrafأضحى وسيلة مهمة إليصال أوامر الدولة العلية إىل ُوالتها ومأموريها(.((1
مختلف أقطار الدولة العثمانية ،وذكرت ّ

العصب االقتصادي األخري ،وهو العصب الصناعي ،واحتل هذا املوضوع
خُ تم الكتاب بالفصل الخامس عرش ،وبالحديث عن َ

الصناعات الثقيلة (مثل صناعة األسلحة والقذائف)،
خصصت له أكرث من  45صفحةّ ،
جزءا ً
تحدثت فيها عن ّ
كبريا من جهد املؤلفة؛ إذ ّ
ً
السفن ،وأطوار
الصناعة بـ "طوبخانة-عامرة" ( Tophane-i Âmireدار البارود).
واهتمت املؤلفة ً
وقد ُعرف محل ّ
ّ
أيضا بالحديث عن ُّ
Braudel, p.16.

12

لهذا نقف عىل عدد ضخم من الرسائل يف األرشيف العثماين التابع ألرشيف رئاسة الجمهورية ،موضوعها التلغراف أو صيانة خطوطه.
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بتك تاعـجارم

البنى السوسيوثقافية واالقتصادية للدولة العثامنية

صناعتها املختلفة ،ومحاوالت إحداث إصالحات لتطوير صناعة السفن ( Tersaneترسانه) يف القرن الثامن عرش ،مجارا ًة للصناعة
األوروبية التي بلغت ذروتها.

كرونولوجيا ملعظم املؤسسات الصناعية الكربى يف الدولة
رصدا
أيضا ،ألن تجعل آخر كالمها يف هذا الفصل
سعت املؤلفةً ،
ً
ً

وتتب ًعا للصناعات الخفيفة التي برزت؛ مثل صناعة األقمشة والحرير ،والدباغة ،وبعض الصناعات الغذائية .ومن أجل تقييم
العثمانيةّ ،

هذه الصناعات األخرية ،أخذت املؤلفة نماذج من ثالث صناعات غذائية خفيفة هي صناعة الزيت والقمح والسكر (ص  ،)436لتعود
مر ًة أخرى إىل محاولة الحديث ،يف تسلسل زمني ،عن محاوالت إحداث ثورة صناعية ،بداية من منتصف القرن التاسع عرش ،مع رشكات
ّ

مجالها الدباغة والتبغ والصناعات الخفيفة األخرى ،واستحداث لجنة اإلصالحات الصناعية  Islah-ı sanayi komisyonuلهذا الشأن،
وما ُأنشئ لها من مكاتب تهدف إىل تحقيق "اإلقالع" الصناعي ،لكنها باءت ك ُّلها بالفشل كما هو معلوم.

خامتة
بعد عرض أهم مضامني هذا الكتاب ،يمكن ً
تلمس سبب القبول الذي حظي به يف األوساط الرتكية ،بل يمكننا القول إ ّنه
فعل ّ

منظم ،عىل نحو ُيظهر صرب مؤلفته وطول أناتها يف تتبع ّ
جمع ما كان مش َّت ًتا وغري ّ
فعليا بالبنى األساسية التي رسمت تاريخ
كل ما َتع ّلق ً

الدولة العثمانية ،لكن هذه "البنى" بقيت متوارية ،بعيدة عن الساحة يف ّ
ظل سطوة التاريخ السيايس للدولة العثمانية وسيطرته عىل

وإن ما يؤاخذ به هذا الكتاب اكتفاؤه بدراسة املجتمع بمركزية الدولة التي م ّثلتها إسطنبول باعتبارها عاصمة لها ،يف حني
املشهد العامّ .
أغفل بعض الخصوصيات املجتمعية التي ميزت املجتمع العثماين يف البلقان واألقطار العربية ً
مثلّ .أما ما قد ُيتوهم من كون املؤ ِّلفة

تغي منها فقد
وأما ما َّ
زمنيا محد ًدا للدراسة فمرده إىل أن معظم هذه البنى حافظت عىل النسق نفسه خالل العهد العثماينّ ،
لم تجعل حي ًزا ً

زمنيا ،بحيث أوردت ما طرأ من تطورات تخص هذه البنية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
تتبعته املؤلفة ً
ّ

ويعتمد ضمن الدراسات العلمية الرصينة يف بابه ،بل علينا بعد أن نقرأه
لكن ذلك ال يمنع من قولنا ّ
ّ
درس ُ
إن الكتاب حقيق بأن ُي ّ

أن نتساءل :ألم يحن الوقت بعد ألن نتط ّلع إىل معرفة تاريخ املؤسسات العثمانية التي صنعت املشهد املجتمعي خالل ستة قرونً ،
بدل
كثريا؟ أليس من األجدر أن ُيرصف بعض الجهد يف ترجمة
من مناقشة بعض األحداث التي كانت مخرجات لبنى وظروف أسبق منها ً
ِ
نصوص بحثية تأسيسية يف تاريخ الدولة العثمانيةً ،
ريا بطولية فردية؟ أليس من واجب
بدل من إهدار الجهد يف ترجمة كتب تحيك س ً
املتخصص يف تاريخ الدولة العثمانية مواكبة اإلصدارات األخرية يف هذا الباب بلغتها األصليةً ،
بدل من ترقب ترجمات قد
الباحث العريب
ّ

تستهدف السطح ً
بدل من العمق.

إذا ُعرف هذا وجب علينا ،ضمن نسقنا العام ومجالنا الخاص ،أن نرصد بعض ما تجود به األقالم املتخصصة يف اللغات كلها لنقله،

أو عىل األقل للتعريف به ،لدى الباحث العريب ،يك يتس ّنى لنا مواكبة املعرفة يف إطارها العاملي الرحب.
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مالحظــات عىل ترجمــة نصوص املعاهــدات املعقودة
بني الســاطني املامليك واملــدن اﻹيطالية
Notes on the translation of the texts of treaties concluded
between the Mamluk sultans and the Italian cities
 وتحديدًا،مث ّة نسخ كثرية ملعاهدات معقودة بني الحكام األوروبيني والسالطني املامليك محفوظة يف مراكز األرشيف األوروبية
 وتســمح لنا هذه النســخ بدراســة العالقات التي قامت بني الســلطات.يف مدن البندقية وجنوى وفلورنســا وبرشــلونة وراغوزا
اململوكيــة والتجار األوروبيني الذين اســتقروا يف مرص وبالد الشــام خالل العــر اململويك بني النصف الثاين مــن القرن الثالث
 ومن ثم تُرتجم إلعطاء، وكانت النصوص األصلية تُكتَب باللغة العربية يف ديوان ﺇنشــاء الســاطني.عرش ونهاية القرن الخامس عرش
 ومل يكن يرد ذكر نصوص املعاهدات املعقودة بني السالطني املامليك والحكام.نســخة للمبعوثني األوروبيني ﺇىل بالط السلطان
 ومل يُرش كاتبو هــذه املصنفات ﺇىل ترجمة النصوص،اﻹيطاليــن يف كتب الحوليات وكتب اﻹنشــاء التي تعــود ﺇىل عرص املامليك
، ومل يعطوا معلومات عن األصول التــي كان يتّبعها املرتجمون، كام مل يذكروا مرتجميهــا،مــن العربيــة ﺇىل الالتينية واإليطاليــة
 تتمثّل، لذلك.وعن املعايري التي كانت معتمدة يف ترجمة املعاهدات واملراســات املتبادلة بني الســاطني والحــكام اﻹيطاليني
 ومعلومات مهمة عن،ًة غنيــة
ً أهميــة النصوص املرتجمة املحفوظة يف مراكز األرشــيف اإليطاليــة يف كونها مصد ًرا يوفر ماد
أسلوب الكتابة وطريقة الرتجمة املعتمدة واملصطلحات واملفردات والعبارات املستخدمة واالختالفات يف الكتابة ولغة التخاطب
م هذه
ّ  تهت.ورها بني القرنني الثالث عــر والخامس عرش
ّ الدبلومــايس مــع الحكام اإليطاليني املعتمدة يف ديوان اإلنشــاء وتط
 ما أسباب اعتامد مفردات: يف محاولة لإلجابة عن األسئلة اآلتية،الدراسة بتأثري اللغة العربية يف الدبلوماسية اإليطالية وتحليله
م أكان التأثري اللغوي من جانب واحد أم متبادلً ؟
ّ عربية يف الرتجامت الالتينية واإليطالية؟ وﺇىل أي ح ّد كانت الرتجمة دقيقة؟ ث
. ديوان اﻹنشاء، جنوى، فلورنسا، البندقية، املامليك:كلامت مفتاحية

Many copies of treaties concluded between European sovereigns and the Mamluk sultans are preserved in
European archival centers, particularly in Venice, Genoa, Florence, Barcelona and Ragusa. They facilitate studying
the relations that existed between the Mamluk authorities and the Europeans settled in Egypt and Syria from the
thirteenth century until the end of the fifteenth century. Arabic was the language of the original texts issued by
the chancellery of the sultans, which were then translated to provide a copy for the European envoys. The texts
of the treaties concluded between the Mamluk sultans and the Italian rulers were not quoted in the chronicles
and the books of the Mamluk period chancellery. The authors of these manuscripts did not refer to the translation
of the texts written in Arabic into Latin and Italian or state who the translators of these texts were. They gave
no information about translator practices of the time or the criteria and norms adopted in translating treaties and
correspondence between the sultans and the Italian rulers. Hence the importance of the translated texts preserved
in the Italian archives, which are sources providing very plentiful material and important information about
writing style, the translation method adopted, vocabulary and orthographic variants, the chancellery language
adopted in diplomacy with Europe and its progress from the thirteenth century till the fifteenth century.
The article aims to study and analyze the influence of Arabic on Italian diplomacy in an attempt to answer the
following questions: Why were Arabic words used in Italian and Latin translations? To what extent was the
translation accurate? And was the linguistic influence monodirectional or mutual?
Keywords: Mamluks, Venice, Florence, Genoa, Chancellery.
.) كلية اآلداب والعلوم اﻹنسانية (الفرع الثاين، الجامعة اللبنانية،* أستاذ وباحث يف التاريخ الوسيط
Professor of Medieval History, Lebanese University, Faculty of Letters and Human Sciences (Branch 2).
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مقدمة
اضطلعت مرص وبالد الشام بدور رئيس يف االهتمامات العسكرية والسياسية والدينية واالقتصادية بالنسبة إىل العديد من القوى

األوروبية خالل القرنني الرابع عرش والخامس عرش .وكان املجاالن الديني والسيايس  -العسكري مرهونني عىل نطاق واسع باستمرارية

سيطرة السالطني املماليك عىل األرايض املقدسة .أما عىل الصعيد االقتصادي ،فاحتلت مرص وبالد الشام مكانة بارزة عىل خريطة البحر
املتوسط التجارية؛ حيث كانت تصل ﺇىل أسواق مدنها وموانئها التوابل ومنتجات الرشق األقىص املختلفة .وكان التجار األوروبيون،

ويف طليعتهم اإليطاليون ،يقصدون أسواق السلطنة اململوكية لرشاء هذه السلع واملنتجات التي كان يكرث الطلب عليها يف أوروبا .ويف
ٍ
محاولة منهم لتطوير التجارة وتفعيلها ،ولتأمني الظروف املالئمة للتجار اإليطاليني يف ممارسة أعمالهم ،بادر الحكام اإليطاليون ﺇىل

إرسال بعثات دبلوماسية ﺇىل بالط السلطان يف القاهرة ،لعقد معاهدات تضمن ملواطنيهم الحصول عىل امتيازات تجارية ُتزيل العوائق

والصعوبات التي تواجههم يف أثناء إقامتهم يف البالد الخاضعة لسلطة السلطان(((.

ُتظهر املصادر أن الحكام األوروبيني أرسلوا باستمرار سفراء ﺇىل القاهرة ،يف حني أن السالطني لم يرسلوا مبعوثني ﺇىل أوروبا إال يف

حاالت نادرة يف أواخر القرن الخامس عرش وبداية القرن السادس عرش((( .ففي عام 651ه1254 /م ،أرسل البنادقة بعثة دبلوماسية ﺇىل
جددون بموجبها االمتيازات التي منحهم إياها السالطني األيوبيون
القاهرة لعقد معاهدة مع السلطان عز الدين أيبك (ُ )1257-1250ي ّ

يف األعوام 604ه1208 /م ،و635ه1238 /م ،و641ه1244 /م .ويف عام 689ه1290 /م ،بعد أن سقطت مدينة طرابلس وملحقاتها
(لبنان) بأيدي املماليك ،وصلت بعثة جنوية ﺇىل القاهرة وعقدت مع السلطان املنصور سيف الدين قالوون ( )1290-1279معاهدة
سهل أعمالهم .ومنذ القرن الرابع عرش حتى نهاية
تضمن حماية التجار الجنويني الذين يقصدون مرص والبالد كلها التابعة للسلطان و ُت ّ

العرص اململويك ،وبسبب املشكالت التي كانت تعرتض التجار اإليطاليني يف مدن السلطنة اململوكية وموانئها ،زاد عدد البعثات اإليطالية

ﺇىل بالط السالطني يف القاهرة ،حيث أرسل البنادقة ست عرشة بعثة بني عامي 701ه1302 /م و895ه1490 /م ،وخمس بعثات بني

عامي 907ه1502 /م و922ه1516 /م ،ووصلت ﺇىل القاهرة ثالث عرشة بعثة جنوية بني عامي 689ه1290 /م و901ه1496 /م،

عامي 825ه1422 /م و902ه1497 /م ،وبعثة من ميالنو يف عام 768ه1367 /م ،وبعثة من بيزا يف عام
وخمس بعثات فلورنسية بني َ

جو من التفاهم يسمح
785ه1383 /م ،وبعثة من نابويل يف عام 888ه ،1483 /هدفت كلها ﺇىل تقوية العالقات بالسالطني والحفاظ عىل ٍّ
باستمرارية التبادل التجاري بني ضفتي البحر املتوسط.

و ُتعنى هذه الدراسة بنسخ املعاهدات املرتجمة التي ُعقدت بني السالطني املماليك ومدينة البندقية بني األعوام 651ه1254 /م،

و865ه1461 /م ،و909ه1504 /م ،و918ه1512 /م ،وجنوى يف عام 689ه1290 /م ،وفلورنسا بني عامي 825ه1422 /م و902ه
1497م ،مع ﺇبداء مالحظات يف هذا الشأن وإظهار مدى تأثري اللغة العربية يف الدبلوماسية اإليطالية.

1

بيار مكرزل" ،املعاهدات التجارية بني البندقية والسالطني املماليك" ،مجلة املرشق ،مج  ،87العدد  ،)2013( 2ص .613-587

2
John Wansbrough, "A Mamluk Ambassador to Venice in 913/1507," Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 26, no.
3 (1963), pp. 503-530; Wilhelm Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, vol. II, Furcy Reynaud (trans.) (Amsterdam: Adolf
M. Hakkert, 1959), pp. 488-490, 493; Eliyahu Ashtor, Levant Trade in the later Middle Ages (New Jersey: Princeton University Press, 1984),
pp. 497-499; Pietro Ghinzoni, "Un ambasciatore del Soldano d'Egitto alla corte Milanese del 1476," Archivio Storico Lombardo, no. 2 (1875),
pp. 155-178.
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مالحظات عىل ترجمة نصوص املعاهدات املعقودة بني السالطني املامليك
واملدن اﻹيطالية

صوصنو قئاثو

ترجمة املعاهدات املعقودة بني الحكام اإليطاليني والسالطني املامليك
تحديدا يف البندقية وجنوى وفلورنسا ،الكثري من نسخ املعاهدات املعقودة بني الحكام
تضم محفوظات مراكز األرشيف اإليطالية،
ً

اإليطاليني والسالطني املماليك((( .وتسمح لنا هذه النسخ بدراسة العالقات التي قامت بني السلطات اململوكية والتجار األوروبيني الذين

استقروا يف مرص وبالد الشام خالل العرص اململويك بني منتصف القرن الثالث عرش وبداية القرن السادس عرش .إنها وثائق معيارية ،هدفها

تحديد واجبات السلطات اململوكية تجاه التجار اإليطاليني وتعريفها ،وتنظيم الصعوبات والعوائق السياسية واإلدارية واالقتصادية التي
تعرتض سري األعمال التجارية وتسويتها.

تسمح نصوص املعاهدات بمعرفة كيفية تعامل السلطات اململوكية مع التجار اإليطاليني املقيمني يف املدن الخاضعة لحكمها.

ومع مرور الزمن ،ونتيجة ازدياد النشاط التجاري عرب البحر املتوسط ،أصبحت نصوص املعاهدات املعقودة ،يف نهاية القرن الخامس
ً
تفصيل .لكن بصفة عامة ،املعاهدات هي مصادر تتضمن يف القسم األكرب من بنودها ترتيبات
عرش وبداية القرن السادس عرش ،أكرث

تقنية متعلقة بممارسة التجارة ،والتعامل مع اإلدارة اململوكية يف دواوين جباية الرضائب والرسوم يف املوانئ واملدن التي يقصدها التجار
اإليطاليون .يف املقابل ،ال تورد املصادر العربية التي تناولت ديوان اإلنشاء يف العرص اململويك نصوص املعاهدات املعقودة بني السالطني

املماليك والحكام األوروبيني .فابن فضل الله العمري (ت749 .ه1349 /م) ،وابن ناظر الجيش (ت778 .ه1377 /م) ،والقلقشندي

(ت821 .ه1418 /م) ،وابن حجة الحموي (ت837 .ه1433 /م) ،والسحماوي (ت868 .ه1464 /م)((( ،اهتموا بتعداد األلقاب التي
خص بها السالطني الحكام اإليطاليني وغريهم من األمراء وامللوك األوروبيني ،وتحديد أنواع الورق التي ُتك َتب عليها نصوص املعاهدات
َّ

املعقودة بينهم ،والتي تختلف وفقًا ملرتبة الحاكم وأهميته ،لكنهم لم يعطوا معلومات عن الربوتوكول املعتمد يف التبادل الدبلومايس ،من
جهة األسلوب ،والشكل ،واملضمون ،واملفردات والتعابري املستخدمة يف الكتابة .كما أنهم لم يشريوا ﺇىل ترجمة النصوص من العربية
ﺇىل الالتينية واإليطالية ،ولم يذكروا املرتجمني ومؤهالتهم ومعارفهم((( ،ولم يوردوا أصول الرتجمة واملعايري املعتمدة من املرتجمني.

كبريا من املعلومات عن أسلوب الكتابة،
لذلك ،تم ّثل نسخ املعاهدات املحفوظة يف مراكز األرشيف اإليطالية
كما ً
مهما ،يوفر ًّ
مصدرا ً
ً
وطريقة الرتجمة املعتمدة ،واملصطلحات واملفردات والعبارات املستخدمة ،واالختالفات يف الكتابة ولغة التخاطب الدبلومايس مع الحكام
وتطورها بني القرن الثالث عرش وبداية القرن السادس عرش.
اإليطاليني املعتمدة يف ديوان اإلنشاء،
ّ

واضحا ،وكانت تتألف من أربعة أقسام :يبدأ القسم األول بتعداد
مهما اختلفت أشكال نصوص املعاهدات ،فإن مضمونها كان
ً

ألقاب السلطان ،وبعد ذلك ألقاب الحاكم األورويب املعني بعقد املعاهدة مع ذكر اسم السفري((( أو املبعوث الذي أوكلت إليه مهمة

3
Pierre Moukarzel, La Ville de Beyrouth sous la domination mamelouke (1291-1516) et son commerce avec l'Europe (Baabda: Éditions de
l'Université Antonine, 2010), pp. 217-227.

شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القريش العدوي العمري ،التعريف باملصطلح الرشيف ،عني بتحقيقه وضبطه وتعليق حواشيه محمد حسني شمس
4
الدين (بريوت :دار الكتب العلمية)1988 ،؛ تقي الدين عبد الرحمن بن محب الدين محمد التيمي الحلبي الشهري بابن ناظر الجيش ،كتاب تثقيف التعريف باملصطلح
جزءا (القاهرة :دار الكتب
الرشيف ،تحقيق رودلف فسيل (القاهرة :املعهد العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية)1987 ،؛ أبو العباس أحمد القلقشندي ،كتاب صبح األعىشً 14 ،
املرصية)1922 ،؛ شمس الدين محمد السحماوي ،الثغر الباسم يف صناعة الكاتب والكاتم املعروف باسم (املقصد الرفيع املنشا الهادي لديوان اإلنشا للخالدي)،
جزآن ،دراسة وتحقيق أرشف محمد أنس ،مراجعة حسني نصار (القاهرة :دار الكتب والوثائق القومية)2009 ،؛ تقي الدين أبو بكر بن عيل بن حجة الحموي األزراري،
كتاب قهوة اﻹنشاء ،تحقيق رودولف فيسييل (بريوت :املعهد األملاين لألبحاث الرشقية.)2005 ،
وردت يف املصادر العربية التي تعود إىل القرنني الرابع عرش والخامس عرش أسماء كثري من ك ّتاب الرس الذين تو ّلوا أعمال الرتجمة يف ديوان اإلنشاء يف عرص السالطني
5
املماليك ،وكانوا يتقنون اللغات الرتكية والفارسية واملغولية ،إال أن هذه املصادر لم تذكر أي مرتجم من العربية ﺇىل اللغات األوروبية .حول هذا املوضوع ،ينظر:

Pierre Moukarzel, "The Translators at the Chancellery of the Mamluk Sultans in Cairo," Sawt Al-Jamiaa, no. 11 (2017), pp. 137-154.

6

قاصدا أو ً
رسول.
لم ُيط َلق يف املعاهدات اسم "سفري" عىل املبعوث األورويب ﺇىل بالط السلطان ،بل كان يسمى
ً
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التفاوض مع السلطان .أما القسم الثاين ،فيشدد عىل الصداقة القائمة بني الطرفني عىل أساس الثقة والتفاهم .ويف القسم الثالث،

ُتعرض املطالب التي يتقدم بها الحاكم األورويب ﺇىل السلطان ،يليها قرار السلطان بخصوصها ،ثم االمتيازات التي يمنحها السلطان
للتجار الذين يرغبون يف املجيء ﺇىل بالده أو اإلقامة فيها .ويتضمن القسم الرابع الئحة بالهدايا املتبادلة وإفادة باستالمها لتأكيد اإلرادة
وأخريا ،يف نهاية النصُ ،يك َتب التاريخ (اليوم ،والشهر ،والسنة)
الطيبة والتوافق التام بني السلطان والحاكم األورويب املعني باملعاهدة.
ً

وفقًا للتقويم الهجري.

كانت املعاهدات ُتك َتب بالعربية يف ديوان اإلنشاء يف قلعة القاهرة ،حيث ُيقيم السلطان ،ومن ثم ُترتجم ﺇىل الالتينية أو اإليطالية،

إلعطاء نسخة للسفري أو املبعوث اإليطايل ﺇىل بالط السلطان((( .وحتى منتصف القرن الرابع عرش ،كانت نصوص املعاهدات ُترتجم ﺇىل

أيضا املطالب التي يقدمها املبعوثون األوروبيون إىل السلطان من
الالتينية ،لكن يف ما بعد أصبحت ُترتجم ﺇىل اإليطالية .وكانت ترتجم ً

ُ
والتقاليد املتبعة يف الكتابة وصوغ النص من جهة،
مقارنة الرتجمة بالنصوص األصلية العادات
الالتينية واإليطالية ﺇىل العربية .و ُتظهر
َ

واالفتقار ﺇىل الدقة يف ترجمة بعض الكلمات والعبارات املستخدمة يف ذلك الوقت من جهة أخرى ،ولكن من دون أن ينطبق هذا عىل
َ

نصوص املعاهدات كلها .وكان املرتجمون يعتمدون الرتجمة الحرفية عىل الرغم من مساوئها ،ولربما يعود سبب ذلك ﺇىل تدين مستوى
ً
تاجرا أقام مد ًة
وخاصة أن معظم املرتجمني ،كان أورويب األصل ،أقام يف السلطنة اململوكية واعتنق اإلسالم ،أو
معرفتهم بكتابتها،
ً

ً
تضمنت النصوص الكثري من
طويلة يف بالد الشام ومرصُ .يضاف ﺇىل ذلك أن املرتجمني لم يتقنوا الكتابة بالالتينية واإليطالية؛ ومن ثم ّ

األخطاء اللغوية ،وكان مستواهم الثقايف مختلفًا ،فانعكس ذلك عىل الرتجمة ،وأ ّدى يف عدد من النصوص ﺇىل حذف عبارات أو تحويرها

وتغيري معانيها .ووردت يف بعض نسخ املعاهدات أسماء األشخاص الذين قاموا برتجمتها .فاملعاهدة التي عقدتها البندقية مع السلطان عز

الدين أيبك يف عام 651ه1254 /م ،كتبها بالالتينية غابريايل ترفيزاين  .(((Gabrieli Trevisaniويف عام 689ه1290 /م ،عقد الجنويون
نصها الالتيني ﺇىل العربية ،سابق الدين وعز الدين أيبك الكبيك((( .ويف عام 814ه1412 /م ،كان
معاهد ًة مع السلطان قالوون ،ترجم ّ

عرف باسم "سنقر"(.((1
ترجمان سلطان جنوى ُيدعى جوهانس سايبني  ،Johannes Saibenوقد اعتنق اإلسالم وصار ُي َ

ورد اسم هذا الرتجمان يف نص مرتجم ﺇىل اإليطالية يف عهد السلطان سيف الدين برسباي ( ،)1437-1422ففي املعاهدة التي

عقدها البنادقة مع السلطان األرشف برسباي يف عام 825ه1422 /م ،ورد اسما املرتجمني يف آخر النص ،وهما سايني  Sainوهو عىل

األرجح تحريف السم شاهني ،كبري مرتجمي السلطان ،والكاتب زانون سايمنب  Zanon Saimbenالذي هو تحريف لجوهانس
عىل سبيل املثال ،يف املعاهدتني اللتني عقدتا بني البندقية والسلطان املؤيد شيخ ( ،)1421-1412يف عام 818ه1415 /م والسلطان األرشف سيف الدين برسباي
7
( )1437-1422يف عام 825ه1422 /م ،وردت فقرة تشري ﺇىل أن املعاهدة ُ
"ك َتبت يف القاهرة يف قلعة القاهرة" ،ينظر:
George Martin Thomas (ed.), Diplomatarium Veneto-Levantinum: Sive acta et diplomata res venetas graecas atque Levantis illustrantia,
vol. 2 (New York: B. Franklin, 1966), p. 315.

8
Gottlieb Lukas Friedrich Tafel & George Martin Thomas, Urkunden zur Älteren Handels-und Staatsgeschichte der Republik Venedig
)mit Besonderer Beziehung auf Byzanz und die Levante: Vom Neumten bis zum Ausgang des fünfzehnten Jahrhundert, vol. III: Theil (1256-1299
(Wien: Der Kaiserlich-Königlichen Hof- Und Staatsdruckerei, 1857), pp. 489-490.
9
Antoine Silvestre de Sacy, "Pièces diplomatiques tirées des archives de la république de Gênes," in: Antoine Silvestre de Sacy (ed.),
Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale, et autres bibliothèques, Tome XI (Paris: Imprimerie royale, 1827), p. 45.
10
Francisco Javier Apellániz Ruiz de Galarreta, "Banquiers, diplomates et pouvoir sultanine: Une affaire d'épices sous les Mamelouks
circassiens," Annales Islamologiques, no. 38 (2004), p. 297.

218

مالحظات عىل ترجمة نصوص املعاهدات املعقودة بني السالطني املامليك
واملدن اﻹيطالية

صوصنو قئاثو

سايبني( .((1أما أشهر املرتجمني ،فهو تغري بردي ( ،)1511-1470وأصله يهودي أو مسيحي من إسبانيا ،وقد ّ
تول الرتجمة يف بالط
عاما ،منذ عهد السلطان أبو النرص سيف الدين قايتباي ( )1496-1468حتى عهد السلطان األرشف قانصو
السلطان أكرث من ثالثني ً
الرحالة ميشولم دا فولتريا  ،Meshullam da Volterraفإن تغري بردي كان يتقن سبع لغات:
الغوري ( .)1516-1501ووفقًا ملا ذكره ّ
العربية ،واإليطالية ،والفرنسية ،واألملانية ،واليونانية ،والرتكية ،والعربية(.((1

ً
خاصة أن بعضهم ليسوا من أصل إيطايل ،عىل الرغم من أنهم
تماما،
لم يكن املرتجمون
جميعا يتقنون الالتينية واإليطالية ً
ً

كبريا من األخطاء يف الكتابة والقواعد،
جميعهم كانوا يتكلمونهما ويجيدون كتابتهما .لذلك ،كانت النصوص املرتجمة تحوي عد ًدا ً
ولم يكن لديهم املستوى ذاته يف الرتجمة ،فجاءت بعض الرتجمات دقيقة ،يف حني يحوي بعضها اآلخر الكثري من األخطاء ،فيعمد
املرتجمون أحيا ًنا ﺇىل إلغاء بعض العبارات والجمل ،أو ﺇىل تحريف كتابتها؛ ما يؤدي إىل تغيري معناها ،أو ﺇىل استعمال مخترصات لبعض

الكلمات واألسماء واألماكن( .((1وأكرث ما يلفت االنتباه يف النصوص املرتجمة هو استعمال كلمات عربية بأشكال التينية أو إيطالية؛ يك

يسهل لفظها ،وحتى تتناسب أكرث مع اللهجة املحكية يف كل من مدن البندقية وجنوى وفلورنسا.

ومتأثرا باملصطلحات والعبارات السياسية والتجارية الشائعة االستعمال يف الرشق ويف تجارة
متدنيا
عموما ،كان مستوى الرتجمة
ً
ً
ً

كثريا من
البحر املتوسط .واستخدم املرتجمون يف ديوان اإلنشاء السلطاين لرتجمة نصوص املعاهدات مع املدن التجارية اإليطالية
ً

ً
الكلمات والتعابري العربية يف صيغة إيطالية ،فما كان منها يف صيغة املفرد املذكر زيد عليه الحرف". "o
فمثل ،صادر أصبحت ،sadro

ووارد  ،wadroوحاجب  ،azeboونائب  ،naibo /nayboوترجمان  ... turchimanoإلخ .ويف صيغة الجمع املذكر ،زيد عىل هذه الكلمات
الحرف "ً ،"i
مثل .azebo /azebi، turchimano /turchimani :أما الكلمات العربية املؤنثة ،فزيد عليها الحرف " ،"aويف صيغة الجمع

املؤنث الحرف " :"eخزنة  ،casena /eوزكيبة  ... schiba /eإلخ .واستعملوا أحيا ًنا بعض الكلمات من دون أي تغيري؛ من ذلك ً
مثل :قايض

حوروا الكلمات ،فاختلفت كتابتها عن األصل .فنجد ً
مثل:
 ،cadhyومكاري  ،mochariوبريدي  ،berediوجامكية  .zemechiaوأحيا ًنا ّ
Thomas, p. 327.

11

وفقًا ملا ذكره بريو تافور  ، Pero Tafurالذي زار بالط السلطان األرشف سيف الدين برسباي يف عام 838ه1435 /م ،فإن سايني (أو ساييم كما أورده تافور) ،كبري مرتجمي
صغريا ،ثم اعتنق اإلسالم بعد وفاة والده .وقد كان اسمه األصيل "حاييم" ،ثم أصبح بعد إسالمه "سايني"
السلطان (من أصل يهودي من مدينة إشبيلية) ،جاء إىل القدس
ً
أو "ساييم" (شاهني) ،ينظر:

Pero Tafur, Travels and adventures 1435-1439, Malcolm Letts (Trans. & Ed. & Intro.), Broadway Travellers Series (London: George Routledge
& Sons; Broadway House,1926), pp. 72.

تذكر املصادر أن ِمن األوروبيني الذين اعتنقوا اإلسالمَ ،من ّ
تول مناصب مهمة يف اإلدارة اململوكية ،مثل الجنوي "لوسيان دولوا"  Lucien Deloitالذي اتخذ اسم نارص
الدين بعد اعتناقه اإلسالم ،ينظر:

Benjamin Z. Kedar, Merchants in crisis: Genoese and Venetian Men of Affairs and the Fourteenth-Century Depression (New Haven: Yale
University Press, 1976), pp. 135-136.

أوروبيا ،وقد اتخذ اسم "منصور" بعد اعتناقه اإلسالم ،ينظر:
وكان أحد املرتجمني الذين عينتهم اإلدارة اململوكية للتعامل مع التجار الكتالن يف دمشق وبريوت،
ً

Amada Lopez de Meneses, "Los consulados catalanes de Alejandria y Damasco en el reinado de Pedro el ceremonioso," Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragon, vol. 6 (1956), pp. 83-183.
12
Elkan Nathan Adler (ed.), Jewish travellers, Broadway Travellers Series (London: George Routledge & Sons; Broadway House, 1930),
pp. 166-167.

مثل ً Ihm
ورد االستخدام الواسع للمخترصات يف املعاهدة التي عقدها الجنويون مع السلطان قالوون يف عام ً :1290
بدل من القدس (أورشليم ،)Jerusalem
13
أيضا للجملً ،
بدل من ( denarosدنانري) ،وً c
و ً dar
مثلi p ca du apud car :؛ ما يزيد من صعوبة معرفة معاين هذه
بدل من ( centumمئة) .وقد استعملت املخترصات ً
املخترصات وما هو املقصود من هذه الجملة .لكن عىل األرجح أن طريقة استخدام املخترصات يف الرتجمة ما عادت معتمدة خالل القرنني الرابع عرش والخامس عرش ،ينظر:
De Sacy, pp. 34, 39.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

درهم مؤيدي  ،diremo maidinوسكة  ،cechamوسمسار  ،sansar, sinsarووكالة  ،lochelaوعرش  ،osora, ossiereوديوان القبان

 ،doana del gabanوغريها من الكلمات .واستعملوا أسماء مركبة من كلمات عربية وإيطالية؛ من ذلك ً
مثل :مناظر الربان miniser

 ،nochierوامللك األرشف  Syriph re Milechأو  ،re dil Syriphوملك األمراء  .Milech lo armiraioأما أبرز التغيريات التي أحدثوها،
فهي تحويل أفعال من اللغة العربية ﺇىل لغتهم املحكية ،واشتقاق صفات وأسماء منهاً .
وب ُط َلت (من فعل أبطل) batallar,
مثلَ ،ب ُط َل َ

 ،batelado /bathelado bateladi /batheladغربل  ،garbellar, garbalaràومغربلون  ،gharbelatoriزغل .xagalar, xagalado

واضحا بني األصل وما درج اإليطاليون عىل استعماله يف الكلمات واملفردات التي أخذوها من اللغة
ُتظهر هذه األمثلة اختال ًفا
ً

العربية ،وذلك يعود ﺇىل سببني :األول ،وجود أحرف يف اللغة العربية ال وجود لها يف لهجاتهم املحكية؛ ما أدى ﺇىل استبدالها بأحرف
تتوافق مع لهجتهم ولفظهمً .
مثل ،الحرف "خ" اس ُتبدل بالحرفني " "cو" "chاللذين ُيلفظان كالحرف " ،"kواس ُتبدل الحرفان "ع"

و"ح" بالحرف " ،"aوالحرفان "ظ" و"ذ" بالحرف " ،"dوالحرف "ش" بالحرف " ،"sوالحرف "و" بالحرفني " "uو" ."vأما السبب
محرفة ومختلفة عن األصل.
الثاين فهو أن معظم الكلمات التي استعملها اإليطاليون لفظوه وكتبوه كما سمعوه؛ لذلك جاءت ّ

حرفياً .
فمثلُ ،ترجمت كلمة "خوارج"
وعىل الرغم من أن معظم الكلمات العربية ُح ّور يف الرتجمة ،فإن بعض الكلمات لم ُترتجم
ً
(اسم ِ
أطل َق عىل أعضاء حركة دينية ظهرت يف إيطاليا خالل القرن الحادي عرش( .Patarini )((1ومن املحتمل أن يكون املرتجم قد
استخدم اسما يرتبط بالتاريخ الديني اإليطايل؛ ألنه لم يجد وسيلة لرشح كلمة "خوارج" وترجمتها ،حتى إنه لم ي ِ
ً
شكل
عط لفظها
ُ
ً

ودينيا ضد أكرثية
سياسيا
إيطاليا .ولتسهيل فهمها استبدلها بحركة ﺇصالحية دينية إيطالية ،عىل غرار الخوارج ،اتخذت موقفًا
ً
ً
ً
ً
بي أنه يف حني كان املرتجمون يحرصون عىل
هما بالهرطقة
وعرضة لالضطهاد .مثال آخر ُي ّ
مهمشً ا ُم ّت ً
الجماعة؛ ما جعل منها فريقًا ّ

ً
إيطاليا لتسهيل لفظها وفقًا
شكل
ترجمة الكلمات واملفردات العربية املستخدمة يف التجارة عرب البحر املتوسط ،الحرفية وإعطائها
ً

للقواعد واألعراف املُ ّتبعة يف الرتجمة ،نجد أن كلمة أربون (عربون) ُترجمت ((1(caparo؛ وعىل األرجح أن هذه الكلمة ،عىل الرغم من

يتقيد املرتجمون بالقواعد لرتجمتها.
شيوع استخدامها يف التجارة ،لم تكن من ضمن املصطلحات الدبلوماسية ،لذلك لم ّ

لم تكن ترجمة بعض الكلمات صحيحة؛ وربما كان ذلك بسبب اختالط املعنى عىل املرتجم وعدم اختياره الكلمة املناسبةً .
فمثل،

فتجمت
ورد يف املعاهدة املعقودة مع البنادقة ،يف عام 918ه1512 /م ،لقب للسلطان األرشف قانصو الغوري "مانح األقاليم واألرايض"ُ ،

كلمة "أقاليم" بـ "مناخات" climati؛ ما يعطي مع ًنى مختلفًا عن املقصود(.((1

باتاريني  Patariniاسم أطلق عىل الجماعة التي انضوت إىل حركة باتاريا الدينية  Patariaالتي ظهرت يف القرن الحادي عرش يف أبرشية ميالنو يف شمال إيطاليا،
14
بهدف القيام بحركة إصالح لإلكلريوس واإلدارة الكنسية ودعم مواقف بابا روما؛ من أجل فرض عقوبات عىل رجال اإلكلريوس الذين يعتمدون "السيمونية" لتويل املناصب
الكنسية ،أو الذين يتزوجون .ملزيد من املعلومات ،ينظر:

Herbert Edward John Cowdrey, "The Papacy, the Patarenes and the Church of Milan," Transactions of Royal Historical Society, vol. 18 (1968),
pp. 25-43.

ظهرت كلمة باتاريني  ،"contrario de patarinj et idolatry" ،Patariniأثناء ترجمة سلسلة ألقاب السلطان الظاهر سيف الدين جقمق ( )1453-1438يف املعاهدة التي
عقدها مع البنادقة يف عام 853ه1449 /م ،ينظر .Thomas, p. 373 :عىل األرجح أنها ترجمة لقب "قاهر الخوارج واملرشكني" الذي كان يحمله السلطان صالح الدين األيويب
( ،)1193-1174ينظر :شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد
معروف ،ج ( 12بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،)2003 ،ص .478

15 John Wansbrough, "Venice and Florence in the Mamluk Commercial Privileges," Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
vol. 28, no. 3 (1965), p. 487.

" 16واهب األقاليم واألمصار"  ،donator de li climati et terreينظر:
Jean Thenaud, Le Voyage d'outremer (Égypte, Mont Sinay, Palestine) suivi de la relation de l'ambassade de Domenico Trévisan auprès du
Soudan d'Égypte-1512-, Publié et annoté par Charles Schefer (Paris: Ernest Leroux, 1864), p. 251.
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حرفة ً
بدل من كلمات التينية أو إيطالية مناسبة ُتعطي املعنى ذاته .فعىل
يمكن أن نتساءل عن سبب استخدام كلمات عربية ُم ّ

األرجح أن هذا األمر يرتبط بالتقليد املعتمد يف ديوان اإلنشاء القائم عىل الرتجمة الحرفية بهدف الحفاظ عىل شكل الكتابة يف النصوص
الدبلوماسية وأسلوبها من جهة ،وبالرغبة يف تجنب أي سوء فهم أو خطأ قد يغري معنى الجمل والكلمات من جهة أخرىً .
فمثل ،يحتفظ

املرتجم ،أثناء التطرق ﺇىل املشكالت والخالفات التي كانت تنشأ بني التجار البنادقة والسكان املحليني يف بالد الشام ومرص ،بكلمة "غريم"
ويلحقها بمعناها باإليطالية( ،((1وكذلك الشأن بالنسبة إىل كلمتي "غش" و"مغشوش" اللتني ُت ِ
ً
شكل
ويعطيها
رجمتا
إيطاليا ُ garimo
ُ
ً

ً
استعمال يف املسائل التجارية؛ ومن ثم تج ّن ًبا ألي
باستخدام الفعل "زغل" و"مزغول" بشكل إيطايل  xagalarو xagaladoألنهما األكرث
تغيري يف املعنى املطلوب( .((1واعتمد املرتجمون عبارات تجارية مستعملة يف أسواق الشام ومرص خالل عملية بيع التوابل ورشائها لتحديد
أسعارها ،فرتجموها
حرفيا باإليطالية :قطع السعر  ،romper pretioوقطع الصوت  .((1(romper la voxeوقد اتخذت كثري من الكلمات
ً

إيطاليا محر ًفا أثناء ترجمتهاً .
واملفردات التجارية ً
شكل
فمثل ،سكة  ،cechamوسمسار  ،sansar /sinsarومخازن  ... magazenosإلخ.
ً
أحيا ًنا ،ال يمكننا إعطاء تفسري واضح الستعمال كلمات عربية يف الرتجمة ً
خصوصا
بدل من مرادفاتها يف الالتينية أو اإليطالية،
ً
فمثلُ ،ت ِ
ً
رج َمت الكلمتان "فداء" و"كفار" ،يف املعاهدة
يف النصوص التي تعود ﺇىل نهاية القرن الثالث عرش وخالل القرن الرابع عرش.

التي عقدها الجنويون مع السلطان املنصور سيف الدين قالوون يف عام 689ه1290 /م ،بـ  fedaو .((2(chefariويف سلسلة ألقاب
السلطان األرشف شعبان ( )1377-1363شعبان التي وردت يف املعاهدة املعقودة مع البنادقة يف عام 767ه1366 /م ،والتي ُت ِ
رج َمت

كلها ﺇىل اإليطالية ،وردت كلمة  aclimiالتي هي ترجمة لكلمة "أقاليم"( .((2والغريب أن كلمتي  fedaو chefariلم تردا إال يف معاهدة
كليا عن ترجمة املعاهدات التي ُع ِقدت يف املراحل الالحقة ،ولم تظهر كلمة  aclimiيف أي ترجمة أللقاب
689ه1290 /م ،وأنهما غابتا ً
السالطني يف املعاهدات .كما ُترجمت كلمتا "فقراء" و"خفر" ،يف معاهدة 918ه1512 /م ،بـ  facchieriو ،((2(gaffarويمكن طرح فرضية
ً
إيطاليا ،أو ربما يمكن أن يكون
شكل
معينة ،يكتبها بإعطائها
ً
مفادها أن املرتجم عندما ال يعرف ،أو ال يستطيع رشح معنى كلمة ّ
ً
محاولة إلحداث تغيري يف الكتابة ،بهدف تجميل النص وزخرفته.
أسلوبا أو
استخدام كلمات عربية بشكل إيطايل ،يف بعض األحيان،
ً

العبارات املستخدمة لرتجمة "مسلمون" و"عرب" و"فرس"
استخدم املرتجمون يف القرن الثالث عرش الكلمات  Sarraceno, Sarraceni, Sarracenusلرتجمة كلمتي "مسلم" و"مسلمون"،

وكلمة  Sarainaxegoلرتجمة كلمة "إسالم" ،وهي كلمات كان يستعملها األوروبيون يف أواخر القرون الوسطى للداللة عىل املسلمني
Thomas, pp. 312, 324.

17

18 John Wansbrough, "A Mamluk letter of 877/1473," Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 24, no. 2 (1961), pp. 206- 207,
208-209.

أخطاء لغوية ،فالفعل الصحيح هو  rompereوليس  ،romperوكذلك  prezzoوليس  .pretioو ُتظهر هذه األخطاء تأثري اللغة اإلسبانية
تتضمن كتابة هاتني العبارتني
19
ً
يف شكل الكتابة ،ففعل  romperباإلسبانية ،كما أن كلمة "سعر" باإلسبانية ُتك َتب ُ .precioيضاف ﺇىل ذلك أن ترجمة فعل " َق َطع" ليست دقيقة ،ألن فعيل rompere
باإليطالية و romperباإلسبانية يعنيان َ
"ك َس" .يظهر تأثري اللغة اإلسبانية يف كتابة الكثري من األفعال التي وردت يف املعاهدات املرتجمة من العربية ﺇىل اإليطالية؛ من
ذلك ً
مثل( comprar :باإليطالية  ،)comprareو( retornarباإليطالية  ،)ritornareو( termenarباإليطالية  ،)terminareو( zudegarباإليطالية  ،)giudicareوغريها من
األفعال التي تنتهي بـ  ،arعىل غرار األفعال باللغة اإلسبانية ،يف حني أن األفعال باإليطالية تنتهي بـ .are
De Sacy, pp. 39-40.

20

21
Joseph Toussaint Reinaud, "Traités de commerce entre la république de Venise et les derniers sultans mameloucs d'Égypte (traduits de
l'italien, et accompagnés d'éclaircissements)," Journal of the American Oriental Society, no. 4 (1829), pp. 47-48.
Tafel & Thomas, pp. 485-489.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

واإلسالم .أما كلمة "عرب" ،فرتجموها بكلمة "بدو"  .((2(Beduinorumوتعكس ترجمة هذه الكلمات مفاهيم األوروبيني يف القرون
ٌ
وإثني( .((2ويف أواخر القرن
ديني
ٌّ
الوسطى عن اإلسالم واملسلمني؛ إذ صار لكلمتي "ساراسينوس" و"بدو" ،عىل سبيل املثال ،مدلول ٌّ

ابتداء من عام
الثالث عرش وطوال القرن الرابع عرش ،صارت ترجمة كلمة عرب صحيحة  ،((2(Arabiويف القرن الخامس عرش،
ً
845ه ،1442 /ما عادت ُتستعمل كلمة "ساراسينوس" واس ُت ِ
بد َلت بكلمة "مورو"  Moroالتي تعني يف األصل املسلمني الساكنني يف
َ
(((2
ً
دينيا شامل ،يدل عىل املسلمني الرشقيني  .إضافة ﺇىل ذلك ،استعمل
املغرب وإسبانيا وصقلية ومالطا ،واتخذت يف ما بعد مع ًنى ً

املرتجمون يف القرن الثالث عرش وبداية القرن الرابع عرش " ، "li Azimi"/"Alaagemتحريفًا لكلمة "العجم" ،للداللة عىل الفرس ،لكن

ابتداء من منتصف القرن الرابع عرش ،استبدلوها بكلمة "الفرس"  .((2(Persiويمكن تفسري هذه التغيريات التي شهدتها الرتجمة باعتماد
ً
شيوعا يف أوروبا خالل حقب زمنية معينة لإلشارة ﺇىل الشعوب واإلثنيات الرشقية املختلفة.
الكلمات األكرث
ً

العبارات املستخدمة لرتجمة األشهر الهجرية
وغيوا كتابتها يك يتالءم
حرفوها ّ
يف ما يخص ترجمة التواريخ ،حافظ املرتجمون عىل الشكل العريب لألشهر الهجرية ،لكنهم ّ

ً
فمثل جمادى األوىل ،أصبحت  ،Zemedeleuel Zamedelauel Zemedelaveوجمادى اآلخرة Zemethlacer
لفظها مع لهجاتهم.

 ،Zemeledin lachaوشوال  ،Sceval Sceuguenورجب  ،Razeboوربيع األول  ،Rabiel Rabimuolوأتبعوها بما يقابلها من
األشهر امليالدية(.((2

يف خالل القرن الثالث عرش وبداية القرن الرابع عرش ،كانت ترجمة األشهر الهجرية وما يقابلها يف األشهر امليالدية ضعيفة،

ولم يكن املرتجمون معتادين التحويل من الهجري ﺇىل امليالدي .ففي املعاهدة التي عقدها البنادقة مع السلطان أيبك يف عام

ً
فمثل ،ترجم
651ه1254 /م ،استخدم املرتجم عبارات مخترصة وغري صحيحة لرتجمة الشهر وتحديد ما يوازيه يف التقويم امليالدي.
شهر رمضان بكلمة  ،Gsucوهي مخترص لكلمة  Genio sacrumالتي تعني "الحرمان املقدس من أي متعة"( ،((2ولم يتطابق مع الشهر

امليالدي الذي يقابله( .((3إضافة ﺇىل ذلك ،عمد املرتجم ،يف املعاهدة التي عقدها البنادقة مع السلطان نارص الدين محمد بن قالوون

(12إ Nassier Maemet )1341-1310 /1309-1299 /1297-95يف عام 701ه1302 /م ،إىل تغيري اسم الشهر الهجري ،فكتب شهر ذو

حرف  Deleuze, Huleuzeوترجمه "خروف الفصح" ()Pasche arietis؛ ألنه ربط بني عيد األضحى الذي يحتفل
الحجة بشكل ُم ّ

به املسلمون بتقديم األضاحي ،والذي يبدأ يف العارش من شهر ذي الحجة ،وينتهي يف الثالث عرش منه ،وعيد الفصح عند اليهود يف
Ibid.

23

24 John Tolan, Les Sarrasins: L'islam dans l'imagination européenne au Moyen Âge, Pierre-Émmanuel Dauzat (trad.), Champs histoire no.
721 (Paris: Flammarion, 2006), pp. 184-192.
De Sacy, p. 34; Thomas, vol.1, p. 290; vol. 2, pp. 113, 306, 330.

25

منذ الحقبة الرومانية ،كانت عبارة "مورو" ُتط َلق عىل الرببر يف شمال أفريقيا .وصارت هذه العبارة رائجة يف ﺇسبانيا خالل حكم املسلمني للبالد ،ومع الوقت شاع
26
استخدامها يف أرجاء أوروبا كلها للداللة عىل املسلمني أينما وجدوا.
De Sacy, p. 34; Thomas, vol. 1, p. 290.

27

28 Thomas, vol. 2, pp. 315, 327, 361, 374; Michele Amari, I diplomi arabi del R. archivio fiorentino: Testo originale con la traduzione letterale
e illustrazioni (Firenze: Le Monnier, 1863), pp. 336, 343.
Félix Gaffiot, Le Grand dictionnaire latin-français (Paris: Hachette, 2000), p. 708.

29

Tafel & Thomas, vol. 3, p. 489.

30
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مالحظات عىل ترجمة نصوص املعاهدات املعقودة بني السالطني املامليك
واملدن اﻹيطالية

صوصنو قئاثو

ً
ابتداء من منتصف القرن الرابع عرش ،صارت األشهر
ذبيحة لله( .((3يف مرحلة الحقة،
العهد القديم ،حيث كانت كل عائلة تقدم كبشً ا
ً
صحيحا يف أحيان كثريةً .
فمثل ،يف عام 845ه1442 /م،
حرفيا ،لكن التحويل من التقويم الهجري ﺇىل امليالدي لم يكن
العربية ُترتجم
ً
ً

تحول
لم يكن التاريخان اللذان وردا يف نسختي املعاهدة املعقودة بني البنادقة والسلطان الظاهر سيف الدين جقمق صحيحني ،حيث ّ

 27جمادى األوىل ﺇىل  1و 2ترشين  ،1442يف حني أن التحويل الصحيح هو 27 :جمادى األوىل ،يقابله  3ترشين األول .((3(1442

كذلك ،يف عام  ،1449كان تاريخ معاهدة البنادقة مع السلطان جقمق  26ربيع األول  853هجري ،ما يقابله  21آذار /مارس  ،1449لكن

هذا التاريخ الهجري يوافقه  19أيار /مايو  .1449لذلك ،فإن التاريخ الصحيح للمعاهدة هو  26محرم  ،853وعىل األرجح أن املرتجم
أخطأ يف كتابة اسم الشهر(.((3

ترجمة أسامء السالطني واألمراء وكبار القادة واملوظفني يف اإلدارة
اململوكية وألقابهم
محرفةً .
فمثل :النائب
كانت ترجمة أسماء السالطني وألقابهم ،وأسماء األمراء وكبار القادة واملوظفني يف اإلدارة اململوكية ،يف معظمها ّ

 ،naiboوالدوادار  ،diodareوالحاجب  ،azeboوالوايل  ،luelliوالناظر  ... nadroإلخ .وقد احتفظت بعض األسماء واأللقاب بأشكالها العربية
ً
(مثل :القايض  ،cadi Anafiو cadhyو .)cadiلكن يف أحيان كثريةُ ،ح ّرفت أسماء السالطني وألقابهم حتى صار من الصعب معرفة من هو

السلطان املذكور يف املعاهدة :السلطان املعز أيبك  Mois Eibatأو  ،Melec Moysوالصالحي  ،Salaiواألرشف  ،Laserafوامللك املنصور

 ،Melechmessorواألرشف شعبان  ،Aseraph Siabaوالنارص محمد والنارص محمد ،والظاهر برقوق (Daer Baricoth )1399-1382

ميز بني اللقب واالسم ،لذلك كتب اللقب كأنه اسم األمري صاحب
 ...إلخ .واختلطت األسماء واأللقاب عىل بعض املرتجمني ،حيث لم ُي َّ

الديوان  ،Mirus Sabadanusوسيف الدنيا والدين  ،Scheif duniaiwadinوامللك األرشف  Syriph re Milechأو .((3(re dil Syriph

وتشويها
اختلفت ترجمة أسماء السالطني وألقابهم وكتابتها بالالتينية واإليطالية بني نص وآخر ،فقد ظهرت أكرث ،أو أقل ،تحريفًا
ً
وربما كان ذلك بسبب املُ ِ
رتجمً .
فمثل ،يف نسخ ترجمة املعاهدات املعقودة بني البندقية والسالطني
رتجم أو الكاتب الذي ينسخ النص املُ َ

املماليك يف األعوام 818ه1415 /م ،و825ه1422 /م ،و845ه1442 /م ،وردت أسماء السالطني بأشكال مختلفة( .((3ويف معاهدة عام

818ه1415 /م وردت الئحة بأسماء السالطني كاآليت :الظاهر بيربس ( ،Daher Berbars )1277-1260واملنصور قالوون Mansor
 ،Chalaonوالنارص حسن ( ،Nasser Hassen )1361-1334واألرشف شعبان  ،Ascraffo Sabenوامللك الظاهر برقوق Milech Daher

 .Barichocoويف عام 825ه1422 /م ،تضمنت املعاهدة الئحتني بأسماء السالطني ،لكن وردت األسماء يف كل الئحة بأشكال مختلفة،

حر ًفا ( Huriaserassemsنور الشمس؟) ال عالقة له بأسماء السالطني أو ألقابهم؛ فعىل األرجح أنه
ضمت ً
حتى إن إحدى اللوائح ّ
اسما ُم ّ
سهوا ،أو نتيجة خطأ ارتكبه املُ ِ
رتجم أو الناسخ .يف الالئحة األوىلُ ،ك ِت َبت أسماء السالطني كما ييل :الظاهر بيربس ،Daher Berbars
ورد ً

واملنصور قالوون  ،Monsor Chalaonواألرشف شعبان  ،Asiraffo Sabenوامللك الظاهر برقوق  ،Melech Daher Barchochoوامللك
Thomas, vol. 1, p. 9.

31

Ibid., vol. 2, p. 361; Wansbrough, "Venice," p. 497.

32

Thomas, vol. 2, p. 374.

33

Tafel & Thomas, vol. 3, p. 488; Thomas, vol. 1, p. 290; Ibid., vol. 2, p. 168.

34

Thomas, vol. 2, pp. 315, 327, 357; Wansbrough, "Venice," p. 492.

35
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النارص فرج ( ،Farazo Milechnasser )1412-1399وشيخ املحمودي ( .Siechi Melchmut )1421-1412ويف الالئحة الثانية ،الظاهر

بيربس  ،Daerbeibarz، Huriaserassemsواملنصور قالوون  ،Monsor Chalechunواألرشف شعبان  ،Aseraph Siabeوالنارص

محمد  ،Nassier Maemetوالظاهر برقوق  ،Hudaer Baricothوامللك األرشف برسباي  .Barasbey Melech Asirafويف عام 845ه/

1442م ،باستثناء اسم السلطان النارص حسن ،جاءت أسماء السالطني التي وردت يف نص املعاهدة أكرث تحريفًا مما كانت عليه يف
املعاهدتني السابقتني :الظاهر بيربس  ،Daher Bibarasواملنصور قالوون  ،Monsur Chalaverوالنارص حسن ،واألرشف إسماعيل

( ،Serapho Samei )1345-1342وامللك الظاهر برقوق  ،Melechdaer Berichachoوامللك الظاهر جقمق .Zachomac Melech Daer
أيضا أسماء األمراء وموظفي اإلدارة
ولم يقترص تحريف املرتجمني والك ّتاب والنساخ عىل أسماء السالطني وألقابهم ،بل شمل ً

ً
حر ًفا Bederdinum
اململوكية الذين وردت أسماؤهم يف املعاهدات.
فمثل ،ورد اسم األمري بدر الدين بكتوت املعروف بأمري شكارُ ،م ّ

 ،Messechar Bechtutواسم محرف ألحد مسؤويل اإلدارة  Sachobo gserfedinالذي يمكن أن يكون تحريفًا السم يعقوب رشف

حرفة مختلفةSemsedi Ebene Elmehetessep, Semsedi:
الدين (؟) ،وورد اسم شمس الدين بن املحتسب يف املعاهدات بأشكال ُم ّ

.((3(Ebene Ilmehetessep, Siemphesin ebene matesep

ترجمة بعض الكلامت بتحريفها وتغيري شكل كتابتها
غيت معاين بعض الكلمات ،حيث ُتظهر املقارنة بني نسخ املعاهدات املرتجمة
أ ّدت الرتجمة من العربية ﺇىل اإليطالية ﺇىل أخطاء ّ

ً
جزءا
شكل
أن بعض أشكال الكلمات والجمل والعبارات املشتقة من اللغة العربية ،التي أعطيت
إيطاليا ،بقيت مستخدمة ،وأصبحت ً
ً
متزايدا بني نسخة وأخرى ،أدى ﺇىل تغيري لفظها
من املفردات املعتمدة يف الرتجمة يف ديوان اإلنشاء ،عىل الرغم من أنها شهدت تحريفًا
ً

كليا عن أصلهاً .
فمثل ،يف معاهدة عام 651ه1254 /م ،وردت يف إحدى الفقرات كلمتان  cuffumو ،arsumوهما
وجعلها تبدو مختلفة ً
فر َضان عىل
عىل األرجح تحريف لكلمتي القوف (قارب صغري) والعرصة (الساحة الخالية من البناء) اللتني تعنيان نوعني من الرسوم ُي َ

التجار البنادقة أثناء استخدامهم القوارب الصغرية لتفريغ بضائعهم من السفن ،وأثناء نقلهم البضائع ﺇىل الساحة (أو العرصة) التي

خصصتها لهم من السلطات املحلية( .((3وظهرت الكلمتان ذاتهما مرة أخرى يف املعاهدة املعقودة مع البنادقة يف عام 701ه1302 /م،
عامي 744ه1344 /م و756ه1355 /م كتبتا بشكل مختلف
مع إضافة كلمة جديدة هي الجالية (الجزية) ،cuffum, arssum, zilia :ويف َ

جدا عن أشكالهما السابقة celia, cuofi, arscha :و ،((3(coba, enofi, arschaكما هو مبني يف الجدول (.)1
ً

Thomas, vol. 1, p. 11; Ibid., vol. 2, pp. 314-315, 326-327, 357; Wansbrough, "Venice," p. 492.

36

Tafel & Thomas, vol. 3, p. 484.

37

نقل املرتجم هاتني العبارتني من املعاهدات املعقودة بني البنادقة والسالطني األيوبيني يف عام 604ه1208 /م  ،Cuffo et Arsoويف عام 635ه1238 /م ،Curfo et Arso
واعترب النارشان تافل وتوماس أن  Cuffoيمكن أن تكون تحريفًا لكلمة "تكلفة" ،و Arsoتحريف لكلمة "عريضة" ،وهما نوعان من الرسوم .لكن هذا االحتمال مستبعد
نظرا إىل التغيري الكيل يف الكلمتني من حيث الشكل واللفظ ،ينظرIbid., vol. 2, pp. 186, 339. :
ً
Thomas, vol. 1, pp. 6, 290; Ibid., vol. 2, p. 21.
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الجدول ()1

الكلمات املشتقة من اللغة العربية وتحريفاتها اإليطالية
651ه1254 /م

701ه1302 /م

744ه1344 /م

756ه1355 /م

القوف

cuffum

cuffum

cuofi

enofi

العرصة

arsum

arssum

arscha

arscha

zilia

celia

coba

الجزية أو الجالية

املصدر :من إعداد الباحث

تغيريا يف أشكال كتابتها أثناء ترجمتها ﺇىل الالتينية واإليطالية من خالل حذف بعض األحرف منها ،أو إضافة أخرى
عربية كثرية
ً

إليها ،وقد يحدث أن تتم كتابتها بشكل مختلف حتى لو وردت يف النص نفسه ،واألمثلة يف املعاهدات كثرية ،ومن ذلك ما نذكره يف
الجدول (.)2

الجدول ()2

التغري يف الكلمات العربية أثناء ترجمتها ﺇىل الالتينية واإليطالية
1254

1290

1302

1344

1355

ديوان

doana

dugana

duana

doana

doana

ترجمان

turciman
truciman

truciman truziman turziman torciman

سكة

cecham

ceccam

ceram

cecham

cecham

ُعرش

doana

doana

dohana

truziman
truciman

truziman truciman

osora

القايض

archadi

cadhy

el-cadi

el-cadi

chady

ossiere
cadi

cadi

zemechia
zimichia
zunechia

جامكية
فندق

fontica

fundica

سمسار

sansar

censar

وكالة

1375

1415

1422

1442

duchella

fontica
funticha

fontica
sanser

duchella

lochela

luchella

املصدر :من إعداد الباحث
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fontego
sansar
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كذلك ،لم ُيعتمد شكل موحد لرتجمة أسماء املدن التي يرد ذكرها يف املعاهدات؛ فكان القسم األكرب من أسمائها محر ًفا وأشكال

كتابتها مختلفة ،كما هو مبني يف األمثلة يف الجدول (.)3

الجدول ()3

ترجمة أسماء املدن من العربية
1254

1290

1304-1302

1415

1422

1449

Cari

Cahiram

Kari

Chayro

Cairo, Cayro
Caiero

Cayro

Aman

Aman

Aman

صفد

Safeth

Saffeto

Sapheto

Safeto

عكا

Accon

Acre
Achre

Acri

Acre

الكرك

Charech

Charecho
Churecho

غزة

Gazera

Gazara

بريوت

Baruto

Baruti

القاهرة
حماه

يافا

Zaffo

صيدا

Sayto

الالذقية

Licia
Liza

Baruti

La Liza

املصدر :من إعداد الباحث

انطباعا مفاده أن املرتجمني يكتبون الكلمات العربية بما يتناسب واللفظ
تعطي التغيريات والتحريفات يف شكل الكلمات ولفظها
ً

النساخ كما لو أنهم ال يفهمون معناها ،بل يحاولون تقليد شكل كتابتها ،ما يؤدي ﺇىل زيادة تحريفها وتغيري األحرف
اإليطايل ،وينقلها ّ

متشابها ،واالمتيازات
كثريا عن أصلها .علينا أن نأخذ يف الحسبان أن مضمون بنود املعاهدات كان
ً
فيها ،فتنشأ منها كلمات مختلفة ً
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أعواما .لذلك ،يمكن أن نتساءل عن طريقة الرتجمة
املمنوحة للتجار اإليطاليني من السالطني ال تتغري بني معاهدة وأخرى ،بل تتطلب
ً

يتبي أنها كانت تقوم عىل نسخ النصوص القديمة املرتجمة للمعاهدات مع غياب معرفة عميقة
املعتمدة يف ديوان اإلنشاء وأصولها التي ّ

بمعنى الكلمات العربية املرتجمة وقواعد كتابتها باإليطالية .وما يمكن أن يؤيد هذه الفرضية أن ترجمة املعاهدة التي عقدها البنادقة
حرفيا يف عام 756ه1355 /م ،ملا عقد البنادقة معاهدة
والسلطان امللك الصالح عماد الدين إسماعيل ،يف عام 744ه1344 /م ،نُسخت
ً

املرتجمة يف عام
ﺇن الكاتب الذي نسخ هذه املعاهدة
مع السلطان امللك النارص حسن لتثبيت االمتيازات التي منحها سلفه للبنادقة ،حتى ّ
َ

756ه1355 /م ترك يف بداية النص اسم السلطان امللك الصالح عماد الدين  ،Sala Elemediكما لو أن املعاهدة ُتعقد خالل عهده وصادرة

باسمه ،ولم يغري شي ًئا فيها ،فجاءت نسخة مرتجمة طبق األصل ملعاهدة عام 744ه1344 /م .ويف نهاية معاهدة عام 756ه1355 /م،

ذكر الكاتب اسم السلطان امللك النارص حسن  Melech Naser juuenisلتأكيد موافقته عىل بنود املعاهدة .الفروق الوحيدة بني مضمون

املعاهدتني التي يمكن اإلشارة إليها هي اختالف كتابة بعض الكلمات وتحريفها خالل نسخها .من جهة أخرى ،ملا عقد الفلورنسيون

معاهدة يف عام 902ه1497 /م مع السلطان امللك النارص محمد بن قالوون( ،((3جاءت نسخة طبق األصل للمعاهدة التي عقدها

البنادقة مع السلطان جقمق يف عام 845ه1442 /م ،كما أن الالفت يف هذه املعاهدة أنها تحمل ختم السلطان قايتباي املتوىف قبل ستة

قديم يعود ﺇىل عام 845ه1442 /م ،وأنه ُينسخ يف كل مرة يقرر فيها سلطان
أشهر من تاريخ عقد هذه املعاهدة ،ما يدل عىل أن هذا النص ٌ
عقد معاهدة مع البنادقة أو الفلورنسيني لتجديد االمتيازات املمنوحة لهمُ .يضاف ﺇىل ذلك ،أنه بحكم األصول املعتمدة يف ديوان اإلنشاء

غي الكاتب الذي نسخ معاهدة 902ه1497 /م يف العبارات واأللقاب
يف صوغ نصوص املعاهدات املعقودة مع البنادقة وترجمتها ،لم ُي ّ

التي كانت ُتستخدم ملخاطبة الحكام البنادقة وأبقى عليها عند ذكر الحاكم الفلورنيس :أطلق لقب "الدوج" املخصص لحاكم البندقية،

ولقب "املشايخ" املخصص ألعضاء مجلس الشيوخ البندقيً ،
بدل من استخدام لقب "حاكم اإلفرنتيني" أو "صاحب اإلفرنتيني" لحاكم

فلورنسا ،و"الكمون"  Comuneللحكومة الفلورنسية( .((4ويدل ذلك عىل أنه كان لتقليد كتابة البنادقة وترجمة معاهداتهم تأثري بالغ يف
عتمد يف ديوان اإلنشاء.
التقليد املُ َ

كانت تربط بني النصوص عالقات متبادلة ،يعتمد بعضها عىل بعض بسبب نسخها ،واستعارة كلمات وعبارات من نص سابق،

وﺇضافته إىل نص جديد من دون االهتمام بشكل كتابتها .كما أن زيادة األخطاء يف كتابة الكلمات العربية املرتجمة وإعطاءها
ً
إيطاليا كانت نتيجة غياب املراجعة للنص النهايئ .لكن يف القرن الخامس عرش ،يبدو أن الرتجمة عرفت تحس ًنا؛ ففي عام
شكل
ً

825ه1422 /م ،راجع القنصل البندقي لورنزو كابللو (الخبري باللغة العربية) نص املعاهدة املرتجم ﺇىل اإليطالية للتأكد من توافقه مع

النص العريب( .((4و ُتظهر مقارنة املفردات املستخدمة يف العالقات الدبلوماسية مع اإليطاليني ،يف القرنني الثالث عرش والخامس عرش،

تطورا ،وأن املرتجمني يف القرن الخامس عرش صاروا أكرث دراية ومعرفة باللغة العربية مقارنة بما
أن الرتجمة يف ديوان اإلنشاء عرفت
ً

كانوا عليه يف القرنني الثالث عرش والرابع عرش ،عىل الرغم من استمرار األخطاء يف كتابة بعض الكلمات العربية املرتجمة ،حيث ما عادت
الكثري من الكلمات واملفردات التي كانت شائعة االستعمال يف ترجمة نصوص املعاهداتُ ،تستخدمً ،
فمثل :سكة  ،cechamووكالة بيع

 ،duchella،lochela ، luchellaوخزنة  ،gazennaوفداء  ،fedaوكفار  ،chefariوالشونة  ،asonaوصاحب الديوان sabaduani، sahib

 ،messete duaneومستويف القاهرة  ... mostophij duorum de Karoإلخ( .((4وظهرت كلمات ومفردات جديدة بسبب معرفة أوسع
39

هو السلطان امللك النارص محمد الذي خلف السلطان قايتباي الذي دام حكمه عامني (.)1498-1496

40
Wansbrough, "Venice," pp. 483-523; John Wansbrough, Lingua Franca in the Mediterranean (Virginia/ Surrey: Curzon Press, 1996),
p. 163; Amari, pp. 183, 225.
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Thomas, vol. 2, p. 327.

41

Ibid., vol. 1, p. 10; De Sacy, pp. 38-40.
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ً
وخاصة يف املعاهدات التي
وأفضل لإلدارة اململوكية ،ومناصب األمراء والقادة واملسؤولني ومهماتهم يف معاهدات القرن الخامس عرش،
عقدها البنادقة مع السالطني ،وصار املرتجمون يوردون أسماء كثري من املسؤولني يف اإلدارة اململوكية ويحددون وظيفتهم :الربيدي

 ،Berediوالخاصيك  ،Chaschiواملتويل أو الوايل  ،Luelliوالعامل  ،Ametوكاتب الرس  ،Catibisserوناظر الخاص  ،Nadrachasوناظر
الجيش ،Nadracerوخواجا  .((4( cozaوصارت الرتجمة أكرث اعتما ًدا عىل االختيار الدقيق للكلماتً ،
فمثل عند ذكر مقر إقامة السلطان

يف القاهرة ،كان املرتجمون يف القرن الثالث عرش وبداية القرن الرابع عرش يستخدمون عبارة "قلعة الجبل"  ،Castrum Montaneلكنهم

(((4
ميز املرتجمون
استبدلوها يف بداية القرن الخامس عرش بعبارة "األبواب املقدسة"  porte sancteكرتجمة لـ "األبواب الرشيفة"  .كما ّ

ٍ
ٍ
(قاض حنفي ،cadi Anafi
يف القرن الخامس عرش بني القضاة
وقاض ناظر  )cadi nadroاملوكلة إليهم حل املشكالت والفصل يف

الدعاوى بني التجار اإليطاليني والتجار رعايا السلطان ،وصارت كلمة "غريم" ُت َتجم
حرفيا بشكل إيطايل  ،garimoتتبعها الكلمة
ً

ً
وأفعال مستخدمة يف عمليات البيع والرشاء
املرادفة لها باإليطالية  .adversarioواعتمد املرتجمون مفردات وعبارات تجارية مختلفة،
بني التجار البنادقة والتجار يف الشام ومرص ،مثل عبارة "قطع الصوت للتوابل"  ،rota la voxe de le spetieوأبطل  ،batalarوزغل

ومس َتخ َلص  ،mastelladaوديوان القبان ً doana del gaban
بدل من ديوان doana
 ،xagalarوغربل  ،garbellarوتعريفة ُ ،tariffa

ملزيد من الدقة يف املعنى املقصود ،وتحديد اسم الدينار "دينار أرشيف"  sarafiأو  .((4(saraphiإضافة إىل ذلك ،تضمنت املفردات التي

استخدمها املرتجمون الكلمة الرتكية "بازار" بشكل إيطايل  bazaroلرتجمة كلمة "سوق" املعتمدة يف مرص وبالد الشام( .((4وم ّثلت هذه

ً
تكيف لغوي طفيف مع الكلمات الدخيلة،
القاعدة املعتمدة يف الرتجمات اإليطالية إعار ًة
ثقافية من اللغتني العربية والرتكية ،من خالل ّ
ً
أهمية.
من دون إعطاء شكل الكتابة

ترجمة البسملة وغريها من العبارات واختالفها يف املعاهدات
البندقية والفلورنسية
صدق عىل رشعية الوثائق الصادرة عن ديوان اإلنشاء وقانونيتها ،بوضع اسم السلطان عليها؛ أي طغراه أو عالمته املكتوبة
كان ُي ّ

مكتوبا تحتها البسملة "باسم الله الرحمن الرحيم" ،يتبعها اسم
بخط يده .وكانت تظهر عىل كل وثيقة ،يف بداية النص ،عالمة السلطان،
ً

السلطان وألقابه والنعوت املنسوبة إليه واألدعية املرفوعة له .وكانت ترجمة البسملة ،خالل القرنني الثالث عرش والرابع عرش ،غري كاملة

مقترصة عىل عبارة "باسم الله"  ،In nome Deiأو تغيري املعنى "باسم نعمة الله"  .((4(En nome de la gratia de Dioأما يف القرن الخامس

عرش ،فصارت البسملة ُترتجم
حرفيا  ،Al nome de Dio misericordioxo e piatoxoأو .Al nome de Dio misericordiose et pietoso
ً
لكن قد تظهر أحيا ًنا نواقص أو تعديالت يف ترجمة العبارة ،سببها ،عىل األرجحٌ ،
خطأ ارتكبه املرتجم أو الكاتب الذي نسخ النص .ففي
ُ
عام 825ه1422 /م ،وردت البسملة مرتني يف النص املرتجم للمعاهدة املعقودة بني البنادقة والسلطان برسباي" ،باسم الله الرحمن

الرحيم"  Al nome de Dio misericordioso et pietosoيف املرة األوىل ،و"باسم الله الرحيم الرحمن" Al nome de Dio pietoso e
Wansbrough, "Venice," p. 494; Reinaud, pp. 38, 42, 45.
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44
Thomas, vol. 1, p. 11; vol. 2, pp. 315, 327; Wansbrough, "Venice," p. 490; Maria Pia Pedani Fabris, "Gli ultimo accordi tra i sultani
mamelucchi d'Egitto e la repubblica di Venezia," Quaderni di Studi Arabi, no. 12 (1994), p. 56.
Thomas, vol. 2, pp. 312, 357-358; Fabris, pp. 56, 59; Reinaud, pp. 37, 40, 48-49.
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Wansbrough, "Venice," p. 490.

46

Thomas, vol. 1, pp. 292, 297; Ibid., vol. 2, p. 19.
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 misericordiosoيف املرة الثانية .ويف عام 845ه1442 /م ،يف املعاهدة مع السلطان جقمق ،اقترصت ترجمة البسملة عىل "باسم الله
الرحمن"  .((4(Al nome de Dio misericordiosoويف املعاهدة مع البنادقة يف عام  ،1504اتخذت البسملة يف بداية النص ً
شكل ومعنى

عما درج عليه التقليد خالل القرن الخامس عرش ،فربزت كعبارة بالالتينية تتصدر النص املكتوب باإليطاليةIn nomine :
مختلفني ّ

( Dei omnium pientissimiباسم إله جميع كثريي التقوى أو املؤمنني)( .((4يف هذه الحالة ،لم يعتمد املرتجم عىل الرتجمة الحرفية
للبسملة ،واستعاض عنها بعبارة التينية؛ ما يدفعنا ﺇىل االعتقاد أنه كان يف استطاعة املرتجم أن ي ِ
تغيريا يف العبارات التي تذكر اسم
حدث
ُ
ً

يتضمنه من أوامر وقرارات صادرة عن
حرفيا بمنت النص وما
مقدمات النصوص ،لكنه كان عليه ،يف املقابل ،االلتزام
الله أو األدعية يف ّ
ّ
ً

منعا لاللتباسات يف فهم املعاين املقصودة.
السلطان من دون أي تغيريً ،

ُتظهر املقارنة بني النصوص املرتجمة الصادرة عن ديوان اإلنشاء للمعاهدات ،التي عقدها البنادقة والفلورنسيون مع السالطني

انطباعا مفاده أن املرتجمني ،وإن
تتضمن مفردات مختلفة؛ ما يعطي
موحدة وأنها
ً
خالل القرن الخامس عرش ،أن الرتجمة لم تكن َّ
ّ

كانوا ي ّتبعون الربوتوكول املعتمد يف ديوان اإلنشاء الذي يحرص عىل الحفاظ عىل شكل كتابة النص وترتيب بنود املعاهدات ،فإنهم
رتجم
يستخدمون مفردات وعبارات خاصة ،يستعملها البنادقة والفلورنسيون عند مفاوضتهم السالطني ،كما تختلف كتابة النص املُ َ

بني الرتجمة للمعاهدات البندقية ونظريتها الفلورنسية؛ ألنها تتبع اللهجة املحكية وأشكال الكتابة املُ ّتبعة لألحرف يف البندقية وفلورنسا.

ويدفعنا هذا االختالف يف كتابة النص بلهجة بندقية أو فلورنسية ،أثناء ترجمته ،ﺇىل االعتقاد أنه خالل القرن الخامس عرش صار ُيختار يف
ديوان اإلنشاء أشخاص للرتجمة ﺇىل اإليطالية وك ّتاب ن ُّساخ ملمون باللهجات املحكية املختلفة يف املدن اإليطالية ،يك تتوافق الرتجمة

وكتابة النص مع لهجة كل مدينة إيطالية بمعزل عن األخرى ،حتى لو كان النص هو نفسه من حيث املضمون.

يف املعاهدة التي عقدها الفلورنسيون والسلطان برسباي يف عام 825ه1422 /مُ ،ترجمت البسملة بشكل خاطئ "باسم الله الرحمن

الرحيمني" Al nome de Dio misericordioso a'misericordiosiوهي مختلفة عن ترجمة البسملة يف املعاهدة مع البنادقة يف العام
نفسه ،حيث ُت ِ
رج َمت عىل نحو صحيح .ويف نهاية املعاهدة ،وردت عبارة لم تستعمل يف معاهدة البنادقة ( )1422هي "الله ومالئكته

يصلون عىل نبينا" .((5(Et Dio canta et li suoi angeli sopra lo nostro Profeta :إضافة ﺇىل هذا االختالف يف األسلوب والشكل،

فإن الكثري من املفردات والعبارات التي وردت يف معاهدة الفلورنسيني يف عام 825ه1422 /م ،لم ترد يف معاهدة البنادقة يف ذاك العام،

بل اس ُت ِ
خد َمت يف املعاهدتني اللتني ُعقدتا الحقًا بني البنادقة والسلطان جقمق يف عامي 845ه1442 /م و853ه1449 /م ،فاملعاهدات
تتشابه يف مضمونها ،لكنها تختلف باختالف املُ ِ
عدلون شكل
رتجمني الذين يختارون بعض املفردات دون أخرى ،والناسخني الذين ُي ّ

غيونه؛ إذ استخدم ُم ِ
رتجم نص املعاهدة الفلورنسية بعض الكلمات غري املستعملة من البنادقة؛ مثل  ،germeو،barcharicuoli
كتابتها ُ
وي ّ

ً
مقارنة بمعاهدة البندقية ،ويمكن
وتمت الرتجمة وفقًا ل ّلهجة املحكية يف فلورنسا؛ ما أ ّدى ﺇىل التغيري يف شكل كتابة األحرف،
و ّ ،zavorra
أن نذكر بعض األمثلة ،كما يف الجدول (.)4
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الجدول ()4

اختالف الرتجمة بني املعاهدة املعقودة مع فلورنسا واملعاهدة املعقودة مع البندقية
املعاهدة املعقودة مع البندقية عامي  1442و1449

املعاهدة املعقودة مع فلورنسا عام 1422

(bastaxi, bastasi((5

bastagii
cammelli, cancellieri
gherballatori

(gambeli, gambelieri((5
(garbelatori((5

porta santa

porte sancte

dogana del gabbano

doana del gaban

(mangiaria((5

manzaria

(barcharicuoli((5
(zavorra((5
(germe((5
املصدر :من إعداد الباحث

عموما ،كانت املفردات املستخدمة يف معاهدات البندقية ،يف األعوام 825ه1422 /م ،و845ه1442 /م ،و853ه1449 /م ،أغنى
ً

من تلك التي استخدمها الفلورنسيون؛ بسبب االستعمال الواسع لعدد كبري من املفردات والعبارات الناتجة من توسع الحركة التجارية
وتفوق التجار البنادقة عىل غريهم من التجار األوروبيني(.((5
البندقية يف السلطنة اململوكية ّ

ُتظهر هذه األمثلة كلها أنه عىل الرغم من التحسن الذي شهدته الرتجمة يف ديوان اإلنشاء خالل القرن الخامس عرش ،واالختيار

تحديدا البندقية
الخاص والدقيق لبعض الكلمات العربية وكتابتها بشكل إيطايل يختلف باختالف اللهجات املحكية اإليطالية،
ً

حرفة للكلمات والعبارات املرتجمة إىل الالتينية واإليطالية ،واألخطاء يف الرتجمة والنسخ ،أصبحت
والفلورنسية ،فإن األشكال املُ ّ
عتمدين يف ديوان اإلنشاء لرتجمة نصوص املعاهدات التي يعقدها
مع مرور الزمن مفردات ال يمكن تج ّنبها وت ّتبع التقليد ُ
والعرف املُ َ

السالطني مع الحكام اإليطاليني؛ ألن لدى الطرفني ،اإليطاليني والسالطنيّ ،نية احرتام األعراف املُ ّتبعة يف عقد املعاهدات ،بهدف

الحفاظ عىل شكلها ومضمونها من دون إحداث أي تغيري فيها .ويبدو أن االختالفات يف قواعد كتابة الكلمات وتحريف شكلها ولفظها

51

الحمالون.
ّ

53

املغربلون.

52
54
55

الجمالون.
ّ

كلمة مستخدمة للداللة عىل الرضائب والرسوم غري الرشعية التي كان يفرضها املسؤولون املماليك عىل التجار.

رسوها يف امليناء.
املراكبيون أو أصحاب املراكب الصغرية التي كانت تستخدم يف تفريغ البضائع من منت السفن أثناء ّ

تحريف للكلمة العربية "صابورة" ،أي ما يوضع يف بطن السفينة من الثقل ّ
56
أيضا فعل  zavorrarاملشتق من كلمة
لئل تميل وتضطرب .استعمل الفلورنسيون ً
( zavorraصابورة) الذي يعني تثقيل السفينة.
57

كلمة عربية "الجرم" ،جمعها "الجروم" ،وهي نوع من املراكب الصغرية.

Thomas, vol. 2, pp. 320-327; Ibid., vol. 2, pp. 353-361; Wansbrough, "Venice," pp. 487-497.
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ثانويا ،يف حني ّ
معينة لتج ّنب
تركز االهتمام يف املضمون املكتوب واملُ َ
أمرا ً
كانت ً
رتجم وفقًا لربوتوكول دبلومايس ُتختار فيه كلمات وعبارات ّ
غي يف املعنى ،حتى لو كان شكل كتابتها غري صحيح .وهذا ما ُيفس ازدياد عدد الكلمات العربية التي ُت ِ
أي سوء ٍ
رج َمت
فهم يمكن أن ُي ّ
ّ
ً
جدا ،والتبادالت بينهما اقترصت عىل استيعاب
شكل
بإعطائها
إيطاليا .فاللغتان اإليطالية والعربية ت ّتبعان نظامني لغويني مختلفني َّ
ً

الواقع العريب .ويف
رضوريا لإليطاليني أن يعتمدوا الكلمات العربية التي تصف بطريقة أحادية املعنى
واضح لبعض الكلمات؛ لذلك كان
ً
َ
ِ
بعض األحيان ،حافظت الكلمات املستعارة من العربية عىل لفظها ونُطقها األصيل ،أو شبه األصيل ،لكنها خضعت لتغيري إماليئ تم ّثل
بتطبيق قواعد اإلمالء يف اللغة املتلقية ،أي اإليطالية .إال أن اللغة املعتمدة يف التبادل الدبلومايس بني الحكام اإليطاليني والسالطني،

التي هي عبارة عن خليط من العامية وبعض املصطلحات التقنية ،اقترص فهمها يف إيطاليا عىل الحكام والدبلوماسيني والتجار من
ذوي الخربة بالرشق وبأحوال السلطنة اململوكية وعاداتها .كما كانت االستعارة اللغوية يف مجال الدبلوماسية يف اتجاه واحد ،أي من

العربية ﺇىل اإليطالية .ففي النصوص العربية للمعاهدات ،لم يستخدم الك ّتاب يف ديوان اإلنشاء كلمات إيطالية ،باستثناء ألقاب الحكام

اإليطاليني مثل "الدوج" أو "الكمون" ،إال أنهم استعملوا ،مرات قليلة  -عىل نحو محدود  -بعض الكلمات ذات االستخدام الواسع يف

التبادالت السياسية والتجارية عرب البحر املتوسط؛ مثل "جامكية" (راتب القنصل) من الفارسية ،و"قنصل" و"قرصان" من الالتينية،
جدا للكلمات األجنبية بأهمية اللغة العربية ومكانتها
و"أربون" (عربون) و"فندق" من اليونانية .ويرتبط هذا االستعمال اللغوي املحدود ً

ً
عموما؛ ألنها تعكس قوة املوقف السيايس وصالبته يف السلطنة
خاصة ،واألوروبيني
يف العالقات الدبلوماسية املتبادلة مع اإليطاليني
ً
اململوكية التي كانت يف أوج قوتها واتساع سلطتها.

خالصة
جدا ،عىل الرغم من أن الحقبة
كانت "الرتجمة الفعلية" من العربية ﺇىل الالتينية واإليطالية يف ديوان اإلنشاء اململويك قليلة ً

عموما اإليطالية .وكانت الرتجمة تعتمد ،يف قسمها األكرب،
اململوكية شهدت عالقات تجارية ودبلوماسية كثيفة مع املدن األوروبية،
ً

فيعاد نسخها و ُتضاف إليها بنود وفقرات جديدة عند الرضورة .وبسبب
عىل نماذج معاهدات معقودة بني السالطني والحكام اإليطالينيُ ،

مقياسا
السياسة الناجحة واملثمرة التي انتهجها البنادقة يف تعاملهم مع السالطني ،صارت املعاهدات البندقية يف القرن الخامس عرش
ً

تعتمده مدينة فلورنسا وغريها من املدن والقوى األوروبية الجديدة التي دخلت يف مدار التجارة املتوسطية .ولم تكن اللغة العامل الحاسم

يف ترجمة النصوص وكتابتها ،بل جرى الرتكيز عىل الشكل الذي نتج منه تداخل لغوي لم يكن يف اإلمكان تج ّنبه؛ لذلك حرص ديوان
والتقيد
اإلنشاء عىل اعتماد بعض الكلمات والعبارات التقليدية املستخدمة يف الدبلوماسية ،وفرض عىل املرتجمني والك ّتاب التمرس
ّ

أن أصبحت لغة الدبلوماسية الصادرة عن الديوان تقوم عىل تركيب حتمي ألصول قانونية
بالقواعد واألصول املتبعة .فنتج من ذلك ْ
ً
شكل عند ترجمتها من العربية إىل
حرفة
رتجمة
وسياسية وتجارية ُم َ
حرفيا .وبرز ضمن هذا النظام اللغوي بعض املفردات والعبارات املُ ّ
ً

الالتينية واإليطالية ،وازداد تحريفها وتغيري شكل كتابتها أثناء نسخها .وكان هذا النظام اللغوي املطبق يف ديوان اإلنشاء وليد ممارسات

وتقاليد ُم ّتبعة يف الرتجمة والكتابة خالل ثالثة قرون ،بني منتصف القرن الثالث عرش ونهاية العرص اململويك .ومن هذه اللغة املعتمدة يف
مكونة من مزيج بني اإليطالية والالتينية والعربية والرتكية واليونانية ،للداللة عىل بعض العبارات
الدبلوماسية ،ستظهر مفردات لغوية ّ
َ
ً
نموذج للحوار والتخاطب بني مختلف مناطق البحر املتوسط ،يعتمده
مجال السياسة والتجارة ،وسينتج منها
ورواجا يف
استعمال
األكرث
ً
ٌ

الدبلوماسيون والتجار ،معروف باسم "اللغة الفرنجية"  La Lingua Francaالتي ستدوم قرو ًنا عدة(.((5

59 Wansbrough, Lingua franca, pp. 147-150; Jocelyne Dakhlia, Lingua franca: Histoire d'une langue métisse en Méditerranée, Collection
Bleu (Paris: Actes Sud, 2008), pp. 31-37.
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يف اإلجابة عن سؤال:
ما الشعبوية؟
عزمي بشارة

يف إجابة عن ســؤال يُطرح بكــرة يف األعوام األخرية،

صــدر عن املركــز العريب لألبحاث ودراســة السياســات

م يــرح فيه مؤلفــه عزمي بشــارة ظاهرة
كتــاب مه ّ

الشــعبوية وســياقاتها التاريخيــة؛ فقــد أصبــح مــن

الــروري رشح جــذور الظاهــرة وماهيتهــا وتدقيــق
املفهوم ،وال ســيام بعــد أن راج اســتخدام املصطلح

إعالم ًيــا يف وصــف حــركات ميينيــة نشــأت وانتــرت
خــارج األحــزاب املعروفة ،ويف وصف سياســيني جدد

بــرزوا وصعــدوا مــن خــارج املنظومــات الحزبيــة يف

أوروبــا والواليات املتحــدة األمريكية.ينفرد هذا الكتاب

باالنطالق مــن نظرية الدميقراطيــة وبنيتها ،وبالفصل
بني ظاهــرة الشــعبوية يف الدميقراطيــات؛ إذ يُظهر
مبي لحدودها ودرجاتها من
مت ّيزها بوضوح عىل نحــو
ّ
جهــة ،وحالهــا يف البلــدان ذات األنظمة الســلطوية

التــي يصعب التمييز فيها بني الشــعبوي والشــعبي
يف املعارضة.

ندوة أسطور
Ostour Seminar
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 القسم الثاين- املؤرخ العريب ومصادره
Arab Historians and their Sources, Part 2
 ندوتها بعنوان، بالتعاون مع قسم التاريخ يف معهد الدوحة للدراســات العليا،عقدت مجلة أســطور للدراســات التاريخية
 وذلك مبشاركة عدد من املؤرخني، يف الدوحة – قطر،2019  أبريل/ نيســان30-29  خالل الفرتة،""املؤرخ العريب ومصادره

 يتعلق املحور األول بتجارب. دارت أشــغال الندوة حول أربعة محاور ودراســة حالتني.والباحثني من جامعات عربية مختلفة
. وأهميــة األجنبي منه يف معالجــة العديد من قضايــا التاريخ العريب،م طريقة اســتعامله وصعوباته
ّ يف األرشــيف تهــ

 وأما املحور الثالــث فيتعلق بتاريخ الزمن.أما املحور الثاين فقد وقف فيه املشــاركون عند مســألة تعــدد مصادر املؤرخ

 ويف إطاره تعرض الباحثون للكتابات الرحلية عندما تتصدر، يف حني خصص املحور الرابع ملوضوع الغريية واملصادر،الراهن
 فتتعلقان، أما الحالتان اللتان جرت دراستهام.أساسا مصدريًا لكتابة تاريخ الغري
 وتصبح الرحلة نفسها،الرحلة مدونة املؤرخ
ً
 ويف هذا املحور، يف حني تتعلق الثانية بتاريخ فلسطني. وتعامل املؤرخني العرب مع هذه النصوص،باملصادر العثامنية

. ويف مجاالت بحثية متباينة،تطــرق باحثون إىل تعامل املؤرخني والباحثني مع مصادر تاريخ فلســطني يف فــرات مختلفة
:ممثل يف تجارب مؤرخني وباحثني مع املصادر التاريخية املتنوعة
ً
يف هذا العدد سننرش القسم الثاين من أعامل الندوة

. والتجاهل املتبادل بني املصادر العثامنية والنصوص املغربية، وتاريخ الزمن الراهن، وعالقة األقليات بالغريية،الرحلة

On 29-30 April 2019, Ostour – in collaboration with the Department of History at the Doha Institute for Graduate
Studies – held a seminar titled Arab Historians And Their Sources in Doha, Qatar, with the participation of
academics from various Arab universities. The seminar considered four main themes and two case studies.
The first theme was archive experiences, the importance and difficulties of working out how to approach the
archive and the importance of foreign archives to studying many topics in Arab history. The second theme
was the variety of sources available to historians. The third theme was modern history. The fourth theme was
otherness and sources, within which participants considered travel writing in which the journey itself takes
centre stage for the historian and travel becomes a source for writing the history of the other. The first case study
was Ottoman sources and how Arab historians have approached them. The second case study was the history of
Palestine. Here researchers discussed historians and researchers' approaches to sources in the history of Palestine
in various periods and within various fields of study. In this issue, part two of the proceedings of the seminar
are made available, discussing historians and researchers' experiences with diverse historical sources: travel, the
relationship of minorities with otherness, the history of modern times, and how Ottoman and Moroccan sources
ignored one another.
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مصطفى عبد الله الغايش | Mustafa Abdallah Al Ghashi

(((

ونة املؤرخ؟
املؤرخ والرحلة أو كيف تتص ّدر الرحلة مد ّ
جا
الرحلة املغربية والرشق العثامين أمنوذ ً

Historians and Travel, or, How Can Travel Sit at the Heart
of the Historian's Writing? Moroccan and Eastern Ottoman
Travel as an Example
مقدمة
ُتعترب الرحالت من بني املصادر التي يلجأ إليها املؤرخ إلنجاز بحوثه التاريخية؛ فعىل الرغم من اعتماده عىل املصادر التاريخية

وخصوصا يف ما يتعلق بالتاريخ السيايس ،فإنه يضطر إىل اللجوء إىل كتب الرحالت إليجاد
األساسية ،وعىل رأسها الوثائق وكتب التاريخ،
ً
أجوبة عن بعض الجوانب يف ما هو اجتماعي وثقايف ذهني وفكري وديني وصويف ،فتتحول الرحلة بذلك إىل نوع من املصادر األولية،

يحولها إىل نصوص مركزية حاسمة .ولعل املثال عىل ذلك "الرحلة املغربية إىل الرشق العريب اإلسالمي خالل الفرتة
تجعل املؤرخ ّ
جزئيا يف املصادر األخرى،
الحديثة" ،حيث توفّر موادها الدسمة أجوبة عن كل ما يتعلق بالنواحي االجتماعية والثقافية ،قد تغيب ك ّل ًيا أو ً

التاريخية منها عىل الخصوص؛ إذ توفر مادة عن أحوال السفر وظروفه والطرق ووسائل النقل ،الربية منها والبحرية ،والتنظيم ،واألمن،

والقبائل واملدن ،واملوانئ ،والعادات والتقاليد ،واملساجد ،واألرضحة والزوايا ،وتقدم معلومات ديموغرافية وطوبوغرافية مهمة ،وغري
مرورا بمرص والشام وفلسطني وإستانبول ...إلخ .إنها مادة تفرض احتياطيات
ذلك ،يف مجال يمتد من بالد املغارب وحتى الحجاز،
ً

الرحالة وموقفه من األحداث والوقائع ،تضطر املؤرخ إىل تغيري
منهجية يف التعامل معها،
وخصوصا من حيث صدقية املعلومات وذاتية ّ
ً
آليات االشتغال يف كتاباته ،اعتما ًدا عىل الرحالت.

1 .ما السياق الذي ازدهرت فيه الرحلة املغربية إىل الرشق العثماين؟
ّ
وتمكنت من التحول
الرحالة املغاربة الذين ارتادوا الرشق العثماين؟ وما نصوص الرحالت التي ّأرخت للرشق العثماين
2 .من هم ّ
إىل مصدر أسايس للتأريخ؟

3 .ما املضامني واملجاالت التي توفّرها متون الرحالت؟ وما االنطباعات واملواقف التي تقدمها الرحالت عن املشاهد يف الرشق
ُ
الرحالة؟
العثماين؟ وكيف أعيد إنتاج املشاهد اليومية يف مرشق السلطنة العثمانية عند ّ
1

أستاذ باحث يف التاريخ الحديث ،كلية اآلداب ،تطوان ،جامعة عبد املالك السعدي.

Professor of modern and contemporary history at the Faculty of Arts and Humanities, Tetouane, Abdelmalik El Saadi University.
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أولً  :يف السياق :عالقات املغرب والرشق العثامين :حاجز أم حافز؟
نظرا إىل
تقتيض الرضورة املنهجية للموضوع إدماج العالقات املغربية  -العثمانية خالل الفرتة الحديثة يف دراستنا ()1800-1500؛ ً

دورها ً
وثانيا ملساهمتهم يف التعريف باملجتمع الرشقي العثماين .إنها
أول يف زيارة الرحالة املغاربة الرشق ،سواء بهدف الحج أم السفارةً ،

فرتة زمنية طويلة ،لكنها حافلة بأحداث كربى أثّرت إىل مدى بعيد يف تنقّل املغاربة إىل الرشق ،حيث االحتكاك الفعيل للنخبة املثقفة املغربية
الرحالة املغاربة.
باملجتمع الرشقي العثماين .وهو ما سوف يؤدي إىل إعادة إنتاج صورة فردية أو جماعية عنه ،وعىل نحو متفاوت بني ّ

إ ًذا ،ما املفاهيم التي كانت ّ
تؤطر عالقة دول العالم اإلسالمي يف الفرتة الحديثة ،املغرب والدولة العثمانية؟ لم يكن املغرب يم ّثل

يف يوم من األيام دار حرب بالنسبة إىل الدولة العثمانية ،عىل الرغم من الرصاعات واملواجهات العسكرية التي جمعتهما عىل الحدود
الجزائرية ،والتي لم يكن يتحكم فيها منطق الفتوحات أو "الجهاد" ،حيث كانت تجمع املغرب والعثمانيني وحدة الدين والثقافة

والحضارة ،األمر الذي ُيح ّتم علينا الخروج من معادلة دار الحرب – دار اإلسالم((( .وعىل هذا األساس ،خضعت العالقات املغربية -
العثمانية ،إىل ٍ
حد بعيد ،ملفهوم "الثقافة الدبلوماسية" ،من حيث إنها توجهات سياسية ومواقف ومعارف وأحكام تجمع بني نظامني

لكن معالم "مفهوم الثقافة الدبلوماسية" تبلورت يف الفرتة
كربيني :الخالفة والتعاون اإلسالميّ .
سياسيني ،وتبلورت حول إشكاليتني َ
وتحديدا دول
الحديثة ،يف سياق إقليمي ودويل كان له الدور الكبري يف تحديد السلوك الدبلومايس للدولة املغربية والدولة العثمانية،
ً
نموذجا للعالقة بني دولتني إسالميتني (دار
الحوض املتوسطي .ونستنتج من ذلك أن العالقات ما بني املغرب والعثمانيني ،بصفتها
ً

اإلسالم) ،تنفرد بخصوصيات قد ال نجدها يف نماذج إسالمية أخرى ،مثل الدولة الصفوية يف إيران (س ّنة /شيعة)(((.

إذا كانت الدولتان (املغربية والعثمانية) لم تستطيعا تحقيق التقارب والتعاون الكاملني بينهما ،فإن الرصاع والقتال لم يكن العنوان
الوحيد لعالقاتهما؛ حيث لم ُت ِ
ً
ُ
مستقل عنها ،األمر الذي تطلب
عسكريا ،كما بقيت الدولة املغربية كيا ًنا
املغرب
الدولة العثمانية
خضع
ً
َ
من املغرب موازنة عالقاته بدول املتوسط طوال الفرتة الحديثة .ويف املقابل ،لم تدخال يف الرصاع والقتال إىل حد التصفية النهائية .وهو
املوقف الذي لم تكن الدولة العثمانية تتب ّناه ،بل ينسجم إىل ٍ
حد بعيد مع السياسة املغربية التي كانت تعمل من أجل الحفاظ عىل استقالل

املغرب ،ومن أجل ذلك كان عىل املغرب أن يوازن عالقاته بحوض البحر األبيض املتوسط بما يخدم استقالليته :الرصاع والتوتر من
جهة ،والتقارب والتعاون من جهة أخرى ،وإىل ٍ
حد ما اللعب عىل تناقضات دول الحوض املتوسطي،
خصوصا الدولة العثمانية وإسبانيا(((.
ً
تقاربا وتعاو ًنا ،فما الدور الذي قامت به عىل مستوى تنقل
وتوترا/
رصاعا
إذا كانت العالقات املغربية  -العثمانية ،عىل هذا النحو،
ً
ً
ً

املغاربة وحضورهم يف الرشق العثماين ،بما يف ذلك العاصمة إستانبول؟ هل كانت الظرفية السياسية باملعنى الذي أرشنا إليه تؤدي دور

الحافز أو الحاجز لرحلة املغاربة إىل املرشق؟

 .1املرحلة األوىل
بالعودة إىل مراحل العالقات املغربية  -العثمانية الكربى ،فإن الرصاع والتوتر العسكريني اللذين عرفتهما املرحلة ،بني القرن

السادس عرش وبداية النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،لم يؤثرا يف الحركة البرشية واإلنسانية بني املغرب والرشق العثماين أو أرايض
2

يف ما يتعلق بموضوع الثقافة الدبلوماسية ،يرجى العودة إىل :حسني فتالوي ،تطور الدبلوماسية عند العرب (بغداد :دار القادسية للطباعة[ ،د .ت ،)].ص .7-3

3
Hicham DJaït, L'Europe et L'Islam (Paris: Seuil, 1978), p. 21; Bernard Lewis, Comment L'Islam a découvert L'Europe, Collection Tel (no.
335) (Paris: Gallimard, 1984), pp. 52-56.

القيمة :عبد الرحيم بنحادة ،املغرب والباب العايل :من منتصف القرن السادس عرش إىل نهاية
4
يف موضوع العالقات املغربية  -العثمانية ،يرجى العودة إىل الدراسة ّ
القرن الثامن عرش (زغوان :منشورات معهد التميمي.)1998 ،
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الدولة العثمانية ،بل عىل العكس ،شهدت دينامية برشية قوية بغرض الحج والعلم .وإن ما يدعم هذا التوجه هو تزايد عدد الرحالة
املغاربة إىل املرشق خالل القرن السابع عرش ،عىل الرغم من الرصاعات السياسية والعسكرية بني الدولتني ،املغرب والسلطنة العثمانية.

ولم تكن الحركة البرشية والثقافية الحجية تخضع للتقلبات السياسية والعسكرية بني الدولتني اإلسالميتني ،بقدر ما كانت تخضع
العتبارات دينية وثقافية؛ ما يعني أن االنتماء اإلسالمي والحضاري كان له الدور الحاسم يف وحدة املسلمني بني املشارق واملغارب،
بل إن أشهر الرحالت الحجية خالل التاريخ الحديث تعود إىل هذه املرحلة ،ومنها رحلة العيايش 1663-1661م (ماء املوائد) أليب

سالم العيايش ،ورحلة اليويس للحسن بن مسعود اليويس (1102ه1691-1690 /م) ،والرحلة النارصية 1710-1709م أليب العباس

بن نارص ،ورحلة الوزير اإلسحاقي الحجازية أليب محمد سيدي الرشقي بن محمد اإلسحاقي (1143ه1731 /م) ،والرحلة الحجازية

البن الطيب الرشقي (1170-1110ه1756-1698 /م)  ...إلخ(((.

 .2املرحلة الثانية
هي مرحلة التقارب والتعاون التي ُتغطي النصف الثاين من القرن الثامن عرش ( ،)1790–1757حيث أفرزت الرحالت السفارية،
وهو ما يعني أن العالقات الدبلوماسية املغربية  -العثمانية ساهمت إىل ٍ
حد بعيد يف تنقّل املغاربة إىل أرايض الدولة العثمانية ،ونتج من

والتربك بقرب الحبيب ملحمد بن عثمان املكنايس
ذلك رحلة إحراز املعىل والرقيب يف حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الرشيف
ّ
وبحرا أليب القاسم الزياين (1249-1147ه1833-1734 /م) ،من دون
برا
ً
(1200ه1787 /م) ،ورحلة الرتجمانة الكربى يف أخبار املعمور ً

(((
الرحالة املغاربة عن الرشق
أن ننىس الرحلتني الكربى والصغرى ملحمد بن عبد السالم بنارص (1170ه1757 /م)  .الصورة التي أنتجها ّ

العثماين والدولة العثمانية خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش هي نتيجة عامل تاريخي أسايس؛ حيث ّ
شكلت العالقات الدبلوماسية
أساسيا
دورا
بأحداثها املختلفة من جهة السياق التاريخي الذي تشكلت داخله املعرفة املغربية عن الرشق العثماين ،ومن جهة ثانية أ ّدت ً
ً

يف الحضور املغريب بالرشق العثماين .وبناء عىل ذلك ،ما يمكن استنتاجه يف هذا السياق هو أنه إذا كانت العالقات الدبلوماسية بني املغرب

والدولة العثمانية لم تشكل ،خالل مرحلة الرصاع والتوتر ،عائقًا أمام تنقّل املغاربة إىل الرشق ،فإنها ّ
كبريا خالل مرحلة
شكلت حاف ًزا ً
التقارب والتعاون ،ويمكن اعتبار رحل َتي ابن عثمان املكنايس وأيب القاسم الزياين ً
مقنعا يف هذا املجال.
دليل ً

ثان ًيا :الرحالت املغربية إىل الرشق العثامين
تم ّثل مدونات الرحالت املغربية إىل الرشق العثماين خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش امليالديني العمود الفقري لدراستنا،

وتشمل أهميتها املغرب والعالم العريب اإلسالمي والبحر األبيض املتوسط ،فإذا كان القرن السابع عرش يتميز بسعي املغرب والدولة

العثمانية للحفاظ عىل توازنهما داخل عالم متغري وغري متكافئ بني أوروبا ودار اإلسالم ،فإن القرن الثامن عرش تميز بتحول أوروبا إىل
قوة سياسية واقتصادية تبحث عن مصادر الرثوة خارجها .يف ظل هذه التحوالت الكربى نشطت الرحالت املغربية إىل الرشق العثماين

بهدف الحج والسفارة .فهذه النصوص تتضمن معطيات مهمة قد ال نجدها يف غريها من املصادر التاريخية املتعلقة باألوضاع السياسية
واالجتماعية والثقافية .كما تمت مشاهدتها يف األرايض الخاضعة للدولة العثمانية .إن هذه النصوص هي ما اصطلح عىل تسميتها
5

6

املرجع نفسه.

املرجع نفسه؛ مصطفى الغايش ،الرحلة املغربية والرشق العثماين :محاولة يف بناء الصورة (بريوت :مؤسسة االنتشار العريب.)2015 ،
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"أدب الرحلة"((( أو "الرحلة" ،إال أنها ليست تجاه "اآلخر" األورويب ،إنما "اآلخر" املسلم املنتمي إىل الدائرة الحضارية اإلسالمية(((.
ً
حقول ومجاالت معرفية أخرى ،مثل التاريخ والجغرافيا واألنرثوبولوجيا
إن االهتمام بالرحلة لم يقترص عىل األدب فحسب ،إنما شمل

مركزيا .فالرحلة ،من حيث هي مبادرة
نصا
نصا
ً
ً
ثانويا ،إنما بصفته ً
واإلثنولوجيا واالجتماع والسياسة .وما عاد التعامل معه باعتباره ً

كبريا يف املغرب،
إنسانية تجتاز الحدود وتقطع املسافات ،تهدف إىل االكتشاف والتواصل والتعارف .وعىل هذا األساس ،لقيت
اهتماما ً
ً

وخصوصا أن املرشق بصفة عامة ،والحجاز
بل تحولت إىل عنرص نشيط يف املجتمع املغريب ،سواء بدوافع دينية أم علمية أم سياسية،
ً

بصفة خاصة ،كان ال يزال يم ّثل ملتقى
والرحالة باألوضاع السياسية
كبريا خالل مناسبة الحج((( .إال أن ارتباط الرحلة املغربية
ّ
علميا ً
ً
قويا؛ فكانت الرحلة بذلك إفرا ًزا للواقع املغريب بأبعاده املختلفة .إضافة إىل ذلك ،فإن العلماء املغاربة ،من
واالجتماعية والثقافية يبقى ً

حيث كونهم يمثلون نخبة املجتمع ،كان جهاز الدولة يستعملهم يف أغراض سياسية ودبلوماسية خاصة مع الباب العايل (التمكرويت،

وابن عثمان املكنايس ،والزياين)(.((1

ً
كبريا يف الدوافع
تعددت دوافع الرحلة املغربية إىل املرشق العثماين ،فإنها من خالل مضامينها تعكس
نعتقد أنه وإن ّ
تداخل ً

واألسباب؛ ما يتط ّلب التعامل معها بنوع من الدقة .فهي وإن كانت تنتمي إىل عرص ،هي قبل كل يشء نتاج شخصية بالقيم كلها التي
ثم يف إعادة اإلنتاج اعتما ًدا
تحملها ،الثقافية واالجتماعية والسياسية والدينية ،ما يؤثر من دون شك يف طريقة املشاهدة واإلدراك ،ومن ّ

عىل
املخيلة أو الذاكرة(.((1
ّ

كبريا يف املجتمع املغريب،
كميا
شهدت الفرتة الحديثة من التاريخ املغريب
تحو ًل ً
ونوعيا للرحلة املغربية إىل الرشق؛ ما يعني ّ
ً
ً
تطورا ً

سواء خالل حكم الدولة السعدية ( )1659-1554أم الدولة العلوية ( ،)1666ذلك أنه كان لعودة الدولة بقوة وإعادتها إىل االستقرار

ً
ونتيجة لذلك نشطت حركية الرحلة إىل الرشق العثماين ،سواء بهدف الحج أم
واألمن األثر الكبري يف األوضاع االجتماعية والثقافية.

خاصا؛ وذلك بتقديم الخدمات ذات البعد االجتماعي واألمني عرب الطرق حتى
السفارة .وأولت الدولة املغربية ركب الحاج املغريب
اهتماما ً
ً

تحول الركب إىل مؤسسة رسمية تضم العلماء ورجال الدولة والهدايا واألموال والوقف  ...إلخ(.((1
مرص .بل ّ

انعكاس مبارش عىل الرحلة الحجية؛ حيث كانت الزوايا
إضافة إىل دور السلطة املركزية ،كان النتشار ظاهرة الزوايا يف املغرب
ٌ

وشيوخها يف مقدمة أشهر الرحالت املغربية إىل الرشقُ ،ع ِر َفت بطريقها الصحراوية ،هذا إضافة إىل ما كانت تقدمه من خدمات أمنية
واجتماعية إنسانية عىل طول الطريق وحتى مرص.

ُينظر يف هذا السياق :عبد النبي ذاكر" ،اآلخر يف الرحلة املغربية :مدخل عام" ،املناهل (وزارة الثقافة واالتصال املغربية) ،العدد ( 67-66أيلول /سبتمرب ،)2002
7
ص .423–415
8

ُينظر:

Boussif Ouasti, Profils du Maroc: Voyage, images et paysages (Tanger: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
Tetouan, 2001), pp. 16-98.

عبد الله املرابط الرتغي ،فهارس علماء املغرب منذ النشأة حتى نهاية القرن الثاين عرش الهجري :منهجيتها تطورها قيمتها العلمية ،سلسلة األطروحات 2
9
(تطوان :جامعة عبد املالك السعدي ،)1999 ،ص 94؛ حسن الشاهدي ،أدب الرحلة باملغرب يف العرص املريني ،ج ( 1الرباط :منشورات عكاظ ،)1990 ،ص 8؛ نقوال زيادة،
الجغرافية والرحالت عند العرب (بريوت :الرشكة العاملية للكتاب ،)1962 ،ص .15
10

الغايش ،ص .143

عبد املجيد القدوري ،سفراء مغاربة يف أوروبا  :1922-1610يف الوعي بالتفاوت ،سلسلة بحوث ودراسات (الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
11
 ،)1995ص .7
حسن الصادقي" ،الوجود املغريب يف املرشق من خالل تراجم أعالم مكناس يف مصادر مرشقية" ،يف :عبد الحميد لطفي [وآخرون] ،أعمال ندوة الحارضة
12
اإلسماعيلية الكربى (مكناس :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1988 ،ص 217-214؛ الشاهدي ،ص .100
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الرحالة الذين اعتمدناهم يف هذه الدراسة( ((1انسجام كبري من حيث انتماءاتهم السوسيوثقافية والسياسية؛ ما يشكل
يجمع بني ّ

وتحديدا يف االنتماء الثقايف؛ ذلك أن التكوين الثقايف الذي
للرحالة املغاربة خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش،
ً
تقاطعات كربى ّ

تكونوا داخل الزوايا ،وتلقّنوا العلوم املرتبطة بالرشع اإلسالمي ،والتصوف ...إلخ .إضافة
خضع له ّ
الرحالة يشكل وحدة متجانسة ،حيث ّ

إىل ذلك ،ينتمي ّ
قويا يف حياة الرحالة ،ويف
جل هؤالء الرحالة إىل الطريقة النارصية الشاذلية؛ ما يعني أن االنتماء الثقايف كان
مؤثرا ً
ً
أهداف الرحلة وطريقة املشاهدة ،واملالحظة وإنتاج الصورة.

ٍ
مكونات ثقافتهم وشخصيتهم .أما يف ما يخص
تأسيسا عىل ذلك ،كان الرشق الذي ّ
قدموه يف رحالتهم ينسجم إىل حد بعيد مع ّ
ً
ٍ
ً
املتوجهني إىل الرشق،
املغاربة
الة
الرح
نوعية
حيث
من
ا
ثقافي
ل
تحو
ما
حد
إىل
يشكالن
فإنهما
الزياين،
القاسم
وأبا
املكنايس
ابن عثمان
ّ
ّ
ّ
ً
خصوصا إذا أخذنا يف الحسبان املهمات املخزنية التي كانا يزاوالنها ومدى تأثري ذلك يف شخصيتهما وثقافتهما .وما من شك يف أنه كان
ً
البي يف رحلتيهما السفاريتني،
خصوصا يف إستانبول(.((1
للممارسة السياسية والدبلوماسية األثر ّ
ً

الواضح من خالل انتماء الرحالة املغاربة االجتماعي أنهم ينتمون إىل ُأ ٍ
رس عريقة ،كان لها تأثري كبري يف أوساط العامة املغربية :مثل

أيب سالم العيايش (1090-1037ه1679-1627 /م) ،ومحمد املرابط الداليئ (1089-1021ه1678-1612 /م) ،وأحمد بن نارص الدرعي

(1085-1011ه1676-1602 /م) ،وغريهم .ومن املؤكد أن هذا االنتماء م ّثل أحد املؤثرات الكربى يف حياتهم وثقافتهم وطريقة نظرتهم

الرحالة املغاربة
إىل األشياء؛ حيث تمارس األصول االجتماعية تأثريها يف الفرد و ُت ّ
حدد ثقافته وسلوكه .وبناء عىل ذلك ،كانت انتماءات ّ

ثم حارضة يف طريقة مشاهدتهم وتدوينهم رحالتهم.
االجتماعية حارضة بقوة يف أثناء زيارتهم املرشق ،ومن ّ

متصوفة ،ولم
غيب عند غالبيتهم؛ فهم قبل كل يشء
يمكن القول إن االنتماء السيايس للرحالة املغاربة هو األقل
ّ
ً
حضورا ،أو املُ ّ

يكن لهم اهتمام بالسياسة .بمعنى آخر ،لم يكن السيايس
قويا يف شخصياتهم وثقافاتهم؛ عىل نح ٍو جعل رحالتهم إىل الرشق
مؤثرا ً
ً
العثماين تعكس إىل ٍ
حد بعيد تكويناتهم وانتماءاتهم الصوفية.

ٍ
الرحالة الذين ينتمون إىل الزوايا ذات املوقف الرافض للسلطة أو املعارض ،مثل الزاوية الدالئية
ينطبق هذا املوقف إىل حد بعيد عىل ّ

أو الزاوية النارصية .وإذا استثنينا مواقفهم السياسية داخل املغرب ،فلن نجد لهم مواقف سياسية خالل وجودهم يف املرشق؛ ما يعني
معيارا يف رحالتهم ونقل مشاهداتهم.
أن السياسة لم تكن
ً

يختلف األمر ك ّليا عند الرحالة املغاربة الذين يمثلون إىل ٍ
حد ما املخزن :الوزير اإلسحاقي ،وابن عثمان املكنايس ،وأبو القاسم
ً
ٍ
واضحا
انعكاسا
الزياين؛ إذ أثّر االنتماء السيايس عند هؤالء ،إىل حد بعيد ،يف شخصيتهم وطريقة تفكريهم وسلوكهم ،وانعكس ذلك
ً
ً

يف ما يتعلق بالرحالة املغاربة يف العرص الحديث ،يراجع :العباس بن إبراهيم السماليل ،اإلعالم بمن ّ
حل بمراكش وأغمات من األعالم ،تحقيق عبد
13
الوهاب بن منصور ،ج ( 6الرباط :املطبعة امللكية ،)1977 ،ص 256؛ محمد املنوين ،املصادر العربية لتاريخ املغرب من الفتح اإلسالمي إىل نهاية العرص الحديث ،ج 1
(الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية)1983 ،؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القييس ،أنس الساري والسارب من أقطار املغارب إىل منتهى اآلمال واملآرب سيد
األعاجم واألعارب ،حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفايس (فاس :مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية)1970 ،؛ محمد األخرض ،الحياة األدبية يف املغرب عىل
عهد الدولة العلوية ( 1894-1664 /1311-1075الرباط :دار الرشاد الحديثة ،)1977 ،ص 70؛ محمد بن الحاج محمد بن عبد الله بن الصغري اإلفراين ،صفوة من انترش
من أخبار صلحاء القرن الحادي عرش (فاس :املطبعة الحجرية[ ،د .ت ،)].ص 134؛ محمد حجي ،الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي والسيايس ،ط ( 2الرباط:
مطبعة النجاح الجديدة)1988 ،؛ محمد بن الطيب القادري ،نرش املثاين ألهل القرن الحادي عرش والثاين ،تحقيق أحمد توفيق ومحمد حجي ،ج ( 2فاس :املطبعة
الحجرية[ ،د .ت ،)].ص 33؛ حسن اليويس" ،الفهرست" ،مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ،رقم 1234ك ،ص 67؛ محمد داود ،مخترص تاريخ تطوان ،ج ( 1تطوان:
املطبعة املهدية ،)1995 ،ص 300؛ عيل الرافعي التطواين" ،املعارج املرقية يف الرحلة املرشقية" مخطوط بالخزانة الداودية بتطوان ،رقم  ،134ص ( 4-3ضمن مجموع)؛
عبد الله املرابط الرتغي" ،الحياة العلمية عىل عهد الدولة العلوية" ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب ،ج ( 1مرقونة عىل اآللة) ،تطوان ،كلية اآلداب،1993 ،
ص 265؛ عبد الحي بن عبد الكبري الكتاين ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشايخ واملسلسالت ،ج ( 2فاس :املطبعة الجديدة ،)1928 ،ص .424
14

الغايش ،ص .194-172
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املؤرخ العريب ومصادره

يف رحالتهم وطريقة عرضهم للمشاهد واملواقف .ويبدو ذلك أكرث عند ابن عثمان املكنايس ،وأيب القاسم الزياين ،يف أثناء وجودهما
يف إستانبول(.((1

كانت غالبية الرحالت التي زارت الرشق العثماين ،خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،بهدف الحج ،باستثناء رحلتي ابن

عثمان والزياين اللتني اقرتن فيهما الحج بالسفارة ،إال أن الرحالت الحجية لم تكتف بالحج ،إنما لقاء العلماء والشيوخ والجلوس إليهم
جريا عىل عادة املغاربة يف أثناء زيارتهم املرشق.
ً

ينطبق هذا املوضوع إىل ٍ
حد بعيد عىل رحلتي ابن عثمان املكنايس والزياين؛ حيث عىل الرغم من األهداف السياسية لرحلتيهما،

وخصوصا يف أثناء وجودهما يف الشام وفلسطني والحجاز ومرص.
وصوفيا،
علميا
عدا
فإنهما ح ِرصا عىل إعطائهما ُب ً
ً
ً
ً

الرحالة املغاربة عن الرشق العثماين خالل الفرتة الحديثة ،تشكل الرحلة الحجازية والرحلة السفارية
ملعرفة الصورة التي أنتجها ّ

ونوعيا ،فإن الرحلة السفارية ،عىل
كميا
املصدر الوحيد لذلك ،إال أنه إذا كانت الرحلة الحجازية تتميز بكرثتها
ً
ً
عدديا وقلة معلوماتها ً
ونوعيا.
كميا
الرغم من قلتها
ً
ً
عدديا ،فإنها كثرية املعلومات ً

الرحالة املغاربة للتوجه إىل الرشق العثماين ،خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،أنه
يتأكد من خالل الطرق التي اعتمدها ّ

كان هناك أكرث من طريق بني املغرب واملرشق؛ ما يمكن تفسريه بقوة حركة التنقل بني املجالني .إضافة إىل وجود اختيارات أمام الرحالة،

عموما والحجاز عىل نحو خاص من خالل مؤسسة ركب الحاج.
ترتجم االهتمام املغريب بالطرق املؤدية إىل الرشق
ً

أيضا .واملالحظ أنه طوال القرن السابع عرش وحتى نهاية
لم تكن الطرق املؤدية إىل الرشق العثماين برية فحسب ،بل كانت بحرية ً

القرن الثامن عرش ،بقيت السيطرة للطريق الربية ،أو ما كان ُيعرف عند املغاربة بطريق الفقهاء والعلماء والزوايا ،أي طريق الركب الفايس

والسجلمايس أو املراكيش(.((1

دائما من جانب الرحالة املغاربة؛ ما يفرس اعتمادهم الدائم عىل الطريق الربية ،إضافة إىل
أما الطريق البحرية ،فلم تكن معتمدة ً

عامل الخوف والرتدد من ركوب البحر وتخ ّلف قطاع النقل البحري املغريب خالل هذه الفرتة ،حيث لم تكن الظروف السياسية واألمنية
عمقها
يف البحر املتوسط تشجع ّ
الرحالة املغاربة عىل اختيار الطريقة البحرية ،وكانت الحروب بني الضفتني عنيفة ،ما أ ّدى إىل أزمة بحرية ّ
القراصنة الذين كانوا يستهدفون السفن التي تحمل الحجاج.

إن اعتماد بعض الرحالة املغاربة الطريق البحرية لم يكن عرب سفن مغربية ،إنما عرب سفن أجنبية إيالة الجزائر وتركية أو إسبانية؛ ما

وتحديدا الدولة العثمانية بحكم سيطرتها
يعني أن اإلبحار يف البحر األبيض املتوسط خالل هذه الفرتة كان يتوقف عىل حماية خاصة،
ً
شبه الكلية عىل البحر املتوسط(.((1

الرحالة املغاربة كانوا يواجهون مشكالت ومخاطر عدة يف طريقهم إىل الرشق العثماين .فالطريق الربية
تفيد الرحالت املغربية أن ّ

عرضهم لنوعني من املشكالت :املشكلة الطبيعية املتمثلة يف مشكلة املاء والعواصف والحرارة واألمطار الغزيرة ...إلخ ،واملشكلة
كانت ُت ّ
البرشية املتمثلة يف أخطار اللصوصية وسوء املعاملة يف بعض القرى ،وق ّلة األمن.

15

16

املرجع نفسه ،ص .270-194

ُينظر :محمد املنوين ،ركب الحاج املغريب (تطوان :مطبعة املخزن.)1953 ،

محمد بن عبد الوهاب املكنايس ،رحلة املكنايس :إحراز املعىل والرقيب يف حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الرشيف والخليل والتربك بقرب الحبيب ،1785
17
تحقيق محمد بوكبوط (أبوظبي :دار السويدي؛ بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2003 ،ص .107
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أساسا يف أخطار البحر من
عرضهم لنوعني من املشكالت :املشكلة الطبيعية املتمثلة
أما الطريق البحرية ،فكانت هي ً
ً
أيضا ُت ّ

أساسا يف السفن األجنبية والقرصنة وسوء املعاملة يف بعض املوانئ  ...إلخ(.((1
عواصف ورياح وأمواج ،واملشكلة البرشية املتمثلة
ً

ثالثًا :الرشق العثامين يف الرحالت املغربية
الرحالة عن املجتمعات الرشقية:
قيمة تتعلق بمشاهدات ّ
توفر الرحلة املغربية إىل الرشق العثماين ،خالل الفرتة الحديثة ،معلومات ّ

يف الحجاز ومرص وإستانبول والشام؛ إذ توفر الوصف الدقيق لألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية والعمرانية ،إضافة إىل االهتمام
بالجغرافيا واملسافات واملشكالت والصعوبات الطبيعية والبرشية ،التي قد ال نجدها يف مصادر تاريخية أخرى.

ال نبالغ إذا اعتربنا أن الرحلة املغربية املرشقية تم ّثل ،بامتياز ،أهم مصدر يؤرخ للحركة العلمية والثقافية والدينية بني املرشق

الرحالة املغاربة يحرصون أشد الحرص عىل اللقاء بالعلماء وشيوخ الصوفية ومجالستهم
واملغرب خالل العرص الحديث؛ حيث كان ّ
وتبادل اإلجازات معهم ،اليشء الذي أثرى الحياة العلمية سواء يف املرشق أم يف املغرب.

أما يف املجال االجتماعي ،فإذا كانت املصادر اإلخبارية قد انرصفت إىل الحياة السياسية والحروب وسري امللوك ،فإن الرحلة املغربية

اهتمت بالتقاليد والعادات االجتماعية يف الرشق العثماين ،ما ُي ّ
مكن من التعرف إىل املجتمعات الرشقية وحياتها املعيشية اليومية(.((1

إن العامل اإلنساين ،من حيث كونه ّ
يشكل عمق شخصية الرحالة من خالل ثقافته وتكوينه وانتمائه االجتماعي والسيايس ،من

فالرحالة عند زيارته املرشق ،يحمل معه
توجه وتؤثر بعمق يف طريقة النظر إىل الواقع والحكم عليه ،وكذا إعادة إنتاجه.
ّ
العنارص التي ّ
توجه طريقة نظرته وإدراكه وتحليله األشياء.
عنارص ثقافية ومعارف
حتما ّ
ً
وأحكاما مسبقة ،مثل األفكار واملعارف السابقة التي كلها ً

دون الرحالة املغاربة
إن العالقة بني املغرب واملرشق ،ليست وليدة التاريخ الحديث ،بل تعود إىل الفرتة الوسيطية ،حيث ّ
واألندلسيون رحالتهم إىل الرشق ،سواء بهدف الحج أم بهدف طلب العلم ولقاء العلماء  ...إلخ .ومعنى ذلك أن معرفة املغاربة باملجتمع

تغي خالل الفرتة الحديثة،
الرشقي وعاداته وتقاليده تعود إىل هذه الفرتة ،إال أن من املؤكد أن الكثري من مالمح املجتمع املرشقي ّ

خصوصا تحت الحكم العثماين.
ً

الرحالة املغاربة عن الرشق العثماين خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش؟ إن اإلجابة عن هذا
إ ًذا ،ما الصورة التي أنتجها ّ

تعددها
نظرا ،من جهة ،إىل شساعة الرقعة الجغرافية للرشق العثماين ،ومن جهة أخرى إىل ّ
اإلشكال الكبري ال تخلو من مغامرة وصعوبةً ،
معينة،
اإلثني والثقايف .إضافة إىل ذلك ،فإن ّ
الرحالة املغاربة لم يتنقلوا يف الرشق بأكمله ،إنما يف املناطق التي كانت لهم فيها أغراض ّ
ثم ال نعرف عنها وعن مجتمعاتها شي ًئا.
وعىل رأسها الحج ،ما يعني أن مناطق عدة من الرشق العثماين لم يزرها ّ
الرحالة املغاربة ،ومن ّ

اعتما ًدا عىل الرحالت املغربية خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،تتحدد املناطق املرشقية التي استقطبت اهتمامها ،كالتايل:

الحجاز ،ومرص ،والقسطنطينية أو إستانبول ،والشام وفلسطني.
18

19

الغايش ،ص .434-350

املرجع نفسه ،ص .442-433
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 .1يف الحجاز
قويا يف الرحالت املغربية إىل الرشق العثماين؛ ما يؤكد
م ّثل الهدف األسايس لجميع ّ
الرحالة املغاربة ،ولذلك يبقى حضور الحجاز ً

ذلك تسميتها "الرحالت الحجازية" ،وعىل هذا األساس ،وبحكم أن هذه املنطقة هي مركز الحج وخاضعة للدولة العثمانية ،وبالنظر إىل
أساسيا يف الرشق العثماين(.((2
محورا
دونوا مشاهداتهم فيها ،فإنها تفرض نفسها بقوة باعتبارها
كرثة ّ
الرحالة املغاربة الذين ّ
ً
ً

الرحالة املغاربة يف رحالتهم خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش باهتمام الدولة
تميزت أوضاع الحجاز الذي ّ
تحدث عنه ّ
ّ

العثمانية ووالة الحجاز باألماكن املقدسة والحجاج ،إال أن سياسة الوالة كانت تتميز بالفساد واالستبداد ،هذا إضافة إىل ظاهرة األمن

قدمها الرحالة املغاربة ،يف مضمونها ،صورتني
التي كانت تنترش يف البوادي والقرى الحجازية .وبناء عىل ذلك ،تجمع صورة الحجاز التي ّ
متناقضتني :صورة أرض مقدسة بأجوائها الروحية والصوفية ،وصورة والية يحكمها االستبداد والفساد والالأمن(.((2

كبريا يف أنماط الحياة العامة بني سكان املدن وسكان البوادي (األعراب)،
عىل املستوى االجتماعي ،املالحظ أن هناك تباي ًنا ً

يقدمون صورة املدنية والتحرض ،فسكان البوادي
حيث التناقض التام عىل مستوى السلوك واألخالق ،فإذا كان سكان املدن الحجازية ّ

يقدمون صورة القسوة والجفاء واللصوصية.
ّ

يؤكد جميع الرحالت املغربية أن اللصوصية م ّثلت أكرب ظاهرة اجتماعية يف بالد الحجاز ،باستثناء مكة واملدينة ،غري أن املوضوع

الرحالة املغاربة ال ُيخ َت َزل يف اللصوصية ،بقدر ما هي حالة تمرد ضد السلطة ،خارجة عن سيطرة والة الحجاز .إن
بالنسبة إىل بعض ّ

العادات والتقاليد االجتماعية ألهل الحجاز هي يف ارتباط وثيق باملعتقدات واملمارسات الدينية ،مثل االحتفال باملولد النبوي واإلرساء

واملعراج  ...إلخ(.((2

أما عىل املستوى االقتصادي ،فإن اإلشارات التي تقدمها الرحلة املغربية عن الحجاز هي إىل ٍ
حد ما مرتبطة بموسم الحج وحاجات

الحجاج ،مثل األسواق واملوانئ والرضائب أو املكوس وكراء الرواحل  ...إلخ ،وهي املعطيات التي تعكس يف الواقع الظروف الصعبة

التي كانت تعرفها والية الحجاز.

ّ
شكلت مكة واملدينة قيمة دينية كربى ،باعتبارهما األماكن املقدسة اإلسالمية ألداء فريضة الحج ،وم ّثلتا ،إضافة إىل ذلك،

محج العلماء من جميع البلدان اإلسالمية لتبادل اآلراء واألفكار واإلجازات العلمية يف ما
مركزين علميني كبريين ،عىل اعتبار أنهما
ّ

بينهم ،واحتل هذا املوضوع الحيز األكرب يف رحالت املغاربة إىل املرشق خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش(.((2

وقدم لها سعيد الفاضيل وسليمان القريش ،ج ( 1أبوظبي :دار السويدي،
20
أبو سالم عبد الله بن محمد العيايش ،رحلة العيايش (ماء املوائد)1663-1661 :م ،حققها ّ
 ،)2006ص .201-200
21

املرجع نفسه ،ص .288-280

أبو عبد الله محمد بن أحمد الحضييك السويس ،الرحلة الحجازية ،ضبط وتعليق عبد العايل ملدبر (الرباط :مركز الدراسات والبحوث إحياء الرتاث والرابطة املحمدية
22
للعلماء؛ دار األمان للنرش والتوزيع ،)2011 ،ص 48؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن نارص الدرعي ،الرحلة النارصية 1710-1709م ،تحقيق وتقديم عبد الحفيظ ملويك ،ج
( 2أبوظبي :دار السويدي للنرش والتوزيع ،)2011 ،ص .159 ،54 ،28-27

الغايش ،ص 4954-435؛ أبو عبد الله محمد بن عبد السالم النارصي ،الرحلة النارصية الكربى ،تحقيق املهدي الغايل ،ج ( 1املغرب :منشورات وزارة األوقاف
23
والشؤون اإلسالمية ،)2013 ،ص .220-219

245

  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

أساسا باملعالم الدينية ،مثل املساجد واملزارات واألرضحة
الرحالة املغاربة يف الحجاز ،ارتبط
عىل املستوى العمراين الذي ّ
تحدث عنه ّ
ً

والقبور ،يف حني يغيب الكثري من املنشآت العمرانية األخرى بما فيها املدن ،باستثناء بعض اإلشارات عن بعضها ،مثل الينبوع ومكة
واملدينة والطائف(.((2

 .2يف مرص
بحكم موقعها عىل طريق ركب الحاج ومركزها الثقايف والعلمي ،فإن الرحلة ال تكتمل إال بالنزول فيها .وبناء عىل ذلك ،يبقى

الرحالة املغاربة عىل تدوين ذكرياتهم ومشاهداتهم يف الديار املرصية ،وهذا ما تعكسه نصوص الرحالت
قويا ً
أيضا .وحرص ّ
حضورها ً

املغربية ،حيث يمكن اعتبارها املحور الثاين بعد الحجاز.

ً
مرتبطا
كبريا ،باستثناء ما كان
الرحالة املغاربة لم يولوه
الرحالة املغاربة ،فيبدو أن ّ
أما عن املشهد اليومي يف مرص ،كما يقدمه ّ
اهتماما ً
ً

بوجودهم يف مرص وبالقيم الثقافية والصوفية التي يؤمنون بها ،ولذلك نجدهم ّ
يركزون يف أحاديثهم عن القاهرة واإلسكندرية واألزهر
الرشيف والقرافتني الكربى والصغرى واملساجد واألرضحة واملزارات .وذلك يف انسجام كيل مع شخصياتهم الدينية والصوفية ،فهم

يتحدثون عن رحالتهم وعن تجاربهم الشخصية أكرث من الواقع املشاهد .وعىل الرغم من ذلك ،فإن إشاراتهم يف مرص وغريها ذات

قيمة كربى ،حيث تجيب عن كثري من األسئلة التاريخية التي بقيت من دون أجوبة فرتة زمنية طويلة(.((2

كان للرشق ،ونقصد بالخصوص مرص والحجاز ،عند الرحالة املغاربة خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،قيمة دينية وصوفية

همشون الكثري من املشاهد واملوضوعات املرتبطة بالواقع املرصي والحجازي ،ما يجعل الصورة التي
وعلمية؛ اليشء الذي جعلهم ُي ّ

نظرا إىل عدم عكسها الواقع الرشقي وأوضاعه العامة.
ُي ّ
قدمونها عن الرشق ال تتصف باملوضوعيةً ،

 .3يف إستانبول

هي عاصمة دار الخالفة (الدولة العثمانية) ،ويبدو أنها لم تسته ِو الرحالة املغاربة ،لعدة أسباب من أبرزها أنها ليست عىل طريق

توجه إليها ،أي قبل ابن عثمان املكنايس وأيب القاسم الزياين ،باستثناء
رحالة
مغربيا ّ
الحج؛ إذ ال نجد ،حتى نهاية القرن الثامن عرشّ ،
ً

ودون عنها رحلته النفحة املسكية يف السفارة الرتكية .وبناء عىل ذلك ،كان
عيل التمكرويت الذي زارها خالل القرن السادس عرشّ ،
علينا االعتماد ك ّل ًيا عىل املعلومات التي وفّرها السفريان املغربيان عن عاصمة الدولة العثمانية.

أيضا
بما أن الدولة العثمانية،
وتحديدا مدينة إستانبول ،تم ّثل مركز اهتمام ،ليس بالنسبة إىل املغاربة فحسب ،إنما إىل األوروبيني ً
ً

الذين زاروها خالل الفرتة الحديثة (يف القرنني السابع عرش والثامن عرش) ،فقد حظيت باهتمام كبري يف ّ
خصوصا
جل الرحالت املرشقية،
ً
السفارية منها ،كونها مركز الباب العايل ،وتختلف إىل ٍ
حد ما عن باقي املدن العربية ،مثل الحجاز ومرص والشام.
قدمها الرحلة املغربية عن مدينة إستانبول أنها تشكل إحدى أكرب عواصم العالم يف الفرتة الحديثة ،بل
تؤكد املعلومات التي ُت ّ

تبدو بصورة مدينة مزدهرة ومتحرضة؛ ذلك أن الدولة العثمانية حرصت عىل أن تكون دولة النظام والتمدن يف جميع مرافقها ومنشآتها
الحيوية ،ما أصبغ عليها ُحلل ُ
األ ّبهة والفخامة والهيبة ،سواء يف عيون الرعايا أم يف عيون األجانب(.((2
24

أبو عبد الله محمد بن الطيب الرشقي الفايس ،الرحلة الحجازية ،تحقيق وتقديم نور الدين شوبد (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2013 ،ص .91

26

املكنايس ،ص .39

الغايش ،ص 533-495؛ العيايش ،ص 196-195؛ الدرعي ،ج  ،1ص 146-145 ،134؛ النارصي ،ص 546؛ السيد الرشقي اإلسحاقي ،رحلة الوزير اإلسحاقي
25
الحجازية ،تحقيق محمد األندليس ،ج ( 1املغرب :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،)2017 ،ص .146-145
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وخصوصا أنها كانت مركز السلطنة وكبار رجالها؛ ما
ساهم التعدد اإلثني والثقايف والديني يف إستانبول يف تطور املدينة وازدهارها،
ً

انعكس عىل حياتها اليومية ،سواء من حيث األمن واالستقرار أم من حيث التالحم االجتماعي واملعامالت والعالقات العامة .وإذا كانت
اقتصاديا ،فذلك ناتج من االهتمام الكبري الذي حظيت به من جانب السالطني العثمانيني ومن مظاهر ذلك
مدينة إستانبول مزدهرة
ً

وخصوصا حاجات الفئات العليا
السهر عىل تنظيمها بما يليق بمدينة عاصمة ،فتعدد املوانئ واألسواق ،جعلها تتوفر عىل الحاجات كلها،
ً
من املجتمع اإلستانبويل(.((2

يعكس النظام التعليمي والثقايف للدولة العثمانية ،إىل ٍ
حد بعيد ،الخصوصية الثقافية للمجتمع العثماين .وهو يخضع بطريقة شبه

لكن منظومة التعليم هذه لحقها
ك ّلية إلرشاف الدولة ومراقبتها ،وفيه يتخرج "موظفو" الدولة ،مثل القضاة والك ّتاب واملعلمني  ...إلخّ .
الفساد مع نهاية القرن الثامن عرش(.((2

تبدو مدينة الخالفة اإلسالمية أكرث من عاصمة ،فهي "الدنيا" ،و"دار السعادة" .وكانت مدينة كربى ذات خصوصية جغرافية

وتحولت إىل عاصمة العثمانيني ،وهي بذلك تعكس صورة للتنوع وللتعايش من خالل جمعها بني
وتاريخية ،كانت عاصمة البيزنطيني،
ّ

الرتاث املسيحي القديم وهوية الثقافة اإلسالمية ،وهذا ما ّ
تجل يف كرثة املساجد واملنشآت العمرانية األخرى ،مثل الحمامات والقصور
والبساتني  ...إلخ.

انسجاما مع ذلك ،حرص األتراك العثمانيون عىل الظهور بمظاهر األناقة والضخامة والعظمة؛ ما جعل اآلخر "غري الرتيك" ينسج
ً

(((2
الرحالة املغاربة عن مدينة إستانبول
حولهم الكثري من الصور ،يتداخل فيها الواقعي باملتخيل  .يبدو من خالل الصورة التي أنتجها ّ

أو الدولة العثمانية خالل الفرتة الحديثة (يف القرنني السابع عرش والثامن عرش) ،وبناء عىل املعلومات التي يوفرها النموذج املغريب ،أن
األتراك العثمانيني كانوا يشغلون مساحة شاسعة يف اهتمامات "الرأي العام" املغريب وتفكريه.

الرحالة املغاربة يف تمثلهم األتراك العثمانيني إنتاج صورة دولة ومجتمع حققا درجة عالية من االزدهار والرقي املدين
ُيعيد ّ
والحضاري ،حيث ّ
شكلت العاصمة إستانبول مرك ًزا لألمن واالستقرار والتعايش والتالحم االجتماعيني .وهي ،إضافة إىل ذلك ،مدينة

يتميز األتراك العثمانيون بالقوة وبأخالقهم ومعنوياتهم اإليجابية ،وهذا ما تعكسه
ذات تنظيم ُمحكم وأسواق وموانئ مزدهرة .كما ّ
العالقة القوية بني األفراد والجماعات(.((3

إضافة إىل ذلك ،تتميز صورة املغاربة عن الدولة العثمانية – من حيث هي مؤسسات إدارة ونظم –بالنظام والرصامة والتنظيم

املحكم .وحرصت هذه الدولة عىل الظهور بمظاهر العظمة والفخامة والهيبة واألناقة العالية.

 .4يف الشام وفلسطني
الرحالة املغاربة ،مثل أيب سالم العيايش ،والعامري التلمساين ،وابن عثمان املكنايس،
حظيت فلسطني والشام بزيارة عدد قليل من ّ

وأيب القاسم الزياين .ووفّروا معلومات مهمة عن هذا الجزء من الدولة العثمانية ،وإن كانوا ال يقدمون صورة شاملة عن هذه املناطق.
27

املرجع نفسه.

29

املرجع نفسه ،ص .570-539

وبحرا ،حققه وعلق عليه عبد الكريم الفياليل ،ط ( 2الرباط:
برا
28
ً
الغايش ،ص 578-537؛ املكنايس ،ص 25-12؛ أبو القاسم الزياين ،الرتجمانة الكربى يف أخبار املعمور ً
دار نرش املعرفة ،)1991 ،ص .128-127
30

محمد أنيس ،الدولة العثمانية والرشق العريب( 1914-1514 :القاهرة :املكتبة األنجلو املرصية ،)1985 ،ص .89
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"بقاعا من بقاع الجنة" ،ألنها تضم قبور
الرحالة املغاربة والي َتي الشام وفلسطني باعتبارهما أرايضَ مباركة ومقدسة ،بل
ً
يقدم ّ
األنبياء والصحابة واألولياء وأرضحتهم ،ولذلك ،هي جديرة بالزيارة للتربك والصالة والدعاءً ،
فضل عن التواصل مع شيوخها وعلمائها

الرحالة املغاربة عن الشام وفلسطني ذات مضمون وقيمة روحيني وتاريخيني،
املتصوفة .وعىل هذا األساس ،فإن الصورة التي عكسها ّ

(((3
لكن الشام
الرحالة املغاربة هذه األماكن ّ .
أو بمعنى آخر صوفيني .ومن األكيد أن هذه الصورة كان لها األثر الواضح يف طريقة تقديم ّ

وفلسطني عىل الرغم من قيمتهما الصوفية والتاريخية ،فإنهما كانا يعانيان ظلم الوالة العثمانيني واستبدادهم.

إذا كانت إستانبول تبدو عاصمة لدولة متحرضة ،فإن الواليات األخرى الحجاز ومرص والشام وفلسطني ،تبدو من جهة مناطق

مقدسة ومباركة ،تؤرخ لعالقة اإلنسان بالله عرب سلسلة الرسل واألنبياء ،ومن جهة ثانية مناطق للعلم والتصوف والكرامات(.((3

أخريا ،بناء عىل ما سبق ،فإن الرحالت املعتمدة يف هذا العمل هي يف األساس "رحالت حجازية" ،بمعنى أن الهدف منها قبل
ً

ً
ً
ً
ومعنوية يف الدرجة
روحية
قيمة
الرحالة
كل يشء هو أداء فريضة الحج؛ اليشء الذي يدفعنا إىل االستنتاج أن للرشق بالنسبة إىل هؤالء ّ
األوىل ،ثم قيمة معرفية علمية يف الدرجة الثانية ،يف حني يتم تغييب الرشق باعتباره قيمة سياسية (دولة وأنظمة وحكم  )...عند غالبية

الرحالة هم شيوخ وعلماء ومتصوفة وزعماء زوايا ،اليشء
الرحالة ،باستثناء ابن عثمان املكنايس وأيب القاسم الزياين،
وخصوصا أن هؤالء ّ
ً

حتما يف كل ما ينقلونه إلينا عن الرشق .ونتيجة لذلك لم تتضمن الرحالت الحجازية معلومات قوية عن الدولة العثمانية من
الذي يؤثر ً

حيث هي فضاء سيايس ونظم وعادات وتقاليد ،بقدر ما تحدثت عن مناسك الحج واملزارات والعلماء والقضايا الفقهية الخالفية  ...إلخ،
مع بعض اإلشارات الرسيعة إىل بعض ما ي ّتصل بما هو اجتماعي وثقايف وعمراين وحتى سيايس أحيا ًنا .وعىل الرغم من تغييب الرحالت

الحجازية للدولة العثمانية بحكم طبيعة الرحالة (متصوفة) وبحكم طبيعة الرحلة (حجية) ،فإن املجال الذي نمت فيه تلك الرحالت

واملشاهد هو عثماين ،أي رشق عثماين من حيث الهوية السياسية.

يتكون الرشق العثماين الذي استهدفته الرحلة املغربية من املناطق التي ارتبطت إىل ٍ
حد بعيد بأهداف الرحلة ،سواء الحجية
ّ
ٍ
أم السفارية ،وهي الحجاز ومرص وإستانبول والشام وفلسطني ،حيث تشكل إىل حد ما مناطق أساسية يف الرشق العثماين أو الدولة
وخصوصا الحجاز ومرص ،وذلك الرتباطها الوثيق بالرحلة
ثم تفرض نفسها بقوة يف نصوص الرحالت املغربية،
ً
العثمانية ،وهي من ّ
ٍ
الحجازية املغربية .أما إستانبول والشام ،فارتبطا إىل حد بعيد بالرحلة السفارية.

خالصة
أساسيا ،ال يمكن االستغناء عنه مهما كانت
مصدرا
بناء عىل ما سبق ،تعترب الرحلة بالنسبة إىل مؤرخ التاريخ الثقايف واالجتماعي
ً
ً

أيضا ملا تتضمنه من معطيات تجيب عن مجموعة من
نصا
رسديا فقط ،بل ً
ً
أهمية املصادر التاريخية األخرى ،فأهميتها ليست يف كونها ً

األسئلة التاريخية ذات البعد الثقايف واالجتماعي ،وتمأل فراغات وبياضات من دونها ّ
تتعذر كتابة التاريخ .ومن هنا يجد املؤرخ نفسه

نصوصا مركزية.
مضطرا إىل الخروج عن املألوف بالنسبة إليه من مصادر تاريخية أساسية واعتماد الرحالت
ً
ً

إن نموذج الرحالت املرشقية التي قدمنا معطياتها التاريخية والثقافية واالجتماعية هي بمنزلة مثال للتحدي الذي يواجه املؤرخ،

الرحالة إىل تدوين تاريخي أو
الرحالة جالوا يف فضاء واقعي ونقلوا عنه املشاهدات والتجارب كلها التي تتجاوز فردانية ّ
عىل اعتبار أن ّ
31

32

الغايش ،ص .644-625

املرجع نفسه؛ املكنايس ،ص 116؛ الزياين ،ص .181-179
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أنرثوبولوجي للمجتمعات والشعوب الرشقية يف ن ُُظمها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها  ...إلخ ،وهو ما ال يمكن أن توفّره مصادر تاريخية
أخرى .وبذلك تكون الرحلة بالنسبة إىل املؤرخ مادة يجتمع فيها التاريخي باألنرثوبولوجي ،ويتجاوز بها التاريخ باعتباره حدثًا إىل تاريخ
اجتماعا وثقافة وذهنيات.
باعتباره
ً
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عبد الرحيم بنحادة | Abderrahim Benhada

(((

التجاهــل املتبادل بــن املصــادر العثامنية والنصــوص املغربية
Mutual Ignorance of Ottoman and Moroccan Sources
يف دراسة سابقة عن الدخول العثماين إىل فاس سن َتي  1554و ،1576سعينا إىل إبراز التكامل واالختالف بني الوثائق اإلسبانية

دائما عىل َ
طرف نقيض ،وأنها تسمح لقارئها بإعادة بناء الحملتني اللتني قادهما األتراك إىل
وبينا أن هذه الوثائق لم تكن ً
والعثمانيةّ ،

فاس((( .وانتهينا يف هذا البحث إىل أن إنتاج الوثيقة يعكس مواقف الطرفني املتباينة من األحداث التي عرفها املغرب يف القرن السادس
مخصصا للنظر يف الوثائق
عرش ،وهي مواقف كرست املصالح املختلفة إلسبانيا والدولة العثمانية .وبالرغم من أن البحث السابق كان
ً

فإن ذلك لم يكن يعفينا من العودة إىل
اإلسبانية املحفوظة يف األرشيف اإلسباين والوثائق العثمانية املحفوظة يف األرشيف العثماينّ ،

الكتابة التاريخية العثمانية واملغربية التي أرخت لهذا الحدث .وهنا وقفنا عىل صمت مطبق للنصوص العثمانية عن الحدثني ،وهو األمر
الذي دعانا إىل التوسع يف املوضوع والبحث يف استوغرافيات املغرب والدولة العثمانية.

تهدف هذه الدراسة إىل إبراز مكانة العثمانيني يف املصادر املغربية من جهة ،ومكانة املغرب يف املصادر العثمانية من جهة ثانية،

وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني القرن الرابع عرش وبداية القرن العرشين؛ أي خالل املدة الزمنية التي حكمتها الدولة العثمانية .فكيف
عالج املؤرخون املغاربة تاريخ الدولة العثمانية باعتبارها دولة عاملية؟ وما هو الصدى الذي كان ألحداث كربى يف املصادر املغربية؟ وهل

اسرتعى املجال املغريب املستقل انتباه املؤرخني العثمانيني؟ وما هي سياقات االهتمام املتبادل؟

سنعالج ذلك من خالل لحظتني؛ األوىل تتعلق باملكانة التي حظي بها األتراك والعثمانيون يف النصوص املغربية ،والثانية تخص

حضور املغرب يف املصادر العثمانية.

اللحظة األوىل :العثامنيون يف املصادر املغربية
مرورا
سنتعرض لهذه اللحظة من خالل نموذجني ينتمي أحدهما إىل القرن الرابع عرش ،وينتمي الثاين إىل القرن الثامن عرش،
ً
بطريقة تعامل املؤرخني املغاربة يف القرنني السادس عرش والسابع عرش مع أحداث تعترب ذات أهمية بالغة يف تاريخ الدولة العثمانية
والعالم املتوسطي.

يف العصور الوسطى انغمس املؤرخون املغاربة يف التاريخ املحيل ،وانشغلوا بالتاريخ لسالطينهم ومدنهم ،وغاب تاريخ اآلخر يف

خروجا عن القاعدة ،حيث سعى إىل كتابة تاريخ شامل يهدف إىل اإلملام بتاريخ
كتاباتهم .ويشكل العالمة عبد الرحمن بن خلدون
ً
للبرشية .ونعتقد أن هذه التجربة تعترب أول محاولة يف تلك الفرتة لالهتمام بالتاريخ العاملي .لقد خصص ابن خلدون كتابه العرب لتاريخ

1

أستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

Professor of history at the Doha Institute for Graduate Studies.
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املؤرخ العريب ومصادره

العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب .ويدخل تاريخ الرتك والفرس يف إطار سعيه إىل اإلحاطة بتاريخ املعارصين للعرب

والفاعلني يف تاريخهم.

أيضا من خالل
لقد أوىل ابن خلدون
خاصا باألتراك؛ ليس فقط من خالل الفصل املخصص لهم يف كتابه العرب ،ولكن ً
اهتماما ً
ً

كتابه التعريف((( الذي يتضمن إشارات توضيحية عن تاريخهم .وتعترب املعلومات التي يقدمها ابن خلدون عن األتراك أكرث أهمية

من تلك التي يخصصها لألمم األخرى؛ كالفرس ً
مثل الذين لم يتمكن من اإلحاطة بكل الدول التي حكمتهم .وإذا كانت املعلومات

التي قدمها عن الفرس موغلة يف القدم (تتعلق بالدولة الساسانية يف الغالب األعم) ،وتخص الجوانب الثقافية (يقترص ابن خلدون عىل
الديانات التي كانت سائدة يف بالد فارس) ،فإن ما يقدمه عن األتراك يتميز بالراهنية ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل األدوار التي أضحى

يؤديها األتراك يف تاريخ املرشق العريب زمن ابن خلدون .كما أنه يرتبط بكون ابن خلدون وجد ضالته املنشودة يف الرتكيبة االجتماعية

ً
كبريا بني البدو العرب
لألتراك للربهنة عىل نظرية العصبية التي رشحها يف املقدمة .لقد وجد ابن خلدون ،بحسب عيل أومليل(((،
تماثل ً

يف املغرب والبدو األتراك.

عندما نقرأ الجزء الخامس من كتاب العرب وكتاب التعريف يمكن أن نسجل املالحظات التالية:
أتراكا واملغول ً
ّ ӵأرخ ابن خلدون للرتك كأمة ولم يتمكن من التمييز بني املكونات الرتكية ،فقد اعترب املماليك ً
أتراكا .وعدم التمييز بني

هذه املكونات نابع من رؤيته لألتراك يف التاريخ.

معجبا بإنجازات الدولة اململوكية ،وخاصة السلطان برقوق الذي عاش يف كنفه عندما حل بمرص .فقد أشاد املؤرخ
ӵكان ابن خلدون
ً

بالنشاط العمراين الذي عرفته القاهرة ً
مثل زمن السلطان برقوق(((.

ӵيركز ابن خلدون عىل عالقته بتيمورلنك الذي قابله أثناء حصاره لدمشق بعد تدمريه لحلب .وقدم له نبذة من تاريخ ومدن املغرب،

وتوسل إليه بعدم تدمري مدينة دمشق ،التي كلفه أهلها بالتواصل مع تيمورلنك ،وثنيه عن خرابها والتنكيل بأهلها.

املؤرخ لم يخصص لها سوى أقل
ملاما ،ذلك ّ
لكن أهم ما يستوقف القارئ هو عدم الحديث عن الدولة العثمانية يف العرب إال ً
أن ّ

من ثالث صفحات تحت عنوان "الخرب عن الدولة املستجدة للرتكمان يف شمال بالد الروم إىل خليج القسطنطينية وما وراءه لبني عثمان

وإخوته"((( ،عىل الرغم من أنه كان قد مر عىل ظهورها ونشأتها ،أثناء وجود ابن خلدون يف مرص ،ما ينيف عىل قرن من الزمان ،وكانت

الدولة العثمانية قد حققت العديد من املكتسبات الرتابية التي أثرت يف الخريطة العاملية آنذاك .كان العثمانيون قد وصلوا إىل بورصة

(1326م) ،وبلغوا مضيق الدردنيل عام 1340م ،وأدرنة عام 1365م وصوفيا عام 1385م ،وكوسوفو عام 1389م ،وكان بايزيد األول قد

رشع يف التحضري للحصار األول للقسطنطينية عام 1395م ،كما أصبح العثمانيون خالل هذه املرحلة ً
أساسيا يف املعادلة الدولية،
معطى
ً

ويف التوازن بني مختلف القوات السياسية يف أوروبا(((.

يف هذه الصفحات يهتم ابن خلدون بأربع قضايا تهم تاريخ الدولة العثمانية:
3
4

التعريف بابن خلدون ورحلته غر ًبا ورش ًقا (بريوت :دار الكتاب اللبناين للطباعة والنرش ،)1979 ،ص .406

عيل أومليل ،الخطاب التاريخي :دراسة ملنهجية ابن خلدون ،ط ( 3بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش ،)1985 ،ص .211

ال نريد أن ندخل يف هذا الباب يف املساجالت العقيمة مع بعض من يذهبون إىل أن ابن خلدون تآمر عىل املماليك عند لقائه بتيمورلنك .ونكتفي بما تركه من شهادات
5
حول مرص اململوكية التي تبني موقفه اإليجايب من النهضة التي عرفتها زمن السلطان برقوق.

املسمى كتاب العرب وديوان املبتدأ والخرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب،
عبد الرحمن بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون:
6
ّ
ج ( 5بريوت :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،)2000 ،ص .634
7

عبد الرحيم بنحادة ،العثمانيون :املؤسسات واالقتصاد والثقافة (الدار البيضاء :دار سبو ،)2008 ،ص .36-29
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

تتعلق القضية األوىل باملجال الذي استوطنه األتراك العثمانيون ،والذي يربط استيطان األتراك لبالد الروم بفرتة موغلة يف القدم.

ويف إطاره ،يدرج العالقات التي نسجها األتراك املستقرون ببالد الروم مع هوالكو واستفادتهم من دعم التتار املغول يف إحكام القبضة
عىل هذا املجال.

أما القضية الثانية ،فهي تتعلق بالرتكيز عىل الطابع الجهادي للدولة العثمانية؛ ففي فقرة واحدة ،يختزل ابن خلدون تاريخ أربعة

من أمراء الدولة العثمانية؛ وهم عثمان (1324-1299م) وأورخان (1362-1324م) ومراد األول (1389-1362م) وبايزيد (1402-1389م)

الذي يذكره باسم "أبو يزيد" ،ويشري إىل "توغلهم يف بالد النرصانية وراء الخليج وافتتاح بالدهم إىل قريب من خليج البنادقة وجبال جنوة

[ ]...ولم يزل عىل جهاد أمم النرصانية"(((.

أما القضية الثالثة ،فهي تتمثل يف تركيز ابن خلدون عىل العالقات التي جمعت بني آل عثمان وإمارة قرمان .وقد رأى يف الرصاع

الذي دار بني اإلمارتني ما يؤكد نظرياته يف املقدمة" :وما أدري الله صانع بعد ظهور هذا امللك"(((.

أما القضية الرابعة ،فهي ترتبط بتعامل ابن خلدون مع أحداث البدايات األوىل للدولة العثمانية ،وهو تعامل يتميز بكثري من

االختزال ،حيث ينهي كالمه عنها بما ييل" :وملك ابن عثمان لهذا العهد مستفحل بتلك الناحية الشمالية ومتسع يف أقطارها ومرهوب
عند أمم النرصانية هنالك ودولته مستجدة عزيزة عىل تلك األمم واألحياء والله غالب عىل أمره"(.((1

نابعا من الصدى الذي كان لها يف العالم العريب اإلسالمي،
قد يكون تعامل ابن خلدون مع هذه األحداث ،بالرغم من أهميتهاً ،

أيضا .لقد سبق أن أكدنا عىل أن تاريخ البدايات األوىل للدولة العثمانية
ومن غياب التأريخ لها يف الفرتة التي عاش فيها ابن خلدون ً

يكتنفه الكثري من الغموض عىل غرار باقي الدول(((1؛ فقد كان التأريخ للبدايات األوىل زمن أوج الدولة العثمانية ،فتلونت الكتابة
كثريا عند مقارعتها بما أوردته
التاريخية بلون االزدهار وجرى ابتداع العديد من األحداث التي تسري يف اتجاه األسطرة ،والتي ال تصمد ً
النصوص األوربية ،وخاصة البيزنطية منها؛ ومن ثم ،لم يسعفنا ابن خلدون يف الوقوف عند التطورات التي عرفتها الدولة العثمانية

يف بداياتها.

بعد ابن خلدون ،عاد املؤرخون املغاربة إىل االقتصار عىل التاريخ املحيل واستعراض األحداث التي تهتم باملجال املغريب ،ومن ثمة

ِ
يسرتع انتباه املؤرخني املغاربة الفتح العثماين للقسطنطينية ،بالرغم من الصدى الذي خلفه الحدث عند نظرائهم األوربيني( .((1كما لم
لم

ِ
تسرتع انتباه هؤالء املؤرخني الفتوحات العثمانية يف مرص عام  ،1517بالرغم من التداعيات الكبرية التي كانت لهذا الحدث عىل مستوى

وتحول الدولة العثمانية إىل راعية للمسلمني .يدخل الحديث عن مرص يف إطار ما يسميه املؤرخون "اللطيفة" أو
العالم اإلسالمي،
ّ

"النكتة" .ويميز عبد الله العروي يف كتابه مفهوم التاريخ بني "الحدث العظيم والحدث الطريف"( ،((1واللطيفة تدخل ضمن الحدث
الطريف ،وهي تعني يف كثري من األحيان الخرب الثقايف .يأيت ذكر هذه اللطيفة يف سياق الخرب عن بداية الدولة السعدية وسياق "اتصال
ِ ِ
السعديني بامللك" .انطال ًقا من اآلية القرآنية ﴿و َلق َْد َك َتب َنا ِف ال َّزبو ِر ِمن بع ِد ِّ
الذ ْك ِر َأ َّن ْ َ
ون﴾ (األنبياء.)105 :
ال ْر َ
الص ِال ُح َ
ُ
ض َي ِرث َُها ع َباد َي َّ
َ
ْ َْ
ْ

8

ابن خلدون ،ج  ،5ص .634

10

املرجع نفسه.

9

11

املرجع نفسه ،ص .635
بنحادة ،العثمانيون.

بابا أو فقرة خاصة ،ولعل أبرز مثال ّ
دال عىل ذلك ما يورده محمد بن الطيب
12
جرى إيراد حدث القسطنطينية يف سياقات مختلفة ،ولم يفرد له املؤرخون املغاربة ً
القادري بشأنه.
13

عبد الله العروي ،مفهوم التاريخ -1 :األلفاظ واملذاهب -2 ،املفاهيم واألصول ،ط ( 4الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ص .69
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املؤرخ العريب ومصادره

كثريا يف هذه املرحلة هي التي دفعته إىل البحث فيها ،فوجدها ترد عند أيب سالم العيايش يف رحلته ماء املوائد
هذه اآلية التي ترددت ً

(((1

بمناسبة حديثه عن الفتح العثماين ملرص.

إن حدث الدخول إىل مرص لم يكن بالحدث العظيم ،بل كان مجرد حدث طريف ،غري أنه ّ
مكن األفراين صاحب النزهة( ((1من

أمرا متوافقًا عليه من قبل كل علماء الدولة
تمرير العديد من املواقف الرسمية من الدولة العثمانية ،فالدخول العثماين إىل مرص لم يكن ً

العثمانية ،وهو ما اضطر السلطان العثماين إىل استعمال الحيلة لتسويغ الحملة العثمانية عىل مرص( .((1كل هذه األمور التي يوردها

همت تاريخ
تدخل يف باب "اللطيفة" ،وعبارة عن هامش ما كان يمكن إثارته لوال اآلية التي جرى تداولها يف النصوص املغربية ،والتي ّ

بداية السعديني.

وعروج بربروس تبعية الجزائر للدولة
وبالقدر الذي غاب فيه الدخول العثماين إىل مرص ،لم يكن إلعالن األخوين خري الدين ّ

العثمانية يف عام  1517الصدى املتوقع يف النصوص التاريخية املغربية؛ عىل اعتبار التأثريات املبارشة التي كانت له بحكم القرب الجغرايف.
لقد جاء الحديث عن الدخول العثماين للجزائر بموازاة الرسدية املتعلقة بمبايعة محمد املهدي القائم بأمر الله بالسوس ،يقول اإلفراين:

"ويف هذه العام استوىل الرتك عىل الجزائر وتلمسان ،وتملكوا مدائن املغرب األوسط ،ولم يكن لهم قبل ذلك يف الغرب تملك وال
صولة"( .((1وال يربط اإلفراين الدخول الرتيك إىل الجزائر بخري الدين كما جرت عادة املصادر العثمانية واألوربية ،بل ربطه بشخصية

صوفية هي شخصية أحمد بن القايض الزواوي الذي "كانت له همة شديدة يف غزو الكفار [ ]...فكاتب الرتك وعرفهم غرة هذه البالد،
ملا يسمع من شدة األتراك يف املعارك ونجدتهم يف الحروب وإرهابهم للكفرة"( .((1وكان "يحض الناس عىل اتباعهم واالنخراط يف

سلكهم والسمع والطاعة ألمريهم عروج الرتكماين الذي هو الباي فيهم ،فدخل الرتك الجزائر وتلمسان"(.((1

وبالرغم من إشادة اإلفراين بالدور الجهادي لألتراك ،فإنه يعود إىل املنطق نفسه الذي أورد به الدخول الرتيك إىل مرص ،وهو منطق

شهيدا ،وملا أخذ الرتك الجزائر وتلمسان أكرثوا فيها
اإلدانة ألدوارهم ،فقد "مكروا بالشيخ وغدروا به خو ًفا عىل رياستهم ،فقتل رحمه الله
ً
الفساد ،ونهب عروج أموال أهلها وأدار عليهم دائرة البوار والسوء ومزقهم كل ممزق"(.((2

ويف النصف الثاين من القرن السادس عرش كان الحضور العثماين يف النصوص املغربية باه ًتا ،وارتبط بشكل كبري بالعالقات التي

بعيدا عن تلمسان.
ربطت الدولة السعدية باألتراك العثمانيني وال تخوض يف تاريخ العثمانيني ً

ً
مرتبطا باملغرب،
ولم يكن ذكر هذه املصادر للمعارك الكربى التي خاضها العثمانيون يف البحر األبيض املتوسط إال عندما كان

فحملة حلق الوادي ،أو معركة تونس ( ،)1574لم يكن لها هذا الصدى يف املصادر املغربية إال ألنها ارتبطت بحادثة قرار الدولة العثمانية
هم املؤرخني املغاربة تتبع األحداث التي أدت إىل املعركة ورسم
املتعلقة بدعم األمري عبد امللك الالجئ يف األرايض العثمانية .لم يكن ّ

14

أبو سالم العيايش ،الرحلة العياشية (ماء املوائد) ،ج ( 1أبو ظبي :دار السويدي للنرش والتوزيع ،)2006 ،ص .250

محمد الصغري اإلفراين ،نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ،تحقيق عبد اللطيف الشاذيل ،منشورات جامعة املوىل إسماعيل بمكناس (الدار البيضاء :مطبعة
15
النجاح الجديدة.)1998 ،

وبي
بحسب اإلفراين ،نصح علماء الدولة العثمانية
16
َ
السلطان بتوجيه رسالة إىل السلطان الغوري من أجل السماح له باملرور عرب األرايض املرصية ألداء فريضة الحجّ ،
رشعا" ،ينظر:
هؤالء العلماء أن رفض الغوري يجيز للدولة العثمانية توجيه الحملة عىل مرص ،عىل اعتبار أن السلطان الغوري أصبح من "املحاربني" ،ومن ثم "جاز قتاله ً
املرجع نفسه ،ص .46

17

املرجع نفسه ،ص .51

19

املرجع نفسه.

18
20

املرجع نفسه ،ص .52

املرجع نفسه.
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همهم باألساس تفصيل يغيب عن
سياقاتها ورواية ما دار فيها بني اإلسبان والعثمانيني ،بل إنهم لم يذكروا حتى من قادها ،وكان ّ

ً
ً
إسبانية ،ويتعلق هذا التفصيل بالدور الذي
عثمانية كانت أم
كل املصادر التي أرخت للمواجهة اإلسبانية العثمانية يف حلق الوادي،
أداه عبد امللك وأمه سحابة الرحمانية ،فهذا املؤرخ املجهول صاحب الدولة السعدية التكمدارتية ،الذي يستند إىل رواية من شارك يف

األحداث من أهل فاس ،يورد أن عبد امللك الذي شارك يف معركة حلق الوادي بفرقاطة وعليها اثنان وثالثون جدا ًفا ،أرسع بإخبار
السلطان مراد بواسطة والدته التي كانت يف إستانبول ببشارة حلق الوادي ،وأنها تمكنت من إقناع السلطان( ((2بتجهيز حملة ملساعدة
ابنها لتويل السلطة باملغرب.

كان ينبغي انتظار النصف الثاين من القرن الثامن عرش لنقف عند نص مفصل عن تاريخ الدولة العثمانية ،وهو نص كتبه السفري

املغريب إىل األستانة أبو القاسم الزياين .يلتقي هذا النص مع نص العرب فيما ييل:
ً ӵ
أول :أنه يندرج ضمن كتابة تاريخ عام للعالم اإلسالمي.

عموما ،وتتبع سرية الزياين ّ
يمكننا من فهم ما قدمه من نصوص
ثانيا :أنه كتب من قبل عارف بالدولة العثمانية وباملرشق العريب
ً
ً ӵ

سفريا إىل إستانبول عام
عي
تاريخية مهمة (زيارة مرص ومحاولة االستقرار بها ،وعودته إىل املغرب ودخوله يف خدمة السلطان قبل أن ُي ّ
ً
 ،1786وعودته إىل مرص واالستقرار بها ،وعودته إىل القسطنطينية عام  1793والتوجه منها إىل الحج عرب أنطاكية).
وقد كتب الزياين التاريخ العثماين من خالل ثالث محطات:

ӵاملحطة األوىل :عندما عرض لتاريخ الرشفاء السعديني يف الباب الثالث والعرشين من الرتجمان .وألنه لم يكن سوى ناقل عن

املؤرخني الذين سبقوه من أمثال اإلفراين واملؤرخ املجهول ،فإنه أعاد التأكيد عىل تاريخ العالقات السعدية العثمانية من خالل تلك

املحطات املعروفة؛ كاغتيال محمد الشيخ السعدي من قبل األتراك ،ونقل رأسه إىل إستانبول ،وحملة رمضان باشا عىل فاس زمن
السلطان مراد الثالث.

ӵاملحطة الثانية :عندما كان بصدد وصف مدينة القسطنطينية التي سجل فيها انطباعاته عن املدينة.

قسما ً
كامل من كتابه للدولة العثمانية .ويمكن أن نسجل ما ييل من املالحظات بشأن هذا القسم:
ӵاملحطة الثالثة :عندما خصص ً

ӵاملالحظة األوىل :تتعلق بالتموقف منذ البداية من الدولة العثمانية ،فقد كان ملؤرخنا موقف إيجايب من الدولة العثمانية ،وبدا
ذلك يف افتتاحه الباب املتعلق بها بالدعاء لها( ،((2ولعل هذا املوقف أملته العالقات التي ربطته باإلدارة العثمانية التي كانت
عبت عن رضاها عنه بوصفه
سفريا يف رسالة موجهة إىل السلطان سيدي محمد بن عبد الله(.((2
ً
ّ

ӵاملالحظة الثانية :األهمية التي يعطيها ملرص .وهذه األهمية التي يعطيها املؤرخ ملرص ،يمكن النظر إليها من وجهني؛ أما
الوجه األول فيتعلق باملكانة التي كانت تحتلها مرص لدى العثمانيني يف مختلف الفرتات التاريخية ،وهي أهمية تجارية
واسرتاتيجية باألساس .وأما الوجه الثاين فهو شخيص يرتبط بتجربة الزياين؛ فقد أقام يف مرص ،ولعل مكوثه بها مرات
متعددة وفرتات طويلة هو ما دفع به إىل االهتمام بها وتدوين جزء من تاريخها يف عالقتها بالدولة العثمانية.

يورد املؤرخ املجهول الرواية التالية" :قال املؤرخ :رأيت رجلني من القوم الذين ركبوا مع موالي عبد امللك يف حلق الوادي أحدهما جراوي من طريانة حومة بالطالعة
21
بفاس واسمه عبد الله ،واآلخر مكنايس واسمه عبد الرحمان حدثاين بحقيقة الخرب وكيف كان القتال يف الرب والبحر [ ،"]...ينظر :املؤرخ املجهول ،تاريخ الدولة السعدية
التكمدارتية ،تحقيق وتقديم عبد الرحيم بنحادة (مراكش :دار تينمل للطباعة والنرش ،)1994 ،ص .44

يف عنوان الفصل الرابع عرش يقول الزياين" :يف الدولة العظيمة وهي دولة آل عثمان أبقاها الله حص ًنا لإلسالم" ،ينظر :أبو القاسم الزياين ،الرتجمان املعرب ،مخطوط
22
املكتبة الوطنية بالرباط ،K 223 ،ص .211
23

عبد الرحيم بنحادة ،املغرب والباب العايل من منتصف القرن السادس عرش إىل نهاية القرن الثامن عرش (زغوان :مؤسسة التميمي ،)1998 ،ص .189
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ӵاملالحظة الثالثة :تتعلق بتنوع طريقة الكتابة بني مختلف الفرتات املؤرخ لها .فخالل التاريخ للدولة العثمانية يف بداياتها،
يالحظ القارئ ميل الزياين إىل االختصار من دون إصدار أحكام .ويتبني هذا االختصار يف رسد وقائع الحمالت العثمانية

يف العبارات الجاهزة التي ترتدد بشكل مطرد" :وملا أصبح طلب أهل املدينة األمان فأمنهم السلطان وأسلموا املدينة ودخلوا

تحت طاعته" ،و"حارب إىل أن عجز وطلب األمان فأمنه ودخل تحت الذمة وغنم املسلمون ما يف املدينتني وشحنوهما
بالعساكر اإلسالمية" و"قدما باألموال والسبي عىل السلطان ففرح بهما وأكرمهما"( .((2ومثيالت هذه العبارات تعاد مرات
متعددة كلما واجه املؤرخ صعوبات يف الحصول عىل معلومات ّ
تمكنه من تقديم رسدية خاصة.

هذه الطريقة يف الرسد ستعرف بعض التحول عندما كان الزياين بصدد كتابة فرتة حكم السلطان محمد الفاتح ،ذلك أنه ال

يكتفي برسد األحداث بشكل مسرتسل ،ولكنه يتجاوزها إىل محاولة البحث يف األصول التاريخية والعودة إىل ما قبل الفرتة
العثمانية ،ولعل أحسن مثال ّ
دال عىل ذلك عندما كان يؤرخ لفتح القسطنطينية ،حيث عاد إىل عالقة املسلمني بهذه املدينة.

ӵاملالحظة الرابعة :تتعلق بمصادر الخرب عند الزياين( .((2ويف هذا السياق ،ال يذكر الزياين املصادر التي اعتمدها يف كتابة تاريخ

ملاما ،وهو يف ذلك ال يختلف عن بقية املؤرخني ،ويبدو من خالل مقارعة ما يورده ببعض النصوص
الدولة العثمانية إال ً

األخرى أنه اعتمد باألساس عىل تاريخ القرماين( ((2وخطط املقريزي( .((2وفيما عدا ذلك ،اعتمد الزياين عىل ما كان يقف عليه

شخصيا أثناء زياراته املتعددة للقسطنطينية من روايات شفوية.
ً

لقد كان الزياين متفر ًدا من بني سابقيه ومعارصيه يف إعطاء الدولة العثمانية حقها يف الرسديات التاريخية ،وسواء تعلق األمر

بالسابقني له ،أو املعارصين ،لم َ
تحظ الدولة العثمانية بكبري اهتمام وتجاهلها كل املؤرخني املغاربة.

ثان ًيا :املغرب يف املصادر العثامنية
بالقدر الذي تجاهل فيه املغاربة تاريخ العثمانيني ،لم يخصص املؤرخون العثمانيون لألرشاف (سعديني وعلويني) الذين عارصوهم

صفحات من كتاباتهم ،ولم يكن للحملة التي وجهها املنصور السعدي عىل السودان الغريب أي صدى يف املصادر العثمانية .وإذا كان
املؤرخون املغاربة قد كتبوا عن بعض األحداث املشرتكة ،فإن املصادر العثمانية لم تؤرخ لهذه األحداث ولم تولها أي عناية .ويفاجأ

دارس العالقات املغربية العثمانية بغياب أحداث تركز عليها النصوص املغربية وتغيب يف النصوص العثمانية املعارصة ،ومن ذلك ً
مثل
انتقاما منه ،عندما بعث إليه برسالة يخربه فيها بأنه سينازعه
اغتيال محمد الشيخ السعدي بأمر من السلطان العثماين سليمان القانوين
ً

عىل عمل مرص.

لن نستعرض كل املؤرخني العثمانيني الذين عارصوا هذه األحداث ،ولكننا سنقف عند نموذجني ،تميزت كتابتهما بالكثافة وخاضا

عدة تفاصيل وجزئيات.
يف ّ
24

الزياين ،ص .220 ،216 ،214

26

أحمد بن يوسف القرماين ،أخبار الدول وآثار األول يف التاريخ ،تحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط (بريوت :عالم الكتب.)1996 ،

25
27

وبحرا ،تحقيق عبد الكريم الفياليل (الرباط :دار نرش املعرفة ،)1991 ،ص .43
برا
ً
أبو القاسم الزياين ،الرتجمانة الكربى يف أخبار املعمور ً
أحمد بن عيل املقريزي ،املواعظ واالعتبار (املعروف بـ الخطط املقريزية).
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أما النموذج األول ،فهو كاتب جلبي املعروف يف النصوص العربية بحاجي خليفة ( )1657-1609الذي يعتربه فرانز بابنكر

(((2

أكرب عالم موسوعي عثماين .فقد خصص ،عالوة عىل كتبه املخصصة لتعليل األزمة العثمانية وتحليلها كـ "دستور العمل يف إصالح

الخلل"( ،((2رسدية للتوسع البحري العثماين يف البحر األبيض املتوسط موسومة بـ تحفة الكبار يف أسفار البحار .وقد عرض جلبي
للمعارك البحرية التي خاضها العثمانيون يف البحر األحمر والبحر األبيض املتوسط.

أ ّلف حاجي خليفة هذا الكتاب بعد الحملة الفاشلة عىل كريت يف عام  ،1646وكان لهذا اإلخفاق أسباب متعددة حاول أن يقف

عندها ،غري أنه أراد يف الوقت ذاته أن يسرتجع أمجاد العثمانيني يف املجال املتوسطي يف إطار توجهه اإلصالحي ،فرشع يصف املعارك

نبيها عندما توقف عند
البحرية الكربى التي خاضها العثمانيون يف البحر األبيض املتوسط .وألن غرضه كان هو شحذ الهمم ،فقد كان ً

املعارك البحرية التي انترص فيها العثمانيون(.((3

وقد توقف املؤلف يف رسد الحمالت العثمانية يف البحر األبيض املتوسط عند الحملة العثمانية عىل حلق الوادي ،وهو ما أضاع

علينا فرصة الوقوف عند املساهمة العثمانية يف معركة وادي املخازن عام  .1578ما الذي كان يعنيه هذا التوقف؟ لقد كان حاجي خليفة
واضحا يف هذا الباب عندما قال يف مطلع القسم السابع" :وبعد ذلك لم تبعث سفن إىل البحر األبيض املتوسط إىل أن تقررت الحملة عىل
ً

جزيرة كريت"

(((3

ال تذكر فاس عند كاتب جلبي إال مقرونة بالرصاع بني األتراك العثمانيني واإلسبان ،مع الرتكيز يف أحيان كثرية عىل الدور السلبي

الذي أداه املغاربة يف هذا الرصاع .فعندما أورد أخبار دخول عروج إىل مدينة تلمسان ،أكد عىل فرار حاكمها إىل املغرب واستقراره مع اثنني

هربا من السجن حيث وجدا ً
عمل فيها واستقرا بها"( .((3كما يأيت ذكر فاس وحاكمها عندما يورد املؤلف خرب
من إخوته يف فاس" :بعد أن َ

إعالن بيعة خري الدين للسلطان العثماين و"توصله ما أرسله سلطان املسلمني من جواد وخلعة وشارة تدل عىل حاكميته" ،فأدى ذلك
الوضع إىل عصيان حاكمي تونس وتلمسان ولجوء حاكم هذه األخرية إىل "ملك فاس لالستنجاد به(."((3

انطباعا مفاده أن العثمانيني بالرغم من كل املصاعب التي واجهوها كانوا مقتنعني
ولعل ما يثري االنتباه أن كاتب جلبي يعطي
ً

بمواصلة عملياتهم الجهادية لتشمل سواحل املغرب(((3؛ إذ يقول عندما فتح العثمانيون جربة إنهم "توجهوا إىل السواحل الغربية من
بالد املغرب وذلك يف الخامس من شعبان /مايو  ،((3("1560ولم ُيرش حتى مرة واحدة إىل السلطة التي كانت توجد يف املغرب.

وإذا افرتضنا أن خوض كاتب جلبي يف املعارك البحرية للدولة العثمانية هو الذي جعله يحجم عن االنتباه إىل التاريخ املشرتك

بني األتراك العثمانيني واملغرب يف القرن السادس عرش ،فإن مؤرخً ا آخر اهتم باستعراض دقائق األمور ،يف الفرتة املمتدة ما بني حكم

أي مواضيع تتعلق باملغرب؛ حتى ولو
السلطان سليمان القانوين وعهد مراد الرابع ،لم يدون يف كتابه املكون مما يزيد عىل ألف صفحة ّ

كانت تهم تاريخ العالقات املغربية – العثمانية ،أو األحداث التي ميزت هذه العالقات ،سواء كان ذلك من قريب أو بعيد .لقد انخرط
Franz Babinger, Osmanli tarih yazarlari ve eserleri, Çev. Coşkun Üçok (Mersin: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992), p. 222.

29

عبد الرحيم بنحادة" ،املثقفون واألزمة يف العالم العثماين" ،يف :بنحادة ،بحوث ودراسات ،ص .58

31

املرجع نفسه ،ص .248

30
32
33
34

35

حاجي خليفة ،تحفة الكبار يف أسفار البحار ،ترجمة وتحقيق محمد حرب وتسنيم حرب (القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم.)2016 ،
خليفة ،ص .90

املرجع نفسه ،ص .93

املرجع نفسه ،ص .139

املرجع نفسه.
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سببا يف
إبراهيم بجوي بالخصوص يف تاريخ الحمالت العثمانية عىل أوروبا .وقد نبادر إىل القول ّ
إن انتماءه إىل "بج"  -املجرية  -يكون ً

هذا االهتمام لو لم يستعرض أحداث الرصاع الصفوي  -العثماين زمن السلطان لسليمان القانوين وسليم الثاين ،وكذا االنخراط يف بعض
الجزئيات التاريخية التي تتعلق بختان أبناء األمراء ،ووفاة أقرباء السلطان ،واألدوار التي أدتها شخصيات مغمورة يف تاريخ الدولة

العثمانية ،وبداية انتشار ظاهرة رشب القهوة يف بالد الروم( ،((3وما إىل ذلك من األحداث.

لقد انحرصت أخبار الشمال اإلفريقي عند بجوي ،عىل الخصوص ،يف األحداث املعروفة يف تاريخ البحر األبيض املتوسط ،ومنها

عىل سبيل الخصوص إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية عن طريق الرواية نفسها التي يوردها جلبي والثورة املوريسكية عام .((3(1568

وتعود ضحالة املعلومات املتعلقة باملغارب يف كتاب بجوي إىل توجهه ،كما سبقت اإلشارة ،إىل العناية أكرث بتاريخ حركة التوسع العثماين
بأوروبا؛ العتبارات أهمها أصوله الهنغارية من جهة ،وإتقانه لغة أصوله من جهة ثانية ،وهو ما سهل عليه االطالع عىل النصوصً ،
فضل
عن عالقته بالسفراء األوربيني من جهة ثالثة .وهذا األمر جعله يويل عنايته ملا هو أورويب.

إذا كان هؤالء املؤرخون قد تجاهلوا  -بسبب الرتكيز عىل تاريخ الدولة العثمانية  -تاريخ الجهات األخرى ،فكيف كان حضور املغرب

ضمن التواريخ العاملية العثمانية؟

قبل أن نعرض ملكانة املغرب عند هؤالء ،ينبغي اإلشارة إىل ما ييل:
ً ӵ
تحوله إىل دولة /عالم،
أول :قلة التواريخ العاملية عند العثمانيني ،ولعل السبب يف ذلك يعود إىل اتساع رقعة املجال العثماين التي ّ

وتجعل املؤرخني العثمانيني يشعرون بأنهم بصدد كتابة تاريخ عاملي انطال ًقا من التأريخ للدولة العثمانية.

ثانيا :معظم التواريخ العاملية كتبت نصوصها ً
وغالبا ما وقع الترصف يف ترجمتها.
أول باللغة العربية قبل أن ترتجم إىل اللغة الرتكية،
ً
ً ӵ

ӵثال ًثا :ركزت الكتابة يف هذا الشأن  -ويبدو ذلك من خالل عدد الصفحات  -عىل فرتتني زمن الخلفاء الراشدين ،وزمن الدولة العثمانية.
رابعا :معظم هذه الكتابات ُأنجز يف نهاية القرن السادس عرش وبداية القرن السابع عرش .كأنها تزامنت مع مرحلة الكتابة عن األزمة
ً ӵ

يف الدولة العثمانية ،هل هو السعي إىل التموقع يف الخريطة التاريخية اإلسالمية والحاجة إىل رشعنة الوجود العثماين يف البالد العربية
عرب رسدية تربط الفتوحات العثمانية بفتوحات عهد البعثة والخلفاء الراشدين؟

إن أول هؤالء املؤرخني هو أحمد بن يوسف القرماين ،وهو من بني املؤرخني القالئل الذين اهتموا بالتاريخ العاملي ،حيث سعى يف

األبواب الخمسة والخمسني التي يتألف منها كتابه إىل إنجاز تاريخ يبتدئ ببداية الخليقة وينتهي إىل عرصه .وخالل ذلك ،يستعرض

تاريخ الدول التي حكمت العالم اإلسالمي .ونعتقد أن السبب يف إيالء هذا االهتمام يعود إىل مجموعة من األسباب:

أما السبب األول ،فهو يرتبط بطبيعة املرحلة التي عاشها املؤلف ،فقد عارص القرماين حكم أربعة سالطني ،وهم سليمان القانوين

( ،)1566-1520وسليم الثاين ( ،)1574-1566ومراد الثالث ( ،)1595-1574ومحمد الثالث ( )1601-1595وهم السالطني الذين عرفوا
بنشاط يف املناطق الغربية من الدولة العثمانية.

أما السبب الثاين ،فهو يرتبط باالنتماء العريب للمؤرخ ،فقد ولد وترعرع يف دمشق ،وارتبط بعالقات وطيدة مع العلماء واملؤرخني

وأصحاب الجاه ،وهو ما ّ
مكنه من الحصول عىل معلومات مفيدة تهم تاريخ البالد اإلسالمية.

إبراهيم بجوي ،التاريخ السيايس والعسكري للدولة العثمانية :من عهد السلطان سليمان القانوين حتى عهد السلطان سليم األول ،ترجمة وتقديم نارص
36
عبد الرحيم حسني ،مج ( 1املركز القومي للرتجمة ،)2015 ،ص .402
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همت تاريخ املغرب ،والتي تدفع إىل إبداء ما ييل من
غري أن ما يهمنا من الكتاب هو تفاعله وطريقة استعراضه لألخبار التي ّ

املالحظات:

كان املدخل إىل االهتمام بتاريخ املغرب هو تاريخ األندلس ،فقد عنون الباب الثالث والعرشين من كتابه بـ "يف ذكر ملوك الغرب

من الطوائف ذوي املفاخر واملعارف"؛ فوضعية األندلس هي التي قادته إىل االهتمام بما يجري يف غرب العالم اإلسالمي ،والحديث عن
الدولة املرابطية جاء يف معرض عالقاته بملوك الطوائف .وتميز حديثه عنها باالختزال املفرط .وتجىل هذا االختزال يف التعامل مع تاريخ

الدولة املوحدية باعتبارها كانت دولة ممتدة األطراف ،حيث ورد الحديث عنها يف جملة واحدة عندما كان بصدد الحديث عن آخر ملوك

الدولة املرابطية إسحق بن عيل الذي سار عليه عبد املومن بن عيل الكومي ،ويف اإلشارة يف بداية الباب الخامس والعرشين إىل بداية
الدولة الحفصية عندما تنازل أبو حفص البنه عبد الواحد بأمر من السلطان عبد املومن ،ليرشع يف الحديث عن تاريخ الدولة الحفصية يف
ً
واسعا؟
جغرافيا
مجال
تونس .وهو ما يدفع املرء إىل التساؤل عن هذا التجاهل لسلطة سياسية مهمة حكمت
ً
ً

لقد جرى اختزال الفرتة الحفصية من تاريخ الغرب اإلسالمي يف تعاقب السالطني والوقوف عند سوء تدبريهم الذي أدى إىل

سقوط عدد من الثغور يف يد اإلفرنج .ويورد القرماين هذه املعلومات مقرونة بالجهود التي بذلها العثمانيون من أجل تحرير هذه الثغور،
ً
فيقول ً
منشغل عن أمور امللك باللهو ورشب الخمر ،ويف أيامه يف سنة ستة عرش وتسعمائة
مثل" :وتوىل السلطنة محمد بن الحسن وكان

استوىل اإلفرنج عىل وهرانه ثم عىل بجاية ثم عىل طرابلس وبقيت يف أيديهم مدة اثنتني وأربعني سنة حتى أخذها سنان باشا أخو الوزير

رستم باشا وزير املرحوم السلطان سليمان من بني عثمان عام ثمانية وخمسني وتسعمائة"(.((3

ويتوقف القرماين عند التاريخ الدموي يف تونس عندما يشري إىل تولية السلطان حسن الذي وضع السيف ،عىل حد قوله ،وقتل

الطامعني يف السلطة ،ولم يفلت منه إال أخواه الرشيد وعبد املومن .ويرسد القرماين تاريخ البالد التونسية بطريقة تعكس موقف الدولة

العثمانية من الرصاع يف املنطقة والدور الذي أداه خري الدين باشا يف حسم الرصاع لصالح الدولة العثمانية( .((3ويربز املؤرخ الدور الذي

طالبا مددها،
أداه املحليون يف استقدام اإلسبان مرة أخرى للعودة إىل احتالل قلعة حلق الوادي عندما فر السلطان الحسن إىل إسبانيا ً

إفرنجيا يبطن الكفر عن طريق إطالق األرسى وتمكينهم من
والدور الذي أداه أحد املتحولني إىل الدين اإلسالمي "الذي كان
ً
القلعة وأسوارها"(.((4

لقد جرى تجاهل املغرب األقىص بشكل مطلق ولم يج ِر الحديث عنه ،سواء تعلق األمر بتاريخ املعارصين للدولة الحفصية من

مفكرا فيه؟ ال بد من اإلشارة إىل أن النصوص التي
املرينيني أو املعارصين للمؤلف من الرشفاء السعديني .فهل كان هذا التجاهل
ً

تسعف يف كتابة تاريخ السعديني يف املجال العثماين العريب لم تكن متوفرة ،ويبدو أن النصوص التي أنجزها أحمد بن القايض وأبو فارس
بعيدا عنه ،ولم يكن الجنايب قد ألف بعد كتابه
عبد العزيز الفشتايل حول تاريخ الدولة السعدية كانت منحرصة يف املغرب ،ولم يج ِر تداولها ً
الذي نهل منه كل املؤرخني العثمانيني الذين اعتنوا بالتاريخ العاملي.

أما ثاين هؤالء املؤرخني ،فهو مصطفى الجنايب (ت )1590 .املعروف بـ "الربسوي"ً ،
نسبة إىل بورصة التي درس بمدارسها ،وقد عارص

مصطفى الجنايب سالطني القرن السادس عرش شأنه يف ذلك شأن القرماين .وتتلمذ عىل يد شيخ اإلسالم أيب سعود أفندي (ت)1574 .
ً
كتابا يف التاريخ العام سماه البحر الزخار والعيلم التيار ،وهو كتاب
وارتبط به
كبريا إىل درجة أنه ُلقب بـ "السعودي" .ألف الجنايب ً
ارتباطا ً

38
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خصصه لتاريخ الدول التي حكمت البالد اإلسالمية إىل نهاية القرن السادس عرش ،وقد وقع الفراغ من إنجازه يف ربيع اآلخر عام 993

(نيسان /أبريل  .)1585والظاهر أن الجنايب عندما كان بصدد التاريخ للمغرب لم يخض بشكل مفصل يف تاريخ الدول السابقة عن تاريخ

خص املغرب ببابني من كتابه ،هما:
الوطاسيني؛ إذ لم يخصص سوى صفحات قليلة لتاريخ املغرب من األدارسة إىل نهاية املرينيني .فقد َّ
يهم تاريخ الدولة السعدية.
الباب الثامن والثالثون الذي يتعلق بتاريخ الوطاسيني ،والباب التاسع والثالثون الذي ّ
ويمكن إبداء ما ييل من املالحظات بشأن الكتاب:

ً ӵ
أول :هو أول نص عثماين يعرض للدولتني املعارصتني للدولة العثمانية يف القرن السادس عرش ،وقد الحظنا كيف أن القرماين ال يعرض

ألحداث القرن السادس عرش املغريب.

ثانيا :اعتمد الجنايب باألساس عىل الرواية الشفوية حيث يذكر اعتماده عىل أحد الفاسيني من سكان الطالعة ،والذي يذكره باسم
ً ӵ

(((4
أساسا بالوافدين عىل
نخمنها ،وهي ترتبط
ً
أحمد عبد الرحمن الفايس  ،كما يعتمد عىل ما يبلغه من أخبار عرب وسائط كثرية يمكن أن ّ

املرشق اإلسالمي من الحجاج والعلماء.

ӵثال ًثا :يعرض املؤرخ لتاريخ الدسائس بني السالطني الوطاسيني ،ويتصور املرء عند االنتهاء من قراءة الصفحات املخصصة أن تاريخ

أدوارا بارزة.
املغرب خالل هذه الفرتة يتلخص يف املؤامرات والحروب بني أفراد األرسة املالكة التي أدى فيها اإلسبان
ً

عما ترويه املصادر املغربية
ً ӵ
رابعا :التأكيد عىل الدور الذي أداه األتراك يف تاريخ هذه املرحلة من تاريخ املغرب ،ولكن يف رواية مختلفة ّ

واإلسبانية؛ سواء تعلق األمر بمقتل محمد الشيخ السعدي ،الذي تجمع املصادر املغربية عىل أنه كان بتدبري األتراك ،أو بمعركة حلق
الوادي أو معركة وادي املخازن.

خامسا :ترصيف مواقف ،من الدولة الوطاسية أو الدولة السعدية ،وهو ما يظهر يف أحكام القيمة ،وهي أحكام القيمة ذاتها التي يقف
ً ӵ

عندها قارئ فتوى أحمد بن املواز يف اغتصاب العثمانيني للخالفة.

لتحمله وظيفة منجم بالبالط العثماين
أما ثالث هؤالء املؤرخني ،فهو أحمد بن لطف الله املعروف بـ "منجم بايش" ()1702-1631
ّ

عاما .وقد عكف لطف الله عىل كتابة تاريخ عاملي باللغة العربية اختار له عنوان جامع الدول الذي ترجمه إىل
مد ًة تزيد عىل عرشين ً

سبب
اللغة الرتكية الشاعر أحمد نديم تحت عنوان صحائف األخبار .ووجود الكتاب بصيغتيه العربية والرتكية بعنوانني مختلفني هو ما ّ
أيضا أن الصيغة الرتكية
الخطأ الذي وقع فيه العديد من الباحثني بالقول إن منجم بايش ترك كتابني يف التاريخ العاملي .وال بد من التذكري ً

مقرصا يف ذكر بعض األحداث .وقد ألف هذا الكتاب
جنحت إىل االختزال إىل درجة ذهاب العديد من الباحثني إىل القول إن املؤلف كان
ً

بطلب من الصدر األعظم مصطفى باشا ( )1683-1676الذي عزل وشنق غداة االحتجاجات العارمة التي عرفتها إستانبول عام ،1683
أيضا.
والتي أدت إىل عزل منجم بايش من منصبه ً

يستعرض كتاب صحائف األخبار يف جزأين تاريخ الدول منذ بدء الخليقة إىل عام  ،1672وقد اعتمد التصنيف املتبع يف التواريخ

موزعا بني جزأين؛ إذ خصص األول لفرتة ما قبل اإلسالم
العامة عند املسلمني التي تناولت املواضيع نفسها ،وهو ما جعل الكتاب
ً

والثاين ملا بعدها .ويميز الكتاب يف الجزء اإلسالمي بني ثالثة أقسام :األول خصص لتاريخ البعثة ،والثاين لتاريخ األرس الحاكمة من

يقول الجنايب "ما عرثت عىل تفصيل أخبار بني وطاس ،لكنني سمعت ً
نبذا من أخبارهم من صاحبنا الشيخ أحمد بن عبد الرحمان الفايس الطالعي ،فال علينا أن نبيع
41
بمثل ما اشرتينا" .ينظر :عبد الحفيظ الطباييل" ،مصدر عثماين حول تاريخ املغرب السعدي 'البحر الزخار والعيلم التيار' ملؤلفه مصطفى الجنايب" ،التاريخ العريب ،العدد 12
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غري املسلمني ،والثالث لألرس الحاكمة املسلمة ،مع إعطاء الدول الكبرية التي عمرت مد ًة طويلة أهمية خاصة .وتبدو هذه األهمية يف
النسخة املوضوعة بخط يد املؤلف ،املحفوظة يف خزانة نور عثمانية ،حيث يضع عناوين الفقرات املخصصة لها باللون األحمر.
أما بالنسبة إىل حضور املغرب يف جامع الدول ،فيمكن التمييز بني مستويني:
ӵاملستوى األول :يف حضوره ضمن رسدية تاريخ الدولة العثمانية ،وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن هذا الحضور طغى عليه توجه عثماين

يف رسد األحداث ،ولنا أن نرضب ً
مثل ًّ
دال عىل ذلك بما يورده بشأن معركة وادي املخازن.

ӵاملستوى الثاين :عندما حرضت رسدية املغرب يف فصول مستقلة؛ أي عندما عرض لتاريخ امللثمني وتاريخ الدولة املوحدية يف الجزء

األول يف صفحات ال تتعدي عرش صفحات ،وتاريخ الدولة املرينية يف أقل من أربع صفحات وتاريخ الدولة السعدية أو ما يعنونه

بـ "الرشفاء يف شمال إفريقيا".

مضطرا إىل إضافة ما وقع
لقد أرخ منجم بايش لتاريخ الدولة السعدية باالعتماد عىل الجنايب ونقل عنه كل يشء ،لكنه وجد نفسه
ً

يف املغرب بعد وفاة املنصور السعدي ،وهنا يقول" :ثم تفحصت من أحوال ملوك الغرب ،فبينما أنا يف هذه الحالة إذ قدم من فاس إىل
دار السلطنة العلية الشيخ عبد الله الفايس يف سنة أربع وأربعني ومائة وألف وسألت عن ما وقع بعد وفاة موالي أحمد فقال [.((4("]...

واضحا منذ بداية الفقرة ،حيث الخلط بني الرشفاء
ويلف ما يورده عن فرتة ما بعد املنصور السعدي كثري من الغموض ،كما يبدو األمر
ً
السعديني والعلويني؛ إذ يقول" :وهم اآلن باقون وقد بلغ الزمان إىل سنة سبع ومائة وألف ودار ملكهم مراكش وابتداء ظهورهم يف

(((4
إحدى وعرشين وتسعمائة
كليا يف سنة  1659عندما دخل الرشيد
تقريبا" ً ،
ً
علما أن الدولة السعدية ،إذا كان هذا هو القصد ،قد انتهت ً

العلوي إىل مراكش.

خالصات
ما هي أهم الخالصات التي يمكن أن نتوصل إليها من خالل هذا العرض املبسط الذي تتبع نماذج من الكتابة التاريخية يف

املغرب والدولة العثمانية؟

ً ӵ
أول :إن هذه الكتابات تأثرت بالظروف التاريخية التي عاشها الطرفان املغريب والعثماين .فعىل املستوى العثماين ،لم يؤرخ ابن

خلدون للدولة العثمانية ،بالرغم مما حققته من منجزات زمن كتابة العرب ،والسبب يف ذلك يعود إىل أن هذه اإلنجازات التي حققتها

الدولة العثمانية لم تكن لها تبعات ،ولم تستجلب املؤرخني إال يف فرتات الحقة .كما أن ما كتبه الزياين كان يدخل يف سياق القرن

الثامن عرش ،والدور الذي أصبح للدولة العثمانية يف هذه الفرتة ،ال سيما يف ظل التقارب بني املغرب والدولة العثمانية .لقد كان الزياين

سفريا إىل الدولة العثمانية ،وقد انعكست هذه النظرة يف كتابات الرحالة ،سواء كانت سفارية أو ذات طابع تاريخي؛ إذ كان نقاش األمر
ً
غائبا فيها.
السيايس ً

أن مؤرخي الدولة العثمانية لم يتطرقوا إىل املغرب إال يف فرتتني ،هما القرن السادس عرش والقرن الثامن
أما عىل املستوى املغريب ،فيبدو ّ
عرش .لقد كان هذا الحضور باه ًتا إىل حد بعيد يف التواريخ العثمانية ،وجرى غض الطرف عن أحداث أفاضت الحديث فيها النصوص

42
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املغربية واألجنبية ،واقترص هذا الحضور عىل التواريخ العاملية بالرغم من قلتها ،ويبدو أن أصحاب هذه التواريخ وجدوا صعوبة كبرية يف
اإلحاطة بهذا التاريخ ولجؤوا إىل مصادر غري موثوقة ،ومن ثم تميزت رسديتهم بالكثري من الغموض والضبابية.
ثانيا :إن هذا الشح والقلة يعود يف نظرنا إىل عاملني اثنني ،هما:
ً ӵ

ӵبالنسبة إىل املغرب :يعود إىل االستقالل عن الدولة العثمانية ،أو عىل األقل الرغبة يف ترجمة هذا االستقالل عن طريق
وروج املغاربة ملسألة السلطان /الخليفة ،وحرضت يف كل مرة نشأ فيها
التجاهل .لقد قامت الدولة املغربية عىل أساس رشعي ّ
نزاع بني املتطلعني إىل الحكم تلك العبارة الشهرية التي تغص بها كتب األحكام" :إذا بويع لخليفتني فاقتلوا األخري منهما".

ولقد كان الرشفاء السعديون والعلويون واعني تمام الوعي بهذه املسألة التي قد تنال من رشعية حكمهم باعتبارهم يشكلون
الخليفة الثاين بعد السلطان العثماين .ومن ثمة كان الرتكيز ،عندما يتناولون مسألة الخالفة ،عىل قرشية النسب ،وبدا هذا
األمر
واضحا عندما كتب ابن املواز الفتوى /التاريخ بشأن الدولة العثمانية(.((4
ً

ӵبالنسبة إىل العثمانيني :نعتقد أن هذه القلة تعود إىل املجال العثماين املمتد؛ فعندما كان املؤرخ العثماين يكتب عن تاريخ
جازما أنه يكتب تاريخ العالم ولم يكن يف حاجة إىل استعراض تاريخ باقي املجاالت األخرى.
الدولة العثمانية ،فهو يعتقد ً

اهتماما إال
عموما ،فلم تكن الدولة العثمانية تويل هذه املنطقة
ӵثال ًثا :يعكس هذا الشح طبيعة السياسة العثمانية يف الشمال اإلفريقي
ً
ً

واضحا من خالل تاريخ بجوي ،حيث كان يركز عىل التوجه األورويب للدولة
يف حدود رصاعها مع إمرباطورية الهابسبورغ .وقد بدا هذا
ً
العثمانية .ومرة أخرى ،نؤكد أن خوض العثمانيني معارك البحر األبيض املتوسط لم يكن سوى لخدمة التوسع العثماين الربي يف أوروبا.
لقد اقتنع العثمانيون منذ البداية بعدم جدوى خوض رصاعات بحرية ،ومن ثمة لم َ
تحظ التقنيات البحرية بكبري اهتمامهم منهم.

معينة.
ً ӵ
رابعا :ارتبط هذا الشح بوظيفة املؤرخ؛ إذ إن وظيفة املؤرخ يف تلك األزمنة تنحرص يف رصد تحركات السلطان وتربير مواقف ّ

فاللطيفة التي يذكرها اإلفراين تدخل يف إطار إدانة مغربية للطريقة التي فتحت بها مرص .أما إرصار مؤرخي الدولة العثمانية ممن كتبوا
التواريخ العاملية ،فهو يدخل يف إطار التشهري بسوء أخالق السالطني املغاربة (رشب الخمر ،االستنجاد بالكفار ،قهر الرعية ،وما إىل

ذلك)؛ من أجل نزع الرشعية عن حكم هؤالء ،وجعل السالطني العثمانيني البديل الحقيقي ،ال سيما أن هذه الكتابات تؤكد يف الجانب
اآلخر عىل عدل السالطني العثمانيني وحسن سريتهم.

44

نرشت هذه الفتوى يف مجلة العالم اإلسالمي تحت عنوان "رأي أحمد بن املواز يف الخالفة العثمانية" ،ينظر:

"Les Musulmans français et la Guerre," Revue du Monde Musulman, 8ème année, vol. 29 (Décembre 1914), pp. 343-361.
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محمد املرميي | Mohamed Elmaryami

(((

املصــادر التاريخيــة واســتعامالتها يف عالقــة األقليــات
بالغرييــة يف البــاد التونســية
Historical Sources and their Uses in the Relationship of
Minorities to Otherness in Tunisia
مقدمة
نتناول بالدرس حالتني من مصادر األقليات يف عالقتها بالغريية يف تاريخ البالد التونسية .ووجدنا من بني األقليات مجموعات

أيضا مجموعات إسالمية إباضية
يهودية مهمة كانت تنترش يف عدد من مدن البالد ،ويف الشمال األفريقي
عموما .كما كانت توجد ً
ً
اقترصت عىل بعض الجزر يف جربة وخارجها يف جبل نفوسة (ليبيا) ووادي ميزاب (الجزائر).

معا مجموعات يهودية وأخرى إباضية؛ إذ كان يهود الجزيرة من أهم
نهتم يف ما ييل بحالة املجال املحيل لجربة الذي جمع ً

املجموعات اليهودية يف البالد .وقد كانت املجموعات اإلباضية كل ما تبقى من وجود اإلباضية يف البالد التونسية خالل ما يعرف

بالعرص الوسيط .كما كانت املجموعات اليهودية وكذلك اإلباضية تشرتك يف قدرتها عىل مقاومة الزوال ،فاستمر وجودها إىل اليوم ،يف
عموما ،رغم ما كان لها من أهمية.
حني اندثر عدد املجموعات املماثلة لها يف مناطق أخرى يف الشمال األفريقي
ً

عموما نادرة ،بل تكاد تكون أحيا ًنا معدومة ،عىل األقل قبل تأسيس املصلح
ال تزال وثائق األقليات اليهودية واإلباضية
ً
خري الدين التونيس خزينة وثائق الدولة يف تونس يف عام  ،1874وانتصاب الحماية يف عام  ،1881وذلك خال ًفا للمجموعات األخرى

املالكية والحنفية.

اتجهت عنايتنا نحو مصادر اعتربناها الفتة يف املوضوع الذي تطرحه ندوة مجلة أسطور؛ إذ اخرتنا تناول رواية األصل لدى

يهود جربة .وقد اهتم بموضوع روايات األصل عديد الدارسني ،مثل حالة أسطورة األصل لدى الرببر((( ،وأسطورة األصل يف املجتمع

املغاريب((( .وقد كانت رواية أصل يهود جربة عبار ًة عن مجال التقاء بني اليهود والغريية يف مستوياتها املختلفة .ولقد قرأها بعض الدارسني
وتوصل فيها إىل استنتاجات ،نسعى ملراجعة قراءتها يف هذا املقام.
ّ

رصيدا مو ّز ًعا بني
اخرتنا من جهة أخرى ،من بني مصادر األقليات اإلباضية ،وثائق اسرتعاء لرسوم وقف .وتمثل هذه األخرية
ً

َ
مجال التقاء بني فاعلني اجتماعيني إباضية ونظرائهم من جهاز
أرشيف أمالك الدولة وأرشيفات العائالت الخاصة .وكانت هي األخرى
1

أستاذ محارض يف التاريخ الحديث.

Professor of modern history.

2
Maya Shatzmiller, "Le Mythe d'origine berbère (Aspects historiographiques et sociaux)," Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée, vol. 35, no. 1 (1983).
3
Jocelyne Dakhlia, "Le Sens des origines: Comment on raconte l'histoire dans une société Maghrébine," Revue historique, vol. 277,
no. 2 (1987).
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تحول مهم يف املجتمع املحيل
املخزن .وقد أفرزت كتابة هذه الوثائق فرت ًة قبلية ،وفرت ًة أخرى بعدية .وربما يدل ذلك عىل أنها عملت عىل ّ
يف جربة ،يتمثل يف االنتقال بالعالقة بني األهليني اإلباضية والدولة إىل عالقة وفاق وتعايش.

فهم موضوع عالقة األقليات الدينية واملذهبية بالغريية ،سواء يف املحيط املجتمعي
ُتتيح لنا مصادر اليهود واإلباضية التي فرزناها َ

املبارش أم الشمويل .ونطرح األسئلة التالية :كيف نقرأ رواية األصل لدى يهود جربة؟ وما غاية الفاعلني االجتماعيني اليهود من إنتاج
مصادر رواية األصل ،واإلباضية من إنتاج وثائق االسرتعاء؟ وما النتائج التي توصل إليها هذا البحث؟

ّ
ونتول يف املرحلة
وتنوع.
لإلجابة عن هذه األسئلةّ ،
مدونة مصادرنا بما تشمله من قواسم مشرتكة و /أو اختالف ّ
نقدم يف مرحلة أوىل ّ

ُخصص املرحلة األخرية إلبراز
الثانية إماطة اللثام عن الغايات املختلفة للفاعلني االجتماعيني من خالل إنتاج املصادر موضوع بحثنا .ون ّ

أهم النتائج التي توصلنا إليها.

أولً  :املدونة مدونة مصادر أقليات
قد يجد الباحث نفسه يف تناول دراسة رواية األصل لدى يهود جربة ،ووثائق االسرتعاء الخاصة بأمالك وقف اإلباضية ،أمام
ُ
الرب أبرهام حييم
مدونتني مختلفتني؛ حيث أنتجت رواية األصل من جهة يهود جربة يف بداية األمر يف محمل الشفوي ،ونقلها ّ
ّ
ُ
أ ّدادي  Rabbi Abraham Haim Addadiأصيل مدينة طرابلس ،أول مرة ،إىل محمل الكتابة يف كتاب مطبوع .ونرش الكتاب يف ق ْرنة

ً
قليلة ،بل تكاد تكون غري موجودة .وذهب كثري
 Livourneيف عام  .(((1849وكانت املصادر التاريخية يف محمل املكتوب لدى اليهود

ٍ
تاريخ بالنسبة إىل اليهود ،وبناء عليه ال حاجة لليهود إىل البحث عن
كتاب
من النخبة اليهودية إىل القول إن كتاب التوراة ،يم ّثل يف ذاته
َ

مهما.
مصدرا
عد رواية األصل لدى الدارسني
كتب تاريخ غريه .و ُت ّ
تاريخيا ً
ً
ً

نقل رواية أصل يهود جربة من الشفوي إىل محمل املكتوب ،يف زمن متأخر ،الشيخ سالم بن يعقوب((( ،وكان يبحث عن أصل

وأيضا من آخر مشايخ الع ّزابة اإلباضية يف جربة يف
وخصوصا دخول اليهود إىل جربة .وكان هذا األخري
السكان يف الجزيرة،
إخبارياً ،
ً
ً

زمانه .عاش بني عامي  1903و .1988ووردت رواية أصل اليهود عىل لسانه وفقًا للنص التايل:

"لقد لجأ اليهود إىل الشمال األفريقي عىل ثالث دفعات :الدفعة األوىل يف العهد الروماين [ ]...ومنهم طائفة لجأت إىل جزيرة

جربة بعد غارة بختنرص البابيل عىل بيت املقدس مقام سليمان سنة  587ق .م .فبنوا حينئذ الحارة الصغرية وبيعتهم الغريبة فيها .ويقال
إن اليهود ملّا هجم عليهم امللك البابيل بختنرص هدم هيكلهم بالقدس وتفرقوا يف األقطار ،فإن الطائفة التي لجأت إىل جزيرة جربة

كان معها حجر أتوا به من هيكل سليمان بعد تخريبه جعلوه يف أساس بيعتهم التي بنوها قبيل الحارة الصغرية ،أي (الغريبة) ويعنون به

الحجر املذكور ،كما هو مشهور عند اليهود الحاليني .وقد جاءت الدفعة الثانية من الهجرة اليهودية إىل شمال أفريقيا من األندلس يف
عهد االضطهاد املسيحي الكاثولييك اإلسباين يف القرن السابع الهجري /الثالث عرش امليالدي ،فبنوا الحارة الكبرية ،ثم تزايدوا يف العهد

الرتيك العثماين"(((.

4
L. Valensi & A. L. Udovitch, Juifs en terre d'Islam: Les Communautés de Djerba (Paris: Editions des Archives Contemporaines,
1991), p. 8.

5
6

سالم بن يعقوب ،تاريخ جزيرة جربة ومدارسها العلمية ،إعداد فرحات الجعبريي (تونس :دار رساس للنرش ،)2006 ،ص .46

املرجع نفسه ،ص .9
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كانت املجموعات اليهودية يف الشمال األفريقي تنسج روايات أصلها بوساطة عنارص ثقافية قريب بعضها من بعض ،بل تكون

(((
روج لها .وتبدو
أحيا ًنا مشرتكة  .ومهما يكن ،فالالفت أن مجموعات يهود جربة املختلفة كانت تجد نفسها يف رواية األصل التي ُي ّ

ُ
الرواية يهو َد جربة عىل أنهم
قدم
الرواية عىل األقل يف ظاهرها
جزءا من الذاكرة الطائفية .و ُت ّ
ً
قائما عىل انسجام داخيل ،وكانت ً
خطابا ً

طائفتان متميزتان ،لكل واحدة منهما ذاكرتها وهويتها ،وجعلت كل تركيبة عبارة عن غريية داخلية لنظريتها.

جميعا "غرباء" يف الجزيرة،
تشري الرواية إىل أن مصدر الوجود اليهودي يف جربة كان ،يف كل الحاالت ،حركة هجرة .وكان اليهود
ً

تقريبا ،وتتمثل يف تعرضهم لالضطهاد واالستبداد.
وفدوا إليها من أماكن مختلفة .وطردوا من أماكنهم األصلية لألسباب نفسها
ً

خرجت مجموعة من اليهود من بيت املقدس حني ملكها بختنرص البابيل .وكان مكان الطرد يحتوي عىل هيكل سليمان الذي

مقدسا((( .وأنشأ يهود الحارة الصغرية إىل جانب مكان إقامتهم
ُد ّمر .واختار هؤالء يف جربة الحارة الصغرية إلقامتهم ،وجعلوا منها مكا ًنا
ً

تروج أن "الغريبة" كانت عبارة عن كنيس أو بيعة ،وأن اليهود أتوا بحجر من هيكل سليمان وجعلوه
معلم "الغريبة" .وتزعم الرواية التي ّ

يف أساسها .وأضفوا عىل "الغريبة" هالة كربى من القدسية ،وبالنتيجة عىل كامل مجال إقامتهم(((.

احتفظت الذاكرة بأن اليهود وفدوا إىل جربة يف دفعة ثانية من األندلس .وكانوا ُيعرفون بيهود إسبانيا أو شبه الجزيرة اإليبريية.

ولجأ هؤالء إىل الجزيرة نحو عام 1391م بسبب اضطهادهم من املسيحيني الكاثوليك اإلسبان يف شبه الجزيرة اإليبريية .وكان هؤالء أكرث
مقر إقامتهم .وقطع يهود
عد ًدا بالنسبة إىل حركة الهجرة األوىل .وأسس أفراد هذه الحركة الحارة الكبرية واستقروا فيها ،وجعلوا منها َّ

جزءا من منطقة ثقافة اليهود العرب .وقاموا بما يكفل لهم االندماج يف مجتمع
الحارة الكبرية مع أصولهم الفعلية أو املزعومة ،وأصبحوا ً
مقدسة ،بل إىل مستوى
االستقبال عن طريق حيازة مجال ترايب مادي وامتالكه واالنتماء إليه .ولم ينحز يهود الحارة الكبرية إىل مرجعية ّ
التفوق املادي والحضاري بالنسبة إىل الغريية الداخلية يف الجزيرة.
مادي وحضاري ونمط عيش أرقى .واختار هؤالء ّ

واستمد مكان الحارة الصغرية تسميته وهويته من تسمية الحارة الكبرية
قابلت رواية األصل بني تسميات أماكن إقامة يهود جربة.
ّ

تغيريا ًّ
دال عىل تسمية مكان إقامتهم يف إطار البحث عن إعادة بناء تركيبة
وهويتها .وأدخل أولئك ،إبان أول لقاء لهم مع نظرائهم،
ً
مجموعتهم .وأنتجت رواية األصل يف إطار إعادة البناء الرتايب يف جربة.

ّ
وتحل محلها .وأشارت املصادر التاريخية
جدت األحداث وكأن رواية األصل أتت ل ُتلغي الرواية التاريخية بشأن اليهود يف جربة
ّ

يتحول إىل الحارة الصغرية .وربما تكون كلمة "ديغت" تعني بالعربية
بالفعل إىل أن اليهود كانوا يسكنون مكا ًنا ُيعرف بـ "ديغت" ،قبل أن
ّ
الباب( .((1وكانت ُتم ّثل إحدى املدن القديمة يف الجزيرة ،مثل مدن بريجو وقاللة والقنطرة وغريها .وبقي منها أثر حصنها يف ربوة وفيه

جعل يهود مدينة غرداية بوادي مزاب يف الجزائر ً
مثل من قريتهم "أورشليم القدس الثانية" .وجعل يهود تلمسان من جهة أخرى من املدينة مكانًا توقف فيها القائد
7
أيضا أنهم غادروا املرشق زمن
العسكري وامللك داود .وأطلق أهل مدينة إفران يف جبال األطلس األوسط يف املغرب عىل قريتهم "أورشليم القدس الصغرية" .وكانوا يعلنون ً
حكم بختنرص البابيل ،ينظر.Valensi & Udovitch, p. 9 :

توافق لفظة الحارة التي يختص بها اليهود دون غريهم لفظة الحومة الدا ّلة عىل سكنى املسلمني .واختار اليهود أن تكون مساكنهم مجمعة يف فضاء واحد ،وهو ما
8
أيضا املسلمون الذين كانوا يتكفلون بحمايتهم:
اختاره لهم ً

"A. Henia, "Juifs et Chrétiens à Tunis à l'époque moderne: Cantonnement dans les quartiers spécifiques et exclusion du droit d'appropriation,
in: Chrétiens et Musulmans à l'époque de la renaissance, Études réunies et préfacées par Abdeljelil Temimi (Zaghouan: Fondation Temimi pour
la recherche scientifique et l'information, 1997), pp. 165-174.

9

دراسات يف تاريخ جربة ،أعمال الدورات األربع مللتقى بشري التلييل للتاريخ ( 1988و 1990و 1992و( )1994تونس :اللجنة الثقافية بميدون ،)1996 ،ص .155
Valensi & Udovitch, p. 8.
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حفري دائر به( .((1وكانت الحارة الصغرية يف القرن الثامن عرش ،تعرف بأنها توجد يف حومة بني ديغت من قسم بني ديس( .((1واختار يهود

مكونات رواية األصل ،يك ترمز إىل املقدس وملا له من أفضلية يف س ّلم القيم ،يف مقابل األفضلية
مكو ًنا من ّ
هذه الحارة عنرص "الغريبة" ّ
املادية التي اختارها يهود الحارة الكبرية ألنفسهم .وكانت العنارص التي ُأ ّسست عليها هوية يهود الحارة الصغرية ،يف مقابل نظرائهم يف
مربرا لعالقة كانت بينهم يف الغالب متوترة ،مثلما كانت حالة املجموعات اليهودية املتجاورة يف أماكن أخرى(.((1
الحارة الكبريةً ،

تطورت "الغريبة" لتصبح يف مرحلة ثانية مؤسسة حدودية مع الغريية الخارجية التي ُيم ّثلها املسلمون غري اإلباضيةّ .
ومكن يهود

ولي ًة صالحة ذات بركة وصاحبة كرامات
الحارة الصغرية "الغريبة" من االضطالع بأدوار يف عالقة الغالب باملغلوب .وأصبحت "الغريبة" ّ

الكثري من شعائرهم .وكان وجود
وحامية لليهود يف أنفسهم وممتلكاتهم( .((1ونقل يهود الحارة الصغرية عن الوافدين العرب املالكية
َ

وخصوصا بداية
التدرجي يف الجزيرة ،بداية من العهد الحفيص،
خطرا عىل اليهود يف أنفسهم وممتلكاتهم منذ استقرارهم
هؤالء يمثل
ً
ً
ّ
وتحول جربة إىل قيادة يف عامي  1743و.1744
من سقوط نظام املشيخة اإلبايض،
ُّ

ً
حدوديا يجد املالكية واليهود أنفسهم فيه؛ إذ كان اليهود يبحثون عن إرساء قواسم
مجال
كانت غاية اليهود أن يجعلوا "الغريبة"
ً

هدد وجودهم يف الجزيرة .وكانت غاية اليهود وهدفهم امتصاص التناقضات واقتصاد العنف بني مجموعات
مشرتكة مع الطوائف التي ُت ّ

مختلفة يف الدين وإرساء عيش مشرتك .وأبدى الوافدون إىل جربة من غري اإلباضيني نزعة نحو االستيالء عىل أرض اليهود والتوسع

فيها عندما سمحت الظروف لهم بذلك(.((1

خال ًفا ملا يزعم يهود جربة من أن "الغريبة" تعود إىل العرص القديم ،أشار كثري من الدارسني إىل أنه أصبح للغريبة ركيزة ترابية

نسبيا.
وانعكاس عىل األرض يف شكل معلم خالل الفرتة الحديثة .وربما تحتوي بنايتها اليوم عىل خصائص معمارية محلية حديثة العهد ً

وقد ال يعود تاريخ العمارة إىل ما قبل آخر القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش( .((1وال نخطئ عندما نزعم أنها ُبنيت يف ظرفية

تاريخية كانت مالئمة ،تم ّثلت يف فرتة حكم حمودة باشا الحسيني وحملة عيل برغل وايل طرابلس عىل الجزيرة يف عام  .1794وكانت
املقدس.
غاية اليهود من بناء "الغريبة" هي حمايتهم أنفسهم ومصالحهم عن طريق ّ

لم يتوقف اليهود عن التدفق إىل جربة خالل فرتيت األتراك العثمانيني واالستعمار الفرنيس .ووفدوا إىل الجزيرة سواء بصفتهم

أفرا ًدا أم عائالت .وذكرت الوثائق التي تعود إىل عهد الحماية بعض األسماء اإلرسائيلية وأصولهم الجغرافية ،حيث استقر بعضهم
قدم له حسن حسني عبد الوهاب (تونس :املعهد القومي لآلثار
11
محمد أبو راس الجريب ،مؤنس األحبة يف أخبار جربة ،حققه ومهد له وعلق عليه محمد املرزوقيّ ،
والفنون ،)1960 ،ص .78

12

املرجع نفسه ،ص .85

13
Yaron Tsur, "L'Époque coloniale et les rapports 'ethniques' au sein de la communauté juive en Tunisie," in: Esther Benbassa (ed.),
Mémoires juives d'Espagne et du Portugal (Paris: Publisud, 1996), p. 198.

محمد املريمي ،إباضية جزيرة جربة خالل العرص الحديث ،ط ( 2تونس :كلية اآلداب بمنوبة؛ مجمع األطرش للكتاب املختص؛ مخرب دراسات مغاربية،
14
،)2015ص .229

15

املرجع نفسه ،ص .242

16
Saadaoui Ahmed, "Les Synagogues de Tunisie: Recherches architecturales," paper prsented at "Histoire communautaire, histoire
plurielle, la communauté juive de Tunisie," Actes du colloque de Tunis, Centre de Publication Universitaire, à la Faculté de la Manouba, Tunis,
25-27/2/1998, pp. 181-197.
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رياني /يناثلا نوناكوناك

يف الحارة الكبرية وبعضهم اآلخر يف قرية حومة السوق املركزية اإلدارية والسياسية يف الجزيرة ،وكانوا يتمثلون يف بعض العائالت
من األثرياء(.((1

اخرتنا من جهة األقلية اإلباضية يف جربة وثائق االسرتعاء .واختلفت هذه األخرية عن رواية األصل لدى اليهود ،أنتجها فاعلون

اجتماعيون معروفونُ ،جعلت لغرض نقل أمالك وقف من أصلها يف محمل الشفوي العريف إىل وثائق مكتوبة رسمية .وم ّثلت مصادر
مذهبيا .وأنتج اإلباضيون وثائق االسرتعاء يف إطار
تاريخية التقى يف إنتاجها طرف إبايض وآخر يمثل الغريية املالكية والجوار املخالف
ً

لقاء بني مؤسسة جماعوية إباضية من جهة ،ومؤسسة مخزنية من جهة أخرى يف نطاق محيل .وكانت يف سياق تعبري بعض اإلباضيني
عن الحاجة إىل تأسيس عالقة جديدة يف مؤسسة وقف مساجدهم.

قد ُتحيل وثائق االسرتعاء من جهة اإلباضية إىل حقبة ما قبل كتابتها وما بعدها .ففي ما قبل ،كانت أمالك وقف اإلباضية تنجز

شفويا ،ثم ُتنقَل من الشفوي إىل الكتابة ،فتأخذ شكل
يف وضع الشفوي والعرف والعادة .وكانت عقود الوقف خالل املرحلة القبلية ُتعقد
ً
وجعلت ملجرد الذاكرة الجماعوية .وأصبحت يف ما بعد كتابة وثائق االسرتعاء أمالك الوقف يف وضع
قائمات األمالك ،واستمرت عرفيةُ ،

املحمل الكتايب الرسمي ،وتستمد رشعيتها من الجهاز القضايئ والجهاز التنفيذي الذي يقف من خلفه.

ً
وألفاظا وتطبيقات وآليات طقسية ُتحيل إىل العرف والعادة لدى
كانت وثائق االسرتعاء إىل جانب ذلك ،تطرح مصطلحات

مدونتني اثنتني كانتا مستقلتني يف
اإلباضية ،وإىل علم الشهادة يف املدرسة الفقهية املالكية .وكانت تجمع حينئذ يف الوقت نفسه بني ّ
السابق ،وال تجتمعان.

بي وثائق االسرتعاء أن تغيريات مهمة حصلت تخص أمالك الوقف اإلبايض .وما عادت وثائق االسرتعاء تصف األمالك الوقف
ُت ّ

توظف باعتبارها ً
بأنها ملك "لجماعة املصلني" ،بل أصبحت َّ
ملكا للمؤسسة الدينية .وذكرت فيها األماكن واألمالك بحسب طبيعتها

وتحولت "جماعة املصلني" من وضع مالك
وبأسمائها املحلية ،إىل جانب ذكر حدودها واألماكن املعروفة العامة أو الخاصة املجاورة لها.
ّ
الوقف إىل وضع الشهود يف وثائق االسرتعاء.

تتكون الهيئة من عائالت ،ويوصف
كانت "جماعة املصلني" تمثل الهيئة التي تقوم عىل تسيري املؤسسة الدينية اإلباضية .وقد
ّ

بعضهم بالفقيه ،فكانوا مشايخ دين ،وكان بعضهم اآلخر ال يحمل صفة بعينها ،ما يدل عىل أنه كان من أعيان املال وغريه .وكان لهم

ٌ
نفوذ يف ما فوق املسجد يف إطار تراب الحومة عادة( .((1وتعرف "جماعة املصلني" ،مع إرشافها عىل املسجد ووقفه وترصيف شؤون

مصليه ،بأنها تمثل الحلقة الدنيا يف نظام العزابة املحيل الذي يشمل الجماعة يف داخل الجزيرة عىل مستويات الحومة واإلقليم والطائفة
وكامل جربة ،وكذلك الجماعة عىل مستوى الشتات وحيث تنترش مجموعات الجربيني حول بلدان املتوسط(.((1

عرفيا من حالة محمل الكتابة التي ترتبط بالذاكرة
عملت جماعة املصلني عىل نقل بيان أمالك وقف مسجدهم ،كما كان ينتج
ً

الجماعوية ال غري ،إىل وثائق تاريخية ذات رشعية رسمية .وشملت وثيقة االسرتعاء كل أمالك وقف الجامع ،بما فيه ويف حدوده.
17
ُينظر:

لقد أنجز أول تعداد للسكان يف البالد التونسية يف عهد االستعمار يف آذار /مارس  ،1921ثم أنجز يف عدة سنوات كان آخرها بالنسبة إىل دراستنا يف شباط /فرباير ،1956

Direction générale de l'intérieure, Dénombrement de la population indigène (musulmane et israélite) en Tunisie au – mars 1921 (Tunis:
Imprimerie centrale, 1922), p. 7.

يف ما يخص الحومةُ ،ينظر :املنصف بربو" ،التعمري بجزيرة جربة خالل الفرتة الوسيطة :حوم وحارات" ،رسالة ماجستري ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
18
تونس.2011/2010 ،
19

محمد املريمي" ،مجموعات الجربيني الشتات وعالقتهم بمجتمعات حوض البحر األبيض املتوسط يف العرص الحديث" ،يف :دراسات يف تاريخ جربة ،ص .82

270

روطسأ ةودن

املؤرخ العريب ومصادره

ُيحرر عدول األشهاد رسوم االسرتعاء ،وهي تحمل أسماءهم وطابع القايض وتحفظ إرادة الشهود أو الواقفني .ونذكر من بني

األمثلة عىل وثائق االسرتعاء حبسية جماعة املصلني يف جامع الشيخ بالقشعيني يف جربة ،التي تعود كتابتها إىل عام 1288هـ1872 /م(.((2

وتقدمت "جماعة املصلني" يف الجامع إىل القايض املاليك بقصد إثبات أمالك الوقف ،ووضع أفراد الجماعة أنفسهم يف وضع الشهود.
قرون بأنها وقف
وكان للشهود القدرة عىل املعرفة التامة بأمالك الوقف وتمييز األمالك من حيث طبيعتها ويف حدودها باتفاق .وكانوا ُي ّ
من أوقاف "جماعة املصلني" والطالب .وتوارث أعضاء الجماعة الوقف من جيل إىل آخر ،وتلقوا ذلك بالتواتر والتداول عن أوائلهم.

تشري وثيقة االسرتعاء إىل أن األمالك كانت يف حوزة جماعة املصلني التامة ،وكانت يف ترصفهم ،يحتكرونها االحتكار العام وفقًا

سيونها بحسب القوانني التي كانت ُم ّتبعة لدى أسالفهم اإلباضية.
لعادة يقتسمونها مع أمثالهم اإلباضية يف الجزيرةُ ،
وي ّ

كان يشارك يف إنتاج وثائق االسرتعاء العدول وبإذن من القايض املاليك يف جربة .وكان عدول اإلشهاد يف جربة ،ويف غريها ،من أهم

ً
منتجة لعدول
الفاعلني االجتماعيني يف الحياة السياسية املحلية .وأصبحت املجموعات اإلباضية خالل القرن التاسع عرش ،مثل غريها،
ويقالون بمثلها ،شأنهم شأن سائر املجموعات املالكية .وكان القايض يأذن لعدول اإلشهاد بقبول اإليداع ،ويضع
عينون بأوامرُ ،
إشهادُ ،ي ّ

ثم القيمة ،للوثيقة .وكان القايض املرجع
ويعطي الجهاز القضايئ
توقيعه أو ختمه أمام الحمد للهُ ،
ّ
بمكوناته املختلفة الرشعية ،ومن ّ

بالنسبة إىل األحكام املطبقة ،مثل املفتي بالنسبة إىل الفتاوى .وتربز تلك القيمة والرشعية يف حالة نشوب نزاع أو خالف بني أطراف
مختلفة بشأن الوثيقة.

توقيعا أو ختمه أمام الحمد
طابعا أو
دورا
ً
ً
محوريا ،حيث كان مصدر الحل والعقد يف البالد .وكان يضع ً
شغل القايض املاليك يف جربة ً

لله .كان
مرجعا بالنسبة إىل تطبيق األحكام ،وضام ًنا للحقوق الفردية والجماعية(.((2
ً

طبق فيها الفاعلون املالكية قيم
تاماُ ،
قطعا ً
لقد اخرتنا مصادر متنها مختلط ،تقطع مع املايض األهيل اإلبايض ،لكن ليس ً
وي ّ
ٍ
وفاق.
وثائق
مدرستهم ،لكنهم ُيخ ّلون ببعض القوانني والقواعد ،حيث كانت وثائق االسرتعاء يف نهاية املطاف
َ
مجمل القول ،قد تبدو مصادرنا املتمثلة يف رواية األصل لدى اليهود ووثائق االسرتعاء ،مختلفة ومتباعدة بعضها عن بعض ،لكنها

تطورت لدى مختلف الفاعلني االجتماعيني .وهناك من اختار املحمل الشفوي يف مجال رواية األصل لدى يهود جربة ،أو
تخفي إرادة ّ

رسوم الوقف العرفية لدى اإلباضية ،لكن بداية من القرن التاسع عرش أصبح الجميع ينقل إرادته يف محمل الكتابة ،وكان الجميع يبحث
عن رؤية ما كان قد أنتج من الغريية وإليها.

واحدا ،حيث كان اآلخر لدى اليهود
ولم يكن اآلخر يف رواية األصل لدى اليهود ويف وثائق االسرتعاء لبيانات وقف اإلباضية
ً

اليهودي نفسه حي ًنا ،والوافد الغريب وغري اإلبايض حي ًنا آخر( .((2أما اآلخر لدى اإلبايض ،فكان الذي ّ
يتول مؤسسات مخزنية يف شكلها

أزالما وتابعني ال غري .وقد يكون السؤال األهم
املحيل يف األساس ،ومن أهمهم القايض .وكان باقي أطراف املحلية بالنسبة إىل اإلباضية ً
الذي ُيطرح من خالل وثائقنا :أكانت غاية يهود جربة من خالل إنتاج رواية األصل وغاية اإلباضية من خالل وثائق االسرتعاء واحدةً،

أم كان لكل طرف أهدافه وخلفياته؟
20

محمد املريمي ،أهل جزيرة جربة من خالل أوقاف اإلباضية وهكداش بيعة الغريبة اليهودية (تونس :مركز النرش الجامعي ،)2018 ،ص .243

21 Jacques Berque, "Cadis de Kairouan d'après un manuscrit Tunisien," Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, vol. 13, no. 1
(1973), pp. 97-108.

غريبا .وقد نميز يف هذا الخصوص بني الغريية
22
أهليا ومن كان ُيعترب ً
يجب التمييز يف بناء هرم املجموعات املحلية لدى اإلباضية ولدى اليهود بني من كان ُيعترب ً
صحيحا؛ إذ كانوا يعتربون أنفسهم أهليني بالنسبة إىل الغريية
أيضا
الداخلية والغريية الخارجية .ولقد اعترب اليهود مجموعة يهود الحارة الصغرية غريية داخلية والعكس كان ً
ً
الخارجية أو الوافدة.
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ثانيًا :غايات مختلفة لرتكيبة مجتمعية محلية واحدة
 .1يهود جربة ورواية أصلهم ومطالبهم

ُأ ِنت َجت رواية األصل لدى اليهود يف جربة ضمن إطار إعادة بناء الرتكيبة املجتمعية والرتابية يف الجزيرة .وكان إنشاؤها يربر أهدا ًفا

وخصوصا غري اإلباضية أو الغريية الخارجية.
مختلفة يف عالقتها باملجموعات اليهودية أو الغريية الداخلية وباملجموعات املسلمة،
ً

أفادت الرواية بأن اليهود كانوا يعيشون يف شكل ثنائية تتمثل يف مجموعتني :الحارة الصغرية والحارة الكبرية .واختارت الدفعة

الثانية من املهاجرين اليهود إىل الجزيرة ،يف أول لقاء مع "يهود جربة" ،عدم االندماج مع نظرائهم األصليني ،واختارت التميز منهم.
واختار ٌ
ومكان إقامته يف املحيط الذي يرضاه.
كل مجا َله الرتايب
َ

يف النتيجةُ ،أنتجت رواية األصل لدى يهود الحارة الصغرية يف إطار إقامة مقابلة مع رواية األصل للدفعة الثانية من اليهود الذين

ساعا.
كبريا ،واستقروا يف الحارة الكبرية املجاورة للسوق الكبرية يف مكان كان أكرث ا ّت ً
طردتهم إسبانيا ،وكان عددهم ً

املقدس الذي ع ّلم االختالف بينهم وبني يهود الحارة
ّركز يهود الحارة الصغرية وجودهم يف الجزيرة ،مع ق ّلة عددهم ،عىل عامل ّ
الكبرية .وأنتجوا للغرض "الغريبة" التي تذكر الرواية أنها "فتاة َق ِد َمت من البحر ،حاملة عىل صدرها لفائف التوراة"( .((2وال ُيعرف هل
معبدا ،ونحن نزعم أن اإلخباري كان يجمع عىل خطأ بني
كانت يهودية أم غري يهودية .وتصف رواية سالم بن يعقوب "الغريبة" بصفتها ً

"الغريبة" يف الزمن الراهن الذي كان فيه شاهد عيان ،و"الغريبة" التي مثلت مجرد عنرص من عنارص رواية األصل .ومهما يكن من
أمر ،جعل اليهود من "الغريبة" األداة التي تنظم املجموعة اليهودية يف الحارة الصغرية ،وأعطت أفرادها هوية إضافية ،وم ّثلت العقدة

التي نشأت حولها كل الروايات التي شملت جوانب عدة من الحياة املعيشية للمجموعة.

مربرا إلقامة الحدود مع الغريية الداخلية ولتوزيع األدوار
كان التمايز يف خطاب يهود الحارة الصغرية بالنسبة إىل خطاب نظرائهم ً

مربرا الحتكارهم الخاص ملجاالت نشاطهم
والعمل ضمن الرتكيبة املجتمعية املحلية .واختار يهود الحارة الصغرية رواية األصل
ً
(((2
محليا باقتصاد الغابة  .ويف املقابل كان خطاب يهود الحارة
االقتصادي واالجتماعي التقليدي يف املجال الرتايب اإلبايض الذي ُيعرف
ً

مربرا للنشاطات التي كانت عىل عالقة بالسكان املالكية يف السوق الكبرية ،وبالقبائل التي ترجع إليها يف غالبيتهم القاطنة يف
الكبرية ً
املنطقة القارية املجاورة(.((2

ّ
وظف يهود الحارة الصغرية من جهتهم "الغريبة" لتكون مؤسسة حدودية ،مع ما ُيم ّثله اإلسالم املاليك من غريية خارجية ،حيث

الس ّنة ،قصد البحث عن عالقة قوامها اقتصاد العنف .وكانت
ولية صالحة ذات كرامات شبيهة بكرامات األولياء لدى أهل ُ
جعلوا منها ّ
غاية يهود الحارة الصغرية من ذلك هي طلب حقهم يف االنتماء إىل الجزيرة وأهلها ،وحقّهم يف الرتاب وكسب الرشعية واالنحياز التام

إىل الفئة االجتماعية اإلباضية .وكان لليهود عقد مجتمعي وتاريخي مع اإلباضية ،وكانوا يف عيشهم املشرتك معهم يف عالقة تامة تقتصد

العنف .وكان بني اليهود واإلباضية شعور مشرتك بتضامن أصيل .وطبق ذلك العقد املجتمعي بني اليهود واإلباضية يف أماكن أخرى

مختلفة ،منها الجريد يف العصور اإلسالمية األوىل ،ومنطقة جبل نفوسة وغريها(.((2
23

محمد العريب السنويس'" ،أسطورة الغريبة' ويهود جربة إىل حدود الحرب العامية الثانية" ،يف :دراسات يف تاريخ جربة.

24

ملزيد من معرفة اقتصاد الغابةُ ،ينظر:

26

صالح باجية ،اإلباضية بالجريد يف العصور اإلسالمية األوىل :بحث تاريخي مذهبي (تونس :دار بوسالمة للطباعة والنرش والتوزيع.)1976 ،

Mohamed Merimi, Juifs de Djerba et stratégies identitaires (Tunis: Diraset - Etudes Maghrébines, 2012), p. 77.
Ibid., p. 121.
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25

روطسأ ةودن

املؤرخ العريب ومصادره

أصبح الخطر ي ِ
حدق باليهود يف جربة حني ارتفع عدد املسلمني الس ّنة والغرباء املالكية .وكان هؤالء موالني للسلطة وحلفاء لها.
ُ

خصوصا بعد انقراض
كرس أهل املالكية العنف يف مستويات عدة مع اليهود،
ً
وخال ًفا لعالقة اليهود باإلباضية القائمة عىل اقتصاد العنفّ ،
نظام العزابة اإلبايض والقضاء عىل مؤسسة املشيخة يف جربة وإقامة القيادة مكانها يف عامي  1743و .((2(1744وورد الكثري من األساطري

ومقدساتهم وغريهاّ .
ووظفت "الغريبة" من أجل
عب عن الخطر الذي كان يم ّثله هؤالء عىل يهود جربة وأراضيهم وعقاراتهم
ّ
التي ُت ّ

حماية اليهود املقدس يف أشكاله املختلفة.

يف املقابل ،وضع يهود الحارة الصغرية لجوءهم إىل جربة يف فرتة ما قبل امليالد .وكانت غايتهم طلب رشعية األسبقية يف اإلقامة يف

املكان ،ومن ثم رشعية االنتماء إىل أهل البالد .زعم اليهود أنهم كانوا األسبق بالنسبة إىل باقي الفئات االجتماعية يف سكنى الجزيرة.

تبوء صفة أهل املكان قبل املسلمني ،بمن فيهم اإلباضية أنفسهم.
ووضعوا أنفسهم األسبق ً
أيضا يف ّ

ال ّ
تمكن الحقيقة التاريخية من التثبت من مثل هذه املزاعم .ومهما يكن من أمر ،فإنه ال مجال لالعتماد سوى عىل الطبيب

أيضا يف وثائق الجنيزة يف مرص .وقد نذهب إىل االعتقاد ،استنا ًدا إىل هذه املصادر ،بأنه كان لـ "يهود
األندليس ميمون ،وعىل ما ورد ً

تقريبا ،وليس هناك ما يدل عىل أي وجود لهم هناك قبل ذلك .كما يمكن القول إنه ال
جربة" حضور يف الجزيرة ابتداء من القرن العارش
ً
وجود لوثائق أو كتابات أو نقوش وغريها ذات صلة بتاريخ الجزيرة يدل عىل أنهم كانوا يقيمون يف جربة قبل ذلك التاريخ (وهو ال يعني

أننا ننفي عنهم أي وجود فعيل قبل ذلك التاريخ ولكنه إن وجد فهو غري الفت يف الوثائق التاريخية املصدرية) .وقد نفرتض يف الحصيلة

أن استقرار اليهود يف الجزيرة كان يوافق تنظم اإلباضية يف جربة يف إطار هياكل نظام العزابة املحيل اإلبايض(.((2

خال ًفا ملا يزعم اليهود ،لم تنتقل الشعائر الدينية املعتمدة لديهم ،سواء يف عالقة بمعلم "الغريبة" زمن الحج إليها أم غري ذلك ،إىل

املسلمني بفعل أقدمية اليهود يف املكان ،بل أخذ اليهود تلك الشعائر عن املسلمني املالكية واعتمدوها يف مناسبات "الغريبة" املختلفة.

كان املالكية منذ تأسيس "الغريبة" هم األقوى يف الجزيرة ،وحلفاء السلطة واملوالني للمخزن الذين يمثلون الخطر األسايس للوجود
اليهودي يف الجزيرة.

انحاز يهود الحارة الصغرية إىل املسلمني املالكية ،فاختاروا قيم املقدس وشعائر دينية من شعائرهم ،حيث ال يكون أي فارق بني
وأ ِ
هؤالء وأولئك ،فيجد املالكية أنفسهم يف ما يقوم به اليهودُ .
خصوصا
ضفي عىل "الغريبة" قدسية كانت تضاهي قدسية األولياء،
ً
الوليات الصالحات لدى املالكية يف األنوثة والخصوبة والعمل والحضانة .وحيكت حول "الغريبة" أساطري احتوت عىل الكثري من
ّ

أيضا،
القواسم املشرتكة بني اليهود واملسلمني املالكية يف جانب التصوف واملعتقد والشعائر وغريها .وكان اليهود ،واملسلمون الس ّنة ً

نتيجة لذلك يجدون أنفسهم يف ما كان يروى عن "الغريبة".

استمد يهود الدفعة الثانية الذين أنشؤوا الحارة الكبرية رواية مقابلة لرواية يهود الحارة الصغرية .وأتوا بعدد أكرب من عدد الذين

عنرصا من
كانوا يسكنون ديغت ،وبنوا مكا ًنا أوسع من الناحية الجغرافية من الحارة الصغرية ،كما جعلوا من املكان الذي استقروا فيه
ً

هوية ،فبنوا فيه الكنائس وعملوا مجاالت خاصة لحركتهم وحركة نسائهم ،ومجاالت أخرى كانت منفتحة عىل الوافد إىل سوقهم.

تفوقهم الحضاري ،حيث كانوا يهو ًدا من أصل أورويب من شبه الجزيرة
ولم تقم رواية أصل يهود الحارة الكبرية عىل املقدس ،بل عىل ّ
اإليبريية .وكانوا يقطنون إىل جوار املسلمني املالكية الذين كانوا الحلفاء املوضوعيني للسلطة.
27

ّبينت جوسلني دخلية نظرة أهل الجريد املالكية إىل اليهود الدونية ،ينظر:

Jocelyne Dakhlia, L'Oubli de la cité: La Mémoire collective à l'épreuve du lignage dans le Jérid Tunisien (Paris: La Découverte, 1990), p. 59.
Merimi, p. 49.
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تفوق مادي ،تربر نشاط املعامالت مع املسلمني يف السوق
كانت رواية األصل عند يهود الحارة الكبرية ،بما كانت ترمز إليه من ّ

الكبرية والقبائل التي ترجع إليها أصولهم يف املناطق القريبة من جربة عىل القارة .وكان التجار املتجولون من الحارة الكبرية يتنقلون بني

أيضا إىل مناطق جرجيس وورغمة وتطاوين  ...إلخ(.((2
الحارة الكبرية والسوق الكبرية ،وي ّتجهون ً

مجمل القول ،أتت روايات األصل لتع ّلم هويات مجموعات يهودية اختارت االختالف يف ما بينها يف محيط مجتمعي جزيري

واحد .ونشأت بذلك املقابلة مع رواية األصل لدى يهود الحارة الصغرية ونظريتها لدى يهود الحارة الكبرية .وقامت ثقافة األصل لدى

عموما عىل ثنائية األصل التي تحيل إىل نفس ما كان موجو ًدا يف هذا النطاق يف أماكن عدة من حوض البحر األبيض
يهود جربة
ً
املتوسط .وقد نذكر من ذلك ً
مثل أن اليهود يف مدينة تونس ُيقسمون إىل فئة اليهود "التوانسة" األهليني ،يف مقابل فئة يهود "القرانة"،

نسبة إىل مدينة ُق ْرنة ،الذين هم من أصل أندليس ،وفدوا عن طريق إيطاليا .وانتقل هذا الفكر من مكان إىل آخر وكاد يكون يف هذا
الشأن القاعدة يف أماكن عدة من بلدان حوض املتوسط.

2ـ اإلباضية ومطالب الفاعلني ووثائق االسرتعاء
معينة ،أسس اإلباضية من جهتهم وثائق االسرتعاء
ً
توازيا مع توظيف اليهود رواية األصل وأسطورة "الغريبة" قصد تحقيق أهداف ّ

املتعلقة ببيانات أمالك وقف مساجد جربة اإلباضية الستعمالها لغايات محددة وتحقيق مطالب الفاعلني االجتماعيني .ويف حني كانت

مطالب فردية
مطالب اليهود من خالل رواية األصل قد أقيمت عىل مطالب جماعية ،كانت مطالب اإلباضية من خالل وثائق االسرتعاء
َ
و /أو جماعية.

أقام اإلباضية وثائق االسرتعاء بهدف نقل بيانات أمالك وقف بعض مساجد جربة من طابعها الشفوي العريف ،إىل محمل الكتابة

وفقًا لعلم الشهادة يف املدرسة الفقهية املالكية .ومثلت "جماعة املصلني" يف بعض مساجد اإلباضية الفاعل األسايس .وشاركتهم يف ذلك

هيئة القضاء املاليك يف الجزيرة؛ فحصل تواطؤ بني فاعلني كانوا ينتمون إىل فئات اجتماعية ومذهبية مختلفة.

تقدم أعضاء "جماعة املصلني" يف جامع الشيخ بالقشعيني يف جربة يف عام 1288هـ1872 /م إلنشاء وثائق االسرتعاء بصفتهم
َّ

وأقروا بأنهم ينتفعون
الشهود عىل أن الوقف هو من أوقاف "جماعة املصلني" .وكانت األمالك يف حوزتهم التامة ،ويف ترصفهم العامّ .

بها عىل عادة اإلباضية أمثالهم يف الجزيرة .وكانوا يف الوقت نفسه املستفيدين من الوقف باعتبارهم يمثلون "الجماعة" واملترصفني يف

أمالك الوقف.

كان الجهاز القضايئ املاليك هو املتكفّل بتحويل بيانات أمالك األوقاف من العادة القائمة عىل محمل الشفوي إىل محمل الكتايب

الرسميُ .
وكتبت وثيقة االسرتعاء من عدول إشهاد ،بإذن من القايض املاليك الذي يضع طابعه عىل الوثيقة .وكان القايض يمثل الدولة
ويع َزل كذلك بأمر .وكان يقترص عمل القايض ودائرة نفوذه يف املجال املاليك يف السابق عىل دائرة القضاء
وي َّ
عي من السلطة املركزية بأمرُ ،
ُ
املالكية ،ألن اإلباضية كانت لهم دوائر قضائهم الخاصة(.((3

أنتج "جماعة املصلني" وثائق االسرتعاء ،وكانوا يبحثون عن تحقيق أهداف تتمثل يف إضفاء رشعية عىل أمالك وقف مساجدهم.

وأنجزت وثيقة اسرتعاء جامع الشيخ بالقشعيني خالل قرن وربع القرن من قضاء النظام الحسيني يف تونس عىل مؤسسة "شيخ جربة"،
29
M. L. Gharbi, "Les Colporteurs: Un réseau d'échange dans la Tunisie coloniale," in: A. Benhadda, A. El Moudden & M. L. Gharbi
(coordination), Réseaux d'échange au Maghreb et en Méditerranée (Rabat: Université Mohammed V Faculté des lettres et des sciences
humaines, 2008), pp. 47.
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عموما رشعيتها التي كانت تستمدها
الذي كان من أهم نتائجه ضعف نظام العزابة لدى اإلباضية .وفقدت أمالك وقف مساجد اإلباضية
ً
ٍ
حينئذ من هياكل النفوذ اإلباضية املحلية .ونشأت خالل فرتة القيادة يف جربة التي بدأت يف عامي  1743و 1744حاجة جماعات املصلني

أو بعضهم عىل األقل إىل إضفاء رشعية رسمية عىل أوقاف مساجدهم .وبقي الكثري من مساجد اإلباضية يف نطاق العرف والعادة ،من
جميعا الحاجة إىل البحث عن رشعية بديلة من الرشعية العرفية.
دون أن ينخرط جميعهم يف التغيري ،ومن دون أن تنشأ لديهم
ً

م ّثلت وثائق االسرتعاء مجال التقاء بني مؤسسة إباضية هي "جماعة املصلني" ومؤسسة مخزنية هي جهاز القضاء .وكان تدخّ ل

املؤسسة املحلية ً
دال عىل طلب إضفاء رشعية عىل أمالك وقف كانت ال رشعية لها سوى ما تسمح به هياكل نظام العزابة .ومهما يكن

ً
رشعية هامشية بالنسبة إىل النظام الشمويل .وتقدم النظام القضايئ ليكون ضام ًنا يف رشعية الوثيقة وصحتها .وكان
من أمر ،كانت

فحولها إىل فئة طرفية باملعنى
يقف خلف الجهاز القضايئ جهاز تنفيذي رسمي .ونجح النظام الرسمي بذلك يف احتواء فئة اجتماعيةّ ،
الخلدوين للكلمة.

ضحى "جماعة املصلني" من خالل التجائهم إىل وثائق االسرتعاء بالعالقة االجتماعية التي تتمثل يف التنظيم الهرمي الجماعوي
ّ

الذي يجسده نظام العزابة اإلبايض ،وتمسكوا يف املقابل بالرابطة االجتماعية التي تفرتض مواصلة ا ّتباع العرف والعادة يف املمارسة
ً
مفرط فيها ،عىل الرغم من كتابة وثيقة
الوقفية .واستمرت القيم والقوانني القائمة عليها املدرسة الفقهية اإلباضية
محتفظا بها وغري ّ
االسرتعاء من الجهاز القضايئ املاليك.

كان "جماعة املصلني" يبحثون عن كسب رشعية ألمالك أوقاف مساجدهم ،تكفل لهم مواصلة تطبيق قوانني الفقه اإلبايض

طبق يف باقي مساجد اإلباضية
وقواعده يف باب الوقف .وتمكنت "جماعة املصلني" يف جامع الشيخ بالقشعيني بالفعل من تطبيق ما كان ُي ّ

أيضا .وكان أعضاء "جماعة املصلني" يف مثل تلك الحالة يطلبون
من قيم وترتيب ،وما كان قد دأب يف ا ّتباعه أسالفهم يف مساجدهم ً

مع ذلك املحافظة عىل موقعهم من املؤسسة الدينية وعىل دائرة إشعاعهم التي تتمثل يف الحومة التي يوجد بها املسجد .وكانوا يطلبون

اعرتاف السلطة بوضعهم يف صلب مجموعاتهم ،ويف املقابل لم يتم لهم تحقيق مطالبهم من دون تنازالت .واعرتفت "جماعة املصلني"
اإلباضية برشعية الجهاز القضايئ املاليك ونفوذه عىل قضاياهم ومجالهم .وبذلك قد تكون الدائرة القضائية اكتملت كما تنص عليها

أوامر تعيني القضاة يف جربة باالعرتاف للقضاء الرسمي بمهماته عىل كامل أهل الجزيرة.

يف الحصيلة ،خرجت رسوم الوقف اإلباضية من محمل الشفوي العريف إىل محمل الكتايب الرسمي ،وأصبحت حينئذ معلومة

مصدرا
ومرئية ،ولم تبق يف مجال التجاذب بني فقهاء وأويل األمر املالكية من جهة ،وفقهاء وأعيان اإلباضية من جهة أخرى .وأصبحت
ً
وهيأت بذلك للعيش املشرتك بني املالكية واإلباضية.
من مصادر الوفاقّ ،

مجمل القول ،لم يكن إنتاج وثائق االسرتعاء والطلب عليها من "جماعة املصلني" يف جربة خالل القرن الثامن عرش والفرتة

املرجوة منها .وحافظ الكثري من
اتجاها من بني االتجاهات التي اتخذتها أمالك الوقف اإلباضية والرشعية
املوالية القاعدة .وم ّثلت
ً
ّ

وتحول
املساجد عىل وثائق وقف عرفية ،تم ّثلت يف قائمات أمالك وقف جماعة املصلني اإلباضيةُ ،جعلت للذاكرة الجماعوية ال غري.
ّ
بعضها ذاته إىل وقف مشرتك غري رسمي وبقي بأيدي عائالت مرابطية من قبيل عائلة الساطوري( .((3وعمد بعض الواقفني إىل اختيار

كتابة أوقافهم وفقًا لعلم الشهادة يف املدرسة الفقهية املالكية .وبناء عليه ،أتيح لإلباضية مع وضع القيادة يف الجزيرة اختيارات عدة بفعل

ضعف هياكلها املحلية وتحت تأثري الجوار املاليك.
31
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ّ
مكنت وثائق االسرتعاء املنجزة من "جماعة املصلني" يف عدد من مساجد اإلباضية وجوامعها من إمساك العصا من الوسط ،إن

صح التعبري .وكسبت رشعية من القايض املاليك ومؤسسات السلطة املركزية العاملة يف نطاق الجزيرة .وحافظت بالتوازي عىل حيازة
َّ
الوقف والترصف فيه وإدارته وفقًا لرشوط العادة املعرتف بها لدى املجموعات اإلباضية يف داخل جربة وخارجها.

ثالثًا :العيش املشرتك يف جربة والداللة الكامنة وراءه
1ـ املحيل ويهود جربة والعيش املشرتك
تاريخيا يف مكان يعرف بـ "ديغت" ،يقع يف محيط مبارش يقيم فيه سكان جربة اإلباضية .ومع لجوء يهود شبه
استقر "يهود جربة"
ً

تحولت "ديغت" إىل الحارة الصغرية .وأنشأت رواية األصل املزعومة للدفعة
الجزيرة اإليبريية إىل الجزيرة واستقرارهم يف الحارة الكبريةّ ،

ً
غريية داخلية لدى الدفعة األوىل.
الثانية لهجرة اليهود

احتضن اإلباضية اليهود يف أثناء استقرارهم يف جربة وجعلوهم من بني "أهل جربة" .وذهب اإلباضيون يف رواية شعبية إىل

قائما إىل اليوم ،أن اليهود قصدوا يف بداية أمرهم املنطقة الساحلية للجزيرة واستقروا فيها من دون أن
الرتويج ،وال يزال هذا الرتويج ً

يكرتثوا لألخطار التي قد تحدق بهم من مناطق القبائل يف الجزء القريب من القارة .وحملهم اإلباضيون لالنتقال إىل املناطق الداخلية
يف الجزيرة إلبعادهم من كل األخطار وحمايتهم من "العرب" املقيمني يف الرب الكبري(.((3

عاش اليهود من الناحية التاريخية ،عموما ،منسجمني إىل ٍ
حد كبري مع اإلباضيني .وكانت عالقة اإلباضيني باليهود عالقة أهلنة
ً

 ،Indigénisationتحكمها النصوص الفقهية يف مختلف أبواب الفقه اإلبايض ،مثل مراسيم الجباية وغريها ،وتحكمها من جهة أخرى
تقليديا بنظام العزابة
مربرا لحالة القوة التي كانت عليها هياكل النفوذ اإلباضية املعروفة
ً
الذاكرة الجماعوية اإلباضية .وكانت تلك الذاكرة ً

ومدى ّ
تمكنها من تراب الجزيرة الذي كانت تعيش فيه أقليات أخرى عدة.

كسب اليهود حق األهلنة يف جربة عن طريق اإلباضية من جراء العقد االجتماعي الذي كانت تمثله رواية األصل .وكان خطاب

حمل هياكل النفوذ املحلية (العزابة) مسؤولية حماية اليهود وتوفري األمن ملؤسساتهم وألفراد املجموعة ،فاعتربوهم إحدى
اإلباضية ُي ّ

فئات "أهل جربة" ،ولم يكونوا بالنسبة إليهم "غرباء" يف الجزيرة من قبيل األرشاف والعرب املالكية والحنفية .ودأب يهود جربة،
وخصوصا يهود الحارة الصغرية من جهتهم ،يف بيان أن عالقتهم بأرض جربة كانت عالقة قديمة .وكانت سابقة النتشار اإلسالم يف
ً
الجزيرة .وكانت عالقة ُتقام عىل توزيع العمل .كانوا يطالبون بالحق يف املكان واإلقامة عىل األرض بالتوازي مع األقدمية يف اإلقامة.

عىل خالف رواية اإلباضية الشعبية بشأن هجرة اليهود إىل جربة ،أنتج الشيخ سالم بن يعقوب روايته عن املوضوع ،فكانت مطابقة لرواية

يروج له اليهود .وأصبحت
فس أن الشيخ عاش يف فرتة ضعف نظام العزابة املحيل ،ولم يكن أمام اإلباضية سوى تلقُّف ما ّ
اليهود أنفسهم ،و ُت ّ

املروجة
القوة يف جربة والنفوذ يف يد هياكل النفوذ املركزي يف شكلها املحيل بداية من أواسط القرن التاسع عرش .وقد يشري ذلك إىل أن الرواية ّ

من اليهود وتأكيدها من اإلباضيني كانت رواية مطلبية يف األساس ،تخص بيان حق اليهود يف املكان وحقهم يف وضع األهلنة يف الجزيرة.

انتقلت حالة يهود جربة يف رواية األصل إىل املستوى األكاديمي ،ما يطرح أكرث من موضوع .وقد يذهب الكثري من الدارسني إىل

يروج
القول إن يهود الحارة الصغرية وفدوا إىل الجزيرة خالل العرص القديم والعهد الروماين،
تماشيا مع ما ورد يف رواية األصل التي ّ
ً
32
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لها اليهود ،واعتما ًدا عىل الشعائر الدينية املعتمدة لديهم التي تحرتم التقليد والعادة القديمة .وقد ال نعرث ،كما سبق أن ذكرنا ،عىل أي

وثيقة تاريخية مكتوبة أو منقوشة أو منحوتة دا ّلة عىل أي وجود ليهود يف جربة خالل العرص القديم ،خال ًفا ملا يزعم اليهود .وقد ال يدل
غياب املصادر عن حقيقة األشياء يف الواقع التاريخي ،ألن عدم وجود الداللة ال ينفي وجود الداللة ذاتها .لكن إذا ما استثنينا األساطري

والروايات والشعائر الدينية العرفية ،بما فيها الروايات التي ُتحاك حول كنيس "الغريبة" ،فال يوجد من املؤرخني من يحيل إىل مصادر
يهودية تاريخية حقيقية خالل العصور القديمة.

ذهب دارسون آخرون ،وهم عىل حق ،إىل القول إن اليهود لم يكن لهم وجود يف جربة قبل القرن العارش امليالدي .وقد ال نخطئ

تعرضت ليهود جربة تم ّثلت يف كتابات الطبيب اليهودي القرطبي اإلسباين ميمون Moïse
حني نزعم أن أوىل الكتابات التاريخية التي ّ

( Maïmonideولد يف عام 1138م)( ((3ووثائق كنيس الجنيزة يف مرص التي درسها الباحث غوتني  .((3(Ghotein Shelomo Dovوتعود

تلك املصادر إىل الفرتة من القرن العارش إىل القرن الثاين عرش .وقد تكون تلك الفرتة متزامنة مع تنظيم اإلباضية يف مجموعة سياسية
وإنشائهم نظام العزابة يف جربة(.((3

أما بخصوص الجانب املتعلق برواية األصل لدى يهود الحارة الكبرية ،فال أحد يمكنه أن يثبت أو ينفي الجانب التاريخي ملا تزعمه

مربرا لها يف التفوق الحضاري الذي كان عليه يهود األندلس أو يهود شبه الجزيرة اإليبريية يف أثناء فرتة
الرواية .وكانت هذه الرواية تجد ً

يروج له الكثري من
استقرارهم يف البالد التونسية
ً
يروجون ملا كان ّ
عموما .ومهما يكن األمر ،األهم هو أن أصحاب هذه الرواية كانوا ّ

أيضا منقسمني
املجموعات اليهودية املنترشة حول البحر األبيض املتوسط ،ومنها ،عىل سبيل املثال ،يهود مدينة تونس؛ إذ كانوا هم ً
عىل أنفسهم بحسب رسم يهود جربة نفسه ،إىل "توانسة" وهم أصليون و"قرانة" وهم وافدون .ولم تكن اإلحالة إىل األندلس من نسج
رواية األصل ،خاصة بيهود الحارة الكبرية ،بل كانت شائعة يف عدد من األماكن حول البحر املتوسط ،وكانت مدينة تونس ً
مثال عىل

تحديدا.
ذلك .ونحن نعلم مع هذا أن الهجرات األندلسية يف البالد التونسية لم تصل إىل الجنوب ،وال إىل الجنوب الرشقي التونيس
ً

ّ
مكنت رواية األصل عند يهود الحارة الصغرية من تحقيق الكثري من انتظاراتهم .لقد وظفت للتميز من الغريية الداخلية ويهود

جزءا من أهل جربة .وجعلوا من "الغريبة" مؤسسة حدودية قائمة عىل املقدسّ ،
ومكنتهم
الحارة الكبرية .وجعلتهم من منظور اإلباضية ً
يف عالقتهم بالغريية الخارجية وبالعرب املالكية الوافدين عىل جربة من اقتصاد العنف.

يف املقابل ،لم يكن جانب من املسلمني غري اإلباضيني يعرتف لـ "الغريبة" بربكتها وقدسيتها .ومارسوا عليها وعىل أتباعها العنف يف

أكرث من مناسبة .وقد تفيد املصادر التاريخية أن "الغريبة" لم تكن قادرة عىل حماية اليهود خالل أزمة األنظمة السياسية ،وأهمها أزمة عام

 1864خالل الثورة املعروفة بثورة عيل بن غذاهم ،وقبلها يف أثناء تدخّ ل عيل برغل ،وايل طرابلس ،يف جربة يف عام  .1794وتعرضت "الغريبة"

زوارها من جنسيات وديانات مختلفة( .((3وقد كانت "الغريبة" ،بحسب عدد من الوثائق األرشيفية هد ًفا
يف عام  2002لعمل إرهايب استهدف ّ
لعنف العرب الذين حرقوا بعض هكداشها (أوقاف املؤسسات الدينية) ود ّنسوا أغراضها بالرسقة أو التلف ولم يبالوا بالجانب القديس للمع َلم.
Valensi & Udovitch, p. 11.
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Ibid., p. 11.
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قديما ويعود إىل ما قبل امليالد ،إىل القول إن الشعائر املصاحبة
املريمي ،إباضية جزيرة جربة ،ص  .25قد يذهب الذين يزعمون أن وجود اليهود يف جربة كان
35
ً
ذكورا وإناثًا .ونحن نزعم عىل عكس ذلك أن اليهود هم الذين أخذوا الكثري من
الصالحني
بأوليائهم
عالقتهم
يف
فاعتمدت
املسلمون،
أخذها
"الغريبة"
يف
الدينية
للمناسبات
ً
شعائر املسلمني املالكية .وا ُّتخذ من "الغريبة" يف هذا اإلطار مؤسسة حدودية وكانت الغاية هي أن يجعل اليهو ُد املسلمني يجدون أنفسهم يف الطقوس والشعائر املطبقة لدى
عد ذلك أهم مربر القتصاد العنف بني الطوائف اليهود واملالكية.
اليهود،
وخصوصا يف املناسبات "الغريبة" واحتفاالتها وحجها .وقد ُي ّ
ً
Le Renouveau, 12/4/2002.
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تميزهم يف عالقة بمحيط مركب .وهناك من رأى أن
قد توحي رواية األصل لدى يهود جربة ببعض خصوصياتهم وإرادة ّ
مجموعات يهود جربة ال تختلف عن نظرائهم يف بلدان الشمال األفريقي (املغرب) واملرشق (اليمن) و /أو يف أوروبا (إسبانيا ،وأملانيا،

وبولونيا ،وروسيا) .وكان يزعم جميعهم يف رواية األصل أنهم ينحدرون من بيت املقدس( ،((3وكانوا يمثلون شتات يهود فلسطني.

قد يذهب بعض الدارسني الذين تطرقوا إىل إشكالية تأسيس الشعب اليهودي ،إىل أن روايات األصل املزعومة لدى هؤالء ،التي

جعلت منهم شتا ًتا ليهود فلسطني ،كانت يف األساس أساطري مسيحية ،وتجاوزت املجال املسيحي وانعكست يف اإلرث اليهودي(.((3

مصطلحا ًّ
دال عىل تشتت اليهود يف بلدان حوض البحر األبيض املتوسط ويف أماكن أخرى .ولم يصبح اللفظ
وأصبحت لفظة شتات
ً

أشمل إال يف ثمانينيات القرن املايض ،فرصنا نتحدث عن الشتات الصيني أو اللبناين(.((3

اس ُتغل املصطلح لغاية سياسية من الحركة الصهيونية ،تعود إىل القرن التاسع عرش( .((4واس ُتعمل إلنشاء شعب اليهود وما يفرتضه
ذلك من رابطة دينية بني أفراده حتى مع تو ّزعهم الجغرايف يف مناطق متقطعة من العالمُ .
أيضا رابطة بني الشعب املزعوم وأرض
وأنشئت ً
فلسطني التي جعلوها موعودة ،والتي ُأ ِ
عط َيت لها مسحة مقدسة .وقد ال يثبت التاريخ غري أن اليهود يف هذه البلدان لم يكن يجمع

بينهم سوى الفكر الديني اليهودي .وقد أتيح لهذا الفكر االنتقال ،مثل كل فكر مماثل ،من مكان إىل آخر خالل العرص القديم والفرتة
وبي الكثري من الدارسني ،بمن فيهم من
الوسيطة ،من دون أن يكون بالرضورة قد صاحب االنتقال الفكري حركة هجرة تاريخية ماّ .

كان يف الجامعات اإلرسائيلية ،أن ربط املجموعات اليهودية يف مختلف مناطق العالم بعضها ببعض ً
تاريخيا هو شأن مزعوم ،وال
ربطا
ً

عالقة له بالواقع التاريخي( .((4ويف املقابلُ ،يقر بعض الدارسني أن فكرة الهجرة املزعومة يف رواية األصل هي فكرة ال أساس لها من
الصحة ،وال يمكن أن ُتستعمل يف ما فوق املحيل ،وال سيما إلنشاء "الشعب اليهودي".

نحن نذهب إىل االعتقاد أن املصادر املُتاحة الدا ّلة عىل وجود اليهود األوائل يف جربة بني بداية القرنني العارش والثاين عرش ،تتزامن

مع فرتة قيام اإلباضيني لنظام العزابة .وحصل خالل هذه الفرتة التقاء بني مرشوع طائفتي اليهودية واإلباضية يف جزيرة جربة .وأصبح

أهل جربة يعيشون ضمن تركيبة مجتمعية لها مؤسساتها األهلية اإلباضية واليهودية .وكان اليهود قد عاشوا خالل الفرتة نفسها ظرو ًفا
عصيبة يف املغرب اإلسالمي .وكانت رواية األصل تمثل تعبري اليهود عن العقد املجتمعي الذي يربطهم بمحيطهم اإلبايض املبارش .ولم

والء غري والئهم للجزيرة .وحتى حني وجدوا أنفسهم خارج جربة ويف أوضاع غري مريحة ،كانوا
يظهر يهود جربة قبل القرن الثامن عرش ً
ُيعلنون عالقتهم بجربة وانتسابهم إىل أهلها.

 .2اإلباضية بني املحيل والشمويل
مثلما سعى اليهود لتحقيق مطالب من خالل إنشاء رواية األصل ،سعى اإلباضيون ،أفرا ًدا وجماعات ،لتحقيق أهداف من خالل إنتاج

وثائق االسرتعاء .وظهرت وثائق االسرتعاء يف إطار التوجهات التي عرفتها بيانات أوقاف العرف اإلباضية .واختلفت ردات الفعل الناتجة من

37
R. J. Werblowsky, "Jerusalem dans la conscience Juive, Chrétienne et Musulmane," Cahiers de la Méditerranée, vol. 29, no. 1 (1984),
pp. 189-205.
Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé (Paris: Fayard, 2008), p. 10.

38

39 Michel Bruneau, "Espaces et territoires de diasporas," L'Espace Géographique, vol. 23, no. 1 (1994), p. 5-18; Ridha Kéfi, "L'ombre de Ben
Laden," Jeune Afrique, no. 2154 (2002), p. 30.

40

الهادي التيمومي ،النشاط الصهيوين بتونس بني  1897و ،1948تقديم محمود درويش (صفاقس :التعاضدية العمالية للطباعة والنرش ،)1982 ،ص .27
Sand, p. 10.
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وثائق االسرتعاء بحسب املتقبلني .وكانت تستجيب لفاعليها من جهة ،وتجد معارضني اعرتضوا عىل وجودها ولم يعرتفوا برشعيتها .ومهما

يكن األمر ،تفرعت عن بعض رسوم الوقف اإلباضية العرفية رسوم وقف مكتوبة وفقًا لعلم الشهادة يف املدرسة الفقهية املالكية.

تجاذبا ،وأصبح الوقف
اجتمعت يف وثائق االسرتعاء أطراف اجتماعية كانت لها انتماءات فكرية ومذهبية مختلفة .وكانت تتحمل
ً

تبعا لذلك أداة لتحقيق أغراض مختلفة ومتباينة .وصاحبت كتابة وثائق االسرتعاء قيم ومعايري وآليات فقهية ،منها ما يعود إىل العرف
ً

والعادة اإلباضية ،ومنها ما يرجع إىل علم الشهادة يف املدرسة الفقهية املالكية.

لم تكن وثائق االسرتعاء ُتعيد إنتاج الوقف اإلبايض العريف والتقليدي الرصف ،وال الوقف املاليك برشوطه الفقهية الصارمة .وكانت

ومذهبيا .وم ّثلت يف نهاية املطاف وثائق وفاق بني أطراف اجتماعية
فكريا
عبارة عن إنتاج رسوم وقف مختلط ومشرتك بني أطراف متباينة
ً
ً

متداخلة إباضية ومالكية ،ولم تكن محل رصاع مثلما كانت الحالة السابقة بني تلك الطوائف .وأنتجت وثائق االسرتعاء بتواطؤ بني

وبعيدا من املخزن والسلطة املركزية
محليا
"جماعة املصلني" يف بعض املساجد والجوامع اإلباضية والقايض املاليك يف جربة .وكان املنتج
ً
ً
وما تعنيه من طابع شمويل.

كان اإلباضيون ينتظرون من وثائق االسرتعاء املحافظة عىل أمالك الوقف يف عالقة بالذاكرة الجماعوية وباملمارسات الوقفية

العرفية ،وكانوا ينتظرون إضفاء رشعية عىل أمالك الوقف من دون التفريط يف بعض جوانب الظل ألمالك أوقافهم .وكانوا يعملون عىل
جماعويا ،تحتكر "جماعة املصلني" الترصف فيه.
داخليا
إبقاء وجودها شأ ًنا
ً
ً

وخصوصا القرن التاسع عرش ،حني أصبحت هياكل النفوذ املحيل ضعيفة،
ُأنشئت وثائق االسرتعاء يف ظرفية القرن الثامن عرش،
ً

عي من املخزن
بل وقع القضاء عىل أعىل هرمها املتمثل يف شيخ جربة يف عامي  1743و 1744وتحويل الجزيرة إىل قيادة ،وكان القايد ُي َّ
ويع َزل بأمر.
بموجب أمر تعينيُ ،

ً
ومهمشً ا ،ال تنسحب مهماته عىل املجموعات
معزول
بقي القايض املاليك يف جربة منذ تعيني ابن ناجي عىل دائرة قضاء جربة،
ّ

اإلباضية .وكان لهؤالء جهازهم القضايئ الخاص وقيمهم وقوانينهم وفتاواهم .وكسب القضاء املاليك يف جربة القوة والفعل منذ أن
أصبحت جربة قيادةً ،و َقوي عود املؤسسات املخزنية يف صيغتها املحلية ،بما فيها مؤسسة القايض املاليك ذاته.

فقد اإلباضيون من خالل كتابة وثائق االسرتعاء العالقة االجتماعية( ،((4ففرطوا يف املؤسسات الضامنة للفعل والفعل القضايئ عىل

ّ
نحو خاص.
وتمكنوا يف املقابل من إنقاذ الرابطة االجتماعية( ((4صلب املؤسسة الدينية بتوظيف الوقف اإلبايض .وبقي الترصف يف الوقف

عاما ،كما كان يف السابق .ويف املقابل ،أمكن القايض املاليك فرض اعرتاف اإلباضية بسلطته عىل كامل
يحتكر من جانبهم
احتكارا ً
ً
ً
معمول بها يف املدرسة الفقهية املالكية .وتعرضت بعض وثائق االسرتعاء
عي عليها ،وتنازل عن بعض القيم التي كان
الدائرة القضائية املُ ّ
لطعون من أطراف مختلفة من بينها أصحاب اإلفتاء وغريهم يف البالد.

شارك يف إنتاج وثائق االسرتعاء من دون شك فاعلون اجتماعيون من انتماءات فكرية ومذهبية مختلفة ،وحققت تلك األطراف

ً
شكل من الوفاق يف ما بينها ،فتنازل كل منها عن جزء من قيمه وآليات عمله .وم ّثل النطاق املحيل مجال تلك التحوالت .وبالرجوع إىل

تم إثارة الكثري من القوادح التي كان الهدف
وثيقة اسرتعاء جامع الشيخ اإلبايض الوهبي الكائن يف حومة القشعيني بجربة ،نالحظ أنه ّ
منها هو إبطال وثائق االسرتعاء وعدم العمل بها.

Guy Bajoit, "Le Concept de relation sociale," Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 5, no. 1 (Octobre 2009). p. 51.
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مناهضا إلنتاج وثائق االسرتعاء .وقد ال نعرف من
نشأ اتجاه صلب املجال املحيل ،كان له امتداد عىل املستوى املركزي ،وقد كان
ً

الذي طعن يف صحة الوثيقة املذكورة ،لكننا نعلم أنها كانت "أمانة الشيخ سيدي إبراهيم بن محمد الجمني" املاليك .وقد يرجع تأسيس

العائلة إىل الجد إبراهيم الجمني مؤسس املدرسة الجمنية املالكية يف حومة السوق .ووجدت قوى محلية ،وكذلك عىل مستوى املركز

كانت تسعى إللغاء أوقاف اإلباضية وعدم إضفاء الرشعية عليها .وقد تكون تلك القوى ال تريد الوفاق الذي تم من خالل إبرام وثائق
أيضا
االسرتعاء بني "جماعة املصلني" والجهاز القضايئ،
رافضا الوفاق ً
وخصوصا قايض املالكية يف الجزيرة .وكان الشق ذاته الذي كان ً
ً
كليا وال يشء غري ذلك .وانخرط يف هذا االتجاه املفتي املاليك واملفتي
ً
رافضا التعايش واالختالف ،وكانت غايته أن يعيد املحيل ً
إنتاجا ً
املاليك الثاين يف الحارضة.

أقر الوفاق الحاصل بني "جماعة املصلني" والقايض املاليك يف جربة ،من خالل كتابة وثائق االسرتعاء ،عدم إلغاء الطوائف.
ّ

وحافظ أعضاء جماعة املصلني ،ومن خلفهم املصلون عىل هويتهم اإلباضية .وأنتجت وثائق االسرتعاء من بني النتائج أن اإلباضية
الوهبية تمسكوا بعالقة الجماعة باملصلني ،أي باملجموعة ،فنقول "جماعة املصلني" التي ترتبط برتاب الحومة .ويف املقابل ،أكدت
اإلباضية املستاوة عالقة الجماعة باملكان ،فنقول "جماعة الجامع" وهو بداية فقدان املؤسسة املسجدية ترابها التقليدي ملصلحة
مؤسسات الدولة .وكان ذلك من ضمن االختالف املسجل بني املجموعات اإلباضية يف الجزيرة.

خامتة
أنتجت رواية أصل اليهود ووثائق االسرتعاء لدى اإلباضية يف جربة يف إطار إزالة تشكيلة مجتمعية وإعادة بنائها يف فرتات تاريخية

متعددة ومختلفة ضمن إطار محيل .وشارك يف صياغتها فاعلون اجتماعيون ينتمون إىل فئات ينتسبون إىل منطقة طرفية وإىل أوساط
وخصوصا املالكية.
الس ّنية،
ً
سفىل أو دنيا يف الهرم املجتمعي الشمويل الذي كانت تهيمن عليه األطراف ُ

وأنشأ يهود الدفعة األوىل الحارة الصغرية التي شكلت "الغريبة" محور تنظيمها .وكانت الغاية منها املطالبة بالحق يف وضع األهلنة،

ورسمت "الغريبة" بوظائفها املختلفة (ومنها الحج) هوية ّ
وعرف
مكنت من االنتماء يف عالقة بغريية داخلية (يهود الدفعة الثانية)ّ .
ّ
ليحل محل تسميتها األصلية "ديغت" التي تقع يف وسط مبارش
اليهود الهجرة األوىل إىل مكان إقامتهم تحت عنوان الحارة الصغرية،
تراكما يف هوية "الغريبة" عن طريق النقل من اإلسالم املاليك الذي اكتسح الجزيرة ،وم ّثل غريية خارجية.
إبايض .وحقق اليهود
ً

أيضا يف ما فوق املحيل .وقامت القوى الصهيونية لضم يهود جربة لصنف الشتات يف العالم
استغلت رواية األصل لدى اليهود ً
وربطهم من دون وجه حق بفلسطني وإنشاء دولة مزعومة ُأطلق عليها اسم إرسائيل ،لجأ إليها جانب من يهود جربة بالفعل بعد تأسيسها
يف عام .1948

أنتجت وثائق االسرتعاء من جهة اإلباضيني يف إطار إعادة ّ
تشكل املجتمع املحيل .وم ّثلت وثائق وفاق انخرط يف إنشائها جزء من

وفرطوا يف املقابل يف العالقة االجتماعية القائمة عىل هرم املؤسسات،
اإلباضيني الذين تعاقدوا مع أعوان املخزن ،وعىل رأسهم القايضّ .
وتمسكوا من جهة أخرى بالرابطة االجتماعية القائمة عليها مساجدهم ،التي تعتمد عىل تطبيق الفقه اإلبايض والعادة الجماعوية.
ّ
وتمكنت املالكية يف املقابل عن طريق القايض املاليك من تمدد تراب الدولة ومجالها برشوط محلية ،وهو ما لم يكن ُيريض القوى

املساندة لوحدة تراب الدولة والفكر التي تقوم عليه.
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ساهمت الفئات االجتماعية املختلفة يف إقامة رشوط العقد املجتمعي الذي بني عليه العيش املشرتك يف مجتمع جزيرة جربة .وتبني

أن فكر الدولة الشمويل قد يتعارض مع ما يتماىش ومصالح الفئات االجتماعية املحلية.
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فتحي ليسري | Fathi Lisir

(((

مؤرخ الزمن الراهن يف العامل العريب ومعضلة املصادر
مالحظات عامة حول الحالتني التونسية والليبية
The Historian of Modernity in the Arab World and the Problem
of Sources: General Observations on Tunisia and Libya
نهتم يف هذه الدراسة بمقاربة إشكالية األصول املصدرية بالنسبة إىل مؤرخي الزمن الراهن  L'histoire immédiateيف البلدان العربية،

م ّتخذين من حال َتي تونس وليبيا نموذجني((( لتوضيح بعض عنارص هذه اإلشكالية .وس ُنعنى عىل وجه التحديد بأهم الصعوبات التي تحول
دون املتخصص يف تاريخ الزمن الراهن واإلفادة من هذه املصادر التي طرحت عليه تحديات ال قبل له وللمؤرخني العرب بها يف ما مىض.

كثريا عن مقاربات متخصيص الفرتات
تفيد اإلشارة منذ البداية إىل أن املقاربة املنهجية ملصادر تاريخ الزمن الراهن ال تختلف
ً

التاريخية األخرى ،من حيث إخضاع املادة املصدرية ،من موارد وأصول وما إليها ،إىل قواعد التحقيق والتدقيق املتعارف عليها يف

ً
مقارنة بمصادر الحقب التاريخية
البحث التاريخي نفسها .بيد أن خصيصة هذه املصادر تكمن يف طبيعتها من ناحية ،وحجمها الكبري
السابقة للزمن الراهن من ناحية أخرى؛ ذلك أن املادة التوثيقية لهذا العنوان اإلستوريوغرايف ليست قائمة كلها عىل املكتوب ،بل إن
مهما ،وهو ما ُيح ّتم
حضورا
هناك
متعاظما للسمعي واملريئ ،أو للصوت والصورة فيها .وبهذا تكون الوثيقة التاريخية قد ا ّتخذت ُب ً
عدا آخر ً
ً
ً

نسبيا ،ويطرح هذا كله عىل الباحث،
عىل املؤرخ التدرب والتمرس بطرائق معالجة واستغالل ،ومهارات مخصوصة بهذا املصدر الجديد ً
ٍ
تحديات أخرى جديدة ومغايرة يف كتابة التاريخ ،كتابة تكون جديرة بالصفة العلمية املنشودة.
يف اآلن نفسه،
ال مندوحة عن القول إن مثل هذه الرهانات تواجه الباحثني يف تاريخ الزمن الراهن يف العالم قاطبة ،وإن بدرجات ومستويات

جدا أحيا ًنا) ،لكن املؤرخ العريب عرضة – ربما أكرث من غريه – لطائفة من العراقيل واإلكراهات وحتى املثبطات
مختلفة (بل مختلفة ً

(اختزلناها هنا يف كلمة معضلة) سنسعى للتوقف عند بعض جوانبها.

قام عملنا يف هذه الدراسة عىل ثالثة عنارص كربى :اهتممنا يف العنرص األول بمشكلة نفاذ املؤرخ إىل املصادر األرشيفية "الطازجة"،

وعرضنا يف العنرص الثاين إلشكالية التعامل مع املصادر األرشيفية الشفوية وشهادات الفاعلني والشهود .وكان مدار الحديث يف العنرص

الثالث حول املصدر السمعي البرصي .وقبل هذا كله ،ارتأينا أن نقدم للدراسة بما يشبه املهاد النظري ،ك ّثفنا فيه القول يف شأن املصادر

وأسئلة املؤرخ ملا الستفهاماته من دور يف خلق املصدر.
1

أستاذ التاريخ املعارص والراهن بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة صفاقس ،تونس.

Professor of modern and contemporary history at the Faculty of Arts and Humanities, Sfax, Tunisia.

تخينا هذين النموذجني ملعرفتنا النسبية بالتاريخ املعارص والراهن لهذين القطرين من ناحية ،وملا يعرتض الباحث يف تخصص تاريخ الزمن الراهن من تحديات
2
ّ
يف تحصيل مادته املصدرية وجمعها ،من ناحية أخرى .وعىل الرغم من اختالف تجربة البلدين يف مجال البحث التاريخي ،اختالفات ال بأس بها ،فإن هاتني التجربتني
ال تخلوان من أوجه الشبه ،كما سنتبني ذلك الحقًا.
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أول :مالحظات ال بد منها
ً
 .1بصدد وضع مؤرخ الزمن الراهن يف البلدان العربية
جمة يف شق طريقه إىل املجال األكاديمي العريب(((،
ما زال الحقل اإلستوريوغرايف ،املسمى تاريخ الزمن الراهن ،يالقي صعوبات ّ

ومن ثم يف نحت مكانة له يف أقسام التاريخ ومراكز البحث يف الجامعات العربية ويف مقررات برامج التاريخ ،عىل الرغم من الحضور

الالفت ملثل هذا التاريخ يف مقررات التعليم الثانوي ،ويف كتب التاريخ املدرسية يف أهم البلدان العربية(((.

مجمل الكالم ،إن ّ
حظ هذا الحقل التخصيص يف مقررات التعليم العايل أقل ً
رفعة من التخصصات األخرى ،مثل التاريخ القديم

مصدرا
عاما من حظوة واهتمام ،باعتبارهما
والوسيط والحديث ،عىل الرغم مما يشهده تاريخ الزمن الراهن يف العالم منذ أكرث من أربعني ً
ً
رئيسا لفهم العالم املعارص واكتساب رشعية يف حقول البحث والتدريس الجامعيني ،وكذا مجايل النرش واإلعالم ومختلف الوسائط األخرى(((.
ً
يتشعب فيها القول بسبب ما أدخله من تجديدات
الحق أن هذا التخصص املخصوص يف الكتابة التاريخية من املسائل التي
ّ

وما أثاره (ويثريه) من مشكالت منهجية وإبستيمولوجية ،وهي قضايا لنئ خفت الجدل حولها يف الغرب((( ،فإن التحفظات حول

هذا الرضب من التأليف التاريخي ما زالت قوية يف الجامعات العربية((( ،عىل الرغم من تجدد املناهج يف العلوم االجتماعية يف الغرب

(من ثم يف العالم) ،حيث بقي قطاع عريض من املؤرخني العرب مشدو ًدا إىل املدرسة الوضعانية الرافضة التاريخ الساخن أو السائل

واملتخيل
واملصادر الشفوية وما تحيل إليه ،بل إن هناك من دأب يف تبخيس التجديدات اإلستوريوغرافية كلها يف شأن التاريخ والذاكرة
ّ
برمته((( .وكانت الزمة هؤالء الرافضني أن التاريخ ُيعنى بما جرى وانتهى ،وليس بما يجري.
والحارضانية ،وقبل هذا "التاريخ الجديد" ّ

رضبا من التدوين الهجني املراوح بني الكتابة
قد ُيفيد التذكري هنا أن معاريض تاريخ الزمن الراهن نظروا إىل هذا التخصص باعتباره ً

الصحافية والكتابة السياسية((( ،وتدوي ًنا يفتقر إىل الرصانة والعمق املطلوبني يف األعمال العلمية الخليقة بهذه الصفة؛ ألنه ،ببساطة،
هناك استثناءات مهمة يف هذا الخصوص ال بد من التنويه بها ،من ذلك إحداث ماجستري يف التاريخ الراهن يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط (املغرب) منذ
3
مطلع السنة الجامعية  .2011 /2010وكذلك اهتمام برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا بتاريخ الزمن الراهن .مع رضورة اإلشارة هنا إىل أن عزمي بشارة ،مدير
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،من املهتمني بتاريخ الزمن الراهن العريب ومن املشجعني عىل تناوله بالدرس وله يف هذا مؤلفات عدة.

تسنى لنا ّ
مهما للتاريخ القريب يف كتب بعض املستويات يف هذه املؤلفات
االطالع عىل جل الكتب املدرسية العربية يف الصفني اإلعدادي والثانوي ،والحظنا
4
حضورا ً
ً
رسميا حول املايض الخاص بكل بلد،
خطابا
البيداغوجية .من املعروف أن الكتاب املدريس – يف دول العالم كلها ويف البلدان العربية عىل وجه الخصوص – يم ّثل أداة تكرس
ً
ً
أي تصورا سياسيا ملن عىل رأس الحكم ،حول الرسدية الوطنية أو الرواية الوطنية .وغري ٍ
خاف أن من بيده السلطة هو الذي يحتكر إنتاج كتب التاريخ املدرسية ،كما يحتكر
ًّ
ً
ترويجها .ومن ثم جاءت عملية "تأميم التاريخ" ،ما يسهل طمس جوانب منه ال تتسق مع الفولقات  La Vulgateوال تنسجم معها.

5
Emmanuel Droit & Franz Reichherzer, "La Fin de l'histoire du temps présent telle que nous l'avons connue: Plaidoyer franco-allemand
pour l'abandon d'une singularité historiographique," Vingtième siècle: Revue d'histoire, vol. 2, no. 118 (2013), p. 122.

6
René Rémond, "Regard sur un siècle revisité," Cahiers d'histoire immédiate (Actes du colloque: bilan et perspectives de l'histoire
immédiate), no. 30-31 (2006/ 2007), p. 19.

7

عبد العزيز الطاهري" ،الشاهد واملؤرخ يف املغرب :رصاع أم تكامل؟" ،أسطور ،العدد ( 6تموز /يوليو  ،)2017ص .103

كثف املؤرخ وجيه كوثراين هذا كله حني كتب" :إن الدراسات التاريخية [العربية] املعارصة ما زالت تحمل يف قسمها األكرب حالة من البعد عن هموم الفلسفة وعلوم
8
كليا يف التوصل إىل تقرير 'الوقائع' و'الحقائق' وتمنح رصامة التقنية يف نقد هذه
ا
دور
واملصادر
الوثائق
مع
التعامل
يف
ا
منهج
تعطي
زالت
ما
أنها
كما
[]...
والفكر
االجتماع
ً
ً ً
الوثائق معنى مبالغًا فيه ملا ُتسميه 'املوضوعية' ،يف حني تشهد العلوم االجتماعية واأللسنية وتطور علم املعرفة مواقف تعيد النظر بمفهوم 'املوضوعية' وبأنماط 'الحتميات
املختلفة" .وجيه كوثراين ،الذاكرة والتاريخ يف القرن العرشين الطويل (بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،)2000 ،ص .85

من املؤرخني املرصيني املعروفني الذين عارضوا تاريخ الزمن الراهن ،نذكر يونان لبيب رزق وعاصم دسوقي ،صاحب املقولة الشهرية" :يبدأ التاريخ عندما تنتهي
9
ضمرة إىل وجوب تصحيح العالقة بني التاريخ والسياسة ،حيث ال يتحول هذا األخري إىل "حاشية" عىل منت السياسة ،هذا  -عىل كل حال  -ما فهمناه
م
إشارة
يف
السياسة"،
ُ
َ
من ترداد هذه املقولة.
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أن األحداث
ال يتوفّر عىل القواعد األساسية للبحث .ذلك أن الباحث يف الراهن يعاكس قاعدة أساسية يف البحث التاريخي ،قوامها ّ
املقفلة ( Les Evènements Closأو املنتهية) وحدها األقرب إىل املعرفة التاريخية .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن غياب املسافة

مطبات اإلقرارات الساخنة واالستنتاجات املتهافتة وأنصاف
الرضورية أو "املأمونة" بني الباحث وموضوعه من شأنه أن ُيسقط الباحث يف ّ

الحقائق ...إلخ ،هذا من دون الحديث – يضيف املناوئون للتاريخ الراهن – عن صعوبة النفاذ إىل املحفوظات األرشيفية الرسمية التي
ً
تضبطها قوانني تجعل ّ
مستحيل.
صعبا ،إن لم يكن
االطالع عليها قبل انرصام مدة زمنية معينة ً
أمرا ً

نوعا من "الغربة" أو
إن الحصار الذي ُضب عىل التاريخ الراهن يف الجامعات ومراكز البحث العربية جعل الباحثني فيه يعيشون ً

"العزلة القرسية"؛ بسبب الحجر الفكري واملعريف الذي فرض عىل املشتغلني يف التاريخ الجارية وقائعه ،حيث بدا هؤالء كالخارجني عن

الرسب األكاديمي العام ،إضافة إىل حالة االنحباس السيايس التي رانت عىل األقطار العربية
أعواما طويلة( .((1وهكذا عاىن مؤرخ الزمن
ً

الراهن التغييب املُضمر واإلقصاء غري املعلن ،وزاول بعض "العنيدين" هذا الحقل اإلستوريوغرايف بشكل فردي؛ ما جعل كتابتهم تر ُد

متفرقة معزولة ال ينتظمها باب أو مرشوع.

عىل العموم ،ثمة عزوف عن الكتابة يف التاريخ القريب يف املرشق العريب (باستثناء الحالة املرصية)ّ ،
ولعل مر ّد ذلك أو مر ّد جزء منه

إىل "التشبث بنظرة تقليدية قديمة إىل علم التاريخ وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرى"(.((1

ّ
تشكل بلدان املغرب العريب الثالثة :املغرب( ((1والجزائر( ((1وتونس( ((1استثناءات الفتة يف هذا الصدد ،عىل الرغم من أن الحقل

اإلستوريوغرايف املُسمى تاريخ الزمن الراهن يشق طريقه إىل "الرشعية" و"االعرتاف األكاديمي" بيشء من الصعوبة.

الحاصل من هذا كله ،هو أن مؤرخ الزمن الراهن يف البلدان العربية ال يعاين "نظرة الدونية" ملشغله البحثي ،وتبخيس إنتاجه

أيضا نهب إلكراهات أخرى ،تأيت عىل رأسها معضلة املادة املصدرية مكتوبة كانت أم شفوية ،أو سمعية برصية ،بيد أن
فحسب ،بل إنه ً

املدونة املصدرية املُنتقاة بعناية ،تبقى رهينة أسئلة املؤرخ يك ُتستغل
التقنية التوثيقية ليست كل يشء يف العملية التأريخية ،ذلك أن ّ
مادتها االستغالل األمثل مثلما يأمل املؤرخون.

 .2ال وجود للمصادر من دون أسئلة املؤرخ
يؤدي سؤال املؤرخ ،من منظور إبستيمولوجي ،وظيفة أساسية (باملعنى األصيل للكلمة) ،فهو ،أي السؤال ،يؤسس املوضوع

التاريخي ويشكله .ومن هنا تأيت أهمية ورضورة طرح مثل هذا السؤال .ولنا هنا ثالث مالحظات:

ال مناص من التأكيد هنا أن تاريخ الزمن الراهن هو يف جانب كبري منه ،تاريخ سيايس ،وهذا ما ح ّتم عىل املؤرخ التفاعل مع االستعماالت السياسية للمايض
10
واالستخدامات العمومية للتاريخ ,بحيث أصبح التاريخ محل رهانات سياسية كبرية.
11

وجيه كوثراين ،تاريخ التاريخ :اتجاهات – مدارس – مناهج (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .400

حظي تاريخ الزمن الراهن يف املغرب باهتمام ال بأس به ،ومرد ذلك ما عاشه املغرب يف عهد امللك محمد السادس من ظروف سياسية اتسمت باتساع هامش
12
الحريات ،ومن آيات ذلك سياق "العدالة االنتقالية" وما كرسته من أعمال "هيئة اإلنصاف واملصالحة" من ظروف سمحت باقرتاب "املؤرخ من الشاهد" ومن ثم النبش يف
املايض املسكوت عنه أو املغيب ،ينظر عىل سبيل الذكر ال الحرص :خالد طحطح" ،تاريخ الزمن الراهن :السياق واإلشكاليات" ،أسطور ،العدد ( 2تموز /يوليو  ،)2015ص 15؛

Benjamin Stora, "Les Enjeux et les difficultés d'écriture de l'histoire immédiate au Maghreb," Bulletin de l'IHTP, no. 75 (Juin 2000), accessed
on 4/11/2019, at: https://bit.ly/384B4yZ

يمكن الباحث أن ّ
يطلع عىل موقع الباحث الفرنيس غي بارفيي  Guy Pervilléبشأن تاريخ الزمن الراهن يف الجزائر :نشوؤه ،مصادره ،إضافاته ،فاعلون من أجيال
13
املثقفني وحدوده ،يفhttps://bit.ly/2NJdEXk :
يشق طريقه يف مضمار كتابة تاريخ الزمن الراهن يف تونس بشكل وئيد ،لكن أكيد .وكانت الريادة يف هذا املضمار للهادي التيمومي وحسني رؤوف
 14بدأ القلم التاريخي ُ
حمزة وعمرية الصغري وعلية العالين وعبد الجليل بوقرة وغريهم كرث.
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مدونة مصدرية من أجل تناول إشكالية ما ال يعدو أن يكون مرحلة ،سوى مرحلة ،ضمن عمل املؤرخ .ذلك أن التاريخ
 .أإن بناء ّ
ال ُيعرف بموضوعه أو بوثائقه ،إنما باألسئلة التي يطرحها املؤرخ؛ إذ ال تاريخ من دون أسئلة ،وتم ّثل هذه األسئلة عماد البناء

التاريخي ،وهي التي تؤسس يف النهاية املوضوع التاريخي .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإن الوثيقة أو املصدر (إذا نحن
برو حني يقول" :ليس هناك وثيقة
أردنا الدقة) ال يصنعان التاريخ .ومن الخطل يف الرأي اعتقاد ذلك .ونحن عىل رأي أنطون ُ

يف غياب املؤرخ .ذلك أن سؤال الباحث هو الذي يرتقي بآثار املايض إىل مرتبة املصادر والوثائق( ،((1فصناعة التاريخ إ ًذا تتمثل

أو تتحدد قبل كل يشء آخر يف كيفية طرح األسئلة عىل املايض ويف استكشاف املصادر التي تسمح باإلجابة عن تلك األسئلة.

تبدأ "مبادرة املؤرخ"  ،L'initiative de l'historienيف رأي هرني مونيو  ،Henri Moniotانطال ًقا من املصادر بالذات؛ إذ ال يشء
مفيدا،
أثرا  Traceبطبيعته" ،قبل أن تنبهه [املؤرخ] استعداداته الذهنية وخلفيته التاريخية وأسئلته إىل ما يمكن أن يكون ً
يعترب ً

وهو ما يجعله يكتسب صفة املصدر"(.((1

.بنُجمل الكالم ،فنقول :إن التاريخ هو نمط من املعارف بوساطة آثار ومخلفات وعن طريقها .وتكتسب هذه املخ ّلفات صفة
املصادر عندما ُتخضع ملساءالت املؤرخ .وبمعنى ما ،فإن قيمة ما ُيكتب من "تاريخ" أو تأليف تاريخي هو من قيمة أسئلة

مؤرخً ا يك يتس ّنى له طرح "األسئلة التاريخية"(.((1
املؤرخ .لكن يقول أنطون برو ينبغي أن يكون املرء ّ

معينة.
.جيرتتب عىل "أولوية"  Primatالسؤال عن الوثيقة أو املصدر أمران :األول ،ال يمكن الباحث تقديم قراءة نهائية لوثيقة ّ

ذلك أنه يستحيل عىل املؤرخ استنفاد ما تنطوي عليه وثائقه مهما أويت من فطنة ونباهة وبراعة يف قراءتها ّ
وفك شيفراتها.
والثاين ،إمكان عودة الباحث إىل اكتناه تلك الوثائق من خالل أسئلة أخرى مبتكرة ،أي جديدة ،أو باستنطاقها بطريقة أخرى.
واألمثلة عىل هذا أكرث من أن ُتحىص.

فس كيف أن األسئلة الجديدة ،أو تجديد املساءالت،
إن العالقة الوطيدة بني السؤال والوثيقة وطريقة معالجتها هي التي ُت ّ

ُتفيض أو تقود إىل تجدد الطرائق
واملدونات التوثيقية(.((1
ّ

املدونات الوثائقية و"العدة" املنهجية ال تني عن االغتناء من أجل اإلجابة عن األسئلة واالستفهامات الجديدة،
 .دإذا كانت
ّ
فال مندوحة عن التذكري بأن "الوثيقة ال تحتمل تعريفًا
نهائيا ،أي مرة واحدة وإىل األبد"( ،((1لكنها ،أي الوثيقة ،تتواءم مع كل
ً
معينة.
حقبة أو زمن وفق محامل القراءة أو التعبري الخاصة بكل فرتة ،أو بكل حضارة ّ

أجزاء من الحقيقة الحالية من خالل اإلشارة إىل مصادرها أو
الحق أن املؤرخ ،وهو يطرح أسئلته الجديدة ،يكون قد أنشأ أو وفّر
ً

فضلوا اآلثار املكتوبة ،فإن باحثي القرن العرشين ركزوا عىل
مخ ّلفاتها ،أي إىل وثائقها( .((2فإذا كان مؤرخو القرن التاسع عرش قد ّ

الحفريات األركيولوجية لإلجابة عن أسئلة التاريخ يف شأن الحياة املادية ،واهتموا بالطقوس والعادات والرموز واالحتفاليات من

18

Antoine Prost, Douze leçons sur l'histoire (Paris: Seuil, 1996), p. 81.

15

Henri Moniot, Didactique de l'histoire, Collection Perspectives didactiques (Paris: Nathan, 1993), p. 49.

16

Prost, p. 80.

17

لالستزادة يف شأن هذه الجوانب املهمة ،يمكن العودة إىل املؤ َلف /املرجع ( 3أجزاء) الذي أرشف عليه جاك لوغوف وبيار نورا يف:

Jacques le Goff & Pierre Nora, Faire l'histoire, Tome 1: nouveaux problèmes, Tome 2: Nouvelles approches, Tome 3: Nouveaux objectifs, Série
Bibliothèque des histoires (Paris: Gallimard, 1974).
Pierre Vayssière, "Nature et fonctions du document d'histoire immédiate," Cahier d'histoire immédiate, no. 29 (2006), p. 57.

19

Prost, p. 83.

20
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تحولت التماثيل والرضائح واملعالم األثرية إىل وثائق .أما الوثائق املكتوبة
أجل فهم املمارسات االجتماعية والثقافية .وهكذا ّ
التي تعرضت للقدح يف "قدسيتها"(ُ ،((2
خضعت إىل أسئلة جديدة يك "تبوح" بغري ما كانت تزعم أنه مضمونها الحقيقي،
فأ
ْ
ّ
(((2
معينة
وذلك بفضل املقاربة اللسانية واإلحصاءات املعجمية التي ُت ّ
سهل عملية بناء الطريقة التي عاش بها الناس حوادث ّ
من حيواتهم .وهذا ما يفرس ملاذا وضع الباحث يف تاريخ الزمن الراهن دراسة ظاهرة التمثالت  Les Représentationsيف قلب

استقصاءاته( .((2يف هذا اإلطار ،وضمن هذه اإلحداثياتُ ،يمكننا مقاربة إشكالية معضلة املصادر بالنسبة إىل مؤرخ الزمن الراهن
يف البلدان العربية ،وسنبدأ بمسألة األرشيف ،وما أدراك ما األرشيف.

ثانيًا :صعوبة النفاذ إىل املصادر األرشيفية أو "التعلّة املتجاوزة"
 .1بصدد "اعرتاض" جرى تجاوزه نسبيًا

تأيت مسألة ّ
تعذر ّ
االطالع عىل املصادر األرشيفية عىل رأس القرائن والتحفّظات املنهجية التي يرفعها املعارضون لتاريخ الزمن

ّ
والحط من قيمة نتائجه واستخالصاته(.((2
الراهن ،للطعن يف جدواه،

نسبيا ،لكن بطريقة ناجعة وفاعلة؛ إذ أكدت التجربة يف الغرب أن عدم ّ
تمكن الباحث من
الواقع أن هذا التحفظ جرى تجاوزه ولو ً

النفاذ إىل األرصدة الوثائقية التي تنظم عملية ّ
ثم عدم توظيفه املصادر األرشيفية
االطالع عليها قوانني وترتيبات خاصة بكل بلد (ومن ّ

يف بحوثه) ،ما عاد يم ّثل عائقًا دون كتابة هذا الرضب من التاريخ .وتفصيل بعض ذلك كما ييل:

مدونة مؤرخ الزمن الراهن ،ومن ثم فإنها تفقد صفة التميز من أشكال املصادر
 .أإن الوثائق األرشيفية ليست املصدر الوحيد يف ّ
األخرى ،مثل الصحافة واملصادر الشفوية واملذكرات واملصادر السمعية البرصية .هذا من دون الحديث عن أن مؤرخ الزمن
محروما بتا ًتا من األرشيفات ،ذلك أن يف إمكانه الحصول عىل ترخيص استثنايئ من أجل ّ
االطالع عىل املحفوظات
الراهن ليس
ً

معينة (وأصبح هذا الرضب من الرتاخيص يسند بسخاء يف الغرب)( ،((2إضافة إىل األرشيفات
األرشيفية املحددة بفرتة زمنية ّ

ً
فضل
الخاصة وأرشيفات املؤسسات  Les Fondationsوالنقابات واألحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات املجتمع املدين،

واملدونات وكل ما باتت تتيحه اإلنرتنت من فيض من املعلومات
عن املنشورات واإلحصاءات الرسمية ومواقع الهيئات الرسمية
ّ

والبيانات ،كما هو معلوم.

بدأ هذا القدح عىل نحو مكشوف يف أحد أعداد مجلة الحوليات املعروفة ،يف ترشين الثاين /نوفمرب – كانون األول /ديسمرب  .1989ثم جاء مقال املؤرخ كارلو غنزبرغ
21
 Carlo Ginzburgيف صحيفة لوموند ،يف  19كانون الثاين /يناير  1990ليطعن عل ًنا يف قدسية األرشيف ويف القيمة املبالغ فيها لوثائقه .استمع إليه يقول" :إن الثقة الوضعانية
 La Confiance Positivisteالتي أتاحت للمؤرخني خلط وتحريك مصادر متنافرة (سالسل أسعار ،وإحصاءات ،وقوائم جرد ،ووصايا  ...إلخ) ،باعتبارها نوافذ تفتح عىل
الحقيقة ،تزعزعت اليوم وعىل نحو جدي [ ]...لقد كان ثمة ما يشبه االتفاق عىل أن املصادر يمكن أن تكون كاذبة أو ناقصة ،فيها ثغرات وفجوات ،لكن مطابقتها
الجوهرية للواقع لم تكن موضع سؤال .إن هذا االتفاق الضمني تزعزع اليوم وظهر وعي بأن املصادر ذاتها مبنية ،وأن من املستحيل أخذ املوضوع واملقياس واألنماط
التحليلية واالسرتاتيجيات الرسدية باعتبارها معطيات .إن ما يجب التذكري به هو أن املصادر يجب أن ينظر إليها 'بعكس الضوء' ،وأن ُتحلل ً
أول وقبل كل يشء بوصفها
وثائق مبنية وفق قوانني مخصوصة ولغات مخصوصة"ً ،Le Monde, 19/1/1990 .
نقل عن.Vayssière, p. 57 :
Prost, p. 83.

22

Jean-François Soulet, L'Histoire immédiate: Historiographie, sources et méthodes, Collection U (Paris: Armand Colin, 2009), pp. 49-50.

23

24 Jean-François Soulet & Sylviane Guinle-Lorinet, Précis d'histoire immédiate: Le Monde depuis la fin des années 60, Collection U (Paris:
Armand Colin, 1989), p. 16.

25

كتب فيليب بواريي يف هذا الصدد" :أصبحت هذه الرتاخيص تسند بسخاء ما مكن املؤرخني من الوصول إىل الوثائق املكتوبة قبل اآلجال القانونية" ،ينظر:

Philippe Poirrier, Aborder l'histoire, Collection Memo (Paris: Seuil, 2000), p. 65.
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(نسبيا) عن األرشيف باملصادر الشفوية من أفواه الفاعلني ،بطريقة مبارشة وغري
.بأصبح يف إمكان مؤرخ الزمن الراهن االستعاضة
ً
وسي الحيوات التي راجت سوقها يف األعوام األخرية عىل نحو غري مسبوق .وهكذا،
مبارشة ،وبما يرد يف املذكرات
والسي الذاتية َ
َ

ً
ممثل يف الفاعل أو الشاهد ،وهو يف هذا يتميز من مؤرخي الحقب التاريخية األخرى
فإن يف وسع املؤرخ إقامة حوار مع مصدره،

ويتمايز عنهم يف اآلن نفسه.

يثور معرفة الباحث ،عىل نحو عميق وملحوظ ،وهو
.جليس بالرضورة أن تكشف الوثائق األرشيفية البكر عن الجديد والخطر ما ّ
معي .ونكتفي هنا بإيراد مقتبس مما كتبه املؤرخ الفرنيس جان-جاك بيكري  Jean-Jacques Beckerيف هذا
يشتغل بموضوع ّ

جدا" :ليس من املؤكد أن تنجيل األرشيفات يف أثر فتحها أمام العموم ،بعد
كرسه لتاريخ فرنسا املعارص ً
الصدد ضمن خاتمة كتاب ّ

عديد األعوام عن الكثري من الجديد ،بما أن الفاعلني أصبحوا يعتقدون أنه من األكيد بالنسبة إليهم عرض ذكرياتهم ووثائقهم

للجمهور العريض .وبما أن الجرائد ،بوساطة التقنية االستقصائية ،نجحت يف فك ألغاز عديد الحوادث وإلقاء األضواء عىل

سلوك فاعليها .إن ما يمكن أن نجهله هو يف الغالب ثانوي بالنسبة إىل السريورة التاريخية"(.((2

إضافة إىل هذا كله ،فإن معرفة خلفيات األحداث والوقائع وتفصيالتها تزايدت اليوم عىل نحو هائل ،كما أملح إىل هذا تيمويت

كارتون أتش  ،Timoty Garton Ashالكاتب واألستاذ يف جامعة ستانفور؛ إذ لفت انتباه املؤرخني إىل مسألة بالغة األهمية بشأن الوثائق،
دون يف األوساط السياسية والدبلوماسية "عىل الورق" تق ّلص اليوم إىل حد بعيد ،وبناء عليه ،فإن عىل الباحثني واملؤرخني
مفادها أن ما ُي ّ

أن يهتموا بتسجيالت الهاتف ،وأن يقرؤوا الربيد اإللكرتوين .والخالصة الصافية أن وسائل االتصال الحديثة أحدثت "ثورة" يف مجال
تحصيل املعلومة واستقصائها بالنسبة إىل املؤرخ(.((2

ال يمكننا أن نغفل ،إضافة إىل هذا كله ،عن ذكر حدث آخر "قلب مهنة املؤرخ عىل نحو عميق"( ،((2بإدخاله ثورة يف مجال النفاذ إىل

األرشيفات الرسية من دون وساطة املؤسسات األرشيفية ،أال وهو ترسيبات ويكيليكس Wikileaks

(((2

التي أفاد منها املؤرخون ،لكنها

طرحت يف املقابل عىل املؤرخ تحديات جديدة ال عهد له بها جراء فيض الوثائق الرسية املهمة التي غمرتهم بها الترسيبات املذكورة(.((3

كبريا
تقدما ً
كان يف اإلمكان أن نسرتسل يف الحديث عن مصادر أخرى مهمة ،فنتحدث عن إضافات الصحافة املهمة (التي حققت ً

يف األعوام األخرية يف املجال االستقصايئ) واإلنرتنت والرقمنة( ،((3لكننا قرصنا الحديث عىل أمثلة ممثلة؛ ألن تحليلنا ينهض يف اإلجمال
من دون التفصيل الدقيق.

26 Jean–Jacques Becker & Pascal Ory, Crise et alternances (1974–1995): La Nouvelle histoire de la France contemporaine, Collection Points
Histoire (Paris: Seuil, 1998), pp. 7-8.

27

فتحي ليسري ،تاريخ الزمن الراهن :عندما يطرق املؤرخ باب الحارض (صفاقس :دار محمد عيل؛ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس ،)2012 ،ص .77

28 François Durpaine, "L'Histoire à l'ère de Wikileaks: De la tyrannie du secret au fanatisme de la transparence," Bulletin de l'Institut Pierre
Renouvin, vol. 2, no. 36 (2012), p. 113.

التاريخية"،
"تحديات الوثيقة
يف هذا املجال ينظر الفصل الخاص الذي أعده جمال باروت والذي يناقش فيه املفهوم التقليدي للوثيقة وتجاوزه :جمال باروت،
29
ّ
ّ
يف :مجموعة مؤلفني ،ظاهرة ويكيليكس :جدل اإلعالم والسياسة بني االفرتايض والواقعي ،هدى حوا (محررة) (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2012 ،
أيضا
30
من بني هذه التحديات ،نذكر فهرسة البيانات وترتيبها وتبويبها .وكانت هذه الجوانب التقنية كلها يف السابق من مشموالت املتخصصني يف األرشفة .وهناك ً
رهان آخر ُيضاف إىل هذا التحدي الكمي ،ويتمثل يف تحري مصادر املعلومات خشية السقوط يف مطب التالعب واملغالطة .ينظر.Ibid., p. 122 :

31
Franziska Heïmbarger & Emilien Ruitz, "Faire l'histoire à l'ère du numérique: Retours d'expériences," Revue d'histoire moderne et
contemporaine, vol. 5, no. 58 (4 bis) (2011), pp. 70-89.
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 .2مؤرخ الزمن الراهن يف البلدان العربية
كيف حاول املؤرخ العريب تفادي نقص املادة األرشيفية أو انعدامها من ناحية ،والتعويض عن هذا النقص من ناحية أخرى؟
الحقيقة أن لحرص الباحثني عىل اإلفادة من هذا النوع من املصادر ما يربره تمام التربير؛ إذ هي يف نظرهم أعىل قيمة ألنها "تركت

من دون قصد  .Des Témoignages Involontairesولم يكن الغرض من صنعها خدمة أي هدف بما يف ذلك اإلعالم ،هذا عىل خالف
ثارة ،شأن املصادر الشفوية ،كما سنعرض لذلك يف حينه.
املصادر املُ َ

وتدبرها اليومي وغري اليومي ،فإنها
لنئ اختلفت دور املحفوظات األرشيفية العربية بعض اليشء من حيث تنظيمها وقوانينها
ّ

وحرضت املؤرخني يف اآلن
تتفق كلها
تقريبا يف رصامتها مع مرتاديها من الباحثني ونحوهم ،حيث "حرمت" املؤرخ من مصادر طازجةّ ،
ً
مدوناتهم املصدرية ،فلجأ بعضهم إىل الرتميق  Le Bricolageالتوثيقي (ومثل هذه املمارسات
نفسه عىل التعويل عىل النفس خالل بناء ّ

جزئيا أو ك ّل ًيا ،مما
موجود يف الغرب ً
أيضا وإن بنسب قليلة)ّ ،
وخي بعضهم اآلخر توخي أسلوب الوساطات والشفاعات للظفر بمبتغاهً ،

(((3
خاليا من الدعامة والسند ،فإننا سنتوقف هنيهة عند الحالة التونسية
حيز كهذا  .وحتى ال يأيت كالمنا ً
ال حاجة بنا إىل اإلفاضة فيها يف ّ

مع تقديم اإليضاحات الالزمة يف هذا الصدد.

ينظم االطالع عىل أرصدة محفوظات األرشيف العام يف تونس
قانون مؤرخ يف  2آب /أغسطس  ((3(1988حدد النفاذ إىل الوثائق
ٌ

عاما بالنسبة إىل صنف آخر من األصول الوثائقية(.((3
معينة من األرصدة ،وً 60
بـ ً 30
عاما بالنسبة إىل نوعية ّ

نوعا من املرونة يف تطبيقه ،حني أشار يف فصليه السابع عرش والثامن عرش إىل إمكان حصول الباحثني
تضمن هذا القانون ً
ّ

عىل "تراخيص استثنائية" تتيح لهم ّ
االطالع عىل األرشيف العام قبل انرصام اآلجال املنصوص عليها بالفصلني الخامس عرش

والسادس عرش(.((3

عىل أنه من تمام الحق القول هنا إن عدم استفادة الباحثني من تسهيالت الفصلني الخامس عرش والسادس عرش ،مر ّده إىل

ً
بريوقراطيا" ،وهذا ما تنفيه الهياكل
"تعطيل
أمرين :يتعلق األول بما يطلق عليه عبارة "تسويف" من املصالح اإلدارية أو "مماطلة" أو
ً

خصوصا
القيمة عىل األرشيف( .((3أما األمر الثاين ،فيتصل "بخيبة" الذين يظفرون بالرتاخيص وال يجدون ضا ّلتهم يف ما يبحثون عنه،
ً
ّ
أولئك الذين يريدون النبش يف وثائق الدفاع والشؤون الداخلية .هذا إضافة إىل "هزال" بعض الحافظات األرشيفية وعدم احتوائها عىل
(((3
ويرجعون ذلك
ويطلق عىل أرصدة
بيانات مهمةُ ،
أساسا إىل عمليات الفرز واإلتالف التي تسبق إيداع الوثائق يف األرشيف الوطني ُ .
ً

املؤسسات الرسمية اسم املصادر املتاحة  Les Sources Disponiblesوتكون وثائق هذه املصادر نتيجة عملية طرح ،Soustraction
تكون كاآليت :الوثائق املنتجة – الوثائق املُ ْت َلفَة(.((3

32

ُتعد هذه ممارسات وأساليب من األشياء املسكوت عنها يف الوسط الجامعي ،لكنها معروفة ومنترشة مثل "الرس الذائع" .Secret De Polichinelle

34

املرجع نفسه ،الفصالن  15و.16

"قانون عدد  95لسنة  ،1988املؤرخ يف  2أوت  1988يتعلق باألرشيف" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،السنة  ،131العدد  2 ،52آب /أغسطس ،1988
33
ص .1093-1091

35
36

37

املرجع نفسه.

يرجع القيمون عىل األرشيف تلك املشكالت إىل سوء فهم للقانون من لدن طالبي الرتاخيص القانونية.
ُينظر :الفصالن العارش والثاين عرش من قانون األرشيف لسنة .1988

Sources produites – Sources détruites.
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ييمم الباحثون التونسيون شطر
غالبا ما تضطر هذه الظروف الصعبة الباحث إىل الرتحال والسؤال بح ًثا عن ضا ّلته .وعادة ما ّ
ً

فرنسا ،حيث القيود عىل األرشيف أقل رصامة(.((3

كثريا يف تفصيالت "الهالة" التي أحاطت بها املدرسة الوضعانية الوثيقة األرشيفية املكتوبة ،نقول إنه بات معرو ًفا
من دون التطوح ً

اليوم يف األوساط األكاديمية أن املبدأ األول الذي يحكم عملية بناء املدونة املصدرية للمؤرخ هو ذاك القائل إن املصدر غري ٍ
كاف يف حد
ّ

ذاته أو بنفسه .ذلك أن املصادر األرشيفية يف غالبيتها مصادر إدارية تحمل "آثار" املؤسسة التي أنتجتها .وفوق هذا ،فإن أرصدة الوثائق
نوع من الظالل(.((4
هذه جزئية ومبتورة ومج ّزأة وغري مكتملة ،بل يكتنف ظروف تنظيمها وترتيبها ٌ

لزاما عىل الباحث سد ثغرات وثائق األرشيف الرسمي وفجواته باللجوء إىل مصادر
نتيجة لجملة هذه األسباب ،ولغريها ،يصبح ً

أخرى ،مثل اللسانيات والسيميولوجيا ّ
شح املادة
لفك شيفرات تلك املصادر والكشف عن معمياتها .وهذا معناه يف نهاية التحليل أن ّ
يتحول،
املصدرية حي ًنا ،وعدم اكتمالها حي ًنا آخرُ ،يرغم الباحث عىل مزاولة تقاطع االختصاصات  ،L'interdisciplinaritéوهذا ما يجعله
ّ

شأنه شأن مؤرخي باقي االختصاصات األخرى ،إىل مهتم بكل التفاصيل التي تخدم بحثه .معنى هذا أن املؤرخ ال يستخف بأي يشء

وهو يجمع مادة بحثه إن كان اليشء يساعده يف فهم ما استغلق عليه ،ألن أضأل األشياء وأحقرها "لدى النظرة األوىل ،قد تغدو بعد

أشد خطورة وأغناها باملعلومات ،والحجر الذي يرذله البناؤون قد يصري رأس الزاوية"(.((4
التحقيق ّ

ثالثًا :صعوبة اإلفادة من املصادر الشفوية
املقصود باملصادر الشفوية هنا كل ما ُحفظ يف املراكز األرشيفية العمومية أو الخاصة من شهادات شفوية ،إضافة إىل "أرشيفات

(((4
ً
مدو ًنا عىل هيئة مذكرات شخصية  ...إلخ.
الصدور" ،أي ما يصدر عن الفاعلني والشهود
ملفوظا ،عىل نحو مبارش أو ّ

إن اإلفادة من املصدر الشفوي أمر أسايس بالنسبة إىل املتخصص يف تاريخ الزمن الراهن ،وليس هذا الرضب من املصادر شي ًئا

(((4
مكونات جهد التجميع واللملمة .ومر ّد هذه الرضورة إىل أن التاريخ الراهن يف تعريفه العام
مهما من ّ
تكميليا بالنسبة إليه ؛ إذ غدا ّ
مكو ًنا ً
ً

هو "ذلك التاريخ الذي ُيكتب تحت مراقبة الفاعلني والشهود؛ إذ هو يف النهاية "تاريخ تحت املراقبة Une Histoire Sous Surveillance

فريو  ،Marc Ferroومن ثم اكتسبت الشهادة الشفوية خطورتها وأهميتها.
وفق عبارة مارك ّ

عاما للوثائق التونسية .هكذا أمكن عد ًدا من الباحثني التونسيني االطالع عىل أرشيف سفارة فرنسا يف تونس املحفوظ يف األرشيف الدبلومايس
 39حدد القانون الفرنيس ً 25
يف مدينة نانت  ،Nantesالذي يغطي الفرتة  ،1982-1881أي يشمل فرتة مهمة وحساسة من حكم دولة االستقالل .تتميز هذه الوثائق بالغنى والتنوع وغزارة البيانات يف شأن
مصدرا ال محيد منه لدراسة تاريخ الزمن الراهن لتونس ،ومن ثم يعترب عدم ّ
االطالع عليه نقيصة يف املادة املصدرية للباحث.
األوضاع الداخلية للبالد التونسية؛ ما يجعلها
ً

دسا .ثم يجهل
40
من عيوب املحفوظات األرشيفية أنها "متقطعة ومنقوصة ومنتقاة" ،وهناك من يذهب إىل حد القول إن "وثائق" مختلقة أو مشبوهةُ ،دست فيها ً
الباحثون الكثري  -يف الغالب األعم  -ظروف فرز الوثائق وانتقائها وإتالف بعضها يف إدارتها األهلية ،يف مرحلة أوىل ،قبل الدفع بها إىل األرشيفات العمومية ،وعىل أيادي
األرشفيني يف مرحلة ثانية ،إىل غري ذلك من املطاعن ،ينظر :ليسري ،ص .76

41

قسطنطني زريق ،نحن والتاريخ :مطالب وتساؤالت يف صناعة التأريخ وصنع التاريخ ،ط ( 6بريوت :دار العلم للماليني ،)1985 ،ص .71

43

ليسري ،ص .122

قسما من املادة املصدرية مبارشة من أفواه الشهود والفاعلني ،أي إنه يتفاعل يف النهاية مع "مصدر
42
من الخصائص املميزة لتاريخ الزمن الراهن أن الباحث يستقي ً
حي" .وهذا ما يميزه من مؤرخي باقي الحقب التاريخية األخرى.
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ليس من شأن هذا املبحث تفصيل القول يف أهمية املصدر الشفوي وجملة املحاذير املالزمة لتوظيفه ،وذلك العتبارات منهجية

ُتمليها حدود اإلشكالية التي نتحرك يف إطارها( ،((4لكن ال َضري من تقديم إملامة مك ّثفة بشأن ما درج الباحثون عىل تسميته "نقاط القوة"
و"نقاط الضعف" يف هذا الرضب من املصادر ،يك َن ْج ُل َو للقارئ أهم ما يؤخذ عىل الباحث العريب يف هذا املضمار.

 .1املصدر الشفوي :ما له وما عليه

حوارا مع مصدره،
يف البدء ال بد من التأكيد أن املصدر الشفوي هو
"مصدر ُمثار"  Une Source Provoquéeمن الباحث الذي ُيقيم ً
ٌ

أي مع الشاهد أو الفاعل ،كما ذكرنا .ومن هنا جاء وصم هذا املصدر بالذاتية املزدوجة( .((4ولنئ كان لهذا املصدر دور يف تحصيل املعرفة

التاريخية ،ما عاد هناك مجال لنكرانه( ،((4فإنه ينبغي عدم التعامل مع معطيات الرواية الشفوية وبياناتها باعتبارها معرفة تامة وقائمة

(((4
املدونة املصدرية للباحث.
بذاتها ،إنما لصفتها معرفة ناقصة ،فحسب ،يتوقف اكتمالها النسبي عىل إغنائها بما ينجيل عنه باقي وثائق ّ

غالبا
رصدا
للرواية الشفوية عدد من املزايا ،منها أنها ،أي الرواية ،تمثل ً
شموليا للواقع املتحدث عنه .فإذا كانت املصادر األرشيفية ً
ً

جمعة ضمن "سياق داليل ُموحد"( ،((4هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى
ما ُت ّ
قدم الوقائع مجزأة وغري مكتملة ،فإن الرواية تقدمها لنا ُم ّ
(وخصوصا يف املجتمعات
فإن يف االهتمام باملرويات باعتبارها معرفة من الداخل ،ر َد اعتبار للجزيئ واملهمش .ذلك أن املصدر الشفوي
ً

رضوريا بالنسبة إىل كل مؤرخ أو عالم اجتماع يريد التعرف إىل "الوقائع الصغرية الحقيقية" ،أي
نسبيا باملكتوب) ،أصبح
ً
الحديثة العهد ً

ترق يف نظرهم إىل مستوى الحدث( .((4كما تفيدنا يف إلقاء الضوء "عىل املمارسات
دون من معارصيها لكونها لم َ
"مجموع الوقائع التي لم ُت ّ
التي انحرفت عن املعايري السائدة ّ
لتتحول إىل
وشكلت الهامش يف مجتمعاتها ،وكذا عىل النزاعات والتناقضات التي لم ُيفسح لها املجال
ّ
(((5
يحصل
رصاعات مكشوفة"  .ويمكن أن نضيف يف خاتمة هذه اإلملامة بإيجابيات املصدر الشفوي ما ُيوفّره العمل الحقيل للمؤرخ ،وهو ّ

مادته األولية من "أفواه الرجال" من فائدة .ذلك أن هذا التمرين امليداين يجعل الباحث يف "موقع حسن" ُيتيح له "إنجاز تاريخ موضوعي
للذاتية"( ،((5ألن مثل هذا التاريخ ال يضع الباحث أمام حقائق عارية فحسب ،بل يكشف عن رغبات رواة تلك الحقائق وأحالمهم وتط ّلعاتهم
واسرتاتيجياتهم الفردية (من وراء رسدياتهم) ،وغري ذلك.

ُك ِتب الكثري عن املصادر الشفوية وإضافاتها املهمة ورشوط استثمارها وتوظيفها التوظيف األمثل .هذا إضافة إىل عيوبها وحدودها .ونكتفي أدناه – لضيق الحيز –
44
باإلشارة إىل األعمال التالية من باب االكتفاء من الفيض بالغيض :مجموعة مؤلفني ،التاريخ الشفوي :مقاربات يف املفاهيم واملنهج والخربات ،مج ( 1الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص 360؛

Florance Descamps, L'Histoire, l'archiviste et le magnétophone, Serie Histoire économique et financière (Paris: Comité pour l'histoire
économique et financière, 2005); Florance Descamps et al., Les Sources orales et l'histoire: Récits de vie, entretiens, témoignages oraux (Paris:
Bréal, 2006); Freddy Raphaël, "Le Travail de la mémoire et les limites de l'histoire orale," Annales H.S.S, vol. 35, no. 1 (1980); François Hartog,
"Le Témoin et l'historien," Gradhira, no. 27 (2000), pp.1-14 accessed on 4/11/2019, at: https://bit.ly/2NfhtEw; Institut d'histoire du présent
(IHTP), "Question à l'histoire orale," Les cahiers de l' IHTP, no. 4 (1987); Danièle Voldman (dir.), La Bouche de la vérité?: La Recherche
historique et les sources orales, Series Cahiers de l' IHTP (Paris: Institut d'histoire du temps présent, 1992); Danièle Voldman, "Le Témoignage
dans l'histoire du temps présent," Institut d'histoire du temps présent - IHTP, no. 75, accessed on 3/11/2019, at: http://bit.ly/2N9KAcq

غالبا ما ُي َنعت املصدر الشفوي بالذاتية املزدوجة :ذاتية الشاهد أو الفاعل ً
ثانيا ،من خالل
45
أول بمروياته الصحيحة أو الخيالية وحتى املزورة ،وذاتية الباحث أو الجامع ً
ً
انتقائه وتركيبه وتبويبه و"تصحيحه" وإخراجه النهايئ للشهادة.

46
47

عبد الله العروي ،مفهوم التاريخ ،ج  :1األلفاظ واملذاهب (بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)1992 ،ص .108

يقول عبد الله العروي يف هذا الخصوص" :ال تاريخ بدون تجاوز ولو بسيط للرواية الشفوية" ،ينظر :املرجع نفسه ،ص .106

املختار الهراس" ،منهج السرية يف السوسيولوجيا" ،يف :عبد السالم بن عبد العايل [وآخرون] ،إشكاليات املنهاج يف الفكر العريب والعلوم اإلنسانية (الدار البيضاء:
48
دار توبقال ،)1987 ،ص .85
Raphaël, p. 127.

50

الهراس ،ص .93

49

51
Robert Frank, "Enjeux épistémologiques de l'enseignement de l'histoire du temps présent," in: Alain Boureau et al., L'Histoire entre
épistémologie et demande sociale, actes de l'université d'été de Blois, Septembre 1993 (Paris : IUFM de Créteil, 1994), p. 166.
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لكن يف مقابل هذه "املزايا" الكثرية ،يطرح استعمال املصادر الشفوية وتوظيفها يف البحوث التاريخية مشكالت ورهانات غري

قليلةُ ،يطلق عليها بعض الباحثني كلمة محاذير .وباتت مزالق املصدر الشفوي وحدوده معروفة ،منذ مدة ،بفضل عدد من األعمال(((5؛
ما يقتيض التعامل معها بحذر وروح نقدية.

هكذا ،فإن عملية االنتقال من "عهد الخرب املحفوظ يف الصدور ،إىل عهد الخرب املخزون يف السطور" ،وفق عبارة عبد الله العروي،

تستوجب اتخاذ جملة من االحتياطات املنهجية التقنية.

مستثارا ،كما أسلفنا ،فإن البينذاتية املتولدة من اللقاء بني املؤرخ والشاهدُ ،تخ ّلف آثارها ال محالة
مصدرا
ملّا كان املصدر الشفوي
ً
ً
يف املصدر "املصنوع" ،إن ً
وجه املقابلة ،ومن ثم الشهادة – بوعي حي ًنا وبغري وعي حي ًنا آخر –
غالبا ما ُي ّ
قليل أو ً
كثريا .ذلك أن الباحث ً

فيديل أحيا ًنا باملعلومات التي يعتقد أنها تستجيب لرغبة الباحث .وهنا ال بد من التأكيد
وفق رضورات بحثه الشخيص .أما الراويُ ،

معينة بني زمن اإلدالء بالشهادة وزمن حدوث
أن املصدر الشفوي هو مصدر مبني الحقًا  ،A Postérioriأي إن هناك مسافة زمنية ّ
وتأسيسا عىل هذا ،تسقط الشهادة يف "لعبة الذاكرة" التي تعيد تركيب حوادث املايض وفق رضوريات الحارض
الواقعة املُتحدث عنها(،((5
ً

وإدراكات املستقبل( .((5بمعنى آخر نقول :إن الرواية الشفوية بما هي استدعاء للمايض وتذكر لحوادثه وشخصياته ،تتداخل يف تشكلها
اعتبارات ليست عىل درجة واحدة من الثبات واالستمرارية ،وتكفي اإلشارة هنا إىل عنرص التبدل الذي يمس قناعات الناس ومواقعهم
االجتماعية والسياسية بمرور الزمن .أضف إىل هذا الحساسيات التي يفرضها املناخ العام يف زمن عملية االستحضار وتأثريها يف تلك

جدا عىل املستجيبني اإلفالت من وقع اللحظة الحارضة وضغط إكراهاتها املتعددة .وهذه الحيثيات كلها وغريها،
العملية؛ إذ يصعب ً
تجعل من املصدر الشفوي – عىل أهميته كما ذكرنا  -أقل جاذبية وأضعف ائتما ًنا ملعطياته(.((5

 .2املؤرخ العريب واالستغالل "العشوايئ" وغري النقدي للمصدر الشفوي
ً
مقارنة بنظرائه يف الغرب(((5؛ ذلك
عموما إن املؤرخ العريب شبه محروم من األرشيفات الشفوية العمومية والخاصة،
يمكن القول
ً

يتعدى هياكل بحثية صغرية تشبه املختربات أو وحدات البحث( ((5أو مؤسسات خاصة
أن ما هو موجود يف بعض األقطار العربية ال ّ
ذات موارد وإمكانات محدودة( .((5ثم إن ما هو موجود من أرصدة شفوية محفوظة لم ُيستغل إال يف جانب ضئيل منه من لدن الباحثني
ألسباب ليس هنا مجالها.
52

نحيل هنا ،عىل سبيل املثال ،إىل الفصول  3و 4و 5من القسم الثالث يف دراسة الباحثة فلورنس ديكامب:
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ليسري ،ص .133

Descamps, pp. 485-547.

54 Dominique Aron-Schnapper & Danièle Harmet, "D'Hérodote au magnétophone: Sources orales et archives orales," Annales H.S.S, vol.
35, no. 1 (1980), p. 195.

من بني العوائق األساسية التي تعرتض توظيف الشهادة الشفوية صعوبة االنتقال من شهادات األفراد (تجربة خاصة ،رؤية معينة ،وسط اجتماعي وثقايف محدد
55
 ...إلخ) ،إىل تعميمات تخص املجتمع بأكمله.
يمكن اعتبار املركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (مركز جهاد الليبيني للدراسات التاريخية حتى عام  )2012الذي ُأ ّسس منذ  ،1977من املؤسسات
56
الرائدة يف العالم العريب يف مجال جمع مواد التاريخ الشفوي والرواية الشفوية للفاعلني .وتضم شعبة الرواية الشفوية يف هذا املركز أكرث من  15ألف رواية عىل هيئة تسجيالت
القيمون عىل هذا املركز قد جعلوا من بني أولوياتهم "جمع الروايات الشفوية للمجاهدين" وتدوينها .وتمت االستعانة يف هذا
صوتية وتسجيالت مصورة صو ًتا وصورة .كان ّ
الخصوص بخربة وحرفية األمرييك يان فانسينا  Jan Vansinaرائد مدرسة التاريخ الشفوي يف أفريقيا .كما ُف ّرغت الرشائط ومجمل التسجيالت الصوتية عىل الورق ،حيث
فاقت املوسوعات الروائية املنشورة  20مجموعة ،كما يمكن اإلشارة إىل مركز التاريخ الشفاهي الذي ُأ ّسس يف اململكة العربية السعودية يف عام  .1997ومرشوع التاريخ
الشفوي لدولة اإلمارات العربية املتحدة الذي يرشف عليه املركز الوطني للوثائق والبحوث يف وزارة شؤون الرئاسة.
مثل وحدة التاريخ الشفوي يف معهد تاريخ تونس املعارص (معهد تاريخ الحركة الوطنية سابقًا) التي ُأسست يف عام .1993
57
مهما من الشهادات املسجلة لطائفة كربى من الفاعلني والشهود عىل
نفكر يف األساس هنا يف مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات بتونس التي تملك
58
ً
رصيدا ً
تاريخ تونس املعارص والراهن.
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  ددعلالا

رياني /يناثلا نوناكوناك

الحساسة التي
إن الحديث عن تعامل املؤرخني العرب مع املصدر الشفوي املسجل أو املبارش وتوظيفه يف بحوثهم لهو من املسائل
ّ

يتشعب فيها القول .عىل أن من املهم التأكيد هنا أن املعاينة التي خرجنا بهاُ ،بعيد االطالع عىل عدد ال بأس به من األعمال التي َم َت َح
أصحابها من املرويات املبارشة والتسجيالت املودعة يف املراكز املتخصصة يف تونس وليبيا ،تثبت أنهم أخذوا ما جاء يف تلك املصادر عىل
ّ
تحر أو مساءلة يف الغالب األعم(((5؛ فكان أن قاموا بانتقاء مقتبسات وشواهد من هاتيك املرويات مع حشوها ببعض
علته من دون كبري ٍّ

جمة كثرية ،وهذا موضوع يحتاج
التفصيالت الخاصة بهذه الشخصية أو تلك ،أو بهذه الحادثة أو تلك  ...إلخ .واألمثلة عىل ما نقول ّ

إىل وقفة غري هذه.

إن السمة الغالبة عىل التوظيف املذكور هي االستثمار "غري النقدي"( ((6أو العشوايئ للمصادر واملرويات الشفوية.
نوعا من "التساهل" من جانب بعض الباحثني وهم يتعاملون مع الشفوي ،ومن
نتزيد حني نقول إننا الحظنا ً
الحقيقة أننا ال ّ

تضمنته من بيانات ومعطيات( .((6لكن علينا التنويه يف مقابل هذا بمن فطن من الباحثني
آيات ذلك االطمئنان ،غري املربر ،إىل ما
ّ

التحوط والحذر يف التعامل
مشددين يف اآلن نفسه عىل رضورة
النابهني إىل نقائص الرواية الشفوية وثغراتها ،فراحوا يلفتون إىل هناتهاّ ،
ّ
مع مضامينها(.((6

إىل جانب الشهادات الشفوية ،ازدهرت سوق املذكرات الشخصية للفاعلني السياسيني يف عدد من البلدان العربية( ،((6منها ما صدر

باللغة العربية ُ
وطبع يف أقطار عربية ،ومنها ما ُكتب يف غري اللغة العربية ونُرش من الغرب.

نورد هذا عىل الرغم من أن بعض املنابر املحكمة نبه من يرومون النرش عىل صفحاته إىل توخي الدقّة والتحري الالزمني يف ما يتعلق بما هو شفوي .نقرأ يف الصفحة
59
الخاصة برشوط النرش يف مجلة الشهيد ،وهي مجلة دورية ُم ّ
تخصصيا يف
اتجاها
حكمة يصدرها مركز الجهاد للدراسات التاريخية يف ليبيا ،الفقرة التالية" :وإذ تأخذ املجلة
ً
ً
استخدام املصادر ،فإنها إىل جانب املصادر املكتوبة ،تؤكد أهمية تناول الرتاث الشفهي املتعلق بحركة 'الجهاد' بالدراسة والتحليل واإلفادة ،من حيث التعرف العلمي عىل
مصداقية هذا النوع ووضعه يف مكانه الالئق به بني املصادر األخرى" .وعادة ما ُتدرج رشوط النرش هذه يف مجلة الشهيد بعد محتويات كل عدد من أعداد املجلة ،أي يف
الصفحة .7

نظرا إىل الطابع
مدونته
60
تقديما ً
قسما منه عىل املصادر الشفوية أن ُيقدم ّ
ً
من الرشوط املنهجية يف كل عمل ُيقيم صاحبه ً
ماديا بما يف ذلك من نقد خارجي وباطنيً ،
املخصوص واإلشكايل واملعقد لهذا النوع من املصادر ،كما أسلفنا .ولسنا يف حاجة إىل التذكري أن مثل هذه التحقيقات والتدقيقات إنما هي يف صميم عمل أي مؤرخ :أي
التحليل النقدي للمصادر .وال يسمح املقام هنا باإلشارة إىل بعض األعمال التي توخّ ت التطويع القرسي لشهادات الرواة ،وذلك من خالل "تقميط" الوقائع خدمة لرؤى معينة
نهض عليها بعض البحوث وهو ما ُيص ّنف يف خانة الكتابات الغائية .Ecrits Téléologiques
ً
بسوق مثال واحد ،حيث كتب الباحث الليبي عمر محمد املجدوب الزبيدي مقال عنوانه" :حصار قوة االستعمار [اإليطايل] يف "بني وليد"
61
نكتفي هنا ،لضيق املساحةْ ،
وواعدا أول وهلة .ويكمن جانب الطرافة هنا يف محاولة
سنة  1915بني الوثيقة والرواية الشفوية ( "...مجلة الشهيد ،العدد  ،)1990( 11ص .)102-87بدا املقال طريفًا
ً
صاحبه مقابلة الوثيقة املكتوبة بالرواية الشفوية يف معركة ،وثائقها املكتوبة كلها ،صادرة عن العدو [الجانب اإليطايل] .لكن القارئ ال يلبث أن ُيصاب بنوع من الخيبة عندما
يالحظ أن معايري الباحث يف تحصيل مادته الشفوية وانتقاء "شهوده" ممن زعموا أنهم شاركوا يف الحصار املذكور (وبدت هذه املشاركة موضع استفهام عريض) ،كانت من
قبيل "الرجال الثقاة"؟! (ص  ،)89أو من الذين اشتهروا "بالصدق والرصاحة" (ص  ،)99إىل ما هنالك من األحكام املعيارية .وغني عن البيان أن مثل هذا التميش ،ال أثر
فيه لتقليد الحذر والتحري ،سيفيض بداهة إىل نتائج ضعيفة ال يعتد بها.
 62ينظر ً
مثل :مالحظات الباحث الليبي مصطفى حامد إرحومه يف مقاله املوسوم بـ" :مساهمة جديدة يف جهاد الليبيني ضد الغزو اإليطايل" (مجلة الشهيد ،العدد .)1990 ،11
ومما جاء يف هذا املقال املهم" :لقد َأوجد املصدر [الشفوي] أشياء جديدة ذات قيمة بالغة يف إعادة كتابة "تاريخ الجهاد"  -من الجانب الوطني الرصف – غري أن الرواية الشفوية
توجد فيها بعض السلبيات كاهتمام الراوي بجوانب معينة يف إظهار دوره بمظهر البطولة ً
مثل ،أو دور عشريته أو قبيلته وإخفاء السلبيات يف ذلك أو قصور ما يجري يف املقابلة
مع املتحدث أحيانًا بالتغايض عن املساءلة ملا يرتكه من األمور بقصد أو بغريه ،وهذه أمور عىل الباحث املتتبع لحدث ما أن يكشفها باملقارنة بني املقابالت املتعددة ،حيث (كذا)
بساطة املتحدث وحسن نيته وطول املدة بينه (كذا) وبني الحدث املُراد التوضيح بشأنه قد تؤثر عىل ذاكرته ،ولكن نراه يتحدث عن حادث ُيكمل ما يحتاج إليه الباحث .وأن
الذي يجري املقابلة ،ال بد أن يكون ً
يقظا ِلما يتعرض له املتحدث ليذكره بما يرتكه"ُ ،ينظر" :مساهمة جديدة" ،ص .310-309

 63يعترب كاتب هذه السطور أن نرش املذكرات ظاهرة صحية .وعىل الرغم من املعارضة التي تلقاها مثل هذه الكتابات (ألسباب يضيق بها مثل هذا املقام) ،فإننا نعتقد
أن إطالق رجال السياسة والفكر العنان لذاكرتهم وألسنتهم عىل صفحات الكتب ،يم ّثل ً
إيجابيا؛ ألن نرش املذكرات بهناتها وعيوبها ونقائصها أفضل بكثري من تك ّتم
عامل
ً
السياسيني ونحوهم عىل الحقائق وحملها معهم إىل قبورهم .وإذا كانت املذكرات تتعارض وتتناقض أحيانًا ،فإن هذا من األشياء املالزمة لهذا النوع من الكتابة ،وهو ما يتيح
طابعا من
معرفة تعدد زوايا النظر إىل األحداث والوقائع ،وفوق هذا فإن املسارات والتجارب الفردية الحية ما برحت مهمة ،ألنها تشتبك بالتاريخ وتشكل ً
جزءا منه وتضفي ً
الحيوية والحياة.
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روطسأ ةودن

املؤرخ العريب ومصادره

التمرس
أقطارا عربية أخرى بدأت يف
جانبا الحالة املرصية بريادتها وتقاليدها الراسخة يف مضمار أدب املذكرات ،فإن
ً
ّ
إذا نحن تركنا ً

بهذا الرضب من الكتابة "التأريخية" .وعىل سبيل املثال ،عرفت تونس بعد عام  1987ما ُيشبه الطفرة يف اإلنتاج املذكرايت( ((6وازدادت

ارتفاعا بعد انتفاضة كانون الثاين /يناير  .((6(2011ويف ليبيا املجاورة لها بزغ إنتاج مذكرايت بداية من عام  ،2012بعد
وترية هذا اإلنتاج
ً
أعوام من االنحباس السيايس(.((6

املتنوع واملتنافر يف اآلن نفسه ،إضافة إىل كونه متفاو ًتا من حيث الجودة والقيمة التوثيقية ،عىل املؤرخني يف
طرح هذا اإلنتاج
ّ
البلدين تحديات أخرىُ ،أضيفت إىل رهانات املصادر الشفوية ،كما أسلفنا(.((6
إذا كان لنا أن نُجمل أهم ما عرضنا له بصدد تعامل مؤرخ الزمن الراهن العريب مع املصدر الشفوي ،جاز لنا القول إن هذا

عامليا
نسبيا ،لم َ
يرق يف الحقيقة إىل حد اآلن إىل مستوى املتطلبات والرشوط املتعارف عليها ً
التعامل اإلشكايل ،إضافة إىل كونه حدي ًثا ً

املدونات الشفوية قبل استثمارها يف البحوث وعدم التنصيص ،يف غالب
يف هذا الخصوص .يشهد عىل هذا الضمور الشديد يف نقد
ّ
األحيان ،عىل معايري انتقاء الشهود والفاعلني ،وعىل نوعية املقابالت التي تمت معهم والتقنيات التي اعتمدت لتحصيل امللفوظ من

الشهادات( .((6نقول هذا ألن بعض املؤرخني نزل إىل "امليدان" من أجل إجراء املقابالت وجمع الشهادات يف محاكاة واضحة لعلماء
االجتماع واإلثنوغرافيني.

هذا من دون الحديث عن مقارعة الشهادات بعضها ببعض ووضعها عىل املحك بصفحة منهجية ،ومقاطعة الشفوي باملكتوب،

واملصادر البرصية واملصورة .يف تقديرنا ،تكمن نقطة الضعف الكربى يف غياب تحليل األشكال املعجمية والرتكيبية والصور البالغية
والقولية والرسدية ،إضافة إىل سجالت الخطاب والصياغة والتعبري الشفوي (بما يتخلله من لحظات صمت وارتباك وزالت لسان  ...إلخ)

وتحليل املضامني والدوال يف كل ملفوظ(.((6

عا :الغياب شبه الكيل للمصادر السمعية البرصية يف اإلنتاج
راب ً
التاريخي العريب للزمن الراهن
ً
مصدرية ،ضعيفًا؛ حيث لم ينتبه هؤالء إىل أهمية الوثيقة السينمائية
بقي اهتمام املؤرخني بمجال الصورة املتحركة ،باعتبارها مادة

الرواد يف مجال توظيف الصورة املتحركة
والتلفزيونية بالنسبة إىل الكتابة التاريخية حتى فرتة متأخرة ً
جداُ .
ويرجع مارك ّ
فريو ،وهو أحد ّ
هي ًأ
يف حقل الكتابة التاريخية ،سبب هذا التأخري إىل أن املؤرخ الذي اعتاد االستناد يف عمله إىل وثائق مضبوطة الهوية ،لم "يكن ُم َّ
زخما يف إنتاج املذكرات بعد إقالة الرئيس الحبيب بورقيبة يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1987أي زمن حكم الرئيس زين العابدين بن عيل .وأدىل سياسيون
64
شهدت تونس ً
وشهود عىل عرص بدايات االستقالل ومثقفون من مختلف اآلفاق بآرائهم حوت ما جرى يف البالد منذ نيل استقاللها الداخيل يف عام  .1955واحتدمت الشهادة بالشهادة
واصطدمت الحجة بالحجة .وارتفعت األصوات تنادي بإعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية ،ما جعل البعض يتحدث عن "حرب مذكرات".
عرفت تونس طفرة أخرى يف أدب املذكرات بعد "ثورة  ،"2011وأصدر فاعلون مرموقون معروفون ونقابيون وسياسيون من مختلف االتجاهات مذكرات اختلفت من
65
خصوصا من مؤرخي الزمن الراهن.
حيث جودة التوثيق واإلضاءات التاريخية .وهذا الركام من اإلنتاج املذكرايت يف حاجة إىل التقويم والدرس،
ً

غيابا شبه تام للوثائق الرسمية زمن حكم معمر القذايف ( ،)2011-1969ينظر :فاتح رجب قدارة،
66
تزداد أهمية هذه املذكرات بالنسبة إىل املؤرخ عندما نعلم أن هناك ً
نموذجا)" ،أسطور ،العدد ( 6تموز /يوليو  ،)2017ص .91
الليبية
(الحالة
البحثية
واملحاذير
األهمية
الشخصية:
والشهادات
املذكرات
خالل
من
املعارصة
لألحداث
"التأريخ
ً

أورد الباحث فاتح رجب قدارة مرس ًدا ألهم مذكرات الفاعلني يف الفرتة املعارصة والراهنة ،ينظر :املرجع نفسه ،ص .89-88
67
املقصود هو أنواع املقابالت أي االستبيانات الشفوية مع الفاعلني والشهود والظروف الحافة بإجرائها ،هل هي مقابالت حرة أو غري مقننة؟ أم هي مقابالت مقننة وفق
68
ما ُيسمى باالستبيان نصف املوجه؟ لالستزادة ينظر.Descamps, L'Historie, l'archiviste, pp. 312 - 330 :
Descamps, Les Sources orales, p. 53.
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(((7
املدون وقائمة
الستعمال الفيلم وهو وثيقة ال يعرف صاحبها"  .هذا إضافة إىل أن املؤرخ كان ً
دوما حبيس ثقافة كتابية مؤسسة عىل ّ

عليه ،ال تعرتف بغري الوثيقة املكتوبة ،وال ُتعري الصورة كبري اهتمام ،إال بوصفها أداة بيداغوجية وإيضاحية.

انفتاحا عىل األرشيفات السمعية
عاما ،وأصبح املؤرخون أكرث
ً
بيد أن جملة هذه التحفظات بدأت يف الرتاخي منذ أكرث من خمسني ً

وتحولت الصور املتحركة إىل صور أرشيفية ،أي إىل آثار
البرصية ،حيث أضحى الرتاث السمعي واملصور ،بالتدرج ،ما ّدة للمؤرخني،
ّ

شدد الباحث الفرنيس برونو دملاس عىل رضورة إعطاء الصورة املرتبة نفسها التي تحظى بها الوثيقة املكتوبة
تاريخية( .((7ويف هذا الصدد ّ

يف دراسة التاريخ وكتابته( .((7وشي ًئا فشي ًئا "خرج التاريخ من سيطرة الكلمات والتدوين ،إىل دائرة التحقق البرصي"( ،((7بعد أن فطن

املؤرخون إىل الدور الخطر الذي يمكن أن تقوم به الوسائل السمعية البرصية يف الرتويج للمعرفة التاريخية وبناء الوعي التاريخي(.((7
تتميز به من جاذبية من حيث إنها توفر عىل الباحث مشقة قراءة النصوص ومحاولة فهمها و ُتغريه بالركون إىل بياناتها.
هذا إضافة إىل ما ّ

فالكتابة عىل الشاشة املتمثلة يف السينما والتلفزيون ال تسجل يف تضاعيفها حركة التاريخ فحسب( ،((7بل إن مادتها تستحيل إىل دليل
إثبات ،وهذا ما حاول املؤرخ الفرنيس هرني روسو تبيانه يف كتابه متالزمة فييش  ،Le Syndrome de Vichyحني دمج املادة السينمائية
خص ًصا ً
فصل عن كتابه لتحليل تطور األفالم التي ُك ّرست لحقبة فييش(.((7
بني مصادرهُ ،م ّ

أيضا إىل أن هذه املصادر الجديدة اقتحمت حقل املؤرخ ،حيث إنها لم تخلع األرشيفات املكتوبة
لكن من املهم أن نشري ً

عن عرشها(.((7

جدا
"عدة" املؤرخ ،فإن توظيف هذا املصدر يف البحوث التاريخية ما زال محدو ًدا ً
عىل الرغم من القبول بالسمعي البرصي ضمن ّ

يف الغرب نفسه( .((7وإذا كانت هذه حال هذه املصادر الجديدة يف البلدان العربية ،فإن عالقة املؤرخ العريب بها تكاد تكون منعدمة ،عىل
الرغم من محاوالت نفر من املؤرخني لفت زمالئهم إىل أهميتها(.((7

الواقع أن إمكانية استغالل املؤرخ العريب هذا الرضب من املصادر ،تبدو صعبة العتبارين رئيسني:
70

عبد الرحيم الحسناوي" ،التاريخ والسينما 'لغة املريئ وسلطة املرجعي'" ،فكر ،2018/6/16 ،شوهد يف  ،2019/10/31يفhttp://bit.ly/334VDJl :

 71رشع بعض األعمال منذ ستينيات القرن املايض يف التنبيه إىل أهمية التأمالت يف شأن إضافات صور األرشيفات السمعية البرصية باعتبارها مصادر ومادة مهمة يف التدوين
التاريخي .وسبق للمؤرخ روبرت ماندرو  Robert Mandrouأن نرش ً
مقال يف مجلة الحوليات عام  ،1958تناول فيه كتاب إدغر مورانLe Cinéma ou l'homme imaginaire :
(السينما أو الرجل الوهمي) .وهي أول مرة تفتح فيها تلك املجلة الشهرية أعمدتها ملوضوعة تتعلق بالسينما والتاريخ .ويف عام  ،1961نرش مؤرخ السينما جورج سادول ثالث
ورقات يف املؤلف الجماعي التاريخ ومناهجه ،ينظر.Charles Samaran (dir), L'Histoire et ses méthodes (Paris: Gallimard, 1961), p. 56 :

وضع فيها القواعد املنهجية للدراسات التاريخية حول الوثائق السينمائية.

72

وحيد قدورة" ،الحاجة إىل األرشيف السمعي البرصي إلنتاج الوثائقيات بني الحفظ والرقمنة" ،مجلة اإلذاعات العربية ،العدد  ،)2007( 2ص .43

74

املرجع نفسه ،ص .2

73

الحسناوي ،ص .1

75
Annie Duprat, "Histoire et image," in: Christian Delacroix et al., Historiographies: Concepts et débats, vol. 1 (Paris: Gallimard, 2010),
p. 309.
Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy: De 1944 à nos jours, Collection Points Histoire (Paris: Seuil, 1990).

76

& 77 Sylvie Lindeperg, "Le Singulier destin des images d'archives: Contribution pour un débat, Si besoin une 'querelle'," in: Isabelle Didier
Philippe Raynaud (Coordination éditoriale), E-Dossier de l'audiovisuel: L'Extension des usages de l'archive audiovisuelle (Paris: INA, 2014),
pp. 37-38.
Jean-François Soulet, L'Histoire immédiate, Collection Que-Sais-Je? (Paris: PUF, 1994), p. 58.

79

توجد يف تلفزيونات البلدان العربية وثائق سمعية برصية تختلف رشوط االطالع عليها من بلد إىل آخر.
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 .أإن غالبية الوثائق السمعية – البرصية الخاصة بالتاريخ املعارص العريب غري متوافرة يف األقطار العربية ،ذلك أن معظم هذه
خصوصا يف أوروبا (فرنسا ،وإنكلرتا ،وإيطاليا  ...إلخ).
املصادر موجود يف الغرب،
ً

.بيفرتض استثمار الصورة املتحركة ً
جدا عن لغة املكتوب"(((8؛ ذلك أن هذه املحامل
رشطا مسبقًا يتم ّثل يف "تع ّلم لغة مختلفة ً

الجديدة يف البحث التاريخي قلبت ظروف الكتابة يف العمق ،ومن ثم اإلنتاج التاريخي( .((8هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى،

حدا أدىن من التكوين النظري واملنهجي بشأن هذه املصادر املخصوصة واكتساب مهارات
يتط ّلب التعامل مع الصورة املتحركة ًّ
رضورية يف هذا املجال من أجل فك مفردات النص البرصي .وهذا ال يأيت إال بالدراسة والدراية واملطاولة .وغري ٍ
خاف أن املؤرخ
حاليا إىل مثل هذه الرشوط الدنيا(.((8
العريب يفتقر ً

ال بأس يف النهاية من التوقف برهة عند الحالة التونسية يف ما يتصل باملحفوظات األرشيفية السمعية – البرصية.

ودعا يف املعهد الوطني الفرنيس السمعي – البرصي  .I.N.Aومن بني ما تتوافر
ُيوجد قسم مهم من هذه األرصدة النادرة واملهمة ُم ً

عليه أرشيفات هذا املعهد رشائط ثمينة عن تاريخ تونس ،تغطي الفرتة  .1956-1942ويف  26ترشين األول /أكتوبر  ،2010س ّلم املعهد
الوطني الفرنيس السمعي – البرصي التلفزيون التونيس  264وثيقة من نسخ مرقمنة من مجموع الوثائق "التونسية" يف املعهد .وكان

من بني هذه الوثائق رشائط نادرة عن موكب جنازة باي تونس أحمد باي (وهو أقدم رشيط من جملة هذه الرشائط) يف  10تموز /يوليو

 ،1942وعن عرض لجيوش الحلفاء يف مدينة تونس يف  20أيار /مايو  1943يف أثر انكسار األملان يف شمال البالد التونسية ،وعودة
الزعيم الحبيب بورقيبة مظف ًّرا إىل تونس من منفاه الفرنيس يف  1حزيران /يونيو  ،1955ومواكب توقيع اتفاقية استقالل تونس التام يف

 28آذار /مارس  1956بني رئيس الحكومة التونسية الطاهر بن عمار ووزير الخارجية الفرنيس كريستيان بينو  ...إلخ.

أيضا أرشيفات مهمة أخرى ،تهم فرتة ما بعد استقالل تونس ،فيها
مما تجدر اإلشارة إليه هو أن املعهد الفرنيس املذكور يحوي ً

وثائق عن معركة بنزرت (تموز /يوليو  )1961والجالء العسكري عن هذه املدينة نفسها وعن الجنوب التونيس يف عام  ... 1963إلخ.

الحق أننا ال نملك صورة وافية عن محتويات هذا األرشيف السمعي البرصي املهم بالنسبة إىل تاريخ تونس املعارص والراهن ،لكن

ً
يتعي عليهم
املالحظة التي تفرض نفسها هنا هي أن األرصدة املذكورة تمثل
بكرا" بالنسبة إىل مؤرخي الزمن الراهن يف تونسّ ،
"حقل ً
استغالل مواده رشط التس ّلح باألدوات التحليلية املطلوبة.

Marc Ferro, Cinéma et histoire, Collection Folio histoire, no. 55 (Paris: Gallimard, 1993), pp. 31-32.

80

Lindeperg, p. 39.

81

نوعا من
82
"تتداخل يف رهان مقاربة الصورة املتحركة عديد املجاالت كالسيميولوجيا والسوسيولوجيا ونظريات اإلعالم .ويفتح كل مجال من هذه املجاالت للصورة ً
التأويل املحتمل واملستند إىل املنهج املتبع" ،ينظر :صالح فضل ،قراءة الصورة وصور القراءة (القاهرة :دار الرشوق ،)1997 ،ص  .6الصورة من الوجهة السيميولوجية
عالمة دا ّلة تعتمد منظومة ثالثية من العالقات بني األطراف التالية :مادة التعبري (األلوان واملسافات) وأشكال التعبري (وهي التكوينات التصويرية لألشياء واألشخاص)
ومضمون التعبري (وهو يشمل املحتوى الثقايف للصورة من ناحية وأبنيتها الداللية واملشكلة لهذا املضمون ،من ناحية أخرى)" .بيد أن هذه الصورة ال تقدم إلينا يف الوسائط
تعقيدا
البرصية الحديثة صامتة ،بل هي معجونة باألصوات اللغوية واملوسيقية تتداخل معها وتكثف معناها وتصبغ رؤيتنا وإدراكاتنا لدالالتها بما يجعل عملية الرتاكيب أكرث
ً
من هذا النموذج املبسط وبالتايل أشد غنى وفاعلية من تحريك استجاباتنا الجمالية وخلق أفق توقعاتنا املعرفية" ،ينظر :املرجع نفسه ،ص .7
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خامتة

حاولنا عىل امتداد صفحات هذه الدراسة اختصار أهم الصعوبات التي تعرتض مؤرخ الزمن الراهن يف البلدان العربية.
أيضا يف الدراسة – ما وسعنا ذلك – إىل أهم املصاعب التي تواجه هذا املؤرخ يف فرض نفسه يف املشهد اإلستوريوغرايف العريب
نبهنا ً

سمى تاريخ
اليوم ،وأرجعنا ذلك إىل طائفة من األسباب نعتقد أنها ما عادت وجيهة ومعقولة ،بل إن حجج معاريض الحقل التخصيص املُ ّ
الزمن الراهن سقطت بالتقادم يف زمن تحول فيه التاريخ برمته بفضل املكانة التي بات يحتلها يف الفضاء العمومي إىل ما يشبه خ ّزان

الرهانات السياسية بجميع أنواعها وخاصة الرهانات الهووية.

ملا كانت هذه املسألة من اال ّتساع والشمولّ ،ركزنا املجهر عىل حالتي تونس وليبيا ،وحاولنا تفسري أسباب صعوبة نفاذ الباحثني

إىل املصادر األرشيفية "الطازجة" .كما توقفنا عند جملة املحاذير املالزمة للتعامل مع املصادر األرشيفية ،وكذا الشأن بالنسبة إىل
املصادر السمعية -البرصية.

يجد املؤرخ العريب اليوم ،ومؤرخ الزمن الراهن عىل وجه الخصوص ،نفسه يف ما يشبه مفرتق الطرق ،وال سيما أن مسؤوليات

لزاما عليه االستجابة لطلبات اجتماعية ما ّ
وتحول املؤرخ يف الغرب اليوم إىل خبري
انفكت تتعاظم.
املؤرخ يف العالم اتسعت ،وأصبح ً
ّ

قضايئ عىل غرار باقي الخرباء من ذوي االختصاصات الفنية ،مثل الطب واملحاسبة والهندسة .ودخل املؤرخ مجال اإلعالم املريئ وعالم
جراء هذه الوظائف الجديدة.
النرش؛ ما طرح عليه ّ
تحديات جديدة ّ

األمل ،كل األمل ،أن ُيوفّق املؤرخ العريب يف تخطي املصاعب التي يواجهها بأيرس السبل وعندما يكرب األمل يستحيل إىل رجاء.
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مر ًة واحد ًة ّ
ّ
كل ستة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية متخصصة وهيئة استشارية دولية فاعلة
محكمة تصدر ّ

ُترشف عىل عملها ،وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش وللعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية
ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف مختلف أنواع االختصاصات.

َيستوحي اسم املجلة املشتق من لغة العرب ومصطلحاتهم إيحاءات العالقة بني الداللة اللغوية العربية والقرآنية للجذر
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ويؤسس إبداعات جديدة.
ويطورها
يجددها
األوىل وال يقطع معها ،بل ّ
ّ
ّ

ّ
املحكمة وفق ما ييل:
تعتمد مجلة أسطور يف انتقاء محتويات أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية

ً ӵ
ً
حرصاّ ،
أي وسيلة
عدا للمجلة
أول ،أن يكون البحث
أصيل ُم ًّ
كليا ،أو نُرش ما يشبهه يف ّ
ً
جزئيا أو ًّ
وأل يكون قد نُرش ً
نرش إلكرتونية أو ورقية ،أو ُق ّدم يف أحد املؤتمرات العلمية من غري املؤتمرات التي يعقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة
أي جهة أخرى.
السياسات ،أو إىل ّ

ثانيا ،أن ُترفق مع البحث السرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
ً ӵ
ӵثالثًا ،يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

1.عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز للباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته

باللغتني العربية واإلنكليزية.
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امللخصُ ،
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وأهميتها ،واملراجعة
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منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث
الرئيسة ،ووصف
ّ

ً
إضافة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ولم ُيرش إليها يف
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5.ال تنرش املجلة مستالت أو
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يئ بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.
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ّ
رابعا ،يخضع ّ
تخص ًصا دقيقًا بموضوع البحث ،ومن
متخصصان
محكمان
تام ،يقوم به
ً ӵ
رسي ّ
كل بحث لتحكيم ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
املحكمني -القراء يف املركز .ويف حال تباين تقارير
ذوي الخربة العلمية بما أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قائمة

ّ
ّ
مرجح ثالث .وتلتزم املجلة بموافاة الباحث بقرارها األخري النرش /النرش بعد إجراء
املحكمنيُ ،يحال البحث عىل
محكم ّ
محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون ستة أشهر من استالم البحث.
تعديالت ّ

املحررين واملراجعني
خامسا ،تلتزم املجلة بميثاق أخالقي يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية وعدم إفصاح
ӵ
ً
ّ
ٍ
ٍ
ّ
واملحكمني
شخص آخر غري املؤ ّلف
أي
أي
معلومات بخصوص البحث املُحال عليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
وفريق التحرير (امللحق .)2

1.يخضع ترتيب نرش األبحاث ملقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
يتم نرشها؛ مثلما هو م َّت َب ٌع يف الدوريات
مالية عن املوا ّد من البحوث والدراسات واملقاالت التي ّ
2.ال ُتدفع مكافآت ّ

أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العالم ،كما ال تتقاىض املجلة ّ
ّ
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أسلوب كتابة الهوامش وعرض املراجع
الكتب
املحررّ ،
الصفحة؛
اسم املؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو
الطبعة (مكان ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ
ّ

كما ييل:

الوطني لل ّثقافة
نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عالم املعرفة ( 265الكويت :املجلس
ّ
والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسماعيل (مرتجم)

(بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

ويستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
مثل :ناش ،ص ( .116ما لم يكن
ُ

مخترصا :ناش ،السوسويولوجيا،
يتم استخدام العنوان
ً
يوجد أكرث من مرجع واحد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة ّ

ص .)116

ّأما يف قائمة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل :ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة

والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسماعيل (مرتجم) ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،

فيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفنيُ ،

يب ،ط 4
عىل تجميع املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال :السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
القومي العر ّ
ّ

ويستشهد به يف الهامش الالحق كما ييل :ياسني وآخرون،
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص ُ .109

ص .109

يب ،ط  ،4بريوت:
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
القومي العر ّ
ّأما يف قائمة املراجع فيكون كاآليت :ياسنيّ ،
ّ

مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤ ّلف" ،عنوان ّ
الدراسة أو املقالة" ،اسم املج ّلة ،املج ّلد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ

العريب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
محمد حسن" ،األمن
ّ
ّ

القومي العريب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد ،)2009( 1
ّأما يف قائمة املراجع ،فنكتب :حسن ،محمد" .األمن
ّ

ص .135-120

مقاالت الجرائد
ال ُتذكر ّإل يف الهوامش (يف قائمة املراجع ال ُتذكر).

يحث الواليات املتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان،
مثال :إيان بالك" ،األسد
ّ

.2009/2/17

املنشورات اإللكرتونية
اسم الكاتب (إن وجد)" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن وجد) ،شوهد يف:

 ،2016/8/9يف ،http://www :مثال:

كريستوفر ِهل" ،السياسة الخارجية األمريكية عىل طريقة ترامب" ،الجزيرة نت ،2016/8/7 ،شوهد يف

 ،2016/8/9يفhttp://bit.ly/2aOCz9M :

يف حال وجود سلسلة تنرش عىل املوقع اإللكرتوينُ ،تكتب بخط سميك (مثال :تقدير موقف أو تقييم حالة

أو تحليل سياسات أو دراسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  ...إلخ).

إذا جرى االقتباس عن كتاب أو تقرير أكاديمي أو دويل أو عن مجلة دورية تنرش عىل اإلنرتنتُ ،تذكر بيانات النرش

حسب نوع اإلصدار (كتاب ،مجلة ،تقرير) ،ولكن ُيضاف الرابط اإللكرتوين بعد البيانات املعتادة لنرش تلك اإلصدارات
مع رضورة ذكر رقم الصفحة التي جرى االقتباس منها.

ً
كامل بحيث يوصل القارئ إىل الصفحة اإللكرتونية التي جرى االقتباس منها مبارشة وليس
يتعني ذكر الرابط

إىل العنوان العام للموقع.

"م ِ
ختص الروابط اإللكرتونية" (.)e.g. Bitly or Goo.gl Shortener
ّ
يتعي اختصار الرابط اإللكرتوين من خالل ُ
ّ
بالخط العريضّ .أما إن
العربية ،ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املج ّلة
مالحظة :يف الهوامش وقائمة املراجع
ّ

بخط ٍ
كان بلغة أجنبية ،فينبغي أن ُيكتب ّ
مائل.

Corresponding Bibliographical Entry: Springborg, Robert. "State-Society Relations in Egypt:
The Debate Over Owner-Tenant Relations," Middle East Journal, vol. 45, no. 2 (Spring 1991),
pp. 232-249.

Newspaper articles
Newspaper articles should be cited only in the footnotes (not in the Bibliography). As an example:
Ellen Barry, "Insisting on Assad's Exit Will Cost More Lives, Russian Says," The New York Times,

29/12/2012.

Electronic Resources
Author's name (if available), "The electronic resource's title," The website name, Date of publication

(if available), accessed on d/m/y, at: shortened URL. As an example:

"Sovereign Wealth Fund Rankings 2015," Sovereign Wealth Fund Institute, accessed on 9/8/2016,

at: http://bit.ly/1sQqBfr
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Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin,

2006), pp. 99-100.

Successive footnotes would be in the form: Pollan, p. 3.
If there is more than one reference by the same author, we use a short title: Pollan, Omnivore's
Dilemma, p. 3.

The corresponding bibliographical entry: Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural
History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Books written by four or more authors should follow the same rules as above, but only the first author
is named, followed by "et al.". As an example: Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American
Corporate Ascendance in the 1960s (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 142.
In successive footnotes: Barnes et al., p. 142.
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أخالقيات النرش يف مجالت املركز العريب
ّ
حد سواء،
ӵتعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث
واملحكمني عىل ّ
ّ
معتمدين لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق بموضوع
محك َمني
و ُتحيل كل بحث قابل للتحكيم عىل
ْ

ّ
املحكمنيُ ،تحيل املجلة البحث عىل قارئ
البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني

مرجح آخر.
ّ

ِ
ӵتعتمد مجالت املركز مح ِ
ومجر ِبني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.
موثوقني
كمني
ّ
ّ
داخليا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
تنظيما
ӵتعتمد مجالت املركز
ً
ً
ّ
واملحكمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن
للمحررين
ӵال يجوز
ّ
ٍ
ٍ
رأي جرى الحصول
معلومة
أي
أي
متميزة أو ٍ
شخص آخر ،بما يف ذلك املؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
يبحث الورقة مع ّ
ّ
ٍ
الستفادة شخصية.
أي منهما
الرسية ،وال يجوز استعمال ٍّ
عليه من خالل التحكيم قيد ّ
تقدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ّ ӵ
ويخدم تجويد البحث.

بناء عىل ما يرد يف
ӵتلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينةً ،
تقارير التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسباب االعتذار.

ӵتلتزم مجالت املركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.
املحررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
يقيم
ّ
ӵاحرتام قاعدة عدم التمييزّ :
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

ӵاحرتام قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو
الصلة بالبحث.
عالقات أخرى أو روابط مع ّ
أي مؤ ّلف من املؤ ّلفني ،أو الرشكات ،أو ّ
املؤسسات ذات ّ

أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث
ӵتتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
املُحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.

ӵالنسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل
ٍ
تصحيحات
مهمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
الباحث قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ُتقبل ّ
أي تعديالت ّ
أو تصويبات أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
حدده رسالة املجلة إىل الباحث.
أمد زمني وجيز ً
جدا ُت ّ
ӵحقوق امللكية الفكرية :يملك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
ّ
سواء باللغة العربية أو مرتجمة إىل لغات
جزئيا أو ك ّل ًيا،
املنشورة يف مجالته العلمية
ٌ
املحكمة ،وال يجوز إعادة نرشها ًّ
أجنبية ،من دون ٍ
إذن خطي رصيح من املركز العريب.

ً
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام
تقي ًدا
ӵتتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة ّ
حقوق امللكية الفكرية.

ӵاملجانية :تلتزم ّ
بمجانية النرش ،و ُتعفي الباحثني واملؤ ّلفني من جميع رسوم النرش.
مجلت املركز العريب ّ
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دعوة للكتابة
تدعــو دورية أُسطــــور األكادمييــن والباحثني وســائر الكتّاب املهتمــن بالبحث التاريخــي -املنفتح عن
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ونــر النصوص والوثائق الدفينة .تخضع كل املواد التي تصل إىل أُسطــور لتحكيم أكادمييني
متخصصني.
ّ
تراكم علميًا جادًا
ولذلــك تتوخّى الدورية التزام املعايــر الدوليّة املتعارف عليها .ويضمن هذا االلتــزام
ً
املتخصصني
وجــودة املادة التي تصــل إىل القراء .تهدف هذه الدورية إىل أن تكــون طيّعة الفهم لدى
ّ
املتخصصني من القراء من دون التضحي ِ
ة برصانة املضمون.
وغري
ّ

ترسل كل األوراق املوجهة إىل النرش باسم رئيس التحرير عىل العنوان اإللكرتوين الخاص باملجلة
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