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مقدمة
اس ُتهل هذا الكتاب بعرض تقديمي من  20صفحة خُ صص للورقة الخلفية لفعاليات املؤتمر السنوي الثالث للدراسات التاريخية

الذي عقده املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف بريوت خالل الفرتة  24-22نيسان /أبريل  .2016ثم تبعه تمهيد وضعه رئيس
اللجنة العلمية للمؤتمر ومنسقه ،وجيه كوثراين ،بعنوان "التأريخ العريب :بني التاريخ الشامل والتاريخ الجزيئ" ،وافتتاحية بقلم املؤرخ
مخترصا لجملة من املالحظات بخصوص "استخدام الوثائق يف كتابة التاريخ العريب".
اللبناين خالد زيادة ،عرض فيها عىل نحو تركيبي
ً

سانحا لتبويب شواغل يف  32مساهمة منهجية وتاريخية نُوقشت محتوياتها ضمن أشغال
إطارا
ً
م ّثلت مختلف محاور هذا املؤتمر ً
وم ِع ّد أعماله للنرش تقسيم مختلف
املؤتمر ،قبل أن تصاغ
مكونات هذا األثر الجامع .وقد آثر منسق املؤتمر ُ
نهائيا لتتخذ موقعها ضمن ّ
ًّ
مجلدا
املساهمات التي شغلت
ورد أولها بعنوان
ً
ً
واحدا احتوى عىل  1056صفحة (شغل فهرسه العام  39صفحة) ،إىل ثالثة أقسامَ ،
"كتابة التاريخ العريب ً
جامعا  10مساهمات امتدت عروضها املعرفية إىل  315صفحة .يف حني ُعنون ثانيها
ومنظورا"،
وتحقيبا
حقل
ً
ً
ً

تضمن  8مساهمات امتدت عىل مدار  270صفحةّ ،أما ثالثها الذي تضمن  384صفحة
بـ "مسائل واتجاهات يف التواريخ الوطنية" ،وقد ّ

فهو بعنوان "التاريخ املقارن ومسائل من حقل الذاكرة والتاريخ" ،وتو ّزعت مساهماته عىل شاغلني اثنني؛ اتصل أولهما بالتاريخ املقارن

تاريخيا"،
الـمتم َّثل
جامعا  5مساهمات ،بينما خُ ّصص الثاين لعالقة الذاكرة بالتاريخ أو ملا قد يستقيم تسميته ً
ً
أيضا بــ "أشكال تأويل ُ
ً

وهو يشتمل عىل  9مساهمات.

استهالالت
ناقشت الورقة الخلفية للمؤتمر مجمل الهواجس التي قادت ّ
املنظمني ،أو املرشفني عىل انعقاده ،وقد تع ّلق جميعها بمسار بناء

ومغربا ،وحقيقة حضور عوائق
تحديدا بأهمية الرتاكم مرش ًقا
عربيا .واتصل ذلك
ً
ً
املعرفة وإنتاج الداللة التاريخية طوال الفرتة املعارصة ً

معرفية يف البحث التاريخي شملت قراءة السياقات الزمنية ،أو بناء الحقب التاريخية وتحديد املجاالت ،أو األطر املكانية واملوضوعات
ّ

مليا يف أيرس السبل الكفيلة بتجاوزها.
واملصادر واملنهجيات ومناويل و /أو نماذج البحث امل ّتبعة ،وجميعها
"مطبات" يحسن التفكري ًّ
ّ

ليس من املنطقي يف يشء اإلرصار عىل مواصلة محاكاة التقسيم الكالسييك األورويب بعد تزايد الدعوات إىل إعادة النظر يف توجهاته

كونيا .كما أنه ليس من املنتج للداللة تواصل اللبس املقصود يف صياغة التاريخ العريب بالتعويل عىل مفاهيم األمة
اإلثنو-مركزية املعلنة ً
تحاشيا
العربية و /أو اإلسالمية ،تساو ًقا مع ما أنجزته مدرسة االسترشاق يف ما ّركبته مؤلفات كارل بروكلمان وألربت حوراين وغريهما،
ً

للوقوع يف اإلسقاط أو "األناكرونية" َ
حال تركيب التواريخ العربية /اإلسالمية الشاملة أو املونوغرافيات اإلقليمية الكربى (الشام

جسمتها كتابات أرنولد توينبي
والجزيرة واملغرب) ،وكذا األمر بخصوص صعوبة إدراج تاريخ العرب ضمن التواريخ العاملية املقارنة كما ّ

وهرني بريين وفرناند بروديل وأندري ميكال ،وغريهم ،وصاغته أيام ازدهار الحضارة العربية اإلسالمية يف الفرتة الفاصلة بني القرنني

كتابات أحمد بن إسحاق اليعقويب (ت282 .ه897 /م) ،ومحمد بن جرير الطربي (ت310 .ه923 /م)،
التاسع والرابع عرش امليالديني،
ُ

وعيل بن الحسني املسعودي (ت346 .ه957 /م) ،ومحمد بن عبد الكريم الشهرستاين (ت548 .ه1153 /م) ،وأحمد بن محمد مسكويه

(ت421 .ه1030 /م).

املتعثة للدول الناتجة من تصفية
عىل أن املساهمات التي اختصت بالتواريخ القُطرية أو الوطنية قد تأثّرت هي األخرى باملسارات
ّ
وانتاب ُه اللبس والرتميق،
شاب ُه التلفيق
االستعمار ،حيث ُو ِضعت
َ
أساسا بغرض التنشئة املدنية وصياغة مشاريع الدول الوطنية عىل نح ٍو َ
ً
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صناعة املعرفة التاريخية العربية :سياقات بناء الداللة وأشكال تأويل الـ ُ

ً
وتعدد االنتماءات والعالقة بتواريخ ما قبل اإلسالم،
عامة يف تقديم إجابات دقيقة حول املواضيع املتع ّلقة بالحدود
بحيث لم ُيوفّق
ّ

أيضا .وهذه حقيقة طفَت عىل السطح حال تسليط األجيال الجديدة من املؤرخني العرب
وبجميع األساطري
املكونة للوعي الوطني ً
ّ
األضواء عىل موضوعات غري مبذولة ،ص ّنفت حتى ٍ
وقت قريب يف خانة املسكوت عنه ،وهي تحيل عىل أيام األفراد وأعمالهم ،وكذلك
ُ
واإلثنية والثقافية.
عىل خصوصياتهم الدينية
ّ
واصل كوثراين ،ضمن مساهماته التمهيدية ،تفكيك مأزق الكتابة التاريخية العربية املعارصة بني الشمولية والجزئية ،وهو ما

ألجأ الباحثني الذي قاربوا ذلك التاريخ من الخارج إىل استعمال مصطلحات خاصة تحيل عىل "تاريخ الشعوب العربية /اإلسالمية"،

جسمته عىل نحو ملموس تنقالت
تلك التي ساهمت جغرافية اللغة والثقافة يف صهرها أو بناء تجانسها ضمن "مجتمع معنوي" ،وهو ما ّ

الجماعات اإلثنية الكربى والنخب التجارية والدينية أو الفكرية بني املرشق واملغرب ،وقد حاول املؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري

املعول عىل
( )2010-1919االستدالل عىل وجوده ضمن مؤ َّلفه التكوين التاريخي لألمة العربية .غري أن مثل هذا الجهد التاريخي ّ

املؤمل ضمن مختلف مساهمات واضعي هذا
املنظور الرتكيبي املنخرط يف تقديم رسديات تاريخية كربى ،لم ُيستجب له عىل النحو ّ
عما نعته واضع هذه العروض التمهيدية بـ "التاريخ
كليا ّ
التأليف ،أولئك الذين آثروا الخوض يف مثيلتها القُطرية أو الوطنية ،وعفَوا ًّ

ً
نقدا مع ما سبق لعبد
الرتكيبي أو التوليفي الشامل لألقاليم الواسعة" (الجزيرة ،والشام ،ووادي النيل ،واملغرب) (ص ،)33
تواصل /أو ً
أيضا ،حول تاريخ املغرب والظن بعد هذا أن
الله العروي يف بداية سبعينيات القرن املايض إنجازه ضمن موجزه الرتكيبي املقارن ،والبديع ً

املهمشني وفقًا ملعالجات
ما لقيه محور التأريخ للفرد واألسئلة املتصلة بعالقة الذاكرة بالتاريخ ،وكذلك الرتكيز عىل تاريخ األقليات وتاريخ ّ
الـمنجز ،توق ًّيا من التكلفة الباهظة
توسلت بتداخل
ّ
ّ
التخصصات ،بل بعبورها أحيا ًناُ ،مند ِر ٌج  -كما قد بات ّبي ًنا  -يف محاولة لتجاوز هنات ُ
معرفيا ضمن ما ُ
كونيا بـ "املنعرج التاريخي الثقايف".
للرت ّدد يف االنخراط
اصطلح عىل تسميته ًّ
ًّ

فضل منسق املؤتمر واملرشف عىل
يتعي أن تربط املعرفة التاريخية بمختلف مدوناتهاّ ،
والعتبارات تتصل بمحورية العالقة التي ّ

التأليف إدراج مساهمة خالد زيادة ضمن العروض االستهاللية ،وذلك باعتبار تالزم محتواها مع ما تضمنته الورقة الخلفية والعروض

ً
فضل عن تأكيده رضورة توسيع االطالع عىل الوثائق األرشيفية والتعويل عليها يف بناء الفرضيات التاريخية بخصوص
التمهيدية،

ّ
التفطن له (غوستاف لوبون ،وكارل بروكلمان) .وقد تواصل
التواريخ العربية ،وهو أمر سبق لدراسات املسترشقني املنجزة يف الغرض

التعويل عىل ما تضمنته الوثائق القنصلية وسجالت املحاكم الرشعية يف دراسة مجتمعات العرب واقتصاداتها عىل شاكلة ما هو ماثل

ضمن أبحاث أندريه ريمون لدى املؤرخني العرب الحقًا ،تجاو ًزا للعروض املكتفية بمعالجة كتب األخبار والوقائع السياسية والعسكرية،

بتطور األسعار والغالء وحركات االحتجاج االجتماعي وغريها من السياقات الدالة عىل االنتقال
وتوس ًعا يف استقراء املسائل امل ّتصلة
ّ
ّ
عربيا ،وهي طريق أسهمت مدرسة الحوليات الفرنسية ،إثر الحرب العاملية
من الواقع التقليدي والتط ّلع إىل االندماج يف زمن الحداثة ً

الثانية ،يف رسم معاملها ،ينبغي للمؤرخ العريب االعتبار بها إذا ما رام ّ
تصورات
تخطي مختلف الرسديات العربية التي ال تزال
ّ
منشدة إىل ّ
أيديولوجية ضمنية أو معلنة.

صناعة التواريخ العربية بني الكونية واملحل ّية
التحوالت املتسارعة التي
ليس من الهني اإلقدام عىل توظيف جملة من اإلضاءات املختلفة بخصوص طبيعة العالقة التي تربط
ّ

ُ
صناعة التواريخ العربية ضمن
كونيا بمختلف األشكال التي خضعت لها ،منذ القرن املايض،
أثرت  -وال تزال تؤثّر  -يف املعرفة التاريخية ً
ٍ
ً
جملة
تصورات منهجية متباينة،
مؤسسات بحث عربية أو أجنبية .وقد جمع هذا الكتاب ما ال يقل عن  10مساهمات عرضت علينا ،وفق ّ
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ً
ُ
نقديا وفق محورين رئيسني؛ أحدهما حاول تقليب النظر يف إشكالية كتابة
اختزال للداللة -
يحسن -
من املسائل
تصنيف مضامينها ً
ُ

تعرضت لذلك مباحث أحمد الشبول،
التاريخ العريب من منظور التاريخ العاملي بالتعويل عىل نماذج من التواريخ الجامعة أو الكونية ،مثلما ّ
فضلت بقية النصوص
وأحمد أبو شوك ،وإبراهيم القادري بوتشيش ،ومحمد مرقطن ،وعمار السمر ،ومحمد األزهر الغريب ،يف حني ّ

محددة ،عىل غرار ما تو ّلت إنجازه مساهمات
الحفر يف املوضوع ذاته بالتعويل عىل عينات مصدرية أو أمثلة
امل ّتصلة بالقسم نفسه
حرصية ّ
ّ
َ
محمد عز الدين ،وعبد الرحمن شمس الدين ،وأنور زنايت ،وأمل غزال.

تم استدعاء مدونات عيل بن الحسني املسعودي وعبد الرحمن بن خلدون (808ه1406 /م) ،بوصفها مساهمات ُمم ِّثلة لحدود

عربيا طوال الفرتة الوسيطة املتأخرة ،قصد ر ّدها إىل منهجيات حديثة تحيل عىل سياقات ّ
تشكل الحضارات
ّ
تطور املعرفة التاريخية ً

تصورات برنارد لويس االسترشاقية وصامويل
اإلنسانية يف مؤلفات فرناند بروديل ،ووليام ماكنيل ،وأوسفالد شبنغلر ،وعىل تطبيقاتها يف ّ

التطرق إىل
عكسيا بفكرة حوارها .كما أن
وارد لدى املحتفظني
هنتنغتون األيديولوجية حول "رصاع الحضارات" ،أو ضمن ما هو ٌ
ّ
ً

زمانيا ،قد أعاد فتح ملف كونية الكتابة
مختلف الصعوبات ،التي حالت دون االتفاق عىل أمثل السبل لرتكيب وقائع التاريخ العريب
ً

املتضمنة
التاريخية إىل املربع األول ،ودفع إىل البحث عن أمثل السبل الـمؤدية إىل إدراج تلك الرسدية التاريخية ضمن امتداداتها الكونية
ّ

للحقب الثالث (القديمة والوسيطة والحديثة) ،أو أزمنة بروديل الثالثة (األمد الطويل أو زمن البنى ،والزمن الدوري أو االجتماعي،

وزمن الوقائع أو الحوادث السياسية الرسيعة) ،وكذا األمر بالنسبة إىل مساهمات مدرسة االسترشاق يف مؤلفات ويل ديوران ،ومارشال
للتصورات التي حملتها بعض
توقيا من التوجهات العكسية الداعية إىل "أسلمة" تلك التواريخ وفقًا
ّ
ُهدجسون ،وشلومو ديف غوينتً ،
أساسا.
ودعما لتوجهات إبستيمولوجيا الحقب الواردة ضمن مساهمات محمد أركون وعبد الله العروي
دعوات اإلسالميني،
ً
ً

التصورات الداعية إىل تجاوز الحقب السياسية املتداول ،ور ّد معرفة التواريخ العربية
نوعية ملضامينه ضمن
ّ
ويجد هذا التم ّثل نقلة ّ

تفس الظواهر الكربى انطال ًقا من التحوالت املعرفية ،ال السياسيةُ ،معتربة
إىل أفق ّ
يعول عىل مقاربة الحقب الثقافية ،تلك التي ّ

مكملة ملا تم إنجازه خالل القرن التاسع عرش .وقد حملت
"الرجة" التي عاشها املجال العريب ،بوصفها
بـ
ً
ّ
تمهيدا لنهضة عربية ثانية ّ
تحوالت عميقة تحت تأثري الثورة الرقمية التي أنتجت ً
جديدا بعد أن نجحت يف
برشيا
فعل
ً
ً
الحقبة الكونية الجديدة يف تاريخ البرشية ّ

ليتحول الكون إىل خلق جديد يحتاج معه املؤرخ
قديما،
وقوميا
ولغويا
دينيا
ًّ
ّ
كليا عاملًا ً
وجنسيا .وأنهى "الزمن السيرباين" ًّ
ًّ
ًّ
تهجني الهويات ًّ

يخب ُئه املستقبل للبرشية ،بالتعويل عىل استقراء البحوث امليدانية
إىل تطوير أدوات عمله
ً
تالؤما مع إكراهات "الحارضية" ،واسترشا ًفا ملا ِّ
أو االفرتاضية ذات الصلة بالدينامية املتعاظمة لشبكات التواصل االجتماعي.

ولعل لالعتبارات املتصلة بحقيقة ظهور أوىل الحضارات القديمة بالعالم العريب (حضارات سومر ،وبابل ،وآشور ببالد الرافدين،

والفراعنة بمرص ،وإيبال وأوغاريت والكنعانيني واآلرمية بالشام ،ودملون ومجان بالجزيرة العربية وعمان ،والسبئية والقتبانية واملعينية
والحمريية غرب الجزيرة ،وكندة ولحيان وتيماء واألنباط والحرض أو تدمر شمال الجزيرة وأطرافها ،واللوبيني واألمازيغ بمجال

املغارب)ِ ،
تخصها.
آص ًة وثيقة برضورة تجديد التفكري يف منهجية كتابة تواريخها والتساؤل عن مدى اشتمال أمة العرب عىل هوية
ّ

بتصوريه الدنيوي االستعماري والديني التورايت يدعونا -
غري أن االعرتاف بقلة النجابة وتواضع املراكمة وهيمنة املنجز األثري الغريب
ّ

حارضًا  -إىل االنخراط بثبات يف مساهمات االكتشافات األثرية والنقيشية خالل العقود الثالثة املنقضية ،ونقصد نقوش الجزيرة العربية
وكتاباتها؛ كالرقم اآلشوري والبابيل ،وكذا املصادر الرسيانية واألكادية واألوغاريتية والسبئية يف إنجازهّ ،
تخط ًيا للصورة التاريخية القارصة

أو النمطية التي وفّرتها مصادر الرتاث العريب اإلسالمي حول تاريخ جزيرة العرب القديم وحضاراتها ،وهو يف تقديرنا الهدف ذاته الذي
عملت عىل تحقيقه املساهمتان املتبقيتان ضمن هذا الشاغل ،وقد تم تخصيصهما لتقييم التجارب الرسمية يف كتابة التاريخ العريب،
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تمت اإلشادة
وتوضيح مدى انخراط تلك الكتابة
تحديدا ،يف إنتاج معرفة دقيقة وأصيلة ً
ً
أيضا حول تاريخ العرب االقتصادي .ولنئ ّ
بالجهد املبذول من ِقبل املساهمني يف التجارب الرسمية يف سورية (تلك التي لم يتم استكمال أبحاثها) ،وبمنجز املنظمة العربية للرتبية
تعدد اإلكراهات التي عاشها واضعوها ،فإن
والثقافة والعلوم بعد صدور أجزاء الكتاب املرجع يف تاريخ األمة العربية السبعة ،تساو ًقا مع ّ

شددت عليه تقييمات املؤرخة األملانية أولريكه فرايتاغ ضمن
حصيلتها تيش باستحالة بلوغها األهداف املعلنة من وراء إنجازها ،وفقًا ملا ّ
مؤلفها اإلسطوغرافيا السورية  :1990-1920بني املقاربة العلمية وهيمنة األيديولوجيا.

الحيز الذي شغله التاريخ االقتصادي يف صلب املعرفة التاريخية العربية ،ومدى مشاركة مؤرخيها يف توخّ ي
كما أن التساؤل عن ّ

مختلف مقارباته ،قصد مزيد ٍ
فهم للحقب أو املراحل التاريخية املختلفة التي مرت بها البالد العربية ،مسألة َح ِر ّية بالتدبر ،ثبت بالحجة

والربهان تواضع َب ِ
اع املعرفة التاريخية العربية يف إتمامها ،ويعود ذلك  -وفقًا ملا تم إقراره  -إىل املشاكل املتصلة بفتح األرشيفات أمام

كلياً ،
فضل عن ُزهد الثقافة العربية يف االعتبار بقيمة املادي ،واالنقطاع عن التفكري يف االقتصاد السيايس
الباحثني ،أو انعدام وجودها ًّ

"مكروها" "أو "غري مندوب" ،مع عجز الحركات اإلسالمية حارضًا عن بلورة فك ٍر
ترص ًفا
الذي تبلور منذ عرص النهضة
ً
أوروبيا ،بل اعتباره ّ
ً
ّ
املشط
عربيا يف عرض بديل اقتصادي ،وتواضع سياساتها يف الغرض ،إذا ما قارناها بالرتكيز
اقتصادي إسالمي وإخفاق حركات
ّ
التحرر ً
عىل التواريخ السياسية املشوبة بتوجهات أيديولوجية غري خافية.

التثبت ،عىل نحو تفصييل أو
بقية املساهمات املحسوبة عىل القسم نفسه قد آلت عىل نفسها ّ
ومهما يكن من أمر ،فإن عروض ّ

التصورات الناظمة
وتطور مناهجها ضمن
قدرته العروض التي ك ّنا بصددها حول أشكال انخراط كتابة التواريخ العربية
جزيئ ،يف ما ّ
ّ
ّ
لصناعة التواريخ الكونية .وقد ّبينت املساهمة املنجزة بخصوص طبيعة املنهجية التي احتذاها كمال الصليبي ( )2011-1929ضمن
مختلف عروض مؤ َّل ِفه التوراة جاءت من جزيرة العربً ،
مثل ،اعتما َد الباحث عىل الجغرافيا التاريخية للتوراة ،وكذا أسماء األماكن،

ِ
املؤسسة
بغرض الربهنة عىل أن مجال شبه الجزيرة (الحجاز واليمن) ،ال بالد الشام ومرص ،هو الذي عاين وقوع مختلف الحوادث
ّ
ِ ِ
العربية الساكنة
جيدة باللغة
ّ
للرسالة الكونية للديانات التوحيدية .ولذلك ،احتاجت املنهجية امل ّتبعة من ق َبله ،ويف املقام األول ،إىل معرفة ّ
الحية حارضًا ،مع االعتبار
أو القديمة الخالية من الحركات الصوتية ،تلك التي م ّثلت العربية
ً
مرجعا يف دراستها بوصفها اللغة السامية ّ
وتحول الحروف يف استكشاف معاين مختلف األماكن الواردة يف الكتاب املقدس بوصفه حكاية
يف جميع ذلك باختالف التصويت
ّ
للخلق ُق ّدت من لغات سامية تقع بني العربية والعربية والرسيانية واآلرمية القديمة ،وخضعت عملية تفكيك شفرتها لتقنيات االستبدال
والتعريب والرتجمة.

مغربا ،ودور التنظيم الشبيك يف تعزيز قدرات
وتبدو حصيلة التدقيق يف طبيعة املساهمة التي يوفّرها الحفر يف مدونات النوازل
ً

ً
فرعية لجملة من التطبيقات التقنية واملنهجية
عناوين
املقاومة واالنتشار عىل كامل املجال العريب لدى األقليات املذهبية اإلباضية،
َ
ِ
مدونات مخصوصة ساهمت ،وال ريب ،يف توسيع أفق الدراسات التاريخية العربية ،وخاصة االقتصادية
العاملة عىل استدرار َمعني ّ
ّ
ً
نج ِزها يف
سامحة بتغيري أفق الرتكيز
واالجتماعية منها،
املشط حول املرشق واالعرتاف ملجاالت املغارب والصحاري الطرفية بأهمية ُم َ
قر ً
بة يف حق اإلباضية بني عمان وزنجبار واملرشق واملغرب ،سواء عىل أيام النهضة العربية
صياغة
ّ
رسدية عربية ُتؤثر نهج التشبيكُ ،م ّ

مروية الرتابط التاريخي العريب يف اللغة
واإلصالح اإلسالمي أو الوحدة العربية بعد تصفية االستعمار؛ إذ ال ينبغي أن ُيبترس تركيب
ّ
يتعي أن يطرح عىل نفسه مهمة صياغة جغرافيا عربية جديدة.
والثقافة والدين ،بل ّ

ويستدعي استكشاف مختلف هذه الزمنيات املتصلة بصياغة الرسدية التاريخية العربية ،يف عملية "عود عىل بدء تبحث يف

غلق حلقة عالقة كتابة التاريخ العريب بصناعة التاريخ الكوين عرب التوقّف عند عمق تحوالت زمانيات ما بعد التسلطية
الزمن الضائع"َ ،
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مرصياّ ،
التصورات التي صاغها بندكت أندرسن ضمن مؤ َّلفه
جسمته
العسكرية
ً
ّ
وفك شفرة عالقتها بثنايئ التاريخ والذاكرة ،وفقًا ملا ّ

املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها .لذلك ،تم اللجوء إىل توضيح األدوار التي عادت إىل ما ُوسم بـ "الخربة
الجماعات
ّ

املرصية يف "إنتاج
تبعا لذلك  -عن فشل الدولة
ّ
التزامنية" ،و"التم ّثل" ،و"عجلة اإلنتاج" ،يف صياغة االنتماءات القومية ،والكشف ً -

الزمن اليومي" ،ودوران رشعيتها زمن حكم محمد حسني مبارك ضمن خطاب ممجوج حول النماء ،مع الدفع نحو االنخراط يف دوامة

ّ
وتعمد تغيري الحقائق أو ّ
تذكرها عىل نحو منقوص ومغلوط ،وهي حقيقة
"التذكر الباعث عىل النسيان ( "Remembranceص ّ ،)203

ً
نتيجة
والتبص -
ُمفزعة كشفت الثورة عن كارثيتها ،بمجرد فتح األرشيفات الرسية ،واالطالع عىل وثائق الحروب العربية  -اإلرسائيلية،
ّ

تورط
لذلك  -بزيف الخطاب الرسمي ،مع إرشاع الباب أمام زمنية ُمحرجة ّأرقت مضاجع الفاعلني السياسيني واملدنيني بعد أن ثبت ّ
عربيا وتحصينها.
جميعهم ،عىل نحو أو آخر ،يف املصادقة عىل ممارسات ُمخزية تحت غطاء بناء مشاريع الدول الوطنية ً

"الخروج إىل النهار" :كتابة الرسدية الوطنية ومأزق التوظيف السيايس
جغرافيا عىل مجالني كبريين ،اتصل أولهما بعينات من التواريخ الوطنية لبلدان املرشق
تضمنها هذا القسم
توزعت األبحاث التي ّ
ً

العريب (فلسطني ومرص واألردن والعراق) ،بينما خاض الثاين يف تواريخ بلدان املغارب (تونس واملغرب األقىص وموريتانيا).

كشفت مساهمة نهى خلف ،باالستناد إىل مذكرات الصحايف الفلسطيني عيىس العيىس ( )1950-1878والتعويل عىل املقاربة

التاريخية املجهرية ،عن جوانب غري مبذولة من تاريخ فلسطني ،امتزج داخلها الذايت باملوضوعي ،والتبس ضمنها املايض بالحارض،

ً
فرصة سانحة مللء شواغر التاريخ الفلسطيني ،وخاصة ذلك
بحيث منح وقوع التحليل املجهري عند نقطة االلتقاء بني الزمان واملكان
مرورا بالحكم العثماين والثورة العربية الكربى.
الذي يمتد من العهد العثماين إىل تأسيس ركائز الكيان الصهيوينً ،

وقد ّبينت املعالجة التاريخية املجهرية ملحتوى مذكرات العيىس مسايرة العثمانيني للحركة الصهيونية ،ودعمهم لإلقطاعيني يف

سطوهم عىل أرايض الفالحني من دون حق قبل التفريط فيها بالبيع للمهاجرين الصهيونيني .كما أثبتت تعاون الحركة الصهيونية مع
األنظمة العربية إبان الثورة الفلسطينية عام  ،1936ووعي الجيل األول من الفاعلني السياسيني بوجود فروق بني التيارات الصهيونية

وترضر الفالحني بسبب ّ
خطة التقسيم التي دفعتهم إىل تشكيل النواة الصلبة للمقاومة ،ومناصبة املحافظني
أيام االنتداب الربيطاين،
ّ
املجددة ،وغريهاُ ،ح ّج ًة دا ّلة عىل أن
العداء لهم .وتنهض مختلف هذه الحدوس
من كبار املالك ،بالنظر إىل الغياب التام للربجوازية،
ّ
َ
الـمعلنة ،أو املكتومة ،بني مختلف
أمر ُم ٌ
عترب يف الكشف عن املنافسات والرصاعات ُ
االهتمام باملكان والذاكرة والجماعة والثقافة والهوية ٌ

الفاعلني التاريخيني ،وذلك قصد مزيد ٍ
فلسطينيا.
فهم لألسباب التي تقف ،وال تزال ،وراء إخفاق فعل املقاومة
ً

للتحوالت التي ّ
ومنهجا وقيادة"،
"اتجاها ونظرية
شكلت التأريخ ملرص الحديثة واملعارصة
وقد عرضت مساهمة نجالء مكاوي
ً
ً
ّ

تحولت الجامعة املرصية ،مع حلول عام  ،1925من طابعها األهيل إىل طابع حكومي .وتساءلت الباحثة عن مستويات
وذلك منذ أن ّ

بمحورية دور الفرد يف صياغة الفعل التاريخي إىل
التحول ،أو االنتقال ،يف صياغة املعرفة التاريخية وبناء الرتاكم املعريف ،منذ االلتزام
ّ
ّ

عالقة تلك الصناعة نفسها بفعل الجماعة ،توافقًا مع التفسري املادي للتاريخ يف تصورات مؤرخي اليسار املتأثرين بالنظرية املاركسية،
فاالستجابة ملقتضيات الهوية يف مراجعات الباحثني اإلسالميني وتفسرياتهم.

نرباسا لبحوثه األكاديمية،
هدفت تلك السريورة إىل توضيح دور املؤرخ يف التحوالت الفكرية والخصوصيات السياقية التي م ّثلت ً

مع تحديد طبيعة األدوار التي عادت إليه يف توظيف معارفه ،قصد خدمة أهداف ثقافية وسياسية متباينة ،وكذا حقيقة دفعه يف اتجاه
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للتطور
محركني
قر الباحثة بأن االشتغال عىل فعل القادة والعظماء  -بوصفهم
التأسيس لربوز مدارس يف الكتابة التاريخية
ً
ّ
ّ
مرصيا .و ُت ّ

والتبص بروافع ومسارات تاريخ الحركة الوطنية
التاريخي املرصي  -أو االشتغال بسياقات بناء مختلف األنظمة السياسية الحاكمة،
ّ

التطورات التي عاينتها بنية الذات التاريخية ،قد أضحى ك ّله مثار ٍّ
الرجة العنيفة التي أحدثتها وقائع بداية عام 2011
وطبيعة
شك بعد ّ
ّ

توجهات السلطة املستبدة ،وال سيما يف وصايتها عىل مختلف رشائح املجتمع؛
مناوأة ّ
الفارقة ،وهي أحداث دفعت األجيال الجديدة إىل َ
ٍ
وحددت حصولها
وتعم ٍد ملحو سجالت الثورة وصورها وأحداثها،
وتعتيم عىل مختلف املالبسات التي سبقتها ّ
الحيةّ ،
من تزوي ٍر للذاكرة ّ
تشوف
عىل الحقيقة،
َّ
فكأن اإلرصار عىل استدعاء الخطاب القومي ،والدفع نحو إعادة إنتاج مقومات زمن التس ّلط واإلقصاء ،قد حفّزا ّ
ٍ
قراءة
التحرر من ذلك اإلرث ،وعىل الدعوة املعلنة إىل القطع مع مخ ّلفاته الكارثية ،من خالل إعادة
األجيال الجديدة ،بل إرصارها عىل
ّ
ٍ
معافاة من جميع نوازع التضليل والتلفيق لتاريخ مرص الحديث واملعارص.

وتكشف بقية املساهمات الخاصة باملجال املرشقي ،تلك التي عادت مهمة ِّ
خطها بخصوص عالقة األردن بالتاريخ الوطني إىل

املتحولة للكتابة التاريخية ومناهجها بالعراق إىل نصري الكعبي ،عن اتسام املعرفة التاريخية
مهند مبيضني ،ويف ما يتصل بالسياقات
ّ
التوجس من فتح ملفات سياسية ُمحرجة لألرسة الهاشمية الحاكمة
أردنيا .ويبدو
بحالة من االستمرارية املفتعلة ،أو الركود املخاتل
ّ
ً

تكون
أساسيا له ،حتى إن ثبت انخراط فعل تركيب تلك التواريخ يف ظالل
ولألطراف القريبة منها باع ًثا
القضية العربية أو حول إشكالية ّ
ً
ّ

تفرع تلك الكتابة إىل أربع مؤسسات متضامنة ،هي :الجامعات ،واللجان الوطنية،
الشخصية األردنية وإعالء دور الحركة الوطنية ،مع ّ
ٍ
ومراكز البحوث والدراسات ،واألبحاث التاريخية املستقلة ،تلك التي غلب عليها نفَس أديب واجتماعي غري خاف .عىل أن حصيلة ما
رسميا،
تراكم من بحوث يف التاريخ السيايس تبعث عىل االعتقاد بقلة نجابة املؤرخني (مع حضور استثناءات) يف مبارحة املواقع املباحة
ً
ً
فضل عن التعامل النقدي مع تاريخ الحركة الوطنية أو البحث يف
تنم عن حضور اختيارات مستقلة،
وتشكيل
خلفية فلسفية أو فكرية ّ
ّ

املتفرعة عن املقاربات املحسوبة عىل مختلف تيارات الكتابة
تاريخ الكوارث والجوع والسجون واألمراض ،وغريها من اإلشكاليات
ّ

املجددة.
التاريخية املحدثة أو
ِّ

ً
محاول
املخصص لعرض سياقات الكتابة التاريخية العراقية ومقارباتها املنهجية عن اإلطار ذاته،
وال يخرج مسعى املبحث
ّ

التحوالت
داخليا يف تحوالت األيديولوجيا الرسمية املهيمنة عىل املسار الجمعي ،وباعتبار تأثري
إعادة تقويم الصورة النمطية املتمثلة
ّ
ً
عراقيا يف توجهات إنتاج املعرفة التاريخية .يف حني اتصل األمر
التي اعرتت نمط اإلنتاج املهيمن عىل ترصيف الشأن االقتصادي
ً

بتعدد الحواضن التكوينية واملنهجية الغربية لآلباء املؤسسني لتلك املعرفة .ولذلك ،يصبح من غري الدقيق إطال ًقا ،يف غياب
خارجيا ّ
ً

الرتاكم املعريف وانعدام املجايلة والتداول املبني عىل الجدارة والتأهيل األكاديمي الحديث ،وجو ُد مدرسة تاريخية بمواصفاتها املهنية
ووظائفها التنظريية والتأصيلية بالعراق ،حتى إن عاينت الكتابة حضور عدة "أنماط راسخة" ،عىل غرار ما وسمه الكعبي بـ "النمط
أيضا بـ "الكتابة التاريخية القومية اإلسالمية" ،و"التاريخ
الوطني املحيل" ،و"النمط املاركيس" ،و"أنماط
متحولة" ،عىل شاكلة ما وسمه ً
ّ

الوطني" ،و"تاريخ الطائفة" ،و"نمط الكتابة االقتصادية القومية" ،تناول جميعها "سرية األمة ودورها يف التاريخ" مع توضيح مساهمات

أبرز الفاعلني التاريخيني بالتعويل عىل تركيب مساراتهم الحياتية ،عىل شاكلة ما هو ماثل ضمن مؤ َّلف عبد العزيز الدوري التكوين
التاريخي لألمة العربية :دراسة يف الهوية والوعي.

شكلت املساهمات األربع امل ّتصلة باملجال املغاريب (عددها عرضان بخصوص املغرب ،وعرض مفرد لتونس ومثله ملوريتانيا) رجع

املخصصة ملختلف القراءات التي دقّقت يف طبيعة الشواغل الواسمة لرسديات الدول الوطنية وأشكال تركيب
صدى لإلشكالية ذاتها
ً
ّ
املدنية والتنموية.
الروايات املؤسسة ملشاريعها
ّ
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عرض عبد الرحيم بنحادة ملختلف أجيال منتجي املعرفة التاريخية (ثالثة أجيال) وللمجاالت البحثية التي اهتموا بها؛ كالتحقيق،

ً
فضل عن مساءلة الغرييات ،واالشتغال بتاريخ الزمن الراهن ،وصياغة
واملونوغرافيا ،والتاريخ العالئقي مع املرشق وأوروبا وأفريقيا،
ُ
مغربا .وانتهت حصيلة أبحاثه إىل
العروض الرتكيبية ،مع
التعرض ملختلف أطر النرش الجامعي ومؤسساته وطبيعة العوائق التي تعرتضه ً
ّ
اعتبار أن ّ
مغربا ،ال ينبغي أن يحجب
تمكن املؤرخني املغاربة من االنفراد بقرابة ثلث إنتاج املعرفة يف حقيل اإلنسانيات واالجتماعيات ً
عن أنظارنا اتسام الرتاكم املعريف التاريخي بالهشاشة ،مع انعدام القدرة عىل تجديد األجيال عىل نحو يضمن الجودة والصدقية املأمولة

وتراجع اإلنتاج املعريف ،بل انحصاره منذ عرشيتني.

ٍ
تواصل مع ما ك ّنا بصدده ،عىل املضمون الغائم ملفهوم "ما قبل الكولونيايل" ،للتساؤل عن وظائف
عول محمد حبيدة ،يف
يف حني ّ

التقسيم الزمني االعتباري ومختلف اإلمكانيات املتاحة لتناوله ،انطال ًقا من مختلف البنى االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ ُبغية

كونيا ،بحيث عكس مقرتحه رغبة يف مراجعة استخدامات الزمن التاريخي املشدود
مواءمته مع مقتضيات الزمن الطويل وتطبيقاته ً

ملفهوم "ما قبل االستعمار" ،سواء لدى املؤرخني أو عند املشتغلني باملعارف االجتماعية ،ومساءلة مختلف تلك العروض يف ضوء ما وسمه
تباعا ملختلف تطبيقات الزمن ما قبل
تعرض ً
بـ "اتجاهات اإلستوغرافيا راه ًنا" .لينتهي ،بعد استيفاء تحليل مختلف محاور بحثه الذي ّ
الكولونيايل ورصد استعماالته يف استقراء تاريخ بلدان املغرب وأنرثوبولوجيا مجتمعاتها ،إىل أشكال توظيف األمد الطويل من خالل
االنحياز الك ّ
يل إىل رضورة التجسري بني العصور الوسطى ومثيالتها الحديثة ،قصد مزيد فهم واقع الضفة الجنوبية الغربية للمتوسط

ً
تحديدا ،وذلك حتى احتالل االستعمار الفرنيس للجزائر سنة  ،1830تساو ًقا مع ما نقله فرناند بروديل عن إدمون
عامة ،واملغرب األقىص
ً

فارال من أن الخوف من التاريخ العريض هو ما يغتال ذلك التاريخ عىل الحقيقة.

وحتى إن كان لفاطمة بن سليمان َ -
حال طرحها ما وسمته بـ "سياقات مسألة الدولة يف اإلستوغرافيا التونسية الحديثة ومقارباتها"

املنشدة إىل ما وسمته بـ "الدراسات الثانوية" (أو مشغل التابع) ،وعىل
فإن اتكاءها عىل املقاربات املنهجية
ّ
مكمل بهذا الخصوصّ ،
 ٌرأي ّ

ّ
أيضا ،هو ما ّ
امتدت إىل
مكنها من
"الدراسات ما بعد االستعمارية" يف مقاربات
املختصني يف الدراسات العثمانية ً
التفطن إىل النقلة التي َّ
ّ

تونسيا .فقد عاينت دراسة مختلف
املعالجة التاريخية ملوضوع الدولة وأشكال مقاربة مسائل الهوية ،واملواطنة ،والديمقراطية ،والتنمية،
ً
تلك املسألة إثر تصفية االستعمار ،نقلة جوهرية يف النظرة والتأويل ،بحيث أمكن املرور من اعتبار الدولة من ِقبل الجيل األول للمؤرخني
املتشعبة للفاعلني التاريخيني،
تحول مفرتض ،إىل إدراج مختلف مبادراتها ضمن الشبكة
التونسيني كيا ًنا ناج ًزا
ومصدرا لكل فعل ،أو ّ
ّ
ً

التصورات التي أقرتها مراجعات عدد من ممثيل األجيال الالحقة ومباحثهم.
وفق الحصيلة التي انتهت إليها مختلف
ّ

وأدرجت الباحثة تقييمها املعريف ومراجعاتها املنهجية ملجمل التوجهات املستجلبة ضمن أفق توقف عند سياقات القراءة يف ما
منظومة ٍ
َ
عنف وهيمنة،
سمته "أركيولوجيا الدولة الوطنية التونسية" لدى الجيل األول "املهووس" بما نعتته بـ "هاجس الدولة" بوصفها
ّ
محلية ،فـانبعاثًا لـ "أمة" مستقلة بذاتها من رحم دولة الخالفة أو اإلمرباطورية العثمانية،
ونتاجا لحداثة مستوردة ،ووالد ًة لدولة ساللية
ً
ّ
تحوالت التاريخ االجتماعي الذي عالج تاريخ الدولة من الداخل،
لتنتهي  -يف محور مقابل  -إىل إدراج النقلة املعرفية الحادثة ضمن ّ
وغي س ّلم املقارباتً ،
عامل عىل ر ّد كل قراءة لواقع بناء الدولة التونسية إىل "سقف" ال يفصلها عن حقيقة ارتباط تاريخها
ونوع املناهجّ ،
ّ

الحديث ومجمل ديناميته بوضعيتها القانونية ،بوصفها إيالة تابعة لإلمرباطورية /الخالفة العثمانية .وهو املنحى ذاته الذي جذفت يف
وعمقته الحقًا مراجعات كل من أسماء معىل وليىل بلييلّ ،
لتفكك بنيته الداخلية
اتجاهه
عكسيا مختلف دراسات عبد الجليل التميميّ ،
ًّ

األبحاث املنجزة بخصوص األدوار التي عادت إىل مختلف الفاعلني داخل الجهاز الحاكم من أعوان مركزيني ومحليني ،ومماليك،
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مثَّل
متَ َ
صناعة املعرفة التاريخية العربية :سياقات بناء الداللة وأشكال تأويل الـ ُ

التوجه من خالل العمل عىل مقارنته بما عاينه
وزوجات ومحظيات أو محظيني وقريبات ،وغريهم؛ وذلك يف انتظار توسيع أفق ذلك
ّ
نشوء الدولة ببقية الواليات العربية زمن الحضور العثماين.

بيد أن ما انتهت إليه مساهمة حماه الله ولد السالم من استنتاجات ،بخصوص ما سماه "أزمة التاريخ الوطني يف موريتانيا" ،يعيدنا

 بطريقته الخاصة  -إىل املربع األول املتصل بتألب مؤسسات ما قبل الدولة القبلية واملناطقية و /أو الجهوية عىل جميع ما هو سواها،ّ
املحكمة بخصوصها
تكريسا لـ "الهوية الوطنية القلقة" الناتجة من أزمة مرشوع الدولة وأزمة كتابة تاريخها ومراكمة املعارف املوضوعية
يف ٍ
شاب املعرفة التاريخية لم يقترص عىل التجربة املشار إليها ،بل شمل جميع الرسديات
آن .والحقيقة أن مثل هذا املرض الطفويل الذي َ

ّ
أفريقيا أو بمجال املغارب ،بحيث كاد ابن خلدون أن يصري موضع نزاع "عقاري"
وتشكل الذات الوطنية
املوضوعة بشأن نشوء الدولة
ً

تقصت تلك املساهمة منجز املباحث املتصلة بمختلف حقب التاريخ الوطني املوريتاين ،مع التوقف عند مصادره
بني مختلف بلدانه .وقد ّ

واملحلية ،ومدارسه املعارصة ،وعوائق كتابته ،ويف مقدمتها إرث السوسيولوجيا االستعمارية الفرنسية ،وأشكال إنجاز املقررات
العربية
ّ

ً
إضافة إىل صعوبة صياغة
املدرسية واألعمال الرتكيبية واألطروحات الجامعية ،والرتميق الذي شمل املرويات السياسية األيديولوجية،
الهوية الجمعية وضبط الحدود الرتابية وسلطان القبيلةً ،
فضل عن حساسية املسألة الثقافية حول التعريب وزنوجية من نعتهم هريودوت
واملعوقات .وهذا األمر ييش ،عامة ،بإخفاق مرشوع
بـ "أصحاب الوجوه املحروقة" ،ومعضلة التاريخ املحيل ،وغري ذلك من املحبطات
ّ
الدولة الوطنية ،وضعف مؤسساتها الحادثة إزاء سيطرة التواريخ القبلية واألرسية ،وهو ما يدعو إىل املسارعة إىل تجديد معايري الثقافة

وتشو ًفا لبناء تاريخ وطني "يسمح بالتوازن بني
تأسيسا للوعي التاريخي العقالين واالنشغال باملوضوعات التاريخية الحقيقية،
الوطنية؛
ّ
ً

الخصوصية والكونية ،والقطرية والقومية" (ص .)524
ّ

ّ
بتشكل تجارب االنتقال نحو توطني املفردات الرتابية الحديثة ،ثم الوطنية
ومهما يكن من أمر ،فإن األبحاث التاريخية املتصلة

بعد تصفية االستعمار ،عىل الرغم من أهمية التفاصيل التي وفّرتها والتنويعات التي اختربتها عىل صعيد السياقات التاريخية ،تبقى يف
الـمحدثة ببالد اليمن وشبه جزيرة العرب والخليج
التعرف،
تفصيليا ،إىل بقية التجارب العربية التي ّ
خصت الكيانات السياسية ُ
حاجة إىل ّ
ً

التعرف إىل ما انتابها من تحوالت،
العريب ،وكذا بقية البلدان العربية األخرى (سورية ولبنان وليبيا والجزائر) ،وهي تجارب يساهم
ّ
تنوع السياقات التاريخية وتبني حقيقة املراوحة يف مسرية
ومقارنة بعضها ببعضها اآلخر ،يف تعيري الظواهر املختربة بطريقة ُتنصف ّ

تصورات محافظة عروبية الهوى أو
عربيا؛ بني تقديم التوجهات املدنية الحديثة ،أو ّ
شد تجارب املركزة الرتابية والسياسية إىل ّ
التحديث ً
سلفية التوجه.

واقع املراكمة املعرفية يف التواريخ املقارنة عرب ًيا أو "القريب الفقري"
نقديا ،تو ّقفًا عند إشكالية املراكمة يف
لم تعدم األبحاث املدرجة هذا ضمن األثر الجماعي ،الذي نحن بصدد قراءة محتوياته ً

عربيا ،وذلك من خالل تخصيص خمس مساهمات ّ
تول صياغتها كل من سامر عكاش ،وعز الدين جسوس ،وطارق
التواريخ املقارنة ً

مداين ،وصالح علواين ،وفقيد املؤرخني العرب محمد الطاهر املنصوري؛ بغرض الوقوف عىل إمكانيات تطويرها ،وتحديد البعض من

أيضا.
مراجعاتها الفارقة ً

عربيا للعلوم ،توافقًا مع ال ّنقلة التي عاينتها أشكال
تباعا يف اإلشكاليات الجديدة التي يطرحها التأريخ
خاضت تلك األبحاث ً
ً

معرفيا ،حصيلة التأريخ ملجال "الغرب اإلسالمي"
قيمت ،يف ثالثة أبحاث متضامنة
ً
تقليب تلك املسألة لدى املؤرخني الغربيني .كما ّ
أيضا،
و /أو "أفريقيا الشمالية" ،وأشكال استلهام القراءة الخلدونية يف صياغة تاريخ تلك املنطقة،
ماضيا وحارضًا .وتناولت بالتقييمً ،
ً
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وغربيا ،محاولة  -ضمن آخر مساهماتها  -إبراز مضمون
عربيا
ّ
ًّ
تطور البحوث حول تاريخ األندلس ،وموقع ذلك ضمن املراكمة املعرفية ًّ
االشتغال ،من بوابة املعجمية اللغوية ،بصورة البيزنطيني يف املدونة الرتاثية والحضارية العربية.

الدوافع التي تم ّثلت يف الرد عىل تجاهل
عربيا
فلنئ ّ
َ
تبي بالحجة والدليل تجاوز الدوافع التي كانت وراء االشتغال بتاريخ العلوم ً

الرواية الغربية ملساهمات العرب العلمية واإلبداعية ،فإن إدراك الغرب لهنات تلك القراءة ،بل اعرتافه بالتقصري وتغيريه للمناهج املعتمدة

يتعدى أفقها
 من خالل التشديد عىل الدور املهم الذي عاد إليهم يف تطور العلوم  -هو ما يفرض اليوم تجاوز القراءة النمطية التي ال ّموقع املناكفة أو السجال التقليدي ،قصد كتابة رواية جديدة لتاريخ العلوم تخلو من الردود االنطباعية ،ومن كل نزعة استعالئية غربية

الزمت تلك األبحاث وثبت حضورها ضمن ّ
مركبات املنجز العلمي الغريب خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،وال سيما أن األبحاث
عموما واالرتقاء بالرياضيات والفلك يف حق
دور الشعوب الرشقية يف تطوير املعارف
التاريخية الغربية وثّقت بالحجة والدليلً ،
ً
أيضاَ ،

علما أن "توثيق املعلومة العلمية يشء وطرائق توظيفها يف كتابة تاريخ العلوم يشء
الشعوب العربية اإلسالمية عىل نحو مخصوصً ،

عكسيا
آخر" (ص  .)633وتتمثل املفارقة يف هذا الصدد يف أن مقاومة تهميش دور العرب ضمن املنجز العلمي الكوين قد ترتب عليه
ً
تطويق ذلك الدور ،بل ابتساره يف الحقبة الوسيطة دون ما سواها .ولذلك ،فإن مؤرخي العلوم العرب مدعوون ،حارضًا ،إىل قراءة مرحلة

التطور العلمي وبناء رواية عربية
املتغي يف مسرية
عربيا بعني املقارنة ،قصد تحديد إحداثيات موقع العرب الفكري
ّ
ّ
ما بعد كوبرنيكوس ً

تحقيق ثورة
توضح األسباب الحقيقية التي حفّزت ،بعد النقلة التي أفىض إليها اكتشاف موقع األرض ضمن املجموعة الشمسية،
ّ
َ

غربا ،بينما ُقوبل ذلك الحدث الجلل نفسه بالمباالة داخل املجال الثقايف العريب اإلسالمي .كما ينبغي الحرص عىل
فكرية وعلمية ً

تفادي الوقوع يف التربيرات االنطباعية التي ال تخدم سوى القراءة الرنجسية الغربية ،وكذا النظرة السلفية الرافضة لفكرة الثورة العلمية
الغربية ،والتشديد  -يف مقابل ذلك  -عىل مدلول "االقتناء" ال "االستعارة"؛ ذاك الذي أسعف العرب عىل أيام ازدهارهم يف نقل املعارف
وية صانعيها .وهو ما أكدته ،بطريقتها الخاصة ،األبحاث
عن الحضارات السابقة ،وتم ّلكها ،وحرية
الترصف فيهاّ ،
بغض النظر عن ُه ّ
ّ

شددت عىل نحو بليغ ،ومنتج
التي ب ّتت يف طبيعة الصورة التي عرضتها اللغة العربية للبيزنطيني طوال الفرتة الوسيطة ،وهي عروض ّ

أيضا ،عىل انتقال اللغة اليونانية يف القاموس العريب وانصهارها ضمنه كما لو أنها نتجت منه .والطريف يف هذا الصدد أن البحث
للداللة ً

ودمجا ملصطلحاته مبارشة يف اللغة العربية ،قد توازى مع
تعريبا
تقريبا للواقع البيزنطي من ذهنية العريب ،أو
عن بدائل ،أو عن مطابقات؛
ً
ً
ً

متأصلة بني الطرفني أحالت عليها وفرة املصطلحات واملفردات اليونانية ضمن
انتشار جاليات رومية يف املجال اإلسالمي ووجود عالقات ّ

القاموس اللغوي العريب ،سواء يف ما يتع ّلق بالتسميات العامة أو املؤسسات السياسية؛ كاإلدارة املركزية ،واإلمرباطورية ،واملؤسسات

ً
التعرف إىل الغرييات
وتشو ًفا ملزيد
وتأصيل لقيم الفضول،
توسيعا لالطالع،
العسكرية ،وأسماء األعالم ،واملصطلحات الدينية واملالية،
ّ
ً
ّ

املسيحية ،كالروم أو بني األصفرً ،
عمل بمأثور العرب" :من تع ّلم لغة قوم أمن رشّهم".
ّ

التدقيق
املخصصة للخوض يف مناهج املقاربات التاريخية املوضوعة يف واقع املجال املغاريب واألندليس
ابتغت املساهمات
َ
ّ
تحرر عروضها من تلك
يف حصيلتها ،من بوابة تأثُّر َمن أنجزوها باالسترشاق الغريب زمن الحضور االستعماري ،وتوضيح مستويات ّ

امتدت مقارباتها ومراجعاتها إىل مختلف الحقب التاريخية ،وخاصة اإلسالمية منها .وتم
النظرة القارصة عرب معاينة التطورات التي ّ

التعويل يف ذلك عىل العديد من املدونات املصدرية املوضوعة يف اللغة العربية ،وهي مدونات المست شتى رضوب املعرفة الدينية العاملة
والتقص العزوف عن استدرار مضامينها من ِقبل غريهم من الدارسني الغربيني  -بل قلة نجابتهم يف
بمختلف أجناسها ،وقد ثبت بالبحث
ّ
كثريا من
معالجتها
معرفيا  -بشأن تطوير نظرتهم ،وتوسيع أفق مراجعاتهم التاريخية ،يف ما يتعلق بتواريخ ذلك املجال .وهذا األمر يثري ً
ًّ

االستغراب ،وال سيما أن االحتجاج بالنقص يف امتالك اللغة العربية ال يتعارض بالرضورة مع الحرص عىل االطالع عىل تلك الجهود،
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دفعا ملزيد تطوير حركة األفكار وتجويد الحصيلة العلمية بني ضف َتي املتوسط ،وكذا ما جاوز تلك
بل االستفادة من مستوى مراكمتها؛ ً
جغرافيا.
الضفتني
ً

ذلك عني ما أوردته املراجعات املوضوعة يف حق البحوث املنجزة منذ تصفية االستعمار حول تاريخ بلدان املغرب ،والتدقيق يف

توجهات استرشاقية غري خافية ،مع انعدام القدرة عىل تجاوز املنزلقات األيديولوجية
تذيلها للمقاربات الغربية التي تنازعتها ّ
حقيقة ّ
للدقة يف مواضع عدة منه ،عىل أن سياقات التجاوز أو الخالص ،وفقًا
للرسديات الوطنية ،وهو تقييم منزوع من
الجدية ،بل ُمجانب ّ
ّ

لتلك املراجعات نفسها ،تكمن يف استعادة قراءة املدونة الخلدونية (املقدمة ،والعرب ،والرحلة ،وشفاء السائل) ،بتوجيهها نحو ما شددت
محورية التعويل عىل تغيري املقاييس الزمنية
عليه مدرسة الحوليات ،وخاصة ضمن األبحاث املنهجية التي وضعها مارك بلوك حول
ّ

التفرغ للتدقيق يف زمن األحداث َ
حال اغتنائه باملفردات الفارقة لفلسفة
ومراجعة واقع الهياكل الطبيعية والثقافية واالجتماعية ،قبل
ّ
ً
متعس ً
ودافعة نحو تأويل ذلك املنت العميق الذي
فة عىل األزمنة التاريخية،
أيضا ،عىل طرافتها،
تصورات بدت لنا هي ً
التاريخ .وجميعها ّ
ّ
كونيا ،يف اتجاه دفعه إىل قول ما لم ّ
يفكر واضعه نفسه يف قوله مطلقًا.
راجع أسس املعرفة التاريخية ً

حضاريا بني الغرب
املخصصة لتاريخ األندلس ،تلك املساحة املشرتكة
تماما إذا ما استقرأنا واقع الدراسات
ويبدو األمر
ً
ً
متشابها ً
ّ

ً
طويل من حالة إعالء َمريض حول ماضيها بتحويله إىل ما يشبه أسطورة أزرت بتاريخه ،ونقلت رسديته الجامعة
والرشق ،التي عانت
إىل مجال ملتبس أعىل من فعل الذاكرة وزاد يف أهمية املتم ّثل عىل ما سواهما ،وهو ما ييش بطريقته الخاصة بعدم خلو الحصيلة
وغربا ،من كثري من التهافت ،سواء يف ما يتعلق بتحديد
العلمية التاريخية املتصلة بمسار البحوث املوضوعة يف تاريخ األندلس ،رش ًقا
ً

املفاهيم ومراجعتها (إسبانيا املسلمة ،واألندلس ،واالسرتداد ،واالستبداد الرشقي ،ومأزق األصول) ،أو يف ما يتصل بالقطع مع فكرة
املشوهة للحقائق ،ليصبح البحث يف تاريخ األندلس
حدا لردود الفعل االنطباعية
"الفردوس" الضائع ،وإثارة إشكاليات بديلة تضع ًّ
ِّ

وخصوصا بعد
أن املعرفة التاريخية قد خَ َطت يف مايض إسبانيا األندليس،
عتربا لذاته ال ملا يراد له أن يكون" (ص  ،)707وال سيما ّ
"م ً
ً
ُ

انقشاع سحب الدكتاتورية َ
حال وفاة فرانشيسكو فرانكو سنة  ،1975خطوات مهمة يف اتجاه املكاشفة واملصالحة مع الذات ،توافقًا مع

ً
للتعدد الثقايف وبناء الديمقراطية.
وتأصيل
رضورات االنفتاح،
ّ

ٍ
واضحا أن مختلف املساهمات التي خُ صصت للتاريخ املقارن قد استهدفت عىل نحو ّ
غرييات  -أو أخريات  -مفارقة
مركز،
بات
ً

منهجيا ،معالجة املوافقات
ال تنتسب إىل املجال الحضاري نفسه ،أو إىل األعراض الجغرافية ذاتها ،أي إنها لم تطرح عىل نفسها،
ً

واالختالفات من موقع التناسب األفقي ال العمودي ،وكأن االنتساب إىل املجال االعتباري السيايس أو الثقايف والحضاري ذاته ُيعفي

ّ
محك
تدبر خصوصيات سياقاتها وعرض مساراتها الخاصة عىل
من تم ّثل الفوارق داخل مختلف مركبات املجال العريب الواحد ،قصد ّ
القراءة املقارنة.

متمثَّل يف التواريخ العربية
أشكال تأويل الـ ُ
تاريخيا  9مساهمات ،يستقيم ر ّدها إىل مجموعتني
املخصصة لهذا البعد الختامي املشتغل بتأويل املتم َّثل
جمعت العروض
ّ
ً

متكاملتني ،حاولت أوالهما معالجة متونها التي تحيل عىل املروية األسطورية (يحيى بولحية) ،وطبقات الصحابة األوائل (محمد
والس َ ِ
والس َ ِ
ي الشعبية (عمرو عبد العزيز منري وعبد العزيز لبيب) ،من خالل تأويل مضامينها،
ي التأسيسية (عبد الله عيل إبراهيم)ِّ ،
حمزة)ِّ ،

ً
محاولة إلعادة تركيب الخرب التاريخي إىل مجال التمثالت الذهنية التي تحيل عىل االندساس العميق
وسياقات إنتاجها باعتباره

متصور األفراد ،كما الجماعات ،حول شخصياتهم التاريخية وحقيقة انتماءاتهم أو أصولهم .يف حني اشتغلت بقية
للذاكرة يف تالفيف
ّ
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املساهمات بتقييم عالقة الذاكرة بالتاريخ وأشكال كتابة تاريخ املدركات الفكرية ،أو التمثالت ،ضمن ما راكمته التجارب املغربية (عبد

العزيز الطاهري) ،والجزائرية (مسعود ديلمي) والسودانية (محاسن عبد الجليل) ،ثم ُتغ َلق دفتا الكتاب بمحاولة لتعيري املستوى العلمي
والتفحص املجهري للمواضيع املطروقة من ِقبل املؤرخني والباحثني الجامعيني ،واملنشورة
لإلنتاج املعريف يف األنرثوبولوجيا التاريخية،
ّ
ضمن أعداد مجلة إنسانيات الجزائرية (عبد الواحد املكني).
استفاد حضور الذاكرة ضمن كتابات املؤرخني املغاربة من السياقات الخصوصية؛ لفتح باب الحريات السياسية واالجتماعية،
وإنجاز العدالة االنتقالية من ِقبل هيئة اإلنصاف واملصالحة منذ بداية القرن الحايلً ،
فضل عن تزايد الطلب االجتماعي عىل هذا النوع

من التواريخ ،وخاصة يف ما يتصل باملاضيني القريب (االستعمار) والراهن (االستقالل) دون غريهما من املراحل التاريخية السابقة؛

األمر الذي يدعو إىل تأصيل مثل تلك املعالجة وتطوير تغطيتها لبقية الحقب التاريخية من خالل مساءلة اإلسطوغرافيا التقليدية
واالستعمارية والوطنية وتقييم ما ركمته األبحاث األكاديمية للجامعيني ،واتصال ذلك بتاريخ الزمن الراهن يف عالقة الشاهد باملؤرخ،

ً
مقارنة بمحاوالت عقلنة املايض ونقده من
حتى تتبني لنا الفواصل بني التمثالت االنفعالية واالنطباعية واألسطورية االنتقائية للذاكرة،
ِقبل الكتابة التاريخية.
كثريا يف ما يخص تقييم العالقة امللتبسة للمعرفة التاريخية حول الجزائر بإشكالية إحياء الذاكرة وعدم خلو
وال يختلف األمر
ً

أيضا ،سواء خالل مرحلة االستعمار الطويلة أو ضمن ُمنجز املؤسسات الجامعية بعد ظهور
منجزها من شبهة الرتميق ،بل التدليس ً

دولة االستقاللً ،
أيديولوجيا ،قبل أن تنفرج األوضاع نحو مزيد من االنفتاح
فضل عن مختلف محاوالت التس ّلط عىل التاريخ وتوجيهه
ً
ِ
نقديا منذ تسعينيات القرن املايض.
وصون الحريات األكاديمية ومراجعة منجز الباحثني الجزائريني و /أو َمن سواهم حول تاريخ الجزائر ً

وتأسيسا عىل ذلك ،تمت إثارة حصيلة ما ُوسم بـ "منعطف األنرثوبولوجيا التاريخية" داخل مجال املغرب وانتقال الكتابة التاريخية
ً

التحرر" ،إىل مضامني "باردة" تحيل عىل "األنساق والذهنيات
من مضامينها "الساخنة" التي تحيل عىل "املقاومة والثورات وحركات
ّ
أكرث من الشخصيات واملنعطفات والحوادث" (ص  .)997وقد تمحورت عملية التقييم عىل القراءة يف "املنعطف األنرثوبولوجي"

غض الطرف ،عىل نحو الفت ،عن ذكر من
والتعرض ألرشيفاته ومناويله /بارديغماته بخصوص إشكاليات
التصوف (وهي مجاالت تم ّ
ّ

ً
مقاربة مقارنة) ،وكذا العائلة واألوبئة والجوائح واملجاعات ،وعالقة ذلك ك ّله بالتغذية النباتية .يف حني استهدف
توجهوا نحو مقاربتها
ّ
ِ
ِ
الـم ْوضعي تقييم املضامني املدرجة ضمن مجلة إنسانيات الجزائرية الصادرة بانتظام منذ أواخر تسعينيات القرن املايض
التحليل َ
ّ
واملكملة لنظرياتها الواردة ضمن أعداد مجل َتي إيبال التونسية ( )1937وهيسبريس املغربية ( ،)1927مع سحب مختلف
(،)1997

املرشقية ،وذلك قصد الدفع نحو تطوير ذلك املنعطف الحاسم يف اتجاه
االستنتاجات الخاصة بمجال املغارب عىل ما عاينته املجاالت
ّ

مزيد تطوير األبحاث امل ّتصلة بـ "الحقب التاريخية واملقارنة وعالقة املحيل باملركزي والقطري بالقومي [ ]...وتجديد أمثوالت البحث

بتكثيف مسائلة [كذا] املألوف منه أو الثابت" (ص .)1015

ً
محاولة
تعهد مسألة "التاريخ املطموس" بالتوضيح ،باعتباره دعوة رصيحة إىل الحجب والتشويه واملحو،
وليس ً
بعيدا أن يم ّثل ّ

جدا يف مزيد تأصيل املراجعات املنجزة حول تاريخ الجنون ،وتاريخ الرق ،وعالقات ما بعدهما ،يف اتصال جميعها باملتم َّثل
طريفة وجريئة ًّ
واإلنكار واإلهمال االجتماعي والطمس وارتسام "التابو" ،بل عصيانه عىل الفسخ والتجاوز ،وعالقة ذلك بتاريخ الجنسانية والنوع
ً
وتوسيعا ملجال الحفريات يف "أركيولوجيا" املعرفة التاريخية،
تفكيكا لعالقات النبذ والتهميش واإلقصاء،
االجتماعي وإعادة اإلدماج؛
ً

وتدبر محتوى املذكرات والرسائل الخاصة ،واملقابالت الشفهية،
سودانيا ،وفتح سجالته،
من بوابة جمع وثائق تاريخ املطموس
ّ
ً
خصوصا (خلف
والبحوث امليدانية ،واستدرار مضامينها ،ومساءلتها بخصوص معاين الطمس وعالقتها بالتاريخ ،وبتاريخ الجنون والرق
ً
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واجتماعيا ،واندساسه يف
ذاتيا
البحار ،وداخل الديار،
وتوقيعا عىل الجسد ،واسم مصري) ،حتى ّ
ً
ً
تتبي لنا حقيقة تماهيه مع التاريخ ً

الذاكرة ضمن منطوق املدونة الشفوية ومرسحة الخرب وتكثيفه وتعقيده بطريقة يحتاج معها املؤرخ إىل "تجديد أدواته واجرتاح جديدها"؛

ً
"تذليل لتحديات بناء املعرفة التاريخية" (ص .)922

لكن ما الحدود الفاصلة بني األسطورة والتاريخ؟ وكيف يمكن االستفادة من الخرب امليثولوجي يف صياغة املعطى التاريخي؟ وما

املعرفية ،وموريس
غربا وفق ما أوضحته أبحاث كل من كلود ليفي سرتوس البنيوية ،وإدغار موران
الحدود الفاصلة بني الدرسني ً
ّ

مسوغات عرض
الـمفردة للذاكرة الجمعية؟ ثم ما السبيل إىل توظيف املناهج الجديدة (األنرثوبولوجيا
ً
تحديدا) يف قراءتها؟ وما ّ
هلفاكس ُ

املؤسسة
يابانيا،
امليثولوجيا األندلسية (أسطورة بيت الحكمة) ومثيالتها التحديثية املتصلة بـ "األماترياسو"
اقتناصا ل ّلحظات اإليجابية ِّ
ً
ً

لفعل التنمية َ
املندسة عميقًا يف ذاكرتنا الجماعية .ذاك ما قامت عليه بقية الدراسات
حال إعادة قراءة التاريخ وتج ّنب مختلف األلغام
ّ
ِ
السري واملرويات الشعبية املتصلة
التي ُأفردت ً
تباعا لسري الصحابة األوائل ،أو الدراسات التي تم تخصيصها لقراءة ُ
الـم َت َم َّثل يف ثنايا ِّ
ملحميا ،والجدل الذي أثارتاه ،والذي اتصل بتشكيل صورة
بـ "فتوح مرص" وبـ "التغريبة الهاللية" ،باعتبارهما من الوقائع املشحونة
ً
َب ْع ِد ّية للعصور اإلسالمية ،وكذا كيفية تركيبها لثابت معايريها وقيمها من خالل تطهري األخالق الجمعية من املقاصد السياسيةً ،
فضل
فخ ِخ النصوص حول املجموعات العرقية والطرفية (ذات األصول املزدوجة الواقعة بني العروبة واألفريقانية) ،والقدرة عىل
عن معالجة ُم َّ

تاريخيا"ُ ،يتيح كتابة "تاريخ آخر" ،والدخول إليه من بوابة "الشهادات الهامشية املارقة عن
ثقافيا" و"حادثًا
"طقسا
فض النزاع؛ بوصفه
ّ
ً
ً
ً
القراءات املركزية املحتفلة بعالم الجماعة بأقاصيصه العجيبة وجنون شعراء ِس َ ِ
ي ِه" (ص .)991

ومكن َ -
حال ّ
تنو ٍع شمل منجز املؤرخني العربّ ،
تشكل الدول الوطنية وتصفية االستعمار  -من صياغة مضامني
ال مراء يف حضور ّ
ً
متأثرا باملناهج املعتمدة من ِقبل املدارس
عامة
إن بدا منجزها
عاملة قطعت مع أفق الهواية أو
التبحر الكالسييك يف كتابة التواريخ ،حتى ْ
ّ
ً
للبت يف كتابة التاريخ العريب وتاريخ العرب،
الغربية .فقد وفّرت لنا العروض الواردة ضمن هذا املؤ َّلف الجماعي الذي تم إفراد إشكاليته ّ

تباعا
فرصة ثمينة للوقوف عند مستوى املراكمة املعرفية يف هذا االختصاص ،وذلك بالتعويل عىل أربعة محاور أو مضامني اتصلت ً

التصورات الكونية
بشواغل سياقية تعيد التفكري يف الحقب االعتبارية للتاريخ الغريب ،وتقرأ يف مدى انخراط املعرفة التاريخية العربية يف
ّ

سياسيا إىل
تحرر تلك املعارف يف مضامينها الوطنية من هيمنة الرسدية الرسمية املنحازة
املالزمة لصناعة األخبار ،كما ُتب ّت يف صعوبات ّ
ً

وحدوية عربية أو سلفية إسالمية معلنة أو ُمضمرة
تصورات
ّ
الـمتكئة عىل ّ
الـمنقطعة عن تلك الرسديات ُ
مشاريع الدول الوطنية ،أو تلك ُ

وخفية ،عىل أن تحيل بقية الشواغل املرصودة عىل مدى رسوخ التواريخ املقارنة األفقية بني البلدان العربية ،وكذا االشتغال بالجوانب
ّ
املتشعبة الرابطة بني الذاكرة والتاريخ .وجميعها محاور تم تقييم منجزها أو
األثرية والرتاثية واألنرثوبو-تاريخية يف مقاربة العالقات
ّ
عربيا ،أو املحسوبني عليها ،االستفادة
مراجعة مضامينها وتوجهاتها املنهجية عىل نحو مفيد ًّ
جدا ُ
يحسن بالقائمني عىل املعرفة التاريخية ً

منها قصد تنويع مناهج الكتابة التاريخية وتطوير مناويلها والتفكري ،عىل غرار ما أنجزته مدرسة الحوليات عىل أيام آبائها املؤسسني ،يف
أوروبيا منذ صدور مقال مارك بلوك التوجيهي يف الغرض يف غضون الثلث
طرح سؤال التاريخ املقارن العريب ،تساو ًقا مع ما راكمه منجزها
ً
األول من القرن املايض.
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