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صدر للمؤرخ الطيب بياض ،يف مستهل السنة الجارية ( )2019كتاب بعنوان الصحافة والتاريخ :إضاءات تفاعلية مع

قضايا الزمن الراهن ،توزعت صفحاته عىل قسمني :يتناول املؤلف يف القسم األول إشكالية نظرية  -منهجية يتوخى بها التحديد
ومثمرا بني مهنة الصحايف وصنعة املؤرخ.
جدليا
حوارا
ً
اإلبستيمولوجي ملوقع التاريخ داخل نادي العلوم االجتماعية؛ وذلك بفضل خوضه ً
ًّ

ويكرس املؤلف يف القسم الثاين كامل جهده الختبار القيمة الكشفية والعملية للمنهجية التي تبناها يف استنطاق أحداث جارية ،تدخل يف
نطاق اهتمام الصحايف واملؤرخ عىل حد سواء .وقد تمكن األستاذ بياض من وضع عدد مهم من األحداث وتحليلها تحت الفتة عريضة

سماها "للتاريخ إضاءة"؛ حيث يعمل عىل تحليل الظرفية ومعالجتها من خالل إحضار بنية تراوح مدتها الزمنية بني املتوسطة والطويلة.
ّ
جاء القسم األول من الكتاب (ص  ،)15بعنوان "التاريخ والصحافة :تبادل خدمات وتقاطع غايات واختالف آليات" .واشتمل عىل أحد

محورا ،وزعها املؤلف عىل موضوعات أثارت انتباه مؤرخني كبار واهتمامهم ،أمثال مارك بلوك  ،Marc Blochوجاك لوغوف Jacques
عرش
ً

 ،Le Goffولوسيان فيفر  ،Lucien Febreوفريناند بروديل  ،Fernand Braudelثم باتريك بورشون  Patrick Boucheronوغريهم .جاء
ً
هذا القسمً ،
متفاعل مع مدرسة الحوليات؛ حيث استهل املؤلف القسم األول بمحور عنوانه "ما جدوى التاريخ؟" ،قبل أن
شكل ومضمو ًنا،
دوما
يخوض يف حديث تحلييل حول الهزيمة الغريبة التي أفرد لها املحور الرابع .لكن من دون أن يغفل عن أن التجربة اإلنسانية تفيض ً
عن القوالب التي تضعها فيها الحدود السياسية واأليديولوجية والتاريخ الدبلومايس؛ ولعل هذا كان درس املحور الخامس "الحب يف زمن
الحرب الباردة"؛ حيث تناول املؤلف فيه عالقة الحب التي جمعت جاك لوغوف ،املؤرخ الفرنيس ،بزوجته الطبيبة البولندية هانكا .Hanka

وال يخفى عىل أهل الصنعة من املؤرخني أن سؤال "ما جدوى التاريخ؟" سؤال تاريخي؛ فقد طرحه بلوك يف أعقاب الهزيمة التي

ً
تأسيسية،
تعرضت لها فرنسا أمام أملانيا النازية خالل الحرب العاملية الثانية(((؛ ما يجعل من إعادة طرح السؤال مسألة حيوية تتخذ أبعا ًدا
ما دام أن السؤال لم يكن ُيعنى بتفسري الهزيمة ،كما هو الشأن بالنسبة إىل كتاب "الهزيمة الغريبة"((( ،بل بالدفاع عن صنعة املؤرخ من
خالل الدعوة إىل تجديدها.

لم يكتف املؤلف بعرض بعض أوجه الحوار التي جمعت بني الصحافة والتاريخ ،وهي التي كانت حارضة يف أكرث من محور داخل

هذا القسم ،مثل املحور السادس الذي كان عنوانه "إضاءات يف النوفيل أوبسريفاتور" ،واملحور السابع" :التاريخ بأقالم صحفية" ،أو
املحور الثامن" :جون الكوتري :الصحايف املؤرخ املرجع" وغريها ،بل جعل من هذا الحوار ومختلف أوجهه مناسبة لطرح نقاش أعمق

يجمع بني التاريخ والعلوم االجتماعية األخرى .وقد ركز املؤلف يف املحور الثاين ،الذي كان عنوانه "املؤرخ يعيد االعتبار لصنعته ويجيد
تبي يف هذا املحور ،عىل نحو ملموس ،أن معركة التموقع التي يخوضها
التموقع" .ما تفرق،
إضمارا ،يف كل محاور هذا القسم؛ حيث َّ
ً

املؤلف تدور رحاها عىل الحدود بني التاريخ والعلوم االجتماعية وليس بني التاريخ والصحافة.

نادرا ما أثارت انتباه
ولم يفت املؤرخ بياض إثارة مسألة الكتابة التاريخية وأسلوب الكتابة الذي يميز املؤرخني .ولعمري إنها قضية ً

املؤرخني ،وال سيما الوضعانيني منهم؛ حيث ساد اعتقاد أن بديع األسلوب مفسد للموضوعية والدقة .هكذا ،تجد املؤلف يف املحور

التاسع ،يستحرض إسهام محمد باهي حرمة من أجل االحتفاء بمتعة قراءة التاريخ وفن كتابته.

يف القسم الثاين ،الذي جاء بعنوان "إضاءات وتفاعالت" (ص  ،)63يجمع بياض ما تفرق منذ  2013يف أعداد مجلة زمان،

ً
ً
فصل موزعة عىل
مشتمل عىل تسعة وعرشين
التي كان يضطلع فيها بإعداد عمود شهري عنوانه "للتاريخ إضاءة" .جاء هذا القسم
موضوعات تهم التاريخ االقتصادي واالجتماعي والسيايس والدبلومايس واألديب  ...إلخ.

Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Edition critique préparée par Etienne Bloch (Paris: Armand Colin, 1993), p. 69.

1

Marc Bloch, L’étrange défaite: Témoignage écrit en 1940 (Paris :Gallimard, 1990).

2
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يف هذه القراءة سوف نحاول أن نكشف عن الرهانات التي تحكمت يف تأليف هذا الكتاب والدواعي التي تفرس الحاجة ،اليوم،

إىل إعادة تعريف الصنعة التاريخية وطرح السؤال التأسييس :ما جدوى التاريخ؟ من جديد .وملا كان هذا دافعنا من إنجاز هذه القراءة،
فقد جعلناها يف تمهيد وثالثة محاور ثم خالصة ،يف اآليت.

متهيد :حديث يف التاريخ
دأب املؤرخون يف كتابة التاريخ وتلقينه ،فكان عليهم أن يفتشوا يف عدد كبري من الوثائق من مختلف الحقب ،ويحرصوا عىل
التمييز فيها بني السند الصحيح والسند الخاطئ ،فقد تعارف أهل الصنعة من املؤرخني ُ
األ َول عىل أن مهمتهم تتمثلً ،
أول وقبل كل
يشء ،يف تحقيق الخرب ،والظفر منه بالحكم والعرب.
لكن ش ّتان بني كتابة التاريخ والكتابة عن التاريخ أو يف التاريخ؛ فبينهما فرق شاسع هو الفرق نفسه املوجود بني التاريخ واملعرفة

ُّ
األسس التي تقوم عليها
الشك
يهتم بها إال إذا نال
التاريخية .وليس من باب التخصص أن يهتم املؤرخ باملعرفة التاريخية ،بل إنه ال
َ
ّ

لزاما عليه أن ينظر يف رشوط إمكان املعرفة التاريخية ومصادر مرشوعيتها ،وهذا كان موضوع كتاب
الصنعة التاريخية نفسها ،فيصري ً
مهتديا برواد مدرسة الحوليات ،ويف طليعتهم مارك بلوك ،إىل السؤال
الصحافة والتاريخ الذي نتناوله بالقراءة .فاملؤلف يرجع بنا،
ً

األول :ما جدوى التاريخ؟

ٍ
بوهن ما قد نال من صنعة املؤرخني ،فانربى إىل إعادة االعتبار إىل الصنعة الف ًتا انتباه املؤرخني
فكأن املؤرخ صاحب الكتاب قد شعر

إىل أن "داء العطب عميق".

أولً  :جدوى سؤال الجدوى
دفاعا عن التاريخ وحرفة املؤرخ ،بعد
ما جدوى أن يطرح بياض ،اليوم ،سؤال جدوى التاريخ ،إذا كان بلوك قد طرح السؤال ً

هزيمة مدوية لفرنسا أمام غريمها األملاين ،وصفها بالهزيمة الغريبة ،فما الظروف التي آلت باملؤلف إىل أن يسري عىل هوى بلوك ويطرح
سؤال جدوى التاريخ؟

قبل أن نتصدى للجواب عن هذا السؤال ،يتعني عليناً ،
أول ،أن نفهم وجه الغرابة يف هزيمة فرنسا ،وأن نفهم ،بعد ذلك ،ملاذا

ينرصف مؤرخ إىل االنهمام ،يف غمرة الهزيمة ،بسؤال يف إبستيمولوجيا الصنعة التاريخية؟ أليس يف األمر ترف زائد عن الحد املعقول أم

هو وفاء غريب للصنعة يفرض علينا الوقوف عىل األمر وقفة جادة؟

املعني الوحيد بالهزيمة ،يف نظر بلوك ،بل الحضارة الغربية برمتها .وهو بهذا املوقف إنما يريد أن يثري االنتباه
ليست فرنسا هي
ّ

مليا عند هذا البعد الثاين للهزيمة ،بل
إىل أن هزيمة فرنسا لم تكن هزيمة عسكرية فحسب ،وال حتى هزيمة قيادة ،وإن كان قد توقف ًّ

هي هزيمة فكرية((( ،اندحرت فيها أوروبا املستقبل أمام أوروبا املايض ،أو قل أوروبا القيم الكونية أمام أوروبا العرق .ولعل ما يضفي عىل
َ
ً
تج ُّذر فكرة التقدم يف العقالنية الغربية حتى صارت من بداهاتها؛ فصار التاريخ بها مسرية تتجه نحو
غرابة ويزيد
الهزيمة
الغرابة حدةًَ ،

املستقبل بثبات ،مخلفة وراءها كل مظاهر التوحش والبدائية والتعصب.

Ibid., p. 66.
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مقتنعا بأن الهزيمة كانت فكرية أكرث
يف غمرة الهزيمة الغريبة ،انهمك مارك بلوك يف إعادة تعريف حرفة املؤرخ؛ كيف ال وقد صار
ً
من أي يشء آخر ،وأن ما يجب إصالحه ً
فعل هو طريقتنا يف التفكري ومعالجة األشياء ،وال سيما أن املتقدمني من أهل الصنعة التاريخية
موضوعا للعلم(((.
يجمعون عىل أن التاريخ هو العلم الذي يدرس املايض؛ ويا له من أمر سخيف أن يكون املايض يف حد ذاته
ً

يطرح بلوك سؤال جدوى التاريخ عىل لسان ابنه(((؛ وهو بهذا يريد أن يقول إن موضوع التاريخ ليس هو املايض ،وإال فإن املالئم،
ٍ
واضحا ال غبار عليه :التاريخ هو املايض
عندئذ
والحال كذلك ،أن يأيت السؤال عىل لسان الجد ال عىل لسان االبن .أما جواب املؤرخ فسيكون
ً
والذاكرة ،إنه امليدان حيث يحفظ مجد األسالف ،وصلة الوصل التي تجعلهم حارضين بيننا ويحيون فينا باستمرار .من سوف يعرتض من

كريما ،ويقيم لهم جنازة الئقة ،وال ٌ
خوف عليهم ،حتى إن نال منهم األعداء فانهزموا،
أسالفنا عىل فائدة التاريخ وجدواه ،فهو يوضب لهم مو ًتا ً

يحول غنب الهزائم النكراء إىل اعتزاز بأمجاد سلف يشفع لهم ،عند الهزيمة ،أنهم قاتلوا حتى النهاية من دون استسالم.
فإن للتاريخ
سحرا ِّ
ً

وصما بالقبيلة؛
كثريا عندما ينعتون املؤرخني
يبدو أن التاريخ متهم بالضلوع يف الهزيمة ،وأن علماء االجتماع ال يجانبون الصواب ً
ً
فالقبيلة تحيل إىل القديم والتقليدي ،وإىل االنغالق والعصبية باعتبارها ً
اجتماعيا يؤول إىل تعزيز الروابط الداخلية وتمتينها يف
رابطا
ً

لكن
مقابل العزوف عن االنفتاح وتبخيس العالقات الخارجية .نعم  -يقول لسان حال "قبيلة املؤرخني"  -نحن لم نحرز أي تقدم يذكرّ ،
عزاءنا أننا حافظنا عىل أصالتنا وطهرانيتنا من املدنس الذي يرتبص بها عند كل تجديد .عىل هذا النحو ،يبدو املؤرخ لعلماء االجتماع.

ويف هذه السحنة يرتاءى من اختار املايض عنوا ًنا لعلمه ملن اعتربوا العلم يف جوهره استبا ًقا  anticipation Uneووثبة يف اتجاه املستقبل.
واحد ،وأن املؤرخ التقليدي متورط يف الهزيمة ،وسيظل التاريخ ،ما لم يجدد آليات
يشء
ٌ
يظهر ،إ ًذا ،أن الهزيمة وطبيعة الصنعة ٌ
العملً ،
ثم تكريسها .كيف نعيد االعتبار إىل التاريخ؟ وما هي صنعة املؤرخ املجدد؟ هذا ما انربى إىل
عامل
ً
مساهما يف تربير الهزيمة ،ومن ّ

الجواب عنه بلوك ،وهو نفسه ما حدا ببياض إىل مساءلة حرفة املؤرخ .فما الظروف التي دعت بياض إىل أن يكتب بنفَس بلوك وروحه؟

ثانيًا :يف الحاجة إىل نفَس مارك بلوك وروح الحوليات
عاش بياض انهيار املعسكر الرشقي وسقوط جدار برلني ،ولعمري إن هذا الزلزال وحده ٍ
كاف ليدفع به إىل إعادة طرح السؤال حول
ٍ
كثريا أو مجحفًا يف
طالبا يتحسس طريقه نحو التاريخ ببطء لكن بثبات .ولن أكون
مجانبا الصواب ً
ً
التاريخ وجدواه ،لوال أنه كان حينئذ ً
وإرصارا عىل املواجهة حتى النهاية؛
الحكم عىل أول إصدار له ،وهو كتاب املخزن والرضيبة واالستعمار((( ،إن اعتربته مغالبة للسقوط
ً

فبياض ،يف نهاية املطاف ،أراد أن يقول لنا إن طريقة املتقدمني يف تقسيم األزمنة سطحية ،وإن املحدد األعمق يف تقييم األحداث
واألخبار هو الزمن االقتصادي ومحطاته البارزة .بل ليس عب ًثا أن يكون أول ظهور لبياض مؤرخً ا يف حلة صحافية يف مجلة زمان يف

نسختها العربية منتصف ترشين األول /أكتوبر  2013بمقال ،ضمن عمود "للتاريخ إضاءة" ،عنوانه "االقتصاد والسيادة" (ص .)66

لم يفت بياض يف إحدى إضاءاته أن شابك يف دروس شهر واحد ،هو شهر حزيران /يونيو ،بني ذكرى االنتفاضة الشعبية التي

شهدتها الدار البيضاء عام  1981وذكرى هزيمة ( 1967ص  .)121وإن َّ
دل هذا عىل يشء ،فإنما يدل عىل أن االنهيارات املتتالية التي
تدريجيا
غائرا ،رسعان ما سيتحول
عاشتها القومية العربية ،واملصري الذي آل إليه النظام اإلقليمي العريب قد تركا يف نفس بياض ً
جرحا ً
ًّ

إىل وعي إبستيمولوجي برضورة مساءلة األداة بدل االقتصار عىل فحص املوضوع.

 6الطيب بياض ،املخزن والرضيبة واالستعمار ،رضيبة الرتتيب ( 1915 - 1880الدار البيضاء :إفريقية الرشق.)2011 ،
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لكن الحدث الحاسم ،الذي عزز الشعور باالستغراب ،ودفع بياض إىل مساءلة الصنعة إىل جانب فحص املوضوع ،كان هو أحداث

"الربيع العريب" الذي تحول برسعة إىل خريف آخر ُيضاف إىل فصول اإلحباطات واالنكسارات التي عاشتها الشعوب العربية واملغاربية.
ً
أشد،
ولعل الدور الحاسم لهذا الحدث يف توجيه بياض ،إنما يعود إىل كونه اقرتن بنضج الباحث وبلوغه س ًنا اكتسب عوده فيها
صالبة ّ

وصارت يف حوزته أدوات تحليل قادرة عىل تهذيب الرؤية وصقل املنهج .لقد دفعت الرغبة يف فهم أسباب االنزياح باملؤلف إىل إزاحة
التاريخ عن كنهياته الكالسيكية وضمنها الوطن ،واالهتمام بالهوية والحركات االحتجاجية وجماعات فرعية أخرى تعيش الحدث
ٍ
بمعان مختلفة ،بل قد تكون متناقضة.
الوطني الواحد
إذا كان مارك بلوك قد دعا إىل إعادة تعريف التاريخ وتجديد حرفة املؤرخ تحت ضغط األسئلة التي حملتها معها الحرب العاملية

جزءا ال يتجزأ من معهودنا املعريف والسيايس ،مثل مفاهيم التقدم
الثانية ،وهي أسئلة عمقت ريبتنا تجاه مفاهيم كانت قد صارت ً
والكونية والوطن ،فإننا ،اليوم ،يف حاجة ماسة إىل روح بلوك ونفَسه إلعادة صوغ حرفة املؤرخ وبنائها تحت ضغط الحروب الجديدة ،التي
حملتها معها العوملة وثورة اإلعالم واالتصال .فلقد صارت التكنولوجيا تحل أكرث فأكرث محل اإلنسان ،وصار املعنى يتشظى أكرث فأكرث

أمام انفجار وحدات أو كنهيات مفهومية كربى كالوطن واألمة واملجتمع ،وظهرت مصادر جديدة ومتعددة إلنتاج املعنى مثل الهويات
األساسية والثقافات الفرعية واملذاهب الدينية.

ثالثًا :الخلفيات املنهجية لعمود" :للتاريخ إضاءة"
بعزم وثبات ،يحاور بياض كل هذا التفتيت الذي تحدثه العوملة دونما ارتباك ،لكنه يف الوقت نفسه ال يستسلم ملفاعيل العوملة

وإغراءاتها ،فعىل الضد من كل توجه تكنوقراطي يحول املؤرخ إىل خبري يستشار يف خربته ويستفاد منها ،أرص بياض عىل التزام املساءلة

اإلشكالية للحدث ،ولم يكتف بالتحقيق يف مدى صحته أو بطالنه فحسب؛ وذلك وفق رشوط مبدعة تسمح بتوطني الظرفية داخل
أعم؛ وتلك كانت يف زمان" ،للتاريخ إضاءة" (ص .)60
البنية ،أي داخل حقل إشكايل  -زمني ّ

نحتاج ،إ ًذا ،إىل مؤرخ بنفَس مؤسس مدرسة الحوليات وروحه ،ينقل التاريخ من معايري التضلع إىل رشوط املدة الطويلة ،حتى ال

نتيه يف زمن تشظي املعاين وتشتتها .ولعلها مهمة املؤرخ األوىل والرئيسة يف زمن العوملة الذي بالكاد نجد فيه شي ًئا يجمعنا ،ويستحق
ً
ومتواصلِ .إنه القلق نفسه الذي راود بلوك وهو يعرب عن وجله من َأ ّل يتبقى للفرنسيني يشء يستحق أن
مستمرا
تضحيتنا كيما يبقى
ً

يريقوا دماءهم من أجله((( .فعىل ما يبدو ،إن عبارة هتلر الشهرية "ليس للديمقراطيني قضية يقاتلون من أجلها" كانت تقض مضجع
تماما كما كانت وضعية الهزيمة تمزق فرنسا برمتها.
بلوك وتمزق أحشاءهً ،

لقد وضع انهزام الفرنسيني أمام النازيني فرنسا بني مطرقة اليمني (عودة التعصب الديني وتثمني قيم املايض) وسندان املغامرة
الشيوعية (الوعي الطبقي ً
ملزما
بديل من الوعي الوطني) .ويف عز هذا التمزق الوجداين ،الذي مارس جربوته عىل العقول واألذهان ً
مدافعا عن التاريخ وعن حرفة املؤرخ .ولعمري إن هذه
وفيا لحرفته ،واختار أن يفارق الحياة
ً
إياها بالتموقع واالصطفاف ،ظل بلوك ً

املفارقة وحدها كافية لفتح سجل التجديد يف ممارسة املؤرخ صنعته.

لكن ،أي تجديد هذا الذي يتحدث عنه بياض؟ فنحن ال نعيش اليوم هزيمة وطن ،بل ليس هناك ما يدعو إىل الخوف عىل
األوطان يف زمن لم يعد يسمح لناً ،
أصل ،بأن نتصورها بمعزل عن انفتاح بعضها عىل بعض ،وقدرتها عىل االندماج يف اتحادات إقليمية
وجهوية عامة .فلم يعد يف إمكاننا اليوم أن نفهم شي ًئا عن السياسات الدولية والرهانات الجيوسرتاتيجية بالرجوع إىل تحليل ينطلق من
Bloch, L’étrange défaite, p. 207.
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يف الحاجة إىل تجديد صنعة املؤرخ قراءة يف كتاب “الصحافة والتاريخ”
للمؤرخ الطيب بياض

بتك تاعـجارم

وجود رصاعات مفتوحة بني أوطان متنافسة ومستقل بعضها عن بعض ،وال تجد ً
سبيل إىل تعزيز حظوظها يف املنافسة إال بتمتني الجبهة
الداخلية ومواجهة كل املؤامرات التي قد تحاك ضدها من الخارج.

إن انخراط أوطان يف اتحادات إقليمية شاسعة ،كاالتحاد األورويب ً
مثل ،أو مصادقتها عىل اتفاقيات دولية والتزام مقتضياتها،

يجعل من املركزية الوطنية مسألة غري مربرة ،ومن املرونة يف تدبري الخصوصيات املحلية والهويات الفرعية داخل البلد الواحد مسألة
حيوية الستمرار أي وطن مهما كانت درجة قوة معايريه الجمعية وانصهار مكوناته الفرعية.

ردحا
التاريخ املجدد يف زمن العوملة وحرب الثقافات غري املثقفة هو التاريخ الذي ينجح يف قطع الحبل الرسي الذي ظل يشدهً ،

من الزمن ،إىل التاريخ الدبلومايس؛ تاريخ األمة التي تتماهى ،بالطبع ،مع الدولة ،والذي يسهر عىل الحفاظ عىل الذاكرة حية إزاء أمجاد

الوطن .ولكم يصعب أن يحقق التاريخ هذا التجديد ،وهو العلم الذي يمكن أن نطلق عليه ،أكرث من غريه من العلوم اإلنسانية ،لقب
علم الوطن أو علم األمة بامتياز.

وإذا كان علم الوطن يقيض بأن نلتزم قواعد "الوطنية املنهجية"  Le nationalisme méthodologiqueفننطلق يف التحليل

رأسا عىل عقب ،فيبدأ من الجزء
من الكل إىل الجزء ومن أعىل إىل أسفل ،فإن عىل املؤرخ املجدد ،اليوم ،أن يقلب اإلسرتاتيجية ً

إىل الكل ومن أسفل إىل أعىل .سوف يكون عىل املؤرخ ،وهو مع عالم االجتماع يف هذا األمر سيان ،أن يمارس التاريخ من أسفل
وب ْن َي َنة الحدث متقدة.
 Une histoire d’en basويف الوقت نفسه أن يحتفظ بالرغبة يف التفسري َ

لكن ممارسة التاريخ من أسفل ال تعني كتابة تاريخ مفتت إىل وحدات صغرى ،بل تاريخ يستطيع أن يستنطق األحداث املتفرقة

معا عدة مؤرخ مقتنع
ُ
ويق َِّول الوثيقة بفضل وصف حياة الناس وعواملهم املعيشة وصفًا مكثفًا .هكذا تضاف املالحظة إىل الوثيقة ليشكال ً

قناعة مارك بلوك ،الذي أخذها بدوره عن أستاذه بريين  Pirenne Henriبأن الواجب األول الذي يتعني عىل املؤرخ أن يضطلع به هو
االهتمام بالحياة .ولعل هذا ما حدا بمارك بلوك أن يستدرك وهو يحول موضوع التاريخ من دراسة املايض إىل دراسة اإلنسان بقوله:

"لقد تعلمنا منذ زمن طويل عىل يد شيوخنا أمثال ميشيل وفوستيل دي كوالنج أن موضوع التاريخ هو اإلنسان ( )L’Hommeأو باألحرى
الناس ( )Les Hommesيف الزمن"(((.

يبدو أن بياض قد أدرك يف العمق الطابع اإلشكايل لهذا التجديد يف حرفة املؤرخ .بل قد عاش اإلشكالية وهو يحتك بدور الصحايف

ويزاول هذه الحرفة .فقد جعلته الصحافة يفاوض باستمرار معنى األحداث من خالل َب ْن َي َنة الظرفيات Structurer les conjonctures؛
فال هو فرط يف مادة الحدث ،التي تسمه بميسم الفرادة ،وال هو فرط يف صورة الحدث ،التي تجعله ً
قابل للفهم واإلدراك العقيل .فكان
ً
جمال بحبكة النص وبالغة األسلوب عنوانها "للتاريخ إضاءة".
القالب الجميل يف زمان صفحة ازدانت

إن املؤرخ املجدد هو الذي ينتبه إىل عبارات تبدو يف منطق الحياة اليومية تافهة ال قيمة لها ،بينما هي يف الواقع تكثف يف صيغتها

ً
ً
عامة .ويف ما ييل نموذج لهذا التنبه والحذر املنهجيني يف ما حكاه بلوك عن عالقته بأحد الضباط الشباب عىل
تفسريية
ومضمونها قاعد ًة
الجبهة العسكرية" :قال يل أحد الضباط الشباب :لقد علمتني هذه الحرب أشياء عديدة ،هذا واحد منها :يوجد من الجنود من لن يصري
ً
مسرتسل:
أبدا ،وهناك من املدنيني من وجدوا محاربني بالسليقة"((( .قد تبدو هذه العبارة تافهة بالنسبة إىل كثريين ،يقول بلوك
محاربا ً
ً

شخصيا ،وال يف تطبيقاتها العامة"(.((1
تماما ،ال فيما يخصني أنا
"أما بالنسبة إيل فال أعتقد أنها مجانبة للصواب ً
ً

Bloch, Apologie, pp. 83 - 84.
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ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

هي ثورة من أجل التجديد ،تلك التي يدعو إليها بياض عىل إيقاع بلوك ورواد مدرسة الحوليات ،وهي تشبه ،إىل حد ما ،ثورة

فيزياء الكم  :La physique quantiqueفعندما نتمكن من فهم منطق األشياء املجهرية والدقيقة ،نتمكن من إعادة صياغة التاريخ
العام وكتابته .وهذا األمر يدعونا إىل اعتماد إسرتاتيجية جديدة يف فهمنا العالقة بني الجزء والكل؛ ف َتميز الجزء ال يعني وجود استثناء

ال تقدر القاعدة عىل استيعابه ،بل حالة تكثيف للقاعدة وتركيز شديد لها ،جعلها تبدو عىل غري ما هي عليه .فبينما تخبو حدة القاعدة

الخاص واملحيل وتتضاعف كثافتها .وما يتبقى للمؤرخ أن يفعله ،كما لعالم االجتماع ذي الهوى
العام والكوين ،ترتكز يف
وتتالىش يف
ّ
ّ
ً
ً
وقابل إلعادة اإلنتاج من
ورصيحا
واضحا
وذهابا ،بني الكثيف املركز والنحيف املتاليش
جيئة
الفينومينولوجي ،هو أن يجعل انتقاله،
ً
ً
ً
طرف شخص متوسط الذكاء؛ وهذا يدعى يف العلم "إيضاح الطريقة"  .Expliciter la démarcheويف "بقايا صور" يبدع الطيب بياض
وإيابا بني الحدث الفريد واملعنى العام ،فتستحيل الصورة عنوا ًنا لزيف العناوين الكثرية التي ينتجها عالم وضع نفسه تحت
ذهابا ً
يف تنقله ً

عنوان كتب بالبنط العريض" :العالم الحر" (ص .)132

خالصة
م ّثل املرجع الذي نعود إليه يف التحقيب محور نقاشات طويلة بني املؤرخني ،لكن سيادة املنظور الوضعاين يف معالجة هذه القضية

واقعيا .إن أول تجديد يدعو إليه بياض هو التحقيب بحسب اإلشكالية .فالحقبة
طابعا
أضفى عىل الحقب واملراحل والفرتات التاريخية ً
ً

ال تنحل إىل مجموعة من األحداث املتشابهة واملتجانسة ،بل إىل مشكلة عامة وأسلوب استدالل يف التعامل مع األشياء ميز مرحلة زمنية
ما .بهذا املعنى يتحول التاريخ من وعاء يشتمل عىل أشياء إىل بناء يحتمل معاين ويحمل دالالت .الوثيقة يف املعنى األول للتاريخ َتقول

ويف املعنى الثاين للتاريخ ُتق ََّول .فهل آن األوان ،بعد كتاب الصحافة والتاريخ ،إلعالن ميالد تاريخ تأوييل ينشغل فيه املؤرخ باملعنى
وال يقترص عىل التحقيق؟ وهل ستكون مناسبة أخرى لحوار جديد ومجدد بني املؤرخ واإلثنولوجي ،بعدما نجح بياض يف استخالص ما

ينبغي استخالصه من حوار املؤرخ والصحايف؟
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