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تجربــة بحــث يف األرشــيفات العثامنيــة يف تونــس
خالل العهد الحديث
A Reseach Experience in Tunisia’s Modern Ottoman
Archives
مقدمة
كيف يمكن أن تفيدنا األرشيفات الستحضار املايض يف غرييته ؟  dans son altéritéوهل يمكن أن ُيستحرض املايض من خالل

األرشيفات من دون أن ُيصطبغ بحارض املؤرخ وبمدى قدرته الذاتية عىل استنطاق هذه األرشيفات؟ وكيف يمكن أن يكون وضع

املعرفة التاريخية عندما تستند إىل أرشيفات مصطبغة باملنظومة التي كانت وراء وضعها ،سواء كانت هذه املنظومة متمثلة يف الدولة ،أو
يف العائلة ،أو يف هيئة أخرى؟ وكيف يمكن أن نحد من تأثري الفراغات التي ترتكها بالرضورة أرشيفات الدولة ،خاصة أنها وضعت ً
أول

وبالذات لتلبية حاجة اإلدارة املركزية؟ وكيف يمكن أن نحد من وقع األرشيف وتأثريه الالشعوري يف املؤرخ عن طريق العبارات والكلمات
معينة؟
املحفوفة بخطاب اإلدارة املركزية ،أو بمعيارية املجتمع ك ّله يف لحظة َّ
ملعالجة هذه القضايا ،أنطلق من التفكري يف تجربتي الشخصية يف التعامل مع األرشيفات العثمانية لدراسة جوانب من تاريخ البالد

التونسية خالل الفرتة الحديثة (القرون  17و 18و ،)19وهي تجربة ترجع إىل السبعينيات والثمانينيات من القرن املايض .ولم تكن يل

يف بداية تجربتي هذه دراية خاصة باالشتغال باألرشيفات ،وال باملسائل املتعلقة باستعماالتها ،فأرشح كيف تعاملت مع هذه الوثائق،
مبي ًنا تعرثايت والحلول التي اهتديت إليها لتخطي "املطبات" التي اعرتضتني ،وأبني كيف تعلمت أن أنتقل من مرحلة كنت أجمع فيها
مفيدا لبحثي ،إىل مرحلة أكرث جدوى تتمثل يف كوين
املعطيات من الخزان األرشيفي وأنتقيها بعفوية كاملة قصد توظيفها ملا سأراه
ً

أصبحت أقرأ من خالل املعطيات األرشيفية وال أكتفي بجمعها.

جزءا من املعرفة يف هذا املوضوع ،فالجانب الذايت يف
إن التفكري يف ذاتية التميش الذي أعتمده يف هذه الورقة أسايس ،بل يشكل ً
األرشيفات يقابله الجانب الذايت يف التعامل معها .هكذا بعد أن استعملت لعدة سنوات خ َلت األرشيفات لدراسة جوانب شتى من تاريخ
تقريبا للحظة تفكريُ ،أعيد النظر يف هذه التجربة ،ويف الطريقة التي تعاملت بها مع هذه
البالد التونسية ،ها أنا أتوقف بعد أربعني سنة
ً
األرشيفات ،فهو عود إىل البدءُ ،أبرز النجاحات يف تجربتي وكذلك اإلخفاقات.

أول :دراسة التاريخ املحيل مبدونة أرشيفية جاهزة
ً
مع بداية الستينيات من القرن املايض ،أي بعد بضع سنوات من استقالل البالد التونسية عن االستعمار الفرنيس ،بدأت تظهر نزعة

جديدة لدى املؤرخني التونسيني نحو االهتمام بالوثائق املحلية .وجاءت هذه النزعة كردة فعل عىل اتجاه ساد يف الكتابات التاريخية
1
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خالل فرتة االستعمار ،تميز باالعتماد عىل املصادر األجنبية بصورة تكاد تكون كاملة .وكان يتعهد هذه الكتابات بالدرجة األوىل مؤرخون
فرنسيون ،ليست لهم معرفة بمحتويات األرشيفات املحلية وبأهميتها .ثم هم ال يطمئنون ّإل إىل املصادر األجنبية مثل األرشيفات
الفرنسية ،وهي بالنسبة إليهم أساسية لبناء معرفة تاريخية سليمة.

أساسا من األرشيفات
وبالنسبة إىل البحوث التاريخية املتعلقة بالعهد الحديث بالتحديد ،كانت املصادر املعتمدة مستخرجة
ً
(((
الفرنسية ،ومن كتب الرحالة األجانب بصورة عامة((( ،ومما ُترجم من مصنفات املؤرخني التي ترجع إىل تلك الفرتة  .ولم يكن هنالك

اهتمام كبري إىل حد ذلك التاريخ باألرشيف املحيل وباملصادر العربية األخرى .ومع نهاية الستينيات من القرن العرشين ،بدأت البحوث
التاريخية املتعلقة بالعهد الحديث التي أنجزها مؤرخون تونسيون تقوم بالدرجة األوىل عىل استغالل وثائق األرشيف الوطني(((؛ وهو

توجه ما فتئ يتأكد بصورة تدريجية كلما تقدمنا يف الزمن((( ،بحيث كان التوجه نحو األرشيفات املحلية منطلقًا لعدة دراسات أسست
جذريا وجهة اإلستغرافيا التونسية ،لكن يف هذا الدفع الجديد لإلستغرافيا التونسية ق َّلما نجد مؤرخً ا يركز
ملعرفة تاريخية ذات بال ،غريت
ً
يف بحوثه عىل دراسة األرشيف العثماين ألجل كتابة منوغرافيا تاريخية تتناول بالدراسة جهة معينة يف البالد التونسية؛ إذ تميزت هذه
الفرتة بإنجاز دراسات ذات طابع شمويل ،تتناول تاريخ البالد التونسية يف مجملها خالل فرتة زمنية معينة(((.

فكانت البداية يف اتجاه كتابة تاريخ محيل مع رسالة الدكتوراه الحلقة الثالثة التي أقدمت عىل إنجازها حول واحات الجريد يف

الجنوب الغريب للبالد التونسية ،وعالقتها بدولة البايات بني سنتي  1676و((( ،1840وهي تجربة تقطع مع البحوث السابقة ذات
أساسا عىل الدفاتر الجبائية التي أنشأتها دولة البايات حول منطقة الجريد.
الطابع الشمويل ،وامليزة األخرى لهذا البحث كونه يرتكز
ً

وتكاد تمثل هذه الدفاتر املصدر الوحيد لتناول واقع املجموعات املحلية بهذه الجهة بالدرس خالل العهد الحديث((( .وهو ما ال
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كان األرشيف التونيس يسمى يف فرتة السبعينيات من القرن املايض "األرشيف العام للحكومة التونسية" ،ومقره بالوزارة األوىل بالقصبة يف مدينة تونس.

Jean Ganiage, Les Origines du protectorat Français en Tunisie (1861-1881), 2ème éd. (Tunis: Maison tunisienne de l'édition, 1968).

Mohamed Sghîr Ben Youssef, Târîkh al-mašra‘ al-mulkî fî salt'anat 'Awlâd ‘Alî at-Turkî, Victor Serres & Mohammed Lasram (trad.), Mechra
el-Melki: Chronique Tunisienne (1705-1771): Pour servir à l'histoire des quatre premiers beys de la famille Husseï nite, 2ème éd. (Tunis: Éditions
Bouslama, 1978).

 5وظف األستاذ محمد الهادي الرشيف يف بحوثه يف أواخر الستينيات من القرن املايض أرشيف جمعية األوقاف بتونس (تم ضم هذا األرشيف الحقًا إىل مؤسسة األرشيف
الوطني التونيس) ،ومن بني البحوث التي اعتمد فيها الباحثون عىل األرشيفات املحلية ،أذكر:

Mohamed-Hédi Chérif, "Introduction de la piastre espagnole ‘riyal’ dans la Régence de Tunis au début du XVIIe siècle," in: Les Cahiers de
Tunisie, tome XVI, no. 61-62-63-64, 1er-2ème-3ème-4ème trim. (1968), pp. 45-55; Mohamed-Hédi Chérif, "L'Histoire économique et sociale de la
Tunisie au XVIIIe siècle à travers les sources locales: Enseignements et perspectives," in: J. Berque & D. Chevalier (éds.), Les Arabes par leurs
archives (XVIe-XXe siècles) (Paris: CNRS, 1976), pp. 101-118; Lucette Valensi, Fellahs Tunisiens: L'Économie rurale et la vie des campagnes
aux XVIIIe et XIXe siècles (Paris: La Haye Mouton, 1977); Taoufik Bachrouch, Formation sociale barbaresque et pouvoir à Tunis au XVIIe
siècle (Tunis: Publications de l'Université de Tunis, 1977); Khalifa Chater, Dépendance et mutations précoloniales: La régence de Tunis de 1815
à 1857 (Tunis: Publications de l' Université de Tunis, 1984).

 6املقصود بالدراسات التاريخية الشمولية تلك الدراسات التي تناولت تاريخ البالد التونسية يف كليتها ،وخالل فرتة طويلة من الزمن .يمكن أن نشري هنا إىل األمثلة التالية:
روبار برنشفيك ،تاريخ إفريقية يف العهد الحفيص من القرن  13إىل نهاية القرن  ،15نقله إىل العربية حمادي الساحيل يف جزأين (بريوت :دار الغرب اإلسالمي)1988 ،؛
أحمد عبد السالم ،املؤرخون التونسيون يف القرون  17و 18و19م :رسالة يف تاريخ الثقافة ،نقله من الفرنسية إىل العربية أحمد عبد السالم وعبد الرزاق الحليوي (تونس:
بيت الحكمة)1993 ،؛ رشاد اإلمام ،سياسة حمودة باشا يف تونس (تونس :منشورات الجامعة التونسية.)1980 ،

Valensi; Mohammed-Hédi Chérif, Pouvoir et société dans la Tunisie de H'usayn Bin ‘Alî (1705-1740), vol. 1, 2 (Tunis: Publications de l'Université
de Tunis, 1984-1986); Bachrouch; Taoufik Bachrouch, Le Saint et le prince en Tunisie: Contribution à l'etude des groupes sociaux dominants
1782 - 1881 (Tunis: Publications de l'Université de Tunis, 1989); Chater.

 7كان اختيار املوضوع بتوجيه وإرشاف علمي من األستاذ محمد الهادي الرشيف .وناقشت هذه الرسالة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (جامعة تونس) يف شباط /فرباير
 .1979وجاءت تحت العنوان التايل:

Abdelhamid Henia, Le Jérid: Ses rapports avec le beylik de Tunis (1676-1840) (Tunis: Publications de l’École normale supérieure de Tunis, 1980).

بي األستاذ محمد الهادي الرشيف أهمية هذا النوع من الوثائق باملقارنة مع املصادر األخرى مثل املصنفات اإلخبارية والوثائق الصادرة عن قناصل الدول
 8لقد سبق أن ّ
األوروبية وكتب الرحالة ،انظرChérif, "L'Histoire économique," pp. 222 - 223.:
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يمكن التعرف إليه فقط باالعتماد عىل املصنفات اإلخبارية واملصادر األجنبية؛ إذ ال يهتم هذا الصنف من املصادر إال باملدن الكربى،

يعد تكيفًا مع طبيعة املادة
وبرجاالت الدولة ،وبالنخب العاملة والدينية ،بصورة عامة .واختياري موضوع واحات الجريد التونيس ّ
ً
محظوظا يف تجربتي هذه ،ألن هذه املستندات األرشيفية كانت متوافرة يف ما يسمى اليوم
الوثائقية املتوافرة حول الجهة .وكنت
باألرشيف الوطني التونيس ،لذلك يمكن القول إين وضعت يدي عىل مدونة أرشيفية جاهزة ويف متناويل ،وهو كل ما يتمناه أي باحث
ليك يشتغل بكل أريحية ،فانطلقت يف مرشوعي البحثي بيشء من الطمأنينة :موضوع محدد يف الزمان واملكان ،ومدونة مصدرية
ثرية ومحدودة.

ثان ًيا :يف بداية التجربة مع الدفاتر الجبائية
رشعت يف التنقيب يف الدفاتر الجبائية ،وهي وثائق تتضمن معلومات غزيرة ودقيقة .وسؤايل يف ذلك هل تساعد الدفاتر الجبائية

عىل فتح نافذة ننظر من خاللها إىل واقع منطقة الجريد خالل الفرتة املعنية؟ يف الوهلة األوىل التي بارشت فيها تصفح هذه الدفاتر ،بدا يل

أين وضعت يدي عىل األداة التي سأنفذ بواسطتها إىل واقع جهة الجريد .ويف حقيقة األمر ،كنت حينئذ أبحث يف هذه الدفاتر عن مجرد
إثباتات لفرضيات جئت بها مسبقًا.

لذلك سخرت جهدي ليك أجمع من دون هوادة املادة الغزيرة املتوافرة يف هذه الوثائق .أنسخ وأنسخ املعطيات وكأنني عرثت

عىل كنز من املعلومات ،تلك هي غنيمتي من األرشيف ،وهي ال تعدو أن تكون أكرث من عملية نقل ملا كنت أعتقد أنه يمثل معلومات
ثمينةُ ،
كليا أبعادها املعرفية بصورة جلية،
وأرتب هذه املعطيات يف جذاذات مختلفة قصد استثمارها يف استعماالت متوقعة ال أفقه ُ
بعد ً
فلم أكن أعرف حقًا يف تلك اللحظة ما عىس أن أفعل بهذه املعطيات؛ كل ما أراه أنها معطيات تبدو ثمينة ومتنوعة ،وكنت أقول سأرى
الحقًا ما عىس أن أفعل بها .هكذا أنظر إىل الدفاتر عىل أنها عبارة عن خزانة معطيات خام أجمعها عىس أن أوظفها لبناء معرفة تاريخية.

يف الواقع ،كنت أتقدم يف االشتغال بهذه األرشيفات وكأين يف طريق مظلم ،ومع ذلك كنت أنتيش عندما أرى الجذاذات تتكاثر أمامي،

وأشعر كأنني أكتشف أشياء ،من دون معرفة مسبقة إىل أي وجهة ستقودين .يف الحقيقة كانت رؤيتي للدفاتر تقوم عىل نظرة صنمية

للوثيقة ،وهنا تكمن بالذات سذاجتي كباحث؛ سذاجة الباحث املبتدئ الذي ال يعرف كيف يرسم مرشوعه حتى يفقه الغاية التي يريد
ُ
آتيا ال محالة.
أن يصل إليها ،وأنا مثل الذي ألقي به يف ِّ
اليم وقيل له إياك إياك أن تغرق ،وكان الغرق ً

مدة زمنية من االشتغال عىل هذه الدفاتر إىل قصورها،
كانت تجربتي هذه مع الدفاتر الجبائية صادمة؛ إذ تفطنت بعد ّ
عىل األقل من وجهة نظري يف تلك اللحظة ،وذلك عىل الرغم من دقة املعلومات التي وفرتها ،فأيقنت أنها تكشف عن جوانب

وتخفي يف املقابل جوانب أخرى ،ثم بدت يل املعلومات التي توفرها ذات رتابة مزعجة ،فهي ال تتغري يف معظمها من سنة إىل
أخرى ،وتمتد فرتة عدم التغيري بالنسبة إىل بعض املعطيات أحيا ًنا إىل عقود طويلة .إن الالفت لالنتباه هو الجمود الذي ميز مقادير
الرضائب العادية املوظفة عىل األهايل بداية من عهد عيل باشا ( )1756-1735إىل تاريخ إنهاء العمل بالنظام الجبايئ املعمول به يف

عما يمكن أن أجنيه من معطيات ال تتغري
سنة  ((( 1840وطالت مدة رصد هذه الرتابة،
ُ
وأصبحت يف حرية من أمري ،أسأل نفيس ّ

كثريا من سنة إىل أخرى.
ً

خصت "الرجالة" ،و"البيوت" ،واألرزاق لدى القبائل
 9باستثناء املحاولة الجريئة التي أقدم عليها الباي حسني بن عيل سنة  1727 - 1726واملتمثلة يف عملية إحصاء َّ
(انظر :األرشيف الوطني التونيس ،الدفرت رقم  ،)620والتي توقفت عىل إثر اندالع الحرب بني "الحسينية" و"الباشية" يف سنة  ،1728فإن الدولة لم تقدم عىل تغيري جذري
للنظام الجبايئ قبل عهد أحمد باي ( ،)1855-1837حول هذا اإلحصاء انظر :عبد الحميد هنية" ،امللكية واألرسة لدى بعض القبائل التونسية يف بداية القرن الثامن عرش"،
أيضا.Valensi; Henia :
الكراسات التونسية ،مج  ،30العددان  ،)1982( 122 - 121ص 185-171؛ وانظر ً
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لكنني تفطنت إىل أن عدم تغيري بعض املعطيات وتكرارها طيلة ردح من الوقت ال يعني استمرار املمارسات الجبائية وجمودها

يف الواقع املعيش ،بل يكشف عن سياسة معينة يتعني ع َّ
يل تحديد مالمحها واستنتاجها من خالل بعض املمارسات التي ال تظهر
حجابا يحول دون فهم هذه املصادر ،فكانت الصدمة بمجرد الشعور بانسداد األفق الذي
دائما بصورة جلية .فهمت ،إ ًذا ،أن هناك
ً
ً

قدما يف النفاذ إىل كنه هذه املصادر حتى أتلمس واقع منطقة الجريد التونيس ،فكان من الرضوري أن أراجع نفيس،
يمنعني من امليض ً
وأتوخى منهجية مغايرة قصد معالجة هذه الدفاتر بطريقة مثىل وبأكرث جدوى.

وفهمت أنه مهما كانت دقة املصادر وثراؤها فهي ال تبني البحث بذاتها ،وعىل املؤرخ ّأل يعتمدها بعفوية ّ
وأل يأخذها

عىل ظاهرها ،وهي القناعة األوىل التي حصلت يل مع تجربتي البحثية يف الدفاتر الجبائية باألرشيف التونيس .هكذا استفقت

من سذاجتي وأدركت أن عميل كان يف البداية من دون جدوى كبرية ،وتفطنت إىل قصور املنهج الذي اعتمدته يف تناويل دراسة

هذه الدفاتر.

واضح أن األرشيف ال ُيفهم بصورة عفوية ،وال ُيفهم بمجرد النظر إليه ،فهو يحتاج إىل إحاطة واستحضار معطيات خارجية
ٍ
معان ودالالت ،ظاهرها
تبي يل أنه من الرضوري الحفر يف كلمات األرشيف للكشف عما تخفيه من
حتى يفصح عن مكنونه .هكذا َّ

وخفيها؛ إذ ال تبوح األرشيفات بهذه الدالالت وال تفصح عنها ،بل عىل املؤرخ استنتاجها بقراءة ما تخفيه الكلمات.

عترب الدفاتر الجبائية مجرد خزانة أجمع
كشفت يل تجربتي إىل حد هذه املرحلة عن رضورة التخيل عن الفكرة السائدة التي َت ُ

أيضا عن رضورة مقاومة فكرة أن املصادر مهما كان نوعها تبوح بمخزونها
منها ما طاب يل من املعطيات التاريخية ،وكشفت يل ً

بسهولة ومن أول وهلة ،بل وجب ع َّ
يل وضعها ،بصورة متواصلة ،تحت آلة التأويل واملساءلة .وهذا ال يتم من دون أخذ املسافة
أيضا عن الواقع
الالزمة ليك أتهيأ ِل ُمساءلة مصادري؛ ذلك أن استنطاق املصادر األرشيفية للكشف عن مميزاتها الذاتية ،وللكشف ً
التاريخي الذي تخربين عنه ،يمثل أهم األعمال املوكلة يل كمؤرخ ،وخَ ْلق املسافة الالزمة بيني وبني األرشيف جرين إىل التفكري يف

كيفية بناء هذه الدفاتر ،ويف الرشوط املوضوعية إلنتاجها؛ حتى أفهم السياقات التي الزمت عملية وضع هذه الوثائق ،وكذلك ما
تظهره وما تخفيه.

ثالثًا :الدفاتر الجبائية ورشوط إنتاجها
دائما خاضعة لرشوط إنتاجها ،باعتبارها مادة غري جامدة من وضع أفراد
مهما كانت طبيعة املصادر األرشيفية فهي تبقى ً

ومؤسسات يف سياقات معينة ،فإبراز الجوانب الذاتية التي كانت وراء عملية وضع هذه األرشيفات وبنائها من شأنه أن يساعدين

عىل تخطي املطبات التي تفرزها ،ألن املعرفة التي ُتنتج من خالل الدفاتر الجبائية هي يف تبعية للسياق الذي وضعت فيه،
لذلك تفطنت إىل أن التفكري يف هذه الرشوط ومساءلة حمولة مكونات الدفاتر الجبائية يساعدين عىل استغالل أمثل للمعطيات

وبأكرث جدوى.

واضح أن األرشيف الجبايئ يفرض أقنعة َتن ُتج من الطريقة التي وضعت بها الدولة هذه األرشيفات ،لذلك تبدو يف أول وهلة مبهمة

وعصية عىل الفهم واالستثمار .وجب ،إ ًذا ،الكشف عن هذا القناع ،ورفع الحجاب حتى يتسنى الولوج إىل كنه الوثيقة األرشيفية؛ ذلك
أنها ُك ِتبت بخلفية سياسية وإدارية ،وبرؤية معينة ،بحيث يكون من الصعب الكشف عن معناها ،وما تثريه من معلومات من دون التعرف
إىل هذه الرؤية .وحصلت يل قناعة أنه ال يمكن أن أقرأ من خالل هذه الوثائق وأستثمرها بصورة مجدية من دون الكشف عن الرشوط

235

ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

أيضا رهينة فك رموز
املوضوعية التي كانت وراء وضعها من طرف ُك َّتاب اإلدارة املركزية يف باردو ،واالستفادة من هذه الدفاتر تكون ً

املصطلحات التي يعتمدها الكتاب يف اإلدارة املركزية لتحريرهم القائمات الجبائية املخصصة لكل مجموعة معينة(.((1

وبالرغم من كل ذلك فإنه يمكن أن نتبني من خالل هذه الدفاتر الواقع املؤسسايت يف ذلك الوقت ،خاصة سري املؤسسات

وسلوكياتها ،ألن أشكال التدوين يف هذه الدفاتر الجبائية تعكس بالرضورة طبيعة املؤسسة وخصوصياتها يف اللحظة ذاتها( .((1فطريقة

تقديم قائمات الرضائب وامليزانيات الخاصة بكل مجموعة تخضع لقواعد ثابتة ،وهو ما ينم عن وجود تنظيم محكم وموحد ،وكذلك
وجود هيكل إداري يسهر عىل تقنني كل ذلك.

فتحت لنفيس آفا ًقا بحثية جديدة،
هكذا؛ بمجرد االهتداء إىل رضورة الكشف عن الرشوط املوضوعية لبناء األرشيف الجبايئ،
ُ

فأعدت النظر يف طريقة تعاميل مع هذه املصادر ،واهتديت إىل استنتاج مفاده أنني كنت أنظر يف الدفاتر الجبائية بشكل سطحي ،وأكتفي
بجمع املعلومات التي تتضمنها ،ولم أكن أقرأ من خاللها وال ُأسائل هذه الرشوط التي كانت وراء وجودها وكيفية تضمينها وترتيبها يف

هذه الدفاتر ،فكان ذلك االكتشاف الذي مكنني من تغيري زاوية النظر إىل الدفاتر والولوج إىل أعماق هذا النوع من الوثائق ،والذي لم
أعتده ،ولم أقرأ شي ًئا من قبل حول كيفية التعامل معه ،لذلك ال خيار يل يف إعادة النظر يف هذه الدفاتر ،ألنها تمثل بالنسبة إ َّ
يل املصدر

الوحيد املتاح يف ذلك الوقت إلنجاز األطروحة.

تدريجيا إىل قناعة مفادها أن هذه الدفاتر ال تكشف يف النهاية سوى عن الجانب الذي يخص املركز السيايس ،وتحجب
خلصت
ً
الجوانب التي تخص أطرا ًفا أخرى ،فهي تحجب بصورة كلية أدوار العنارص املحلية خاصة .لذا ،كان ع َّ
يل أن ُأسائل هذا الجانب الخفي
جديدا للقراءة من خالل هذه املصادر ،فأصبحت يل رؤية أخرى حولها :أحاول
بابا
ً
يف الدفاتر الجبائية وداللة ذلك ،ففتحت لنفيس بذلك ً

النظر من خاللها للكشف عن أدوار الفاعلني االجتماعيني والسياسيني الذين عملوا عىل وضعها عىل صورتها تلك برتابتها وتكرارها طيلة
سنوات ،وكذلك يف الكشف عن سبب غياب الفاعلني من أهايل املنطقة دافعي الرضائب .حتى مكنتني زاوية النظر هذه من إمكانية

البحث عن العالقة املركبة بني أعوان الدولة من ناحية وأهايل منطقة الجريد من ناحية ثانية ،فما كان عائقًا للمعرفة التاريخية لهذه
املنطقة أصبح بصورة تدريجية مصدر معرفة ،وهو درس تعلمته يف بدايات تجربتي البحثية هذه :أقرأ من خالل املصادر وال أكتفي بالنظر

إليها ملجرد جمع املعطيات الواردة فيها.

ٍ
معان متعددة؟ من ذلك نذكر الكلمات التالية من دون ترتيب معني:
 10كيف نقرأ الكلمات التي تعج بها الدفاتر الجبائية ،وهي كلها غريبة بالنسبة إىل لغة اليوم وذات
"املجبى" (أو املجبا) ،و"بيت" ،و"زمالة" ،و"قطعة" ،و"مقام" ،و"علم" ،و"منصب" ،و"هوا" ،و"بردعة" ،و"وبرية امللك" ،و"الرمية" ،و"هنشري" ،و"ماشية" ،و"محارير"،
دائما ،يف حاجة إىل مجهود إضايف من
و"محازيز" ،و"صيفية" ،و"عزيب" ،و"ربع"  ...إلخ ،وإن تعرضت جل هذه العبارات إىل رشوح مختلفة وأحيانًا متباينة فإنها تبقىً ،
طرف الدارسني لتدقيق معانيها واستخراج مكنوزها .ما ُيالحظ يف هذا الصدد أن الكلمات الواردة يف هذه األرشيفات تتغري يف دالالتها واستعماالتها بحسب الزمان واملكان؛
إن السياقات هي التي تجعل معاين
دائما مرتبطة بتمثالت يف الذاكرة
متنوعةَّ .
ذلك َّ
الداللية .قد ال تتغري يف شكلها ،ومع ذلك فهي مصدر الستعماالت ّ
أن الكلمة تكون ً
َّ
الكلمات واستعماالتها يف تحول متواصل .ونستحرض هنا املقولة الشهرية للفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين" : )1951-Ludwig Wittgenstein (1899ال وجود
لكلمات ،هناك استعماالت فقط" .حول هذه املصطلحات الجبائية وغريها ،راجع عىل سبيل املثال األعمال التالية:

Taoufik Bachrouch, "Sur la fiscalité muradite: Présentation d'une source et des premiers résultats d'une enquête en cours," in: Les Cahiers
de Tunisie, tome XX, no. 79 - 80 (1972), pp. 125-146; Bachrouch, Formation sociale; Chérif, Pouvoir et société; Henia; Abdelhamid Henia,
Propriété et stratégies sociales à Tunis à l'époque moderne (XVIe-XIXe Siècles), (Tunis: Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis,
1999); Abdelhamid Henia, "Techniques fiscales et Pratiques des scribes (kâtib) pour une maîtrise du territoire en Tunisie aux XVIIIe et XIXe
siècles," in: Hassan Elboudrari & Daniel Nordman (eds.), Les Savoirs de l’administration: Histoire et société au Maghreb du XVIe au XXe
;siècle (Casablanca: Fondation du Roi Abdul-Aziz, 2015), pp. 75-97

عبد الحميد هنية" ،عندما يخرتق دفرت جبايئ األجيال" ،كراسات األرشيف ،الدفرت الجبايئ رقم ) 1تونس :منشورات األرشيف الوطني التونيس ،)2010 ،ص .12 - 5

11 Jean Boutier, "L’Usage historien des archives," in: Jean Boutier et al., Corpus, sources et archives, série: Études et travaux de l’IRMC
(Tunis: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2001), pp. 9 - 32.
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املؤرخ العريب ومصادره

أيضا إىل أن املصدر الوحيد ال يمكن أن يساعد املؤرخ سوى عىل الكشف عن بعض الجوانب وتبقى جوانب
اهتديت يف ذلك ً

أخرى خفية .هكذا وجدت نفيس مع الدفاتر الجبائية أمام مصدر وحيد فأصبحت سجي ًنا له ،فأحادية املصدر تخلق أحادية النظرة،
مطموسا يف الدفاتر الجبائية( .((1والخطر كل الخطر أن يأخذ املؤرخ نتائج هذه النظرة األحادية عىل
مغيبا أو
ً
لهذا كان الواقع املحيل ً
أنها الصورة الكاملة التي يسعى إلبرازها ،فتعدد مصادر املعرفة رضوري لالقرتاب من الكشف عن الواقع التاريخي يف شكله املركب،

فاقتنعت أن استقراء األرشيفات يف إطار ما يسمى بتقاطع املصادر رضوري لتخطي الفخاخ الناجمة عن إخفاء املعلومات ،سواء عن

قصد أو عن غري قصد ،حتى تصبح يف هذه الحالة عملية إحدى االسرتاتيجيات املعتمدة من طرف املؤرخ لتخطي الفخاخ التي
تضعها األرشيفات.

ال تكشف الدفاتر الجبائية عن كيفية استخالص الرضائب ،أو املقاييس املعتمدة لتحديد الرضيبة التي يدفعها الفرد من األهايل،

ألن الرضائب التي يفرضها البايليك تربز بشكل جماعي ،ويقوم األعيان أصحاب النفوذ املحيل بعملية توزيعها عىل مختلف املساهمني
من األهايل ،وهو اليشء الذي ال تكشف عنه الدفاتر الجبائية ،فهي ال تكشف ً
أصل عن أي شكل من أشكال نظام توزيع هذه الرضائب،

أيضا
ألن توزيعها لم يكن من مهمات جهاز اإلدارة املركزية ،وال يهم سوى األهايل املمثلني يف األعيان .وال تكشف الدفاتر الجبائية ً
عن العالقات االجتماعية التي ترافق عملية جمع الرضائب من األهايل والتناقضات االجتماعية التي تفرزها ،وال إمكانية للكشف عن

هذه الجوانب سوى االلتجاء إىل وثائق أخرى غري اإلدارية ،فبات من األكيد إ ًذا أن أبحث عن وثائق أخرى تكشف عن وجهة نظر من
الداخل ،أي وجهة نظر األهايل ،وتزيح اللثام عن الواقع املحيل يف كل تجلياته.

تماما من دفاتر البايليك ،وفهمت
فتح ذلك أمامي فكرة رضورة الكشف عن أدوار الفاعلني املحليني يف العملية الجبائية واملقصني ً

منذ البداية أن هذه الوثائق ال يمكن أن تكون ّإل "دفينة" لدى العائالت املحلية ،فزرت الجريد التونيس زيارات متعددة حتى أكون أكرث

التحاما بالعباد والرتاب ،أي بالواقع املحيل .وهذه الزيارات لم تكن يف الحسبان يف البداية؛ إذ لم يكن يف تقليد املمارسة اإلستغرافية يف
ً

البالد التونسية آنذاك القيام بالعمل امليداين ،عىل األقل بالنسبة إىل دراسة الفرتات التاريخية السابقة عن االستعمار ،أي العهد الحديث.
جدا ،مما جعل بحثي يصبح
وكانت الفائدة التي جنيتها من استجوابات أهايل املنطقة ومن الوثائق املحلية التي سلموين إياها كبرية ًّ

واضحا .واملهم أن ذلك مكنني من مقارنة نظرة املركز السيايس التي تفرضها
أنرثوبولوجيا
بعدا
أكرث
انغماسا يف الواقع املحيل ،ويأخذ ً
ً
ً
ً

املصادر األرشيفية بنظرة األهايل من الداخل كما أستشفها من خالل محادثايت معهم ،وخاصة من خالل الوثائق العائلية التي وضعوها

عىل ذمتي( ،(((1فمكنتني هذه الوثائق من الكشف عن جوانب عديدة كانت مغمورة عندما كنت أطلع فقط عىل الدفاتر الجبائية.

وبالرجوع إىل الوثائق العائلية ،استطعت التعرف إىل نظام توزيع الرضائب بني األهايل ،والصعوبات التي كان يلقاها األهايل لتسديد

الرضائب ،وكذلك إىل املستفيدين من هذه الوضعيات الحرجة التي تحصل لضعفاء الحال .كل ذلك بعالقة مع الضغط الذي يفرضه
وجود املحلة( ((1يف منطقة الجريد عىل األهايل ،ذلك أن املحلة تبقى رابضة يف الجريد إىل أن تستويف جمع الرضائب املطلوبة.

12 Abdelhamid Henia, "Archives ottomanes en Tunisie et histoire régionale," in: A. EL-Moudden & A. Benhadda (coord.), Les Études
Ottomans au Maghreb à travers les archives locales et méditerranéennes (Rabat: La Faculté des lettres et des sciences humaines, 2005), pp.
241 - 255.

أساسا ببيع العقارات ،وعقود دين بني املتساكنني  ...إلخ .نرشت نماذج من هذه الوثائق يف ملحق ضمن
 13هذه الوثائق العائلية عبارة عن عقود عدلية يف مجملها تتعلق
ً
كتايب حول عالقة منطقة الجريد بالبايليك يف تونس ،انظر.Henia, Le Jérid :

وتتكون من فرق عسكرية مختلفة تخرج لجمع الرضائب مرتني يف السنة:
" 14املحلة" هي مؤسسة سياسية وعسكرية تعود يف األصل إىل العهد الحفيص (،)1474-1229
ّ
تتوجه يف الشتاء (خالل كانون األول /ديسمرب  -كانون الثاين /يناير) نحو الجنوب ،وخاصة نحو الجريد زمن صابة التمور ،وتتوجه يف الصيف (خالل تموز /يوليو  -آب/
أغسطس) نحو الشمال زمن صابة الحبوب .وقد حافظ العثمانيون عىل هذه املؤسسة عندما انتصبوا يف البالد التونسية يف سنة .1574
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تكشف الوثائق العائلية كيف أن املحلة تشكل بمجمل مكوناتها عب ًئا ً
ثقيل عىل األهايل (من انتهاكات وتسلط أعوانها ورضورة

تأمني العلف للدواب املرافقة ،وغريها من املصاريف الثقيلة املرتبطة بتواصل بقاء املحلة يف املنطقة) ،لذلك يعمل األهايل عىل التخلص
من وجودها عىل أراضيهم ،لكن مهما كان األمر ال يحصل ذلك إال بعد استيفاء عملية خالص الرضائب املطلوبة ،فيقع الضغط عىل
املتلكئني أو غري القادرين عىل دفع املطلوب منهم ،فينتهز أصحاب الجاه املادي (األغنياء) الفرصة الستغالل ضعفاء الحال لحملهم عىل

التداين لديهم برهن أرزاقهم أو بيعها بأثمان بخسة.

وطبعا ،ال تقول الدفاتر الجبائية أي يشء عن هذه الجوانب التي ال تهم سوى األهايل ،سواء كانوا مستفيدين أو مترضرين،
ً

فالوثائق العائلية وحدها هي التي تكشف عن هذه الجوانب .وبالرجوع إليها استطعت أن أقلل من تأثري هذا الخلل املتمثل يف عدم
التوازن يف الرؤى إىل واقع منطقة الجريد خالل الفرتة املعنية بالدراسة ،فتعدد زوايا النظر يف هذه الحالة رضوري لتحسس هذا الواقع يف

تجلياته املركبة.

يؤمن مهمة تحقيق املركزة السياسية واإلدارية عىل منطقة الجريد .كما يجب ّأل ننىس
ال شك يف أن األرشيف الجبايئ كان ِّ

جدا عن املركز السيايس ،ثم إنها ُعرفت منذ العهد الحفيص بنزعتها االستقاللية( ،((1لهذا كان إحكام
أن هذه املنطقة نائية وبعيدة ً
علما أن املركزة السياسية يف إطار بناء الدولة
مرشوعا
السيطرة عىل هذه املنطقة
ً
قائما بصورة متواصلة طيلة العهد الحديثً ،
سياسيا ً
ً

تماما مثلها يف ذلك مثل الدول باملعنى الحديث للكلمة
املجالية يف البالد التونسية يف ذلك التاريخ تمثل القيمة السياسية األوىلً ،
املعارصة لها ،ولذلك ال تزيح هذه األرشيفات اللثام عن الجوانب التي تتناقض مع مبدأ تحقيق هذه املركزة السياسية واإلدارية

الكاملة يف منطقة الجريد ،فهي تحجب لتحقيق ذلك كل ما له عالقة باألدوار التي كان يؤمنها األعيان املحليون يف العملية

تماما ملا كانت تطمح إىل تحقيقه من دون هوادة
الجبائية ،والذين كانوا يتحركون يف إطار مجموعاتهم يف اتجاه يكاد يكون
معاكسا ً
ً
اإلدارة املركزية طيلة العهد الحديث.

جزءا من العائدات الجبائية بطريقتهم الخاصة تحجبها الدفاتر الجبائية
وكان هؤالء األعيان يمارسون نفوذهم املحيل ،ويقتطعون ً

ضمنيا مع األعيان املحليني يقيض مبدأ االعرتاف املتبادل بمجال نفوذ
كليا ،وتعقد السلطة املركزية ،يف إطار اسرتاتيجية سياسية ،اتفا ًقا
ً
ًّ

كل طرف :نفوذ مركزي بيد الباي ومن يمثله يف الجهة مثل مؤسستي "القايد" و"املحلة" من ناحية ،ونفوذ محيل عتيد يمثله األعيان
كليا) مجال النفوذ املحيل ،وتكشف
املنتظمون يف مجالس محلية من ناحية ثانية ،فتكشف الدفاتر عن املجال األول ،وتخفي
(تقريبا ً
ً
الوثائق العائلية وحدها عن مجال النفوذ املحيل.

هكذا ،لكل أرشيف نظرة إىل األمور وإىل الواقع تختلف عن أخرى؛ فالدفاتر الجبائية تربز رؤية اإلدارة املركزية يف باردو

(نقدا وعي ًنا) .أما الجوانب العملية املتعلقة باستخالص الرضائب ،وخاصة تحديد
التي ال يهمها سوى ما تستخلصه من رضائب ً
القدرة الدفوعية لكل أفراد املجموعات بمنطقة الجريد ،فهي من اختصاص األعيان املحليني ،بحيث تكون هناك جوانب

عديدة ال تفصح عنها الدفاتر الجبائية .وعندما تكشف أحيا ًنا عن بعضها ،فعاد ًة ما تكون بصورة مقتضبة وتبقى يف أغلب
الحاالت غامضة ومبهمة ،ومن ثم تحتاج إىل قراءة بني السطور لفك رموزها ،لكن نرى أحيا ًنا كيف أن اآللة اإلدارية تكشف

مخفيا ،فبإبراز الفارق  décalageبني الجوانب املعلنة والجوانب املخفية
رغم أنفها عن بعض الجوانب من هذا الذي تريده
ً
(التي ال تفصح عنها الدفاتر الجبائية) نستطيع من خالله أن نبني يف نهاية املطاف معرفة .هكذا يكون بناء معرفة أحيا ًنا من

خالل رصد غياب املعرفة.
15

انظر :برنشفيك.
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نتاجا لتمثل وتصور .وبالكشف عن املنظومة املتحكمة يف وضعها ،يتضح أن املعطيات التي تتضمنها
تبدو ،إ ًذا ،الدفاتر الجبائية ً

خطابا ييش بمنطقها الخاص ،ويكشف عن مضامينها الحاملة ملعناها ،فالوثيقة األرشيفية هي يف نهاية املطاف فعل يف
تحمل يف طياتها
ً

سياق معني ومن زاوية نظر معينة ،من الرضوري أن نحيلها عىل واضعها ،وعدم الوضوح يف هذا الجانب يمنعنا من التفكري فيها ،ومن
ثم يمنعنا من االستفادة منها.

هكذا أصبحت أركز النظر يف هذه الوثائق من حيث هي قبل كل يشء نتاج لفعل اجتماعي ،وأصبحت ال أكتفي بجمع املعطيات

أساسا وأستخلص املعاين ،فاهتديت إىل املنطق الذي يحتكم إليه النظام الجبايئ املعمول
من مختلف هذه الوثائق ،وإنما أقرأ من خاللها
ً

به يف منطقة الجريد وغري املعلن عنه يف املصدر ،واهتديت إىل املنطق الذي تحتكم إليه املمارسات الجبائية التي تبدو غامضة من أول
تلقائيا عن الواقع حتى نبني بها رسدية تاريخية عادية ،وإنما أمام أرشيفات تقدم مادة
وهلة .نفهم ،إ ًذا ،أننا لسنا إزاء أرشيفات تفصح
ً

مصدرية تفرض علينا استنباط لغة خاصة وأسئلة معينة حتى تفصح عن الجوانب الخفية ،وعن الجوانب التي تبدو غامضة من أول
وهلة ،ومع ذلك ال يمكن أن يذهب بنا الظن إىل أننا استنفدنا بذلك كل معاين محتوياتها.

أيضا يف ما هو خارج الوثيقة
لكن صعوبات الباحث مع األرشيفات ال تكون فقط بعالقة مع عملية إنتاج الوثيقة ،فهي ً

أيضا ،كما رأينا مع الدفاتر الجبائية ،وإنما من الجهاز
ذاتها؛ إذ إن عدم فهم الوثيقة وإدراك معناها ال يتأىت من الوثيقة ذاتها ً
شخصيا عند مبارشة التعامل مع األرشيفات الستقراء
املعريف الذي يتوافر للباحث عند لحظة مبارشة الوثيقة ،وهو ما ظهر يل
ً
قضايا امللكية العقارية وأشكال التملك يف مدينة تونس وضواحيها ،قصد إنجاز دكتوراه الدولة يف بداية الثمانينيات من

القرن املايض(.((1

عا :عندما تصبح املعرفة حول قضايا التملك عائقًا أمام الفهم
راب ً
السليم لألرشيفات
كانت تجربتي يف دراسة وثائق امللكية العقارية مختلفة عن تجربتي مع الدفاتر الجبائية والحقة لها ،فقد تغريت املادة األرشيفية،

وتغري موضوع البحث .عند تناويل موضوع امللكية يف مدينة تونس ومجالها الريفي خالل العهد الحديث ،كان هديف يتمثل يف استثمار
أساسا
املصادر األرشيفية يف مجال امللكية العقارية ،وكانت هذه املصادر عىل نوعني :فمنها ما نجده يف أرشيف الدولة ،ومنها ما يتعلق
ً

عام؛ سواء كانت أوقا ًفا عامة (خريية) ،أو أوقا ًفا خاصة (أهلية  -عائلية)( .((1وكان مرشوعي يتمثل يف استقراء
بأرشيف األوقاف بشكل ّ
هذه األرشيفات للكشف عن أشكال التملك و االسرتاتيجيات االجتماعية التي تتخللها.

وما إن أبدأ يف االشتغال بالوثائق ذات الصلة بامللكية العقارية يف مدينة تونس حتى تحصل الصدمة وانسداد األفق .كان ذلك

ناتجا من طبيعة األدوات التحليلية والتصنيفات املعرفية املتوافرة يف الكتابات التاريخية املتاحة ملعالجة قضايا التملك .وكان التميش
ً
 16وهي أطروحة الدكتوراه التي ناقشتها يف كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية (جامعة تونس) يف حزيران /يونيو  ،1995وتم نرش األطروحة يف سنة  ،1999انظرHenia,:
. Propriété et stratégie

 17وكان أغلب هذا النوع من الوثائق حول مدينة تونس يوجد يف أرشيف لجنة تصفية األوقاف بمركز والية تونس .حول هذه الوثائق واإلطار الذي تتنزل فيه دراستي
لهذه الوثائق ،انظر:

Sophie Ferchiou, (dir.), Hasab wa nasab: Patrimoine, alliance et en Tunisie, séries: Sociétés arabes et musulmanes 7 (Paris: Éditions du CNRS,
1992); Abdelhamid Henia, "Circulation des Biens et Liens de parenté à Tunis: XVIIe-début XXe siècle," in: Ferchiou, pp. 517-250; Abdelhamid
Henia, Propriété et stratégies, p. 433.
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ً منهجيا
أول بما تقدمه هذه الكتابات التاريخية من تصنيفات معرفية قبل الغوص يف الوثائق
الذي اعتمدته يف البداية هو أن أتسلح
ً

 بأي أدوات معرفية أعالج قضايا التملك التي تكشف عنها األرشيفات املتوافرة؟: واملشكلة التي اعرتضتني منذ البداية هي،ذاتها

 خاصة يف فرتة االستعمار، ُأنجزت دراسات كثرية. لست أول من درس قضايا امللكية وأشكال التملك يف البالد التونسية،طبعا
ً

 ومن املفارقة أن تشكل الحصيلة املعرفية واملفاهيمية التي راكمتها هذه الدراسات أول عقبة وجدتها يف مسار.((1(الفرنيس ومبارشة بعدها

.بحثي يف األرشيفات املتعلقة بامللكية العقارية

 وهو حدث أثَّر بعمق يف هياكلها املادية، انتصاب االستعمار الفرنيس1881 أن البالد التونسية عرفت بداية من سنة
ّ من املعلوم

. بحيث أعاد استنباطها، وأدخل تصنيفات مبتكرة يف مجاالت عدة من الحياة املادية واالجتماعية، ففرض معارف جديدة،والذهنية
 لم يتأسس. وهو "العلم االستعماري" الذي شمل كل الحياة املادية والثقافية بالبالد التونسية،قائما بذاته
ً علما
ً واملهم أنه أنتج

 عندما،1830  وبالتحديد غداة احتالل الجزائر يف سنة، بل ظهر قبل ذلك،1881 هذا العلم الذي ُمورس يف البالد التونسية يف سنة

 وتحول االستكشاف بالتدريج،عموما وأنظمتها االجتماعية والسياسية
عمل الفرنسيون عىل استكشاف منطقة شمال إفريقية
ً
 وإضفاء مرشوعية عىل عملية وضع اليد عىل األمالك العقارية فيها لغاية التهيئة،إىل بحث علمي استعماري ُسخر لتمهيد البالد

.لالستيطان الفرنيس

 ملا لهذا الجانب من ارتباط وثيق،رصف هذا "العلم االستعماري" همته بدرجة أساسية إلعادة استنباط أشكال التملك لألرض

 وأنتج يف نهاية املطاف قناعات ومعارف جديدة، فأعاد كتابة التاريخ العقاري يف منطقة شمال إفريقية،باالستعمار االستيطاين بصورة عامة
 وكانت "املعرفة االستعمارية" املنتجة تحدد كيفية فهمنا لواقع امللكية؛ ال يف.حول قضايا التملك مستندة إىل القانون العقاري الفرنيس

ً  بل يمكن القول إنها أصبحت تمنعنا، أي قبل االستعمار،أيضا يف املايض
أصل من قراءة املصادر حول
ً  وإنما،فرتة االستعمار فحسب
.امللكية بطريقة سليمة

: من بني هذه الدراسات العديدة نذكر18
ً
: الدراسات التي أنجزت خالل الفرتة االستعمارية،أول

Max Van Berchem, La Propriété territoriale et l'impôt foncier sous les premiers califes: Étude sur l'impôt du Kharâdg (Genève: H. Georg,
libraire de l'universite, 1886); J. Chailley-Bert, "La Colonisation agricole en la Tunisie," Revue générale des sciences pures et appliquées (1896),
pp. 1112-1116; Paul Lescure, Du double régime foncier de la Tunisie: Droit musulman et loi foncière (Tunis: Imprimerie française B. Borrel,
1900); M. Pouyanne, La Propriété foncière en Algérie (Alger: Jourdan, 1900); M. Gounot, "Le Régime de la propriété foncière en Tunisie", in:
Congrès de l'Afrique du Nord (1908), pp. 593-599, accessed on 27/5/2019, at: https://bit.ly/2JeVAC8;
H. Coste, Les Impôts Achour et Hokor dans le département de Constantine (Alger: Jourdan, 1911); P. Dumas, Les Populations indigènes et
la terre collective de tribu en Tunisie (Tunis: Imprimerie française, 1912); CH. Saumagne, "Sur la législation relative aux terres incultes de
L'Afrique Romaine," Revue Tunisienne (Janvier-Juin 1922), pp. 57-116; H. de Montety, Une loi agraire en Tunisie: Étude de la législation
établie en vue d'assurer la fixation au sol des indigènes sur les terres habous (Cahors: IMP. Coueslant, 1927); H. de Montety, Code du droit
d'occupation des fonds Ruraux Habbous en Tunisie (Tunis: Imprimerie de la renaissance, 1932); H. de Montety, "Adaptation du jurisme
occidental aux réalités sociales tunisiennes en Matière Foncière," IBLA, vol. 5, no. 2 (Avril 1942), pp. 144-152; A. Scemla, Le Contrat d'enzel
en droit tunisien (Paris: Domat-montchrestien, 1935); Robert Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XV
siècle, vol. 1, 2 (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1940 et 1947).

: الدراسات التي أنجزت بعد االستعمار الفرنيس،ثانيا
ً

A. Bessis et al., Le Territoire des Ouled Sidi Ali Ben Aoun: Contribution à l'étude des problèmes humains dans la steppe tunisienne (Paris:
P.U.F, 1956); J. Poncet, "Un problème d'histoire rurale: Le Habous Aziza Othmana au Sahel," Les Cahiers de Tunisie, no. 31, 3ème trim. (1960), pp.
137-156; J. Poncet, La Colonisation et l'agriculture européennes en Tunisie depuis 1881: Étude de géographie historique et économique (Paris:
La Haye Mouton, 1962); J. Poncet, "Statut foncier et rapports sociaux dans la Tunisie d'avant 1881," in: C.E.R.M., Sur le féodalisme (Paris:
Éd. sociales, 1974), pp. 188-210; A. Benachenhou, Régime des terres et structures agraires au Maghreb (Alger: Éditions populaires de l'armée,
1970); Abdelmajid Bouslama, "L'évolution du Régime de la Propriété immobilière en Tunisie," Revue juridique et politique: Indépendance et
coopération, vol. 24, no. 4 (1970), pp. 683 et sq; Valensi, Fellahs Tunisiens; Jacques Berque, L'Intérieur du Maghreb: XVe-XIXe siècle (Paris:
Gallimard, 1978).
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يل أن أعالج مصادري من منظور إبستيمولوجي مغاير .ولتحقيق ذلك كان ع َّ
بات من الرضوري بالنسبة إ َّ
يل أن أسائل هذه "املعرفة

االستعمارية" يف مجال التملك ذات الخلفيات األيديولوجية ،ألنها وضعت بدرجة أساسية لخدمة املنظومة االستعمارية القاضية بوضع
اليد عىل أكرث ما يمكن من األرايض .وملواجهة هذا العلم ،كان ع ّ
يل أن أطرح األسئلة التالية :كيف أعيد النظر يف البناء املعريف االستعماري

يف ما يتعلق بامللكية العقارية؟ وما هو البعد اإلبستيمولوجي يف ذلك؟ وما هي األسئلة التي ساعدتني عىل القطع مع الدراسات التي
أنجزت حول موضوع امللكية يف الفرتة االستعمارية وحتى يف الفرتة األوىل بعد االستقالل؟

هكذا بدأت الخروج من االنسداد املعريف بإعادة التفكري ً
أول يف التصنيفات املعرفية ذاتها ،وخاصة بإعادة تفكيكها ومساءلتها؛

يل ً
ً
فبدل من أن أنطلق منذ البداية يف دراسة قضايا التملك خالل الفرتة الحديثة باالعتماد عىل األرشيفات املعنية ،كان ع َّ
أول أن
أستثمر الجهد يف حل العقد املعرفية االسترشاقية التي تشكل حاج ًزا أمام دراسة وثائق امللكية وفهمها عىل أفضل حال .وكان الحل
هو التخلص من العبء االسترشاقي واالنطالق بعد ذلك يف دراسة قضايا امللكية وأشكال التملك ،ولم يكن ذلك ممك ًنا منذ البداية

من دون الوعي بقصور الجهاز املفاهيمي االسترشاقي املتوافر ،ومن دون تفكيكه واستبداله بتصنيفات معرفية تتخطى املعوقات التي

فرضها العلم االستعماري.

هكذا تخلصت من السطوة املعرفية التي بناها املسترشقون ،واتجهت إىل معالجة قضايا التملك خالل الفرتة السابقة عن االستعمار

تم ُّت بصلة إىل ما أنتجه العلم االستعماري .وكانت الطريقة التي اعتمدتها للخوض يف قضايا التملك هذه
بأدوات ومصطلحات أخرى ال ُ

أن أنطلق من تصنيفات الفاعلني يف الفرتة السابقة لالستعمار ،التي أرصدها من األرشيف ذاته ،وأن أطرح أسئلة حولها يف عالقة وطيدة

بالسياق التاريخي للفرتة الحديثة ،وهو التميش الذي أسميته الحقًا منهج "أهلنة" املعرفة(((1؛ وبهذا التميش ال يكون الحذر يف الطريقة
املتوخاة يف قراءة الوثائق ومساءلتها فقط ،بل يف الطريقة املعتمدة لتوظيف املفاهيم واألدوات التحليلية املناسبة ،والتخيل عن كل ما
أيضا.
يشبه اإلسقاط ً

خامتة
ما هي االستنتاجات التي نخرج بها من إعادة النظر يف التجربة البحثية يف األرشيفات املتعلقة بتاريخ البالد التونسية خالل

العهد الحديث؟

مرت تجربتي يف االشتغال باألرشيفات بثالث مراحل أساسية ،وذلك من دون تخطيط مسبق:
ً
عموما َّ
ӵӵتميزت األوىل بالعفوية والسذاجة يف التعامل مع الوثائق .ومن الغريب أن ُيواكب هذه املرحلة إحساس بالنشوة وبلذة االكتشاف السهل.
ӵӵيف مرحلة ثانية يتضح يل أن تلك النشوة ،وكذلك ما اعتقدته اكتشا ًفا هو يف الحقيقة مجرد رساب .ورسعان ما ينتابني إحساس
بانسداد األفق ،فتكون الصدمة مع الشعور باإلحباط.

ӵӵتأيت بعد ذلك وقفة التأمل ،فكانت بالنسبة إ َّ
يل مرحلة املساءلة والكشف عن مواضع اإلعاقة ،والبحث عن آلة التأويل ،واستنباط
األسئلة املناسبة ،والوصول إىل حلول منهجية تساعدين يف النهاية عىل الخروج من عنق الزجاجة ،خاصة عند االهتداء إىل طريقة مجدية

للتعامل مع هذه األرشيفات وخصوصيتها.

 19عبد الحميد هنية" ،التجديد يف الكتابة التاريخية عرب منهج ’أهلنة‘ املعرفة" ،ورقة مقدمة يف مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة .2019/3/25-23
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تقريبا مع األرشيفات من تجربة إىل أخرى ،وال أظن أن هنالك "وصفة" محددة
كانت هذه املراحل الثالث تتكرر بالطريقة نفسها
ً

تكون صالحة للتعامل بصورة مثىل مع كل األرشيفات.

جدا ،وال أظنها تحصل لباحث آخر
تلك هي ،إ ًذا ،خالصة تجربتي الخاصة مع األرشيفات التي اشتغلت بها .إنها تجربة ذاتية ً

بالصورة نفسها ،واإلفصاح عن الجانب الذايت يف هذا املجال مفيد ،ويمكن أن يكون مصدر معرفة يف حد ذاته ،ذلك أن البحث هو

مكو ًنا من بني
قبل كل يشء فعل اجتماعي ،له سياقاته وإكراهاته .ويحسن أن نفكر فيه من هذه الزاوية ،ألنه يشكل يف نهاية املطاف ِّ
مكونات املعرفة.

تحد من الفهم الحقيقي للواقع الذي أروم الكشف
كشفت يل تجربتي ً
أيضا أن األرشيفات تحمل يف طياتها فخاخً ا يمكن أن َّ

عنه إذا لم أنتبه إليها .يف تجربتي مع األرشيف الجبايئ املتعلق بمنطقة الجريد التونيس ،كان ع َّ
يل أن أتخىل عن فكرة عبادة األرشيف

أيضا "موضوعية" (هكذا
 la fétichisation de l’archiveكونها تكشف عن كل الجوانب ما دامت صادرة عن اإلدارة املركزية ،وكونها ً
ُأولت أو ُصنفت من طرف بعض الدراسات) وتختلف عن كتابات "اإلخباريني" املتقطعة واملشحونة بالخطاب املنحاز إىل جانب السلطة
املركزية .إن األرشيفات ليست أكرث "موضوعية" يف الحقيقة؛ إذ ال تكشف سوى عن جوانب وتهمل أخرى ،فاألرشيف يخضع باألساس
إلكراهات اإلدارة املركزية التي سهرت عىل وضعه ،ومن الرضوري الكشف عن هذه اإلكراهات إذا أردنا الولوج إىل أعماق معاين
أيضا كيف نقرأ من خاللها.
األرشيفات ،وإذا أردنا أن نعرف ً

من هنا بات من الرضوري أن نقرأ املصادر األرشيفية عىل أنها فعل اجتماعي له سياقاته ورهاناته ،حتى نتعرف إىل املنطق أو

أيضا نتاج لفعل اجتماعي يكون مصدره
املنظومة التي تتحكم يف عملية إنشائها ،وأن املعرفة التي ُتبنى انطال ًقا من هذه األرشيفات هي ً

الباحث ذاته الذي يخضع بدوره لسياقات الحارض بكل ما يحمله من إكراهات معرفية وغري معرفية.

من دون قراءة األرشيفات عىل أنها نتاج (اجتماعي وحريف وسيايس) ،قد ال نفهم اليشء الكثري منها .هذا يعني أن نفكر ً
أول يف

الكيفية التي أنتجت بها هذه األرشيفات وسياقاتها .يمكن أن نقرأ من خاللها أشياء كثرية قد ال نراها لو اقترصنا فقط عىل البحث عن
املعلومات املعزولة واملتناثرة فيها ،والبحث عن املعلومة الخارقة للعادة قد يخفي ع َّنا إمكانية اكتشاف العادي الذي هو أمام أعيننا أحيا ًنا،
وهو الذي يساعدنا حقًا عىل فهم أدوار الفاعلني الذين كانوا وراء وضع الوثيقة األرشيفية .هكذا يجب عىل املؤرخ يف هذه الوضعيات أن

دائما أخذ املسافة الالزمة من األرشيف ،فالكشف عن النقائص التي تحملها
يؤول املصدر األرشيفي باستمرار ،وهذا يعني أنه يجب عليه ً

األرشيفات يمكن أن يساعد عىل الكشف عن اآلليات التي كانت وراء ذلك النقص.

هكذا يتبني أن الوثائق األرشيفية هي إنتاج وممارسة أكرث منها خزانة معلومات .فهي نتاج لفعل اجتماعي يف وضعها ،كما أن

أيضا نتاج ملمارسة وتجربة بحثية ،ويجب أن ننظر إىل هذه املعرفة التاريخية عىل أنها قبل كل يشء
استعمالها لبناء معرفة تاريخية هو ً

نتاج لفعل املؤرخ وإمكاناته الذاتية يف سياق حارضه ،فالكتابة التاريخية فعل ينهل من حارض املؤرخ ومن إمكاناته املنهجية واملعرفية ،أي
نتاجا رص ًفا لألرشيفات؛ ذلك أن األرشيفات ال تبني املعرفة التاريخية،
إنها يف نهاية املطاف نتاج لفعل اجتماعي ً
أيضا ،فهي إ ًذا ليست ً

وال تعطيها بصورة تلقائية ً
أصل.

وطبعا ،يكون
واضح أن معرفة املايض ال تتقدم إال من خالل توسيع حقول املصادر الوثائقية والتجديد يف النظر فيها ومن خاللها.
ً

دائما استنباطها من
ذلك
ً
متالزما مع التجديد يف طرق استجوابها ومساءلتها .وحتى نستفيد من مخزون األرشيفات ،يجب أن نعيد ً

حيث كونها مدونة مصدرية متجددة ،نطرح عليها األسئلة املناسبة ليك نجعلها تبوح من جديد بأرسارها التاريخية .واالستثمار املجدي
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حتما عرب التغيري املتجدد يف زاوية النظر ويف كيفية تحليل الوثيقة ومساءلتها .ومن خالل تدقيق النظر يف الوثائق والتحقيق
للوثائق يمر ً

فيها بصورة متجددة تتغري االستنتاجات األولية ،ذلك أن البحث تجربة معرفية ،وهو مسار ونهج.

ما الذي استنتجته من هذا الفعل االنعكايس يف تجربتي البحثية؟ أو بتعبري آخر ماذا علمني هذا التفكري يف تجربتي البحثية يف

األرشيفات العثمانية يف تونس؟

ما قدمته يف هذه الورقة هو إعادة التفكري يف التجربة البحثية األوىل التي وظفت فيها هذه الوثائق األرشيفية منذ أكرث من أربعني

سنة مضت ،فهو رجوع إىل البدء ،وبذلك يكتمل محيط الدائرة  ،la boucle est boucléeلغاية معرفية متجددة .وهو بصورة أو بأخرى

فعل انعكايس اجتماعي عىل النمط الذي تصوره بورديو  .((2(Bourdieuواملسافة يف هذا املجال رضورية حتى يستطيع املؤرخ التفكري يف
تجربته مع األرشيف :يف ما حققه من نتائج ،ويف ما أخفق فيه.

هكذا تبدو العالقة بني املؤرخ واألرشيف ممتدة يف الزمن؛ فهي متجددة ال تنتهي .وبالرجوع إىل التفكري يف املمارسة األرشيفية

تصبح القراءة يف األرشيفات ويف كيفية التعامل معها من درجة ثانية  ،une lecture au second degréفاملسألة باألساس ثقافية معرفية،
فكلما تقدم املؤرخ يف الزمن نضجت أفكاره وتعمق فهمه ملصادره وملوضوعاته ،فيحصل العود إىل املصادر األرشيفية ،وتحصل إعادة
التفكري فيها كلما توفرت أسئلة جديدة وأدوات تحليلية مبتكرة ملعالجتها ،فأسئلة الحارض حول أرشيفات املايض هي يف نهاية املطاف

نتاج ملعارف ترتاكم بصورة تدريجية.

هناك إ ًذا تماثل  symétrieيف التعامل بني املصادر األرشيفية والكتابة التاريخية يف الزمن الحارض ،مما يضع تاريخية عمل املؤرخ،

أيضا ،يف قلب التميش الذي يعتمده ملعالجة مصادره األرشيفية .كل ذلك يبني كيف أن الحارض املتجدد (أي حارض املؤرخ)
واملؤرخ ذاته ً

يفعل فعله يف استقراء األرشيفات ،وأن املعرفة التاريخية ،وإن اعتمد بناؤها عىل مصادر من املايض ،تبقى يف نهاية املطاف نتاج فعل
اجتماعي وليد حارض املؤرخ( .((2هكذا يصبح املؤرخ وذاتيته يف قلب رحى املعرفة التاريخية .بهذه النظرة نضع املؤرخ يف الصورة التي

تماما كما نضع الفنان داخل اللوحة التي يرسمها.
يرسمها بنفسهً ،
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