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ً
ملحوظا ،أسهمت
تقدما
حققت املدرسة التاريخية التونسية يف العقود التي تلت بزوغ فجر االستقاللّ ،
وترسخ قدم الدولة الوطنيةً ،

فيه أجيال من املؤرخني الذين نجحوا يف تطوير الكتابة التاريخية واالرتقاء بها ،وخلق اتجاهات مبتكرة يف الفكر التاريخي العريب ،من
فجرتها املدارس الغربية الحديثة،
خالل مواكبة ما شهده علم التاريخ خاصة ،والعلوم اإلنسانية عامة ،من تطورات عميقة وجذريةّ ،

واالستئناس باملناهج العلمية كذلك ،وبأدوات التحليل الحديثة التي كان لها الفضل يف تثوير الفكر التاريخي .وال ريب يف أن الكتابة

التاريخية ال يمكنها أن تنفصل ،أو أن تكون مبتورة ،عن الواقع ،وعن السياق املجتمعي السائد؛ إذ أفرزت املشكالت التي ما ّ
انفكت
متزايدا بعلم التاريخ ،فأضحى
مجتمعيا
اهتماما
تعصف بمجتمعاتنا ،وال سيما املتمحورة منها حول الرصاعات اإلثنية ونزاعات الهوية،
ً
ً
ً
عنرصا ً
نظرا إىل ما أنيط بعهدته من مهمات وقضايا تكتيس أبعا ًدا راهنة واسرتاتيجية.
املؤرخ بذلك
فاعل ً
ً
جدا؛ ً

يف هذا اإلطار برز صوت املؤرخ هشام جعيط ،الذي أسهم بحظ وافر يف تطوير الكتابة التاريخية التونسية خاصة ،والعربية عامة،

وتجديد الفكر التاريخي كذلك ،واستنباط مناهج ّ
تمكن من إيجاد قراءات مستحدثة للتاريخ .إنه مؤرخ ومفكر .فهو مؤرخ ألنه كتب يف
وجهت تاريخ العرب ،ونحتت
التاريخ الوسيط اإلسالمي،
مهتما يف ذلك باملرحلة األوىل من تاريخ اإلسالم ،وهي يف نظره مرحلة تأسيسية ّ
ً

ً
متناول يف ذلك القضايا املهمة التي ّأرقت الفكر
العنارص األساسية للشخصية العربية اإلسالمية .وهو مفكر ألنه كتب يف الثقافة والفكر،
العريب املعارص ،واملسائل املتعلقة باألصالة والحداثة والرتاث والتجديد ،فهو بهذه الروح الخالقة ،إ ًذا ،ينهل من التاريخ ومن الثقافة

يف الوقت نفسه؛ لعله ينجح يف إيجاد معنى للتاريخ ،والظفر بذلك الخيط الناظم الذي ّ
يمكنه من الحفر عميقًا يف أركيولوجيا النصوص
التأسيسية؛ الكتشاف البنى الثاوية والخفية التي تعتمل وفقها املجتمعات.

درس جعيط يف جامعة تونس عدة أعوام ،وأرشف عىل تأطري العديد من الطلبة الذين أصبحوا بعدئذ من كبار األساتذة يف التاريخ
ّ

اإلسالمي يف تونس .لكنه ،عىل الرغم من ذلك ،خرج من الباب الصغري للجامعة التونسية (ألسباب سياسية ال يتسع املقام لذكرها)،

فضل عن أنه لم َ
ً
يحظ بأي اهتمام أو تقدير من لدن السلطات السياسية؛ لذلك كانت فكرة تكريمه ،من خالل القيام بدراسات وقراءات
تخص مؤلفاته ،تراود العديد من طلبته وزمالئه وأصدقائه ،إىل أن جاءت هذه املبادرة ،وصدر يف إثرها الكتاب الذي ُوسم بعنوان جدل
ّ

الهوية والتاريخ :قراءات تونسية يف مباحث الدكتور هشام جعيط ،وقد أصدره املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف تونس،

ومنشورات سوتيميديا ،يف كانون الثاين /يناير  ،2018وأسهم فيه عدد من الباحثني واألساتذة واملفكرين املهتمني بفكر جعيط وفلسفته.
ً
تطرق كل واحد منها إىل إشكالية معينة متصلة بفكر هذا املؤرخ .وقبل أن
يضم الكتاب أربعة أبواب ،تحتوي
فصول مختلفةّ ،

نتطرق إىل مضامني هذه األبواب وفصولها ،من األهمية اإلشارة إىل التصدير الذي اف ُتتح به الكتاب ،ثم محاولة لطفي بن ميالد كتابة
سرية ذاتية مخترصة لجعيط.

كان التصدير من إنجاز مهدي مربوك ،أستاذ علم االجتماع يف جامعة تونس ومدير املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف

تفرد جعيط بانتمائه إىل جيل استثنايئ بكل املقاييس؛
تونس (املؤسسة التي يعود إليها الفضل يف نرش هذا الكتاب) ،وقد أشار فيه إىل ّ
تفرد يف
إذ إنه عايش عدة فرتات مختلفة ،أسهمت كل واحدة منها يف نحت جزء مهم من شخصيته .إن هذا التفرد يف االنتماء يعضده ٌ
أيضا ،أن هذا املؤرخ ال يعترب
تكوين ثقايف مزدوج ،نهل فيه من معني الحضارتني العربية اإلسالمية والغربية املسيحية .ويرى مربوكً ،
أيضا .ولعل
أيضا يف ثنايا املخيال ،ورشايني الثقافة ،وبناها الدقيقة والنفسية والذهنية ً
التاريخ دراسة للمايض فحسب ،وإنما هو بحث ً

أخريا ،يف هذا الكتاب.
تميز شخصية جعيط ،ما حفزه ودفعه إىل إنجاح املبادرة؛ يك ترى النورً ،
هذا كله ،إضافة إىل الخصال العديدة التي ّ
ً
محاولة
بعد هذا التصدير ،تأيت مقالة لطفي بن ميالد ،أستاذ التاريخ الوسيط يف الجامعة التونسية ،وقد أراد أن تكون مقالته

تحدث فيه عن املسرية العلمية للمؤرخ،
يف سرية ذاتية مخترصة لجعيط.
وتضمنت هذه املقالة عنارص ثالثة :أولها مسار املؤرخ الذي ّ
ّ
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وكانت قد بدأت يف الستينيات حينما عاد مرب ًزا يف التاريخ من املدرسة العليا للعلوم االجتماعية يف عام  ،1962وبداية نرشه أوىل مقاالته يف

ّ
وتحدث كذلك عن مغادرته الثانية لتونس نحو فرنسا؛ إلعداد شهادة دكتوراه الدولة حول الكوفة،
املحكمة األجنبية.
املجالت العلمية
ّ
ثم عودته ،بعد ذلك ،إىل الجامعة التونسية ،ورشوعه يف اإلرشاف عىل الطلبة ،يف إطار أطروحات الدكتوراه ،ثم تفرغه للتأليف .وكان
ً
مساهمة يف شهرته .وتختتم هذه املسرية
عد من أكرث كتبه
وي ّ
كتابه الفتنة قد صدر يف عام  ،1989باللغة الفرنسية ،من دار غاليمار للنرشُ ،
قدم فيها قراءة جديدة ورائدة ،ملرحلة حساسة من التاريخ اإلسالمي ،وهي العهد النبوي.
العلمية بصدور ثالثيته يف السرية النبوية التي ّ

ثم ينتقل بن ميالد ،بعد ذلك ،إىل الحديث عن مسار املفكر ،وهو ال يقل أهمية عن مسار املؤرخ ،بل إن جعيط يكاد يكون

مفكرا قبل أن يكون مؤرخً ا ،ومؤلفاته يف مجاالت الفكر والثقافة متعددة ،كان أولها الشخصية العربية اإلسالمية واملصري العريب
ً

(ظهر بالفرنسية يف شتاء  ،)1973وقد حاول فيه ،باالعتماد عىل تحليل سوسيو-تاريخي ،استقراء الوعي العريب اإلسالمي؛ من أجل ٍ
فهم
يتتبع مسار
أعمق ملايض العرب ومستقبلهم .وبعده بأعوام قليلة صدر كتابه اآلخر أوروبا واإلسالم ،حاول فيه أن ينتقد االسترشاق ،وأن ّ
األيديولوجيات الغربية ،من دون أن يكون يف ذلك انحياز أو تحامل.

مبكرا يف الجدل الثقايف واالختمار
ليبي أن جعيط قد انخرط
وينهي بن ميالد هذه السرية املخترصة بالحديث عن مسار املثقف؛ ّ
ً

الفكري اللذين كانا سائدين يف البالد يف العهد البورقيبي ،ثم يف العهود األخرى؛ إذ لم يكن جعيط بمنأى عما كان يعيشه الوطن

ً
محاول إيجاد الوعي الرضوري الذي يكفل للوطن العريب اإلقالع
العريب من انتكاسات ،فقد كان دائم االنشغال بهموم الفكر العريب،
كثريا لغياب
الحضاري ،ومواكبة عرص العوملة والتحوالت التكنولوجية الرسيعة .ويختتم بن ميالد هذه السرية ببيان أن جعيط كان يتألم ً

قراءات تونسية لكتبه ،وبإيضاح أن هذا الكتاب "جاء بعد جهد صعب ،هدفه إراحة الضمري ،وأداء واجب ،بعد تقصري ٍ
باغ يف حق املثقف
الكبري" (ص .)28

تضمنته السرية املخترصة ،من األهمية أن ننتقل إىل األبواب التي "تؤثث" هذا
تطرقنا إىل محتوى التصدير ،وإىل ما
ّ
بعد أن ّ

الكتاب والفصول التي تحويها:

فالباب األول الذي ُعنون بـ "يف تاريخ اإلسالم" يحتوي ثالثة فصول اهتمت جميعها باملؤلفات التاريخية التي كتبها املؤرخ.

وسنبدأ بالفصل األول الذي ورد بعنوان "عىل هامش السرية :قراءة يف ثالثية السرية النبوية" ،لنبيل خلدون قريسة ،أستاذ التاريخ الوسيط
أساسا باألنرثوبولوجيا التاريخية للمجتمع العريب قبل اإلسالم .يتعرض قريسة هنا ملسألتني أساسيتني :تتعلق
يف جامعة منوبة ،وهو مهتم
ً
األوىل بأسلوب جعيط يف كتابته للسرية النبوية ،وتتعلق الثانية ببعض املوضوعات املعرفية واملنهجية ،وما أفضت إليه من نتائج .ويف
أسلوبا ممي ًزا يف الكتابة ،يتسم بالنجاعةّ ،
املسألة األوىل ّ
مغايرا" (ص .)33
فكريا
مكنه من أن يفتح أفقًا
أكد قريسة أن جعيط "قد نحت
ً
ً
ً

وهوً ،
فضل عن ذلك ،يتميز باطالعه الجيد الواسع عىل اإلنتاج العلمي الغريب ،وال سيما ما كتبه املسترشقون ،وهذا دليل عىل ثراء فكره،

وتف ّتح ثقافته عىل العالم الرحب الواسع.

ينطلق قريسة بعدئذ للحديث عن املوضوعات املعرفية واملنهجية ،فيشري يف البداية إىل أن الثالثية التي كتبها جعيط يف السرية

ٍ
ٍ
متسم بمنهج فريد تبعه جعيط لقراءة الحدث وتأويل التاريخ .ويشري
عاما،
النبوية هي ثمرة
عمل متدرج ومتناسق ،عىل امتداد أربعني ً

كذلك إىل أن جعيط قارئ جيد ملجمل اإلنتاج الغريب يف مجاالت العلوم اإلنسانية املختلفة ،وهذا ما ّ
مكنه من مناقشة املسترشقني
عقالنيا
توجها
مصححا لهم ،أو موافقهم ،أو معارضهم تمام املعارضة .ويختم قريسة فصله بتأكيد أن لهذا املؤرخ
ومجادلتهم ،إما
ً
ً
ً

فريدا ،يتسم باالتزان والجرأة ،يف الوقت نفسه ،ولعل ذلك ّ
مكنه من تجاوز التقليد السائد ،وأن يرتقي بالكتابة التاريخية إىل ذرى
ً
اإلبداع؛ من حيث الجرأة النقدية أو املوضوعية العلمية.
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أما الفصل الثاين يف هذا الباب ،فكان من إنجاز أحد طلبة جعيط القدامى ،املؤرخ عبد الحميد الفهري ،أستاذ التاريخ اإلسالمي يف جامعة

صفاقس ،وهو مهتم باالتجاهات السياسية والفرق وامللل والنحل يف صدر اإلسالم .وجاء فصله بعنوان "دراما الفتنة ومفهوم صفني :صفّني

يقدم الفهري قراءته ملوقعة صفني التي جمعت بني عمال َقي الرصاع ،عيل ومعاوية ،عىل
مفرتق اإلسالم األكرب" .واعتما ًدا عىل كتاب الفتنةّ ،
أن هذه القراءة قراءة تاريخية عميقة ،يروم من خاللها كشف الخلفيات السياسية واأليديولوجية العميقة الثاوية خلف هذا االفرتاق املبكر

الذي م ّزق جسم اإلسالم تمزيقًا .فصفّني ،عىل حد تعبريه" ،ليست فتنة فقط ،بل هي مرحلة جديدة يف تاريخ العرب" (ص .)45

ٍ
رصاع
تبي جذور
يستوقفنا الفهري ،يف مرحلة أوىل ،عىل األسباب املبارشة لالفرتاق ،فباالعتماد عىل مادة مصدرية متنوعة حاول ّ

أرجعه إىل العهد النبوي ،بتحليله النخب االجتماعية والقوى الفاعلة واملتنفذة ،األمر الذي جعله يستخلص أن صفني مرحلة فارقة يف
توصل إليه جعيط ،حينما تناول معركة صفّني يف
تاريخ عالقة العرب بالدولة ،اقرتن فيها معنى السلطة يف اإلسالم باالستبداد .وهو ما ّ

كتابة املذكور آنفًا.

ويف لحظة ثانية ،يعنونها الفهري بـ "صفّني مفرتق الرؤى وبذور قيام التعددية" ،لم يقترص فيها عىل ذكر أن صفّني لم تكن معركة

مهدت األرض وزرعت البذور األوىل لالختالف يف الرؤى،
بني جيوش ذات صبغة عسكرية ،وإنما كانت ً
أيضا ،بحسب رأيه ،مرحلة ّ
تجسدان حق االختالف عن
أو للتعددية .وتظهر هذه التعددية
ً
أساسا يف بروز الخوارج والشيعة من رحم هذه امللحمة ،وهما قوتان ّ

السلطة .ويذهب الفهري إىل أبعد من ذلك ،فريى يف صفّني بداية نشأة املنهج العقيل يف اإلسالم ،وبداية بروز التوجه العلماين .ويواصل

الفهري تحليله املعمق ملوقعة صفّني ،فينتقل إىل لحظة ثالثة ،يسميها "صفّني وتوسيع دائرة االفرتاق" ،ويرى فيها أن االختالفات التي
دائما إلفراز صور
ّ
فجرتها صفّني كانت ثاوية يف رحم اإلسالم األول ،اإلسالم التأسييس ،وأن األمصار ،وال سيما الكوفة والبرصةً ،
منبعا ً

احتجاج القوى القبلية ،فهذه األمصار "أوطان جديدة" ،عىل حد تعبريه ،قامت فيها حركة فكرية وسياسية متحررة من كل نفوذ وقيد.
تحديدا ،يثري الفهري تساؤالت كثرية ،متمحورة حول أسباب حصول تقارب بني هؤالء الذين يقطنون األمصار وبني
وعند هذه النقطة،
ً
عيل ،باألخص ،الذي كان من صميم قريش ،وأحد الرموز الذين صنعهم اإلسالم.

اجتماعيا"؛ إذ حصل نوع من التقارب ،أو التوافق املصلحي ،بينه وبني سكان األمصار؛ إذ
عليا أصبح "رم ًزا
ً
ويرى الفهري أن ً

رأوا فيه خالصهم بالقضاء عىل التكتل الصاعد يف الخط العثماين ،لكن دراما الفتنة ،عىل الرغم من ذلك ،تنتهي بسقوط أحد عمال َقي

تعرض للخلل يف سياسة عيل؛ لبيان أن خالفة عيل
الرصاع ،وهو عيل ،وهذا ما تناوله الفهري يف املرحلة األخرية من فصله ،حيث ّ

تختلف عن البقية من عدة أوجه ،وال سيما يف كيفية التعامل مع األرشاف والنخب؛ فالسياسة التي اتبعها مع هؤالء ال يمكن نعتها،
بحسب الفهري ،إال باالرتباك؛ "إذ اجتمع يف سلوك عيل اليشء وضده" (ص ً .)59
فضل عن سعيه املتواصل لفرض االنضباط املطلق
عليا لم يكن
للترشيعات اإلسالمية ،واحرتام األعراف العربية .إ ًذا ،فالنهاية الرتاجيدية التي أنهت آخر فصول املعركة تعود
ً
أساسا إىل أن ً
فهما
نظرا ،وأكرث ً
واعيا ،مثلما كان معاوية ،بحصول تغريات جذرية رسيعة يف طبيعة العرب ،ونمط عيشهم؛ لذلك "كان معاوية أبعد ً
ً

للعبة السياسية" (ص  ،)66بحسب تعبري الفهري .ويستخلص الفهري ،يف نهاية فصله ،أن أحداث الفتنة ،وال سيما صفّني ،نتيجة

مبارشة لجملة تراكمات حصلت يف اإلسالم التأسييس ،وظلت تتحرك عىل نار هادئة وتنضج إىل أن انفجرت يف العقد الرابع للهجرة،
مدشنة بذلك "ثورة يف الثورة"((( عىل حد تعبري جعيط.

أما الفصل األخري يف هذا الباب الذي اهتم "بتاريخ اإلسالم" ،فكان للمؤرخ محمد حسن ،أستاذ التاريخ الوسيط واآلثار اإلسالمية

يف جامعة تونس ،وهو مختص يف التاريخ االقتصادي واالجتماعي والسيايس لبالد املغرب خالل الفرتة الوسيطة ،وكان قد أنجز ،يف عام
 1هشام جعيط ،الفتنة :جدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكر ،ترجمة خليل أحمد خليل ،ط ( 4بريوت :دار الطليعة ،)2000 ،ص .325
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 ،1995أطروحة دكتوراه الدولة بإرشاف جعيط ،موسومة بـ "املدينة والبادية بإفريقية يف العهد الحفيص" .وقد ُوسم فصل حسن بعنوان

"هشام جعيط مؤرخً ا للغرب اإلسالمي" ،وتطرق يف هذا الفصل ،منذ البداية ،إىل أن جعيط قد اعتمد عىل االستقراء واالستنباط ،وعىل
نظرة شمولية يف قراءته لتاريخ املغرب اإلسالمي خالل الفرتة التأسيسية ،فقد نرش مقالتني يف مجلة "دراسات إسالمية" الفرنسية ،يف
عامي  1967و ،1968كانتا باكور ًة لبحوثه حول الغرب اإلسالمي يف مرحلته املبكرة ،وقد م ّثلتا أساس الكتاب الذي نُرش بعدئذ بعنوان
تأسيس الغرب اإلسالمي .ويرى حسن أن جعيط قد ُوفّق يف استعمال املفاهيم املالئمة حينما درس حقبة مفصلية من تاريخ املغرب

مثل ،إرصاره عىل استعمال كلمة "فتح" ً
واألندلس ،وهي عرص الوالة ،من ذلكً ،
"توسع" ،للمحافظة عىل أفضل
بدل من "غزو" أو
ّ

تعبريا عن الواقع التاريخي .ويشري كذلك إىل أن جعيط ال يتواىن يف الربط ،يف مقارباته ،بني املرشق واملغرب؛ إذ لم يتناول
املصطلحات
ً
قط تاريخ املغرب ً
ُّ
بمنأى عن تاريخ املرشق .ولم يفُت جعيط أن يدرس التطور السيايس والرصاعات الدينية ،خالل الفرتة 184-84هـ؛
وتفجر ثورات الرببر عام 122ه .ويشري حسن ،يف النهاية ،إىل أن دراسات
إذ تميزت هذه الحقبة بربوز رصاعات بني القيسية والكلبية،
ّ

مهما ،عىل الرغم من مرور الزمن .ويرى
جعيط حول املغرب اإلسالمي ،التي ُجمعت يف كتاب تأسيس الغرب اإلسالمي ،تظل
ً
مرجعا ً
وجدة ،فقد اعتمد عىل املقاربات الحديثة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
أن كتابات هذا املؤرخ تتسم بفرادة وتميز أكسباها طرافة ّ
ً
فضل عن اعتماده مقاربة شاملة تهدف إىل تطويق املشكل التاريخي .وبهذا الفصل ينتهي الباب األول الذي خُ صص لتاريخ اإلسالم،

تباعا.
ثم ننتقل إىل الباب الثاين الذي تناول "املؤرخ واملنهج"،
وضم ثالثة فصول ،نستعرضها ً
ّ
ومن ّ

ورد الفصل األول بعنوان "يف املنهج :قضية تأويل التاريخ :قراءة يف فكر هشام جعيط" ،ملحمد بن محمد الخراط ،وهو أستاذ

جامعي يدرس بجامعة صفاقس يف اختصاص تاريخ الفكر العريب املعارص .ينطلق الخراط من فكرة مركزية ورئيسة ،يف الوقت نفسه،

كثريا بالتنظري ،وهي الخصيصة
مفادها أن جعيط يف معظم كتاباته التاريخية انرصف تمام االنرصاف إىل فعل التأويل والقراءة ،ولم يهتم ً
فتشب ُع املؤرخ بمناهج العلوم اإلنسانية واالجتماعية
األوىل ألعماله .أما الثانية ،وهي ميزة لطاملا ر ّددها معظم املتدخلني يف هذا الكتاب،
ُّ

الحديثة .واجتهد الخراط يف فهم إشكالية التفكري التاريخي وروافده عند جعيط؛ إذ يرى أن االهتمام املبكر الذي أواله جعيط للمرحلة
التأسيسية يف تاريخ اإلسالم إنما يعود إىل إيمانه بهذه الحقبة التي طبعت ،بعمق ،مجرى تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية؛ فهي التي

تتيح الكشف عن املنطق الداخيل لألحداث ،وتسمح بتحليل ميكانيزمات العقل العريب .إضافة إىل ذلك ،يؤكد الخراط أن أعمال جعيط
تشبع جعيط
أبعد ما تكون عن القراءات التقليدية ،بل إنها تنحو ،يف كثري من األحيان ،نحو فلسفة التاريخ ،وهذا طبيعي؛ ً
نظرا إىل ّ
أيضا ،إىل إعجابه بأسلوب جعيط الراقي يف الكتابة ،وبمهارته
العميق بفلسفة هيغل ،وال سيما فلسفته يف التاريخ .ولنئ أشار الخراطً ،

ً
فمثل استغرب
يف بناء الحدث ،وتفصيل أبعاده ،فإنه ال يخفي بعض التساؤالت التي تراوده كلما أعاد قراءة الكتاب قراءة معمقة،
وثقافيا باألساس .لكن هل
عقائديا
صداما
الخراط ما ذهب إليه جعيط يف تحليله عالقة الصدام بني النبي واملرشكني ،من حيث إنه كان
ً
ً
ً

سياسيا ،وقد كانت ثورتهم من قبل عقائدية؟ هذه
يمكن حقًا للثقايف أن ينفصل عن السيايس؟ وكيف يكون امتثالهم يف مرحلة الحقة
ً

وتطرق الخراط ،يف العنرص األخري من فصله ،إىل
بعض التساؤالت العميقة التي طرحها الخراط بعد قراءة دقيقة وشاملة ألعمال جعيط.
ّ
إشكالية التأويل عند جعيط ،ورأى أن التأويل يف الكتابة التاريخية الحديثة التي ينتمي إليها املؤرخ تتأسس عىل استخدام جملة من

وبناء .ويف نهاية الفصل ،خلص إىل أن جعيط يمثل لحظة وعي جذرية يف
املناهج والعلوم الحديثة؛ لقراءة النصوص وتفكيكها،
تفهما ً
ً

تشخيص الفكر العريب؛ فتحليله لألحداث يف التاريخ هو تحليل مليكانيزمات الحركة يف التاريخ ،سواء تعلقت باإلنسان يف عالقته بذاته،
أم باإلنسان يف عالقته باآلخر وبالطبيعة وبما وراء الطبيعة.

أما الفصل الثاين يف هذا الباب ،فهو "مصادر اإلسالم املبكر :املصادر املسيحية يف القرآن من خالل كتاب تاريخية الدعوة املحمدية
يف مكة لهشام جعيط" ،لحمادي املسعودي ،وهو أستاذ تعليم ٍ
عال يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف القريوان .ومنذ البداية ،يحدد
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مبوبا عمله يف ثالثة عنارص ،هي
املسعودي وجهته ،فيقرصها عىل دراسة املصادر املسيحية يف كتاب تاريخية الدعوة املحمدية يف مكةً ،
عىل التوايل :املصادر املسيحية القانونية ،املصادر املسيحية غري القانونية ،وأثر البيئة العربية يف القرآن.

يذهب حمادي املسعودي إىل أن جعيط يؤكد تأثري الرتاث الديني التوحيدي العتيق يف القرآن ،ويف النبوة املحمدية .وعىل الرغم

من أن العديد من دراسات املسترشقني قد تناولت ذلك ،فإن جعيط يرى أن كتاب الباحث السويدي تور أندريه أصول اإلسالم

واملسيحية (بالفرنسية) تظل الدراسة األهم ،رغم اقتصارها عىل املرحلة املكية دون املرحلة املدنية .وال يتواىن املسعودي يف تقديم
تبي هذا التأثري الواضح من خالل بعض األلفاظ الرسيانية وبعض األفكار مثل" :سبحانك ،تباركت ،الله،
أمثلة ،ذكرها جعيطّ ،
توصل إليه جعيط يف النهاية من أفكار وآراء حول املشرتك بني املسيحية السورية
الصالة" (ص  .)96وينتهي املسعودي إىل ذكر ما ّ
واإلسكاتولوجيا اإلسالمية ويف قسط وافر من األفكار والتعبريات .ويشمل ،إضافة إىل ذلك ،املصادر غري القانونية ،والنصوص

األخرى ،كالعهد القديم ،وكذلك األناجيل التي أقر القرآن ما ورد يف بعضها من وجود بعث لألجسام ،وحياة أخرى ،ونعيم ،وجحيم،

إضافة إىل األناجيل األربعة .ويمكن رصد التشابه بني القرآن والنصوص املسيحية القانونية يف نصوص الرسول بولس الواردة يف سفر

أعمال الرسل حول بعض املفاهيم.

تطرق يف هذا العنرص
ينتقل حمادي املسعودي بعد ذلك ،كما ّ
بي يف تخطيطه ،إىل املصادر املسيحية غري القانونية يف القرآن ،فقد ّ

إىل بيان التوافقات بني القرآن والنصوص املسيحية ،من ذلكً ،
مثل ،قصة الشجرة التي انحنت ملريم؛ إذ وردت هذه القصة يف إنجيل
"وه ِّزي ِإ َل ْي ِك ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخ َل ِة"
الطفولة (يسمى ً
أيضا "إنجيل متى املنتحل") .بينما وردت يف النص القرآين بأمر الله ملريم به ّز الشجرةُ :
(مريم .)25 :وعند هذا الحد ،يطرح املسعودي تساؤالت تكتيس أهمية ،من ذلكً ،
مثل :هل اكتفى القرآن بما جاء يف النصوص
القديمة املسيحية القانونية وغري القانونية؟ وإىل أي حد استوعبت فيه التوحيدية والرتاث التوحيدي العتيق؟ ُتفيض مثل هذه األسئلة

بالكاتب إىل بيان أثر البيئة العربية يف القرآن ،ويف اإلسالم ،فيذكر أن املحيط الذي عاش فيه محمد بكل أبعاده ومميزاته ،ساعد يف
تقبله األديان بصفة عامة ،واملسيحية بصفة خاصة ،فقد أكد جعيط ،بحسب ما يذكر املسعودي ،أن املسيحية كانت حارضة بقوة يف
ّ
شبه الجزيرة العربية يف القرنني الخامس والسادس امليالديني ،و ُتعد التجارة من أبرز العوامل التي أسهمت يف انفتاح محمد عىل العالم

التوحيدي ،والفضاء الثقايف املسيحي .ويف الخاتمة ينتهي حمادي املسعودي إىل أنه ال يمكننا نفي التواصل بني القرآن والنصوص

أبدا عن قطيعة.
الدينية السابقة؛ إذ ال يمكن الحديث ً

وأما الفصل الثالث من هذا الباب ،فهو ملحمد الصحبي العالين ،وهو أستاذ محارض يف الحضارة اإلسالمية الكالسيكية يف كلية

اآلداب بمنوبة ،بعنوان "هشام جعيط واالسترشاق :قراءة يف كتاب التأسيس ومقاالت البدايات" .وال ريب يف أن عنوان الفصل يوحي

بمضمونه؛ إذ سيهتم الكاتب برؤية جعيط يف االسترشاق وموقفه منه.

يعترب العالين ،منذ البداية ،أن الكتاب الذي لم َ
بعد باهتمام الدارسني لعالقة جعيط باالسترشاق هو كتاب تأسيس الغرب
يحظ ُ

اإلسالمي الذي نُرشت فيه مقاالت املؤرخ يف مستهل مسريته العلمية ،والتي عالجت مرحلة تأسيسية يف تاريخ املغرب اإلسالمي؛ هي

ّ
وتشكل مالمح إفريقية (184-27ه) .ويف رأي العالين تظل
حقبة بدايات التوسع العريب اإلسالمي يف بالد املغرب ،وتأسيس القريوان،
مسألة االسترشاق من املسائل الحارضة بقوة يف هذا الكتاب.

يتطرق العالين إىل وعي االسترشاق عند جعيط ،فريى أن املقاالت املشار إليها سلفًا ،والتي نرشها جعيط يف بداياته ،وهي

املهتمة باملغرب اإلسالمي يف املرحلة التأسيسية ،لم تحت ِو مصطلح "االسترشاق" ،بل يغيب ويتأخر ظهوره .ويفرس العالين هذا
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بعيدا عن
العزوف عن استعمال املصطلح ،وتفضيله تعبري "الدراسة التاريخية" ،برغبته يف تنزيل عمله منزلة علمية أكاديمية خالصةً ،

السياقات السجالية.

يتوان جعيط يف تصحيح بعض الزالت
نوعا من التناول النقدي للمعطيات االسترشاقية؛ إذ لم
َ
زيادة عىل ذلك ،تظهر املقاالت ً

َ
نتيجة قراءة غري سليمة للمصادر العربية ،أو يف تفنيده افرتاضات جاء بها بعض املسترشقني،
اللغوية التي يقع فيها بعض املسترشقني،
وكادت تكون من املس ّلمات؛ من ذلكً ،
مثل ،فكرة املسترشق الفرنيس ،إيميل فيليكس غوتييه ،الذي رأى أن التوسع العريب اإلسالمي

يف شمال إفريقية قد صاحبه انهيار يف الحضارة الفالحية والحرضية التي كانت مزدهرة يف عهد روما.

ثم ينتقل العالين إىل بيان صلة جعيط باالسترشاق ،وموقفه منه ،يف مقاالته التي نُرشت منذ عام  ،1973ثم يف كتاب تأسيس

الغرب اإلسالمي يف عام  .2004ولفهم ذلك ،يشري العالين إىل املقالة املعربة بعنوان "الحياة االقتصادية واالجتماعية يف إفريقية العربية
مغايرا ملجلة دراسات إسالمية،
مرشوعا
خالل القرن الثاين" ،والتي نُرشت يف مجلة الحوليات عام  ،1973وهي املجلة التي حملت
ً
ً

فقد كان "هدفها زحزحة حقل املعرفة التاريخية من اإلطار الوضعي التوثيقي الفيلولوجي" (ص  .)127-126ويرى العالين أن التمعن
والتدقيق يف قراءة هذه املقالة يكشفان لنا نتائج مهمة؛ من بينها أن جعيط بات يعي حدود االسترشاق ومآالته القريبة املنتظرةً ،
فضل
ّ
مر فيها من حالة
عن
تخطيه األطر املفهومية والتطبيقية التي حكمت املدرسة االسترشاقية الفرنسية؛ ليدشن بذلك "لحظة انعتاق ّ

التماهي إىل وضعية إعادة تعيني الحدود" (ص  ،)129بحسب العالين.

واضحا من االسترشاق ،من طريق نصوصه األوىل ،بأسلوبه العلمي ،وتأكيده
وينتهي العالين يف فصله إىل أن جعيط بلور موقفًا
ً

رضورة وعي االسترشاق ،والتمكن من وسائله ،وإدراك حدوده ومآزقه.

مفكرا ومثقفًا ،يحمل هموم الفكر العريب
لنئ اهتم البابان األول والثاين بمسار جعيط بوصفه مؤرخً ا ،فإن الباب الثالث اهتم به
ً

املعارص وقضاياه وإشكالياته التي ما انفكت تؤرقه؛ لذلك جاء الباب الثالث بعنوان "يف هموم الفكر والثقافة" .ويتكون هذا الباب،

كذلك ،من ثالثة فصول ،أولها بعنوان "جدل الهوية والتحديث :الثقافة والهوية يف فكر هشام جعيط" ،لفتحي الرتييك ،وهو أستاذ
فلسفة متميز يف الجامعة التونسية ،يشغل كريس اليونسكو للفلسفة.

نظرا إىل كونها تناولت قضايا مصريية،
يرى الرتييك ،يف بداية الفصل ،أن ليس يف إمكاننا أن ننكر العمق الفلسفي ملؤلفات جعيط؛ ً

عد هذين املفهومني مركزيني يف فلسفته .ويف هذا
وي ّ
كالحداثة والحرية والتقدم .ثم يتناول الرتييك الثقافة والحداثة يف فكر جعيطَ ،

االتجاه يعتقد الرتييك أن األسلوب الفلسفي يف كل مقاربات جعيط الخاصة بالثقافة ،كان هيغ َّ
يل االتجاه؛ إذ خاض يف هذه املسائل،

معتمدا يف ذلك عىل عمق ثقافته التاريخية ،وأدوات منهجية منفتحة عىل األبحاث األنرثوبولوجية
متعمقًا يف أطروحاتها وإشكاالتها،
ً
والفلسفية .أما بخصوص إشكالية الهوية والتاريخ ،فإن الرتييك يرى أن جعيط استند يف تحليله إشكالية الهوية وتفكيكها إىل فلسفة
الكندي ،تشارلز تايلور ،الذي أكد أن مفهوم الهوية ابن الحداثة ووليدها .وعند هذه النقطة يتساءل الرتييك عن موقف جعيط من

سمت ثقافته نحو اإلبداع العلمي ،واالبتكار التكنولوجي ،يف قرون النهضة
الحداثة ،فيجيب بأنه يوافقه يف اعتبارها ابنة الغرب ،عندما َ
كثريا إىل هذا الرأي؛ إذ يرى أن الحداثة ُأنجزت إثر التقاء حضارات عدة ،يونانية وعربية ويهودية وهندية،
واألنوار .لكنه ال
ّ
يطمنئ ً
فهي ،إ ًذا ،ثمرة للتثاقف بني هذه الحضارات مجتمعة؛ لذلك يتناول الرتييك يف املرحلة األخرية من هذا الفصل التثاقف والعقل النقدي.
يثمن ما ذهب إليه جعيط يف أن الحركة التثاقفية التي تظل متمسكة بالبعد النقدي هي أفضل
ويمكننا أن نستنتج من هذا أن الرتييك ّ

وسيلة للثقافة الحية ،وهي الكفيلة بخلق عالقة دينامية وخالقة .وال يخفي إعجابه بإيمان جعيط برضورة تحديث اإلنسان العريب،
خضم هذا كله ،ينتهي الرتييك
بتثقيفه بثقافة متميزة ،ديدنها الوحيد هو اإلبداع الذي ُيعد الغاية الطبيعية لإلنسان ومصريه األسمى .يف
ّ
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إىل موافقة جعيط حينما اعترب أن انتكاسة النهضة العربية املعارصة تكمن يف عدم انتصارها للعقل أمام الدين ،وهو ما جعلنا غرباء عن
بعد ،يف اعتناق الحداثة ،بكل قيمها ونواميسها ،فال بد ،إ ًذا ،من اكتساب ثقافة متميزة مبدعة ،تكفل حرية
هذا العرص ،ولم ننجحُ ،
الفرد وكرامته.

كثريا عن مقالة الرتييك؛ إذ عالج كذلك القضايا التي أثارها جعيط ،وهي تتعلق باملعضالت
وال يختلف الفصل الثاين من هذا الباب ً

الرئيسة التي عصفت بالفكر العريب املعارص؛ لذلك جاء الفصل الثاين بعنوان "شجون من مثقف مغرتب الوحدة واملصري بني جعيط

والعروي :هشام جعيط مدرسة الفكر املغاريب والعالم العريب" ،إلدريس جباري ،الباحث يف الفكر املغاريب املقارن املعارص ،وأستاذ تاريخ
الرشق األوسط يف جامعة "بودوين" يف الواليات املتحدة األمريكية .ينطلق جباري يف املقدمة من الحديث عن أجيال املثقفني الذين

صدى واسع عىل املستوى الوطني والعاملي ،مثل عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري
تكونوا منذ التسعينيات ،والذين كان ألفكارهم ً
ّ

يف املغرب ،ومحمد أركون يف الجزائر ،وهشام جعيط يف تونس .وال ريب يف أن اهتمامه سيكون متعلقًا بالتونيس جعيط؛ إذ حاول يف هذا
الفصل تبيني كيفية مساهمة الفكر النقدي الحاد الذي َي ِسم هذا املفكر ،والحقائق املزعجة ،عىل حد تعبريه ،التي يوردها يف الحد من
انتشار مرشوعه الفكري ،عىل الرغم من مساهمته الفاعلة يف تجديد الفكر والبحث العربيني .يذكر جباري أن جعيط شارك يف املؤتمر
الذي ُعقد يف بلجيكا يف عام  1970بورقة حول "النهضة يف العالم العريب" ،نقد فيها الفكر القومي الوحدوي الذي ال يقوم عىل عمق

تنظريي مهم ،كما كان الشأن يف أوروبا ،وإنما يكتفي بالطابع الرومانيس والبالغة الرنانة فحسب .وعىل الرغم من ذلك ،يرى جباري

أن تأثري جعيط يف الثقافات العربية كان محدو ًدا يف البداية؛ لعدة اعتبارات ،إىل أن صدر كتابه أوروبا واإلسالم ،يف عام  ،1978الذي
ً
ّ
طويل ،يروم من خالله وضع الحضارتني
تتويجا ملجهود تاريخي دام
ويعد جباري ذلك الكتاب
مكنه من العودة إىل الساحة من جديدّ ،
ً
العربية اإلسالمية والغربية املسيحية يف إطار مساريهما التاريخيني ،مع االعتماد ،كالعادة ،عىل املناهج الحديثة .ويعتقد جباري أن كتاب

أوروبا واإلسالم أبان عن مفكر تجاوز الطابع الوصفي ،فحفر عميقًا يف بنية الحضارات؛ لفهم مسار الحضارة العربية اإلسالمية ،ورس

انتكاستها يف الوقت الراهن.

أما الفصل األخري يف هذا الباب ،فليس قراءة مبارشة يف مؤلفات جعيط ،بقدر ما هو محاولة يف تناول مسألة لها صلة وثيقة بالقضايا

التي أثارها هذا األخري يف مؤلفاته ،وتحليلها ،أال وهي مسألة االنتماء؛ لذلك كان عنوان الفصل هو "الشخصية التونسية :هل هي

شخصية عربية إسالمية فقط؟ سؤال االنتماء والرهان والتنوع الثقايف" ،للطفي عيىس ،املختص يف التاريخ الثقايف للمغارب الحديثة يف
جامعة تونس.

يفتتح عيىس فصله ببيان أن سؤال االنتماء أصبح من املسائل الراهنة التي باتت حارضة يف جميع املجتمعات البرشية ،وال سيما

مسألة الهوية التي ما انفكت تتصاعد وتريتها من مجتمع إىل آخر .يف هذا اإلطار يشري عيىس إىل أن الدول العربية ،بخالف العديد من
تقدس قيم التنوع الثقايف وتحرتمها ،ال تزال تواجه صعوبات كثرية يف هذه املسألة ،أي مسألة التنوع
الدول األوروبية واألمريكية التي ّ

الثقايف والهوية.

مؤكدا أن الدولة
ثم يتناول عيىس ،يف مرحلة ثانية ،سؤال "ال َت ْو َنسة" ،فيرشع يف تحليل عالقتها باالنتماء العريب اإلسالمي،
ً

الوطنية لم تنجح بالقدر الكايف يف ترسيخ مرشوع التونسة الذي ّ
عمق التنوع الثقايف،
رسميا
مرشوعا
ظل
ً
ملتبسا ،عىل حد تعبريه؛ إذ لم ُي ّ
ً
ً

ولم َّ
دائما انشقاق وتصدع ،فهناك من يعترب الهوية التونسية عربية إسالمية فحسب ،يف حني يؤمن
يؤكد تنوع مكوناته؛ لذلك كان هناك ً

بعضهم بانفتاح الهوية التونسية عىل روافد حضارية أخرى ،بالتزامن مع تأكيد أهمية االنتماء العريب اإلسالمي .كل هذا يقود عيىس إىل
الحديث عن أبعاد أخرى مكملة لالنتماء التونيس ،كالبعد املتوسطي والرببري واليهودي والزنجي األفريقي.
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وبخصوص البعد املتوسطي ،يؤمن عيىس بانخراط تونس يف التأثري يف تاريخ املتوسط منذ فجر التاريخ ،فاالنتساب إىل هذه

جغرافيا فقط ،بل من خالل إسهام تونس التاريخي يف كتابة العديد من صفحات هذه البحرية
البحرية املتوسطية ،يف حد ذاته ،لم يكن
ً
أيضا .أما يف البعد الرببري ،فريى عيىس أن الدولة الوطنية ،وال سيما خالل فرتة الرئيس الحبيب بورقيبة ،قد عملت عىل
املتوسطية ً

فسخ مختلف بصمات الثقافة الرببرية التونسية ،من ذلكً ،
مثل ،إخالء مواطن سكناهم القديمة ،وتوطينهم بقرى جديدة ،إضافة إىل
أن الدولة الوطنية كذلك قد رضبت عد ًدا من الخصوصيات الحضارية للعنرص الرببري ،كمسألة األلقاب التي ُأبدلت بألقاب عربية أو
تونسية ،وكذلك اللهجات املحلية التي اندثرت.

ينتقل عيىس بعد ذلك إىل البعد اليهودي يف عنارص الشخصية التونسية؛ إذ يرى أن الدولة الوطنية ،عىل الرغم من عراقة الوجود

تاما عن محتويات كتب
التاريخي لليهود يف تونس ،لم تحرص عىل استيعابهم بعد نهاية االستعمار ،ويستغرب من غياب ذكرهم ً
غيابا ً

التاريخ املدرسية .زيادة عىل ذلك ،يعتقد عيىس أن عدم ّ
تمكن العديد من التونسيني من التفريق بني اليهودية والصهيونية ،وخلطهم
بني املسألتني ،ساعدا يف صعود خطاب يرفض الوجود اليهودي ،سواء كان من السياسيني أو من النخب أو من العامة.

أيضا؛ ذلك أن الرسديات التاريخية التونسية والعربية تريد أن تنفي عن نفسها
مهما ً
أما البعد األفريقي الزنجي ،فرياه عيىس ً

أي اعتماد عىل الزنجية األفريقية ،عىل الرغم من وجود صالت عريقة ضاربة يف القدم ،ربطت الشمال األفريقي بجنوبه الصحراوي.
جدا بالدول األفريقية ،شملت ،عىل وجه
ويعتقد عيىس أن الدولة الوطنية التي أرساها بورقيبة بعد االستقالل كانت لها عالقات متميزة ً

نظرا
الخصوص ،التعاون االقتصادي واالجتماعي امليداين؛ للدفع بحركة التقدم إىل األمام .ويؤكد رضورة تثمني أوارص التعاون اليوم؛ ً
رشقيها .ثم يختم
غريب القارة أم يف
إىل ما تشهده الدول األفريقية من تحوالت رسيعة ،أسهمت يف بروز تكتالت إقليمية فاعلة ،سواء يف
ّ
ّ
حتما يف إضفاء دينامية عىل املجتمع ،وإثراء الروافد الحضارية
عيىس فصله بالدعوة إىل رضورة تفعيل تنوع االنتماء الثقايف الذي أسهم ً

التي تشكل شخصية الفرد وهويته.

عند هذا الحد ينتهي الباب الثالث ،يليه الباب الرابع الذي مثل بيبليوغرافيا تحليلية مفصلة لجعيط ،من إنجاز لطفي بن ميالد.

ميز جعيط ،خالل الفرتة  .2017 - 1964وقد تكونت هذه البيبليوغرافيا من الدراسات
وقد أبانت هذه البيبليوغرافيا الدقيقة عن إنتاج غزير ّ
التاريخية ،واملباحث الفكرية وهموم املثقف واملجتمع ،وقضايا األمة الراهنة.
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