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مقدمة
َ
َ
مجمل التحديات التي واجهت العلوم
حقل الدراسات التاريخية يف العراق الحديث،
تلخص التحديات التي واجهت
ربما ّ

االجتماعية واإلنسانية ،يف سائر الدول الوطنية الناشئة يف حقبة ما بعد االستعمار ،غري أنها تظهر يف حقل الدراسات التأريخية بشكل

السوسيولوجية
أوضح مما هي عليه يف سائر هذه العلوم ،بسبب أن هذا الحقل لم يكن  -يف سياق نشأته وتطوره يف بلد كالعراق واألطر
ّ
لهذه النشأة  -مجرد حقل علمي أكاديمي ،بل إنه ارتبط  -عىل نحو ما وبهذا القدر أو ذاك  -بعملية بناء الدولة الناشئة وإنتاج ذاكرتها

والرسديات عنها ،وتطورات نظمها السياسية ،وأشكال هذه النظم ،وال سيما شكلها السلطوي املزمن .ومن ثم ،لم يكن ُ
حقل الدراسات
التاريخية محص ًنا من كل هذا السياق.

ً
ُ
أداتيا؛ بمعنى أنها لم
الدولة الناشئة مع العلوم االجتماعية واألكاديميات التي أنشأتها لتختص بها
وعىل نحو عام ،تعاملت
تعامل ً
تنظر إليها بوصفها مراك َز إنتاج علمي ،بل أدوات ُت ِنتج لها احتياجاتها ،وهي يف طور التأسيس .وتقف عملية بناء كادر بريوقراطي إلدارة

تعدى ذلك إىل االحتياجات املعنوية والرمزية للدولة.
الدولة الناشئة وأجهزتها يف صدارة هذه االحتياجات((( ،غري أن األمر ّ

ً
أساسيا يف فهم تطور العلوم االجتماعية واإلنسانية يف بلد كالعراق .الدولة ،بأشكال مختلفة ،سواء كانت
عامل
ظلت "الدولة"
ًّ

املجرد عن أي إيحاء أيديولوجي أو هويايت ،أو كانت تشري إىل النخبة املسيطرة عىل إدارتها ،أو الحزب واأليديولوجيا الحاكمة.
بمعناها
ّ
وقد كانت عالقة العلوم االجتماعية بالدولة تتحرك ضمن هذه املروحة من املعاين.

عا للتأريخ
الدولة فضا ًء للعلوم االجتامعية واإلنسانية وموضو ً
ُ
َ
معرفة اجتماعية عراقية قبل الدولة الحديثة (إال
العلوم االجتماعية واإلنسانية املوصوفة بأنها "عراقية" ،فال
الدولة الحديثة
تفتتح
َ

تشكل مع ّ
جدا وخاص ،سأوضحه الحقًا)؛ ليس فقط ألن "العراق" من حيث هو كيان حديث ّ
تشكل الدولة الحديثة
عىل نحو محدود ًّ
(((
ٍ
غيرت  -بشكل جذري  -من املعارف التي يمكن
فيه ،ومن ثم ،ال معنى لنعت لهوية عراقية قبل هذا التاريخ  ،بل ألن الدولة الحديثة ّ
1

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،رئيس قسم األبحاث يف املركز.

Researcher at the Arab Center for Research and Policy Studies, Head of Research Department.

 2فالح عبد الجبار [وآخرون] ،وضع العلوم االجتماعية يف الجامعات العراقية :مسح  -تقييم  -آفاق التطور (بغداد :معهد الدراسات االسرتاتيجية ،)2007 ،ص -37
.136-135 ،38

تعبريا عن وحدة سياسية ،يسبق اإلعالن الرسمي عن قيام دولة حديثة فيه يف الفرتة  .1921-1920وبحسب
 3يخضع هذا األمر إىل سجال كبري .أدرك أن "العراق" ،بوصفه
ً
متابعتي ،تظهر فكرة "العراق" من حيث هو وحدة سياسية واحدة يف نصوص أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين .وأود ،هنا ،أن أورد ً
مثال هو نص األب
أنستاس الكرميل ( ،)1947-1866يف مقدمة العدد األول من مجلة لغة العرب ،الصادر يف عام  ،1911وهو نص تظهر فيه  -بوضوح الفت  -فكر ُة العراق ،من حيث هو وحدة
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ُ
ُ
َ
استمرارا للشكل
ظاهريا -
الدولة الحديثة ،وتبدو -
فاملعارف الناشئة التي استتبعتها
"معارف اجتماعية".
عدها ،عىل نحو من األنحاء،
ّ
ً
ً

أيضا،
تغيرت عىل نحو جذري؛ ال يف مقارباتها ومناهجها فحسب ،بل يف موضوعاتها ً
القديم من املعارف (يف النوع ،يف أقل التقديرات)ّ ،

ُ
َ
الدولة نفسها ،وما أحدثته من هوية حديثة ،ونظام مركزي ،وما إىل ذلك.
املعارف تتناول
فصارت هذه

َ
عملية "تأصيل قومي" واسعة ،فتب ّنت رسديات عن عراقة الهوية الوطنية ،طوال
وبال شك ،أطلقت مجموعة من الدول الوطنية

مئات أو آالف السنني ،حتى ما قبل ّ
ُ
عملية التأصيل هذه ،يف حاالت غري قليلة ،حتى
تشكل القومية بوصفها ظاهرة حديثة .ولم ترتك
ُ
َ
جزءا من
ثم
لتؤمم
املعارف القديمةّ ،
وتعدها ً
الحيز الجغرايف نفسه للدولة الوطنية الحديثةّ ،
املعارف الناتجة ً
الدولة الحديثة من ّ
قديما يف ّ

عراقيا ،أو مع عبد الرحمن بن خلدون ،ت.
تاريخها (مثال ذلك أن يجري التعامل مع الخليل بن أحمد ،ت175 .ه791 /م ،بوصفه
ًّ

تونسيا) .غري أنه ينبغي القول إن عملية التأصيل هذه هي عملية التاريخية ،وال قيمة معرفية أو تاريخية لها،
808ه1406 /م ،بوصفه
ًّ

ُ
والهوية التي تجري نسبة هذه املعارف إليها ،ال تعدو أن تكون محض هوية جغرافية،
سوى قيمتها داخل الرسديات القومية الناشئة.
ال هوية قومية.

لقد قام مؤرخو املعرفة القوميون بعملية واسعة لتأميم املعارف والفنون التي نشأت يف العراق ما قبل الدولة الحديثة (بوصفه حي ًزا

جغرافيا سيتشكل عليه كيان سيايس حديث) ،لتطلق عليها  -بسالسة  -وصف "عراقي" .فعىل سبيل املثال ،ظهرت مجموعة من
ً
َ
ُ
عراقيا" ،هذا
"شعرا
األدبيات املهمة ،يف إطار التاريخ األديب ،التي أ َّرخت للشعر الذي كتب يف العراق يف القرن التاسع عرش بوصفه
ً
ًّ
سياسيا حدي ًثا ووط ًنا ليس من مدركات هذا
نصي أو مضموين لهذا الشعر سيكشف عن أن "العراق" بوصفه كيا ًنا
مع أن أي تحليل ّ
ًّ

ُ
فقيمة الوطنية ال تحرض لدى شعراء القرن التاسع عرش كما تحرض لدى شعراء الدولة الوطنية الحقًا (الجواهري،1997-1899 ،
الشعر،
والسياب ،1964-1926 ،وسواهما)((( .ويصدق األمر نفسه عىل املصنفات "التاريخية" التي ظهرت يف العراق يف القرن التاسع عرش
ّ

وسائر الحقبة العثمانية((( .وأضع كلمة "التاريخية" بني ظفرين؛ ألن "الخطاب التاريخي" يف تلك املرحلة متناثر ومو ّزع بني مصنفات
ً
نعرف العراق وأهله ومشاهريه ،بمن
وأمة ،يقول الكرميل" :عقدنا النية عىل إصدار هذه املجلة الشهرية
سياسية ،ووطنّ ،
خدمة للوطن والعلم واألدب .والغاية من إنشائها :أن ّ
جاورنا من ّ
سكان الديار الرشقية وبمن نأى ع ّنا من العلماء والباحثني واملسترشقني من األقطار الغربية ،وننقل إىل وطنيينا العراقيني ما يكتبه عنهم األفرنج وغريهم من الك ّتاب
املشهورين ،عن بالدهم وأقوامهم [ ]...فرأينا من املناسب أن ننشئ مجلة تفي بما يف األمنية ،ليدخل العراق يف مصاف الربوع املعروفة ،بني األمم املتمدنة املتحرضة".
أن العراق كيان اختلقته القوى
يُنظر" :املقدمة" ،لغة العرب ،ج ( 1تموز /يوليو  ،)1911ص 2-1؛ ويرى عصام الخفاجي ( ،)-1950يف سياق محاججته الفكر َة التي مفادها ّ
االستعمارية ،أن العراق الحديث تعبري عن ديناميكيات داخلية يف األساس ،يمكن أن نرجعها إىل القرن الثامن عرش ،مع إجراءات الدولة العثمانية بربط واليات (أو إياالت)
ّ
"تشكل
املوصل وشهرزور وبغداد والبرصة بوحدة بريوقراطية مركزية يف بغداد ،وأن الخطط االستعمارية كانت استجابة لهذه الديناميكيات الداخليةُ .ينظر :عصام الخفاجي،
مصطنعا :النزعات العراقوية
العراق الحديث :الوقائع واألساطري" ،كلمن :فصلية ثقافية ،العدد  ،)2012( 7ص  .16-14للتوسعُ ،ينظر :نهار محمد نوري" ،العراق ليس
ً
ودحض فرضية الدولة املصطنعة" ،أسطور ،العدد ( 8تموز /يوليو  ،)2018ص .108-74
ُ 4ينظر :محمد مهدي البصري ،نهضة العراق األدبية يف القرن التاسع عرش (بغداد :مطبعة املعارف)1946 ،؛ إبراهيم الوائيل ،الشعر السيايس العراقي يف القرن التاسع
عرش (بغداد :مطبعة العاين)1961 ،؛ يوسف عز الدين ،الشعر العراقي :أهدافه وخصائصه يف القرن التاسع عرش (القاهرة :الدار القومية للطباعة والنرش .)1965 ،ولم
ترتدد هذه األدبيات يف وصف هذا الشعر بأنه "عراقي" ،ويف وصف شعرائه بأنهم "عراقيون" ،بل إنها لم تفرد مساحة ملناقشة وجاهة هذا الوصف ،وتعاملت معه عىل أنه أمر
جميعا (عبد الباقي العمري ،1861-1788 ،وعبد الغفار األخرس ،1873-1803 ،ومحمد سعيد الحبويب،
بديهي ،عىل الرغم من أن أصحاب األسماء البارزة من هؤالء الشعراء
ً
 ،)1915-1849لم يدركوا الدولة الحديثة ،فالبصري ً -
َ
يسجل الحياة السياسية واالجتماعية يف عرصهُ ،ينظر:
أنه
ويرى
الشعر،
هذا
قيمة
ًا،
ف
آن
املذكور
كتابه
يف
مثل  -يناقش،
ّ
البصري ،ص  ،328-326ولكنه ال يناقش الب ّتة إن كانت قيمة "الوطنية العراقية" تحرض يف هذا الشعر أم إنها ال تحرض فيه.

 5يوفّر كتاب عماد عبد السالم رؤوف التأريخ واملؤرخون العراقيون يف العهد العثماين ( )1983مادة مهمة عن املص ّنفات التأريخية التي ظهرت يف العراق يف تلك الحقبة،
إجرائيا ،إذ يقول" :يف ظل عدم وجود قوانني الجنسية ،وأنظمة اإلقامة ،وحدود
وال سيما القرن التاسع عرش .أما يف وصف املؤرخني بأنهم "عراقيون" ،فيعتمد رؤوف تعريفًا
ً
صغريا ،فعاش يف أرضه،
مرسومة للبالد ،وقلة املعلومات أحيانًا عن أصول القاطنني يف العراق آنذاك ،لم يبق أمامنا إال أن نعد العراقي هو كل من ولد يف العراق ،أو وفد إليه
ً
وتلقى العلم عىل يد علمائه ،وأ ّلف بلغة أهله ،ونُسب إىل بعض مدنه ،فقيل له الحائري والغروي والبغدادي واإلربيل والبرصي ً
مثل ،وتويف فيه"ُ .ينظر :عماد عبد السالم
الوراق للنرش ،)2009 ،ص  .8وبالتأكيد ،ال يتطابق هذا التحديد مع مفاهيم القومية والجنسية
رؤوف ،التأريخ واملؤرخون العراقيون يف العهد العثماين ،ط ( 2لندن :دار ّ
التي شاعت الحقًا.
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تنتمي إىل حقول ومجاالت عدة ،منها الرتاجم ،والسري ،واملناقب ،والرحالت ،واملعاجم الجغرافية ،وما يدور يف هذه الدائرة((( .وكلها
سائدا إىل مطلع القرن
تنتمي ،يف نمط التأليف ،إىل التقاليد الكالسيكية للكتابة التأريخية العربية اإلسالمية ،وهو النموذج الذي كان
ً
العرشين ،مع لحظة قيام الدولة الحديثة .وحتى بعض املصنفات ،التي يرى عماد عبد السالم رؤوف ( ،)2021-1948يف دراسته

تعبر عن اتجاهات جديدة (من قبيل املصنفات التي ظهرت بتأثري الدور
للمصنفات التأريخية يف العراق يف العهد العثماين ،أنها يمكن أن ّ

الثقايف البارز الذي أ ّدته الكنيسة ،وال سيما دير اآلباء الدومينيكان يف املوصل ،وتناولت التاريخ الكنيس وتاريخ الطوائف املسيحية ،ومن

ذلك تأريخ بعض املجموعات واألقليات الدينية يف العراق ،ومن قبيل املصنفات التي تناولت تاريخ العشائر املنترشة يف العراق ،أو التي
جزءا محدو ًدا
جدا،
ويسريا ًّ
ً
تناولت تاريخ العالم والتاريخ األورويب ،أو التاريخ القديم ،ومنه تاريخ العرب قبل اإلسالم) ،ال تعدو أن تكون ً

الحكم حتى املصنفات التي
مسيطرا عىل الكتابة التاريخية آنئذ .ويشمل هذا
صغريا ،بالنسبة إىل النموذج الكالسييك الذي ظل
وهامشً ا
ً
ُ
ً
استمرارا للتقاليد العربية القديمة يف هذا املجال ،ومنها املجموعة التي تتناول تاريخ بغداد ،وظهرت يف
تناولت تاريخ املدن والبلدات،
ً
جميعا(((.
توسع ليشمل حوارض العراق الكربى
القرن التاسع عرش ،ويشري رؤوف إىل أن مفهوم "بغداد" فيها ّ
ً

موضوع هذا الخطاب التاريخي ،بخالف ما سيحدث ُبعيد تشكيل الدولة
سياسيا،
ومن ثم ،لم يكن "العراق" ،بوصفه كيا ًنا
َ
ًّ

تاريخيا،
خطابا
عدها مصنفات تاريخية ،حملت داخلها
الحديثة((( ،وباألحرى ،بالتزامن مع قيامها؛ إذ ظهرت عدة مصنفات يمكن ّ
ً
ً

تماما ملا شاع يف العراق خالل الحقبة العثمانية.
مغايرا ً
ً

ُ
الدولة
إ ًذا ،نقرص حقل "الدراسات التاريخية" ،هنا ،سواء الذي نصفه بأنه "حديث" ،أو "عراقي" ،عىل الحقبة التي تشكلت معها

دراسات معارصة
إن كانت ثمة كتابات تاريخية ما قبل الدولة الحديثة تصفها
ٌ
الوطنية الحديثة ،يف الربع األول من القرن العرشين ،حتى ْ

إن تناولت هذه
لحيزها الجغرايف ،أو حتى ْ
بأنها "عراقية"؛ أي بإسقاط القومية الحديثة بأثر رجعي عىل الطبقات التاريخية املختلفة ّ
بعض املوضوعات التي يمكن أن تندرج يف العرص الحديث.
الكتابات التاريخية َ
ُ

ُ
الدراسات التاريخية ،ستقع يف صلب أي
الدولة الوطنية حدو ًدا جديدة لـ "املجال" الذي تتحرك فيه وتتجه إليه
لقد وضعت
ُ

ُ
متغريا
الدولة الوطنية (وبالدولة نفسها بوصفها
نقاش يخص هذا الحقل .ويمكن القول إن الوعي بالحدود الجديدة التي تفرضها
ً
جوهريا) ،الذي يرافق تأسيس خطاب تاريخي ،أو حقل للدراسات التاريخية ،هو أوىل من تحديد التحديات واإلشكاليات ذات الطابع
ً

وبعض هذه اإلشكاليات سيتمفصل مع ما يمكن تسميته "دولنة" الكتابة التاريخية ،عىل نحو
اإلبستيمولوجي التي تواجه هذا الحقل.
ُ

ما سنالحظ .وهذا األمر هو ما يهمني تشخيصه ً
أول هنا.

وبقدر ما كان تأسيس الدولة الحديثة هو الحدث املفصيل األكرث أهمية الذي شهده العراق منذ قرون ،ربما كان من الطبيعي أن

الخطاب التاريخي املحايث
املصنفات عند نشأة الدولة ،والسياقات التاريخية والسياسية التي أوصلت إليها .ومن ثم ،تع َّل َق
تقف هذه
ُ
ُ
6
7

املرجع نفسه ،ص .489-238 ،108-67
املرجع نفسه ،ص .79-78

لح َّكام
 8تنبغي اإلشارة ،هنا ،إىل ظهور بعض الرسائل ،يف القرن التاسع عرش ،التي تؤرخ لبعض األحداث املعارصة ذات الطابع املحيل ،وكذلك ظهور مص ّنفات تؤرخ ُ
املماليك والحكومات املحلية يف املدن ،وهو نمط الحكم الذي ساد يف العراق ما بني أواسط القرن الثامن عرش وأواسط القرن التاسع عرش ،قبل أن يعود العراق إىل الحكم
جذرا للتأريخ للدولة الحديثة ،الذي ظهر غداة قيامها ،فهو ال يؤرخ ملؤسسات ،وال يتبع كرونولوجيا لتأريخ سيايس،
العثماين املركزي .ويف تقديري ،ال يمكن ّ
عد هذه املصنفات ً
كما يف التقاليد التأريخية العربية اإلسالمية ،بل إنه  -بحسب رؤوف  -نتاج التأثر بأنماط التواريخ الرشقية والفارسية (الساسانية) ،التي تركز عىل تواريخ امللوك والسالطني.
العراق
وقد تفىش هذا النمط يف الكتابة التاريخية يف العراق ما بعد سقوط الدولة العباسية ،يف القرنني السابع والثامن للهجرة (الثالث عرش والرابع عرش للميالد) ،حني فقد
ُ
قدرةَ الحفاظ عىل تقاليد الكتابة التاريخية العربية اإلسالمية واملبادرة إىل اإلنتاج الثقايف والفكري ،لتنتقل  -منذ ذلك التاريخ  -إىل مرص وبالد الشامُ ،ينظر :املرجع نفسه،
ص .22-19
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نتاج وثمرة نضال عيني ملموس ،ومرشوع فكري ،ورؤية ،بما
لنشأة الدولة بها ،لصناعة رسدية محددة عن الدولة الناشئة ،وهي أنها ُ

ينفي أي رسدية أخرى .وبالتأكيد ،كان أحد العوامل األساسية ملبادرة املؤرخني العراقيني إىل بناء هذه "الرسدية الوطنية" عن نشأة
ُ
النخبة السياسية والقومية القائمة ،هو سعيهم إىل مواجهة "الرسدية
الدولة ،والتي تتطابق  -يف كثري من مفاصلها  -مع ما تؤمن به
االستعمارية" التي دارت عىل ما يمكن تسميته (بلغة العلوم االجتماعية اليوم) "ممانعة قوى ما قبل الدولة" .وبعد عقود ،تطورت

ُ
كثريا يف األوساط األكاديمية الغربية ،منذ مطلع التسعينيات من القرن العرشين
هذه
الرسدية األخرية إىل "أطروحة" ،جرى تداولها ً

(وكانت بمنزلة "ال ّ
مفكر فيه" لدى املثقفني العراقيني ،ص ّناع الرسدية السالفة ،التي كانوا منغمرين فيها ،وال يستطيعون  -ربما  -التفكري
َ
فكريا ،وال رؤية ،كما
مرشوع
عينيا ،وال هوية ،وال
االستعمار الربيطاين ،ومن ثم ،ال
خارجها) ،وهي أن العراق كيان مصطنع ،لفّقه
َ
ًّ
ُ
نضال ًّ

تكرس أن العراق هو نتاج كفاح ٍ
دام ألبنائه ونخبه ،يقوم عىل رؤية واضحة.
تدعي الرسدية األوىل ،التي أرادت أن ّ

منذ مطلع العرشينيات من القرن العرشين ،ظهر أكرث من مص َّنف بريطاين عن العراق ،وكلها كانت معروفة ومتداولة بني املؤرخني

واملثقفني العراقيني ،عىل نحو عام ،وقد عملوا عىل ترجمتها إىل العربية يف وقت ّ
مبكر .وهي مصنفات مهمة ،أسهمت يف إنتاجها أسماء
ً
فضل عما أنتجه باحثون ومؤرخون أكاديميون .ومن أبرز هذه
وعسكريا،
سياسيا
بارزة من أقطاب الحملة الربيطانية عىل العراق،
ً
ًّ

األعمال ،الكتاب الذي أصدره الجرنال أيلمر هالدين ( ،)1950-1862القائد العام للقوات الربيطانية التي غزت العراق ،تحت عنوان

التمرد يف بالد ما بني النهرين  ،(((1920وكتاب الحاكم املدين الربيطاين عىل العراق آرنولد ت .ويلسون ( ،)1940-1884الذي صدر

يف جزأين ،األول حمل عنوان والءات ،بالد ما بني النهرين  :1917-1914سجل شخيص وتاريخي ،من نشوب الحرب إىل موت
الجرنال مود( ،((1واآلخر حمل عنوان ِصدام يف الوالءات ،بالد ما بني النهرين  :1920-1917سجل شخيص وتاريخي( .((1ويف أواسط
الثالثينيات ،صدر كتاب أكاديمي للباحث الربيطاين فيليب ويالرد أيرالند ( ،)1902-1991حمل عنوان العراق :دراسة يف التطور
السيايس( ،((1وكان قد صدر قبله كتاب لألكاديمي األمرييك هرني أ .فوسرت ( ،)1940-1873يحمل عنوان صنع العراق الحديث:

منتج القوى العاملية( .((1وإىل جانب هذه املصنفات ،كانت هناك تقارير رسمية بريطانية ،تغلب عليها لغة التحليل ،ومنها التقرير الشهري
الذي اشرتك يف كتابته ويلسون ومستشارة املندوب السامي الربيطاين يف العراق غريترود بيل ( ،)1926-1868ونُرش يف كتاب حمل عنوان
تقييم اإلدارة املدنية لبالد ما بني النهرين(.((1

تركز عىل نشأة الدولة .وأو ّدً ،
جزئيا ،تسارع وتكثيف األعمال التاريخية العراقية التي ّ
أول،
سيفسر لنا،
إن ظهور هذه األعمال
ً
ّ

مؤسسان ،يبدأ كالهما
بناء هذه الرسدية الوطنية ،وهما كتابان ّ
التوقف عند الكتابني األولني اللذين صدرا ُبعيد تأسيس الدولة ،ليبارشا َ
عنوانه بكلمة "تاريخ" :تاريخ القضية العراقية ملحمد مهدي البصري ( ،)1923وتاريخ مقدرات العراق السياسية ملحمد أمني العمري
Aylmer Haldane, The Insurrection in Mesopotamia 1920 (London: W. Blackwood and sons, 1922).

9

وتنبغي اإلشارة ،هنا ،إىل أن األدبيات والوثائق الربيطانية الرسمية ،وإىل العرشينيات من القرن العرشين ،لم تكن تستعمل تعبري "العراق" ،بل "بالد ما بني النهرين
 ."Mesopotamiaولذلك ،يسود هذا التعبري األخري يف هذه الكتب وعناوينها.

10 Arnold T. Wilson, Loyalties, Mesopotamia 1914-1917: A Personal and Historical Record, from the Outbreak of War to the Death of General
Maude (London: Oxford University Press, 1930).
11 Arnold T. Wilson, A Clash of Loyalties, Mesopotamia 1917-1920: A Personal and Historical Record (London: Oxford University Press, 1931).

12

الكتاب يف األصل أطروحة دكتوراه من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية  ،)1936 /1935( LSEوقد نُرشت يف كتاب يف العام التايل:
Philip Willard Ireland, Iraq: A Study in Political Development (London: Jonathan Cape, 1937).
Henry A. Foster, A Making of Modern Iraq: Product of the World Forces (Norman: University of Oklahoma Press, 1935).

13

Arnold T. Wilson & Gertrude Lowthian Bell, Review of the Civil Administration of Mesopotamia (London: H.M. Stationery Off., 1920).

14
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الكتابة التاريخية يف العراق

(((1
جزءا من العملية الواسعة التي كانا يكتبان تاريخها ،وهي -
بناء الدولة ،الذي كان ً
( . )1925وإىل حد ما ،يتجاوز هذان الكتابان َ

تعبري "القضية
عىل نحو أدق  -تاريخ صريورة العراق ،من حيث هي نضال ،ورؤية ،وفكرة .من هنا ،يستعمل البصري ،والعمري كذلك،
َ

العراقية" ،وهو مصطلح مقتبس من املصطلحات التي راجت يف تلك الحقبة ،من قبيل "املسألة الرشقية" و"القضية العربية" ،اللتني
تعنيان املسألة السياسية التي ُوضعت عىل طاولة القوى الدولية واملحلية إليجاد ترتيبات سياسية ملنطقة املرشق العريب ما بعد الدولة

سياسيا فحسب ،يعمل أبناؤه يف
تكون العراق؛ ليس بوصفه كيا ًنا
العثمانية .ويعني "تاريخ القضية العراقية" ،يف هذا السياق ،تاريخ ّ
ًّ
وجذورا عميقة.
أيضا فكرة ،ووجدا ًنا ،وثقافة ،ورابطة،
سبيل استقالله ،بل بوصفه ً
ً

فالبصري ناشط سيايس ،وأديب،
كان البصري ( )1974-1895والعمري ( )1946-1889فاع َل ْين ومنخرطني يف التاريخ الذي يكتبانه؛
ُ

أكاديميا ،وقد كان أحد املثقفني الذين نشطوا يف ثورة العرشين(ّ ،((1أما العمري فهو عسكري ومثقف من املوصل ،كان
إىل جانب كونه
ً

ً
وتبوأ مناصب عسكرية رفيعة ،ثم التحق بالثورة العربية الكربى يف عام  .1916وبعد قيام الدولة العراقية،
ضابطا يف الجيش العثماينَّ ،

ً
فضل عن كتبه
وتبوأ مناصب عسكرية رفيعة فيه كذلك ،وهو يكتب يف الشؤون العسكرية،
أسهم يف بناء الجيش العراقي الناشئَّ ،
َ
الرسدية التاريخية من موقع
تأريخيا من ضمنها التأريخ العسكري( .((1وهذا يعني أنهما لم يكونا يصنعان
األخرى ،التي تنحو منحى
ً

انعكاسيا الحقًا ،بل هو ممتزج بالوقائع نفسها ،وال ينفصل
أثرا
خارجي ،بل من الداخل .ومن جديد ،يشري هذا إىل أن الخطاب ليس ً
ً

معين.
عنها ،إنه نوع من تأويلها اآلين وتعريفها ومفهمتها وإعطائها هويتها .إنه األداة التي تجعل
َ
الوقائع تنطق يف اتجاه ّ

ً
منخرطة ،من موقع
وسائر النخبة الفكرية والسياسية العراقية آنذاك،
وعىل نحو عام ،كانت املصنفات التي أنجزها البصري والعمري
ُ

ما ،يف عملية بناء الدولة وما رافقها من بلورة للهوية الوطنية وتحديد ملكوّناتها وحدودها؛ ما يعني أن هذه املصنفات كانت جزءًا من هذه
نتاجا الحرتافهم
العملية ،يف جانبها التصوري والخطايب ،وهي  -وإن تضمنت
ً
تأريخا باملعنى الدقيق  -لم يكن مؤلفوها يضعونها بوصفها ً

مجردة .ولذلك ،لم َت ِزد كتب البصري والعمري ،يف هذا املجال ،عن هذين الكتابني.
الكتابة التأريخية ،وأنها ّ
مدونات تاريخية ّ

ون التاريخي  -املؤرخ األكادميي
العراق الحديث وثنائية املد ّ
جزءا من رسم هويتها وإعطائها
بعد سنوات ليست كثرية ،انتقل األمر من تدوين للوقائع التاريخية ،يقوم به فاعلون يف هذا التاريخ ً

معنى ،إىل تدوين يقوم به مؤرخون واعون بحرفتهم يف التدوين التأريخي ،ويعتقدون أن ما يقومون به هو تأريخ محض ،ال منتج مرتبط

منتجهم
خاضعا لتأثريات شتى ،فإن القصد االحرتايف ملنتجيه يقتيض منهم أن يصوغوا
بفاعل تاريخي .ومع أن هذا املنتج قد يكون
َ
ً
املدون مع وقائع التاريخ الفعلية كما وقعت.
بوصفه يتمتع بالقدر األدىن املقبول من املوضوعية ،والحياد ،وسالمة املصادر ،وتطابق َّ

عسكريا.
قائدا
 15لم تُنشَ ر الطبعة األوىل من الكتاب باسم مؤ ّلفه ،محمد أمني العمري ،الذي اختار نرشَها باسم شقيقه محمد طاهر العمري ( ،)-1928بسبب وضعه بوصفه ً
ً
عواد،
كوركيس
وينظر:
وقد كشف عن هذا اب ُنه املؤرخ خريي العمري (ُ ،)2003-1925ينظر :خريي أمني العمري ،شخصيات عراقية (بغداد :دار املعرفة ،)1955 ،ص 87؛ ُ
ّ
معجم املؤلفني العراقيني يف القرنني التاسع عرش والعرشين1969-1800 :م (بغداد :مطبعة اإلرشاد ،)1969 ،مج  ،3ص 106-105؛ ومع أن الكتاب ُأعيدت طباعته يف
نرشة غري مرخّصة ،فإنّ حفيد العمري أعاد نرشه باالسم الحقيقي للمؤلفُ ،ينظر :محمد أمني العمري ،تاريخ مقدرات العراق السياسية (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش.)2017 ،
 16يف سرية البصريُ ،ينظر :رفائيل بطي ،األدب العرصي يف العراق العريب :قسم املنظوم ،ج ( 2القاهرة :املطبعة السلفية ،)1923 ،ص 95-93؛ عيل الخاقاين ،شعراء
الحلة أو البابليات ،ج ( 5النجف :دار البيان ،)1952 ،ص .476-474

 17عن سرية العمريُ ،ينظر :عمر محمد الطالب ،موسوعة أعالم املوصل يف القرن العرشين (املوصل :جامعة املوصل)2008 ،؛ محمد أمني العمري ،ص 7-6؛ عمر
الطالب ،موسوعة أعالم املوصل يف القرن العرشين( ،حرف امليم) ،موقع الدكتور عمر الطالب ،شوهد يف  ،2121/9/12يفhttps://bit.ly/3k0h09E :
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تأريخا
ومهما من املصنفات بوصفها
كبريا
ً
هذه النقلة سينجزها ،عىل نحو أسايس ،مؤرخان (باملعنى التقني) ،وضع كل منهما عد ًدا ً
ًّ

لنشأة الدولة ،ال بوصفها الجانب والتصوري والخطايب لهذه العملية ،وإن كانت لهذين املؤرخَ ْين ارتباطاتهما السياسية والفكرية،
خدوري (،)2007-1909
عىل نحو من األنحاء ،بعملية بناء الدولة .هذان املؤرخان هما :عبد الرزاق الحسني ( )1997-1903ومجيد ّ

نتاج
كبريا من املصنفات التاريخية ،التي تمثل َ
اللذان وضعا  -يف الثالثينيات واألربعينيات والخمسينيات من القرن العرشين  -عد ًدا ً
"احرتاف التأريخ".

ُ
وارتباط هذين االسمني ،هنا ،ليس مجرد توصيف لواقع الكتابة التاريخية يف العراق آنذاك ،بل إنهما يمكن أن يشكال ثنائية،

واقع حال الكتابة التاريخية فقط ،بل إنها
تياري الكتابة التاريخية آنئذ؛ بمعنى أن ثنائية (الحسنيّ /
خدوري) لم تكن تعكس َ
تعكس َ
ُ
أيضا.
تعبر  -بشكل مكثف  -عن املسارين اللذين مضت فيهما
الكتابة التاريخية ً
ّ

(((1
أساسا لعملية بناء الدولة الناشئة .وقد
بارش الحسني أعما َله التاريخية من موقع النخبة القومية التي آمنت باملرشوع الرشيفي
ً

ُ
النخبة الرشيفية
تعدها
كان أول كتاب نرشه هو رواية ،تحمل عنوان تحت ظل املشانق ( ،)1924تستلهم الثورة العربية الكربى( ((1التي ّ
مصدر العراق الحديث وأنه امتداد لها وثمرة من ثمراتها .والحقًا ،بدأ الحسني يقرتب من الخط القومي املعارض
 عىل نحو عام -َ

يتقدمه السياسيان البارزان ياسني الهاشمي ( )1937-1884ورشيد عايل الكيالين ( .)1955-1892ومع مطلع
للتوجهات الربيطانية ،والذي ّ
الثالثينيات ،وإثر ظهور املصنفات الربيطانية عن العراق ،ومع أن أعمال الحسني  -آنذاك  -كانت ّ
تركز عىل موضوعني ،هما :تأريخ املدن
خدوري ،كما سنالحظ الحقًا ،عىل
العراقية ،وتأريخ املجموعات الدينية يف العراق ،عمل عىل غرار غريه من املؤرخني العراقيني ،ومنهم ّ

َ
ً
نتاج الحركة املناهضة لالستعمار وتعبري عنها .وبالتفصيل ،أصدر
متبنية
وضع عدة كتب تؤرخ لقيام الدولة العراقية الحديثة،
رسدية أنها ُ

الحسني ،يف الثالثينيات ،ثالثة كتب ذات صلة بالتأريخ للدولة العراقية؛ فمن جهة ،أطلق مرشوعه تأريخ الوزارات العراقية ()1933؛
(((2
عرف
سي َ
إذ أصدر الجزء األول منه يف هذه السنة  ،وبعده ،أصدر كتابني ،هما :تأريخ الثورة العراقية ( ،)1935وهو أول كتاب ّ
يؤرخ ملا ُ

الحقًا يف األدبيات العراقية "ثورة العرشين" ،والعراق يف دوري االحتالل واالنتداب (الجزء األول1935 ،؛ والجزء الثاين.((2()1938 ،

ُ
ً
نهاية مأساوية ،تم ّثلت بسجنه ثالث سنوات وفصله من وظيفته الحكومية ،إثر تأييده
ارتباط الحسني بهذا الخط القومي
وبعد أن انتهى
ُ
الدولة (ما بعد عام  1946تاريخ تأسيسها الثاين) ،حني
ما ُعرف بـ "حركة مايس  "1941وانخراطه فيها ،وبعد أن خرج من السجن ،بدأت

أطلقت مسعى الحتواء النخب املعارضة ،باالقرتاب من الحسني ،فأعاد رئيس الوزراء آنذاك نوري السعيد ( )1958-1888توظيفَه ،ليعمل
18

أي املرشوع العريب الذي قاده رشيف مكة ،الحسني بن عيل ( )1931-1853وأنجاله.

20

هذا املرشوع سيستمر عقو ًدا ،بطبعات مختلفة ،وأجزاء عدة ستصل إىل  ،10تغطي سائر الوزارات العراقية إىل نهاية الحقبة امللكية يف عام .1958

 19فليح حسن عيل ،عبد الرزاق الحسني مؤرخً ا (بغداد :املركز العلمي العراقي ،)2010 ،ص .75

أجزاء من هذه الكتب السالفة
 21من عادة الحسني أن ينرش ماد َة كتبه عىل شكل مقاالت يف عدد من الدوريات العراقية والعربية قبل أن ينرشها يف الكتب .وكان قد نرش
ً
ونص يف بعض هذه املقاالت عىل أنها فصول من هذه الكتب (تأريخ الوزارات العراقية والعراق يف دوري االحتالل واالنتداب،
بدءا من عام ّ ،1930
يف مجلة العرفانً ،
تحديدا) .ولذلك ،يمكن القول إن مرشوعه يف التأريخ للدولة العراقية بدأ منذ ذلك العام ،وإنه جزء مركزي يف بناء الرسديات الوطنية .نرش الحسني ً
مقال من ثالث حلقات
ً
بعنوان "تأريخ الوزارات العراقية"ُ ،ي َ
نظر :عبد الرزاق الحسني" ،تاريخ الوزارات العراقية" ،العرفان ،مج  ،19ج ( 1كانون الثاين /يناير  ،)1930ص 31-25؛ مج  ،19ج 2
مقال من حلقتني ،بعنوان "دولة العراق"ُ ،ي َ
(شباط /فرباير  ،)1930ص 185-177؛ مج  ،19ج ( 3آذار /مارس  ،)1930ص  ،333-328ونرش ً
نظر :عبد الرزاق الحسني" ،دولة
العراق  :1كيف نشأت وكيف استقلت؟" ،العرفان ،مج  ،24ج ( 1حزيران /يونيو  ،)1933ص 57-50؛ عبد الرزاق الحسني" ،دولة العراق  :2قضية املوصل وامتياز النفط"،
أيضا :عبد الرزاق الحسني" ،الوزارة الهاشمية" ،العرفان ،ج  ،5-4مج ( 21نيسان /أبريل ،)1930
وينظر ً
العرفان ،مج  ،24ج ( 2تموز /يوليو  ،)1933ص ُ .175-166
ص 468-450؛ عبد الرزاق الحسني" ،تأريخ القضية الكردية" ،العرفان ،مج  ،24ج ( 3ترشين األول /أكتوبر  ،)1933ص 252-247؛ وعبد الرزاق الحسني" ،الوزارات
العراقية" ،العرفان ،مج  ،25ج ( 1نيسان /أبريل  ،)1934ص 41-29؛ عبد الرزاق الحسني" ،دور املفاوضات واملظاهرات" ،العرفان ،مج  ،25ج ( 8شباط /فرباير ،)1935
ص .844-839
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طالبا منه استكمال مرشوعه عن تاريخ الوزارات العراقية( .((2لقد كان
يف مجلس الوزراء ،وليس ّلمه السعيد محارضَ مجلس الوزراءً ،

ُ
ُ
َ
فأعمال
تحول جديدة لدى الحسني ،أسهمت يف تشكيل واحدة من السمات الكربى للكتابة التاريخية يف العراق،
االرتباط
هذا
نقطة ّ

َ
الرسدية الرسمية للطبقة السياسية الحاكمة (وليس الدولة ،بمعناها العام املجرد) .ولعل
الحسني  -منذ نهاية األربعينيات  -بدأت تتبنى
ّ
الدال عىل ذلك كتابه الثورة العراقية الكربى ( )1952الذي تب ّنى فيه رسدية تختلف ،يف بعض توجهاتها ،عن الرسدية التي
املثال األهم
تبناها يف كتابه األول عن الثورة تاريخ الثورة العراقية ،لتقرتب رسدي ُته من رسدية الطبقة الرشيفية الحاكمة.

ُ
رسميا،
منصبا
لحظة لقاء الحسني بالسعيد هي اللحظة التي أصبح فيها الحسني "مؤرخَ الدولة" .و"مؤرخُ الدولة" ليس
لقد كانت
ًّ
ً

كـ "مفتي الدولة" ،و"القايض" ،و"املدعي العام" ،ولكن الصالت (التي قد تكون ّ
منظمة ومهيكلة) بني الدولة واملؤرخ الفرد (الذي قد
يكون ،يف لحظة أخرى ،مؤسسة) ستمنح األوىل ً
أن يكتب التاريخَ من منظورها هي ،ال من منظور نقدي،
تفوضه ْ
ثقة مطلقة باملؤرخّ ،

السكانية خارجها.
وال من منظور "الشعب" أو املجموعات
ّ

جسد ،بكفاءة ،فكرة "مؤرخ الدولة"(.((2
لقد بات ارتباط الحسني بالدولة
ً
واضحا للجميع .وقد ّ

ً
حامل شهادة البكالوريوس
خدوري فقد بدأ بنرش مؤلفاته األوىل مع مطلع الثالثينيات من القرن العرشين ،إثر عودته
أما مجيد ّ

جزءا من التيار العام
يف التاريخ من الجامعة األمريكية يف بريوت .وقد كانت هذه
ُ
املؤلفات تدور حول تاريخ الدولة العراقية الحديثةً ،

َ
ثالثة كتب يف هذا املجال ،هي :نظام االنتداب
وتحديداّ ،ركزت هذه املؤلفات عىل مرحلة االحتالل واالنتداب الربيطاين ،فنرش
آنئذ.
ً

خدوري عن
( ،)1933وأسباب االحتالل الربيطاين للعراق ( ،)1933وتحرر العراق من االنتداب ( .)1935غري أن ما يختلف فيه ّ
مجايله الحسني ،الذي بدأ بالنرش يف الوقت نفسه ،هو أنه يقدم من خلفية أكاديمية ،بل يمكن القول إنه أول مؤرخ عراقي أكاديمي.

وإذا كان ما يميز جهود الحسني يف تدوين تاريخ الدولة العراقية هو استعمال الوثائق واملقابالت مع الفاعلني األساسيني ،فإن ما يضيفه
خدوري (بسبب تكوينه األكاديمي) هو وضع هذا التدوين يف إطار املعرفة العاملية .ويظهر هذا األمر يف املؤلفات السالفة الذكر؛ إذ وضعها
ّ

خدوري يف إطار القانون الدويل ،ويظهر هذا األمر أكرث يف كتابه نظام الحكم يف العراق ( ((2()1946الذي أ ّلفه بعد أن أكمل دراسته
ّ
للدكتوراه يف أحد املراكز األكاديمية البارزة يف هذا الحقل املعريف .وإذا كانت الدولة قد سيطرت عىل رواية الحسني ،فإن هذا قد حصل

خدوري؛ إذ عمل أستا ًذا يف الكليات الحكومية ( ،)1947-1939وتعاون الحقًا مع وزارة الخارجية التي أرادت أن تفيد
بقدر ما مع رواية ّ
خدوري
مستشارا لها
من تحصيله يف القانون الدويل ،فأصبح
وعضوا يف فرق التفاوض التي بنتها ( .)1947-1940ويف هذا اإلطار ،كان ّ
ً
ً
وكتابه
عضوا يف الوفد العراقي الذي شارك يف مؤتمر سان فرانسيسكو ( ،)1945وقد أفىض هذا املؤتمر إىل تأسيس ميثاق األمم املتحدة.
ُ
ً

املذكور آنفًا ،نظام الحكم يف العراق ،صدر يف أثناء تعاونه مع الخارجية .وهذا يعني ،بكل تأكيد ،مطابقته للرواية الرسمية.

 22يف سرية عبد الرزاق الحسنيُ ،ينظر :عبد الرزاق الحسني ،السيد عبد الرزاق الحسني وآثاره الكتابية يف بحر ستني سنة من حياته  ،1980-1920بقلمه (بغداد:
[د .م)1983 ،].؛ حميد املطبعي ،املؤرخ عبد الرزاق الحسني (بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة.)1989 ،

تغير موقعه ،من اإليمان باملرشوع الرشيفي ،إىل االنخراط يف النخبة القومية املعارضة للنفوذ الربيطاين،
تغيرت بحسب ّ
 23كنت رأيت أن رواية الحسني لثورة العرشين ّ
إىل التحول إىل "مؤرخ الدولة" ،فالحسني كان  -يف كتابه تاريخ الثورة العراقية  -صاحب أول شكوى من أن الثورة ُسرقت من أهلها ،وكان يقصد إنكار دور عشائر الفرات
تحدث عن تأثري الثورة العربية الكربى ،فإنه عاد  -يف كتابه الثورة العراقية الكربى (الذي صاغ
األوسط ،التي أشعلت الثورة ،أو التقليل من شأنه .ومع أنه ،يف هذا الكتابّ ،
(ي َ
نظر :حيدر سعيد" ،قبل أن تطوي
دور
تضخيم
واستهجان
املدن،
قياسا عىل الثورة العربية الكربى)  -إىل الرتكيز عىل دور النخبة القومية يف
املكون العشائري للثورة ُ
عنوانه ً
ّ
املئوية صفحتها :ثورة العرشين ورصاع الذاكرة يف العراق" ،محارضة ،سيمنار املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،موقع يوتيوب ،2020/12/30 ،شوهد يف ،2021/9/12
يفhttps://bit.ly/3k3L9or :
 24مجيد خدوري ،نظام الحكم يف العراق ،ترجمة فيصل نجم الدين األطرقجي (بالتعاون مع املؤلف) (بغداد :مطبعة املعارف ،)1946 ،ويف سرية مجيد خدوريُ ،ي َ
نظر:

James Piscatori, "The Life and Work of Majid Khadduri," in: James Piscatori & George S. Harris (eds.), Law, Personalities and Politics of the
Middle East: Essays in Honor of Majid Khadduri (Washington: West View Press, 1987), pp. 3-16.
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 ددعلالا

ويلوي /زومتزومت

قصر فرتة سيطرة
غري أن ّ
خدوري رسعان ما غادر عم َله يف الدولة العراقية؛ إذ هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1947؛ ما ّ

خدوري من املص ّنفات التأريخية إال القليل ،فأصدر ثالثي َته عن تاريخ العراق :العراق املستقل:
الدولة عىل روايته .وبعد هجرته ،لم يؤ ّلف ّ

دراسة يف السياسة العراقية منذ عام  ،((2(1932والعراق الجمهوري :دراسة يف السياسة العراقية منذ ثورة  ،((2(1958والعراق
االشرتايك :دراسة يف السياسة العراقية منذ عام  .((2(1968والحقًا أصدر كتابني ،أحدهما تناول الحرب العراقية اإليرانية ،وعنوانه

حرب الخليج :أصول النزاع بني العراق وإيران وآثاره( ،((2واآلخر تناول غزو الكويت ( ،)1991-1990وعنوانه الحرب يف الخليج

 :1991-1990النزاع بني العراق والكويت وآثاره( .((2وإذا عددنا ما أصدره من كتب بالعربية يف الثالثينيات يغطي مرحلتي االحتالل
الربيطاين للعراق ( ،)1920-1914ثم االنتداب ( ،)1932-1920فإنه  -بما أصدره من كتب باإلنكليزية ما بعد هجرته العراق  -يكون قد

غطى تاريخ البالد ،من بدء االحتالل الربيطاين ( )1914إىل غزو الكويت؛ فـ العراق املستقل ّ
ّ
َ
حقبة ما بعد نهاية االنتداب ،ونيل
يغطي

العراق استقالله ،ودخوله عصبة األمم ( .((3()1932ويغطي كتاب العراق الجمهوري حقبة ما بعد ثورة  1958حتى انقالب البعث الثاين

كتابه عن الحرب العراقية اإليرانية
( .)1968ويغطي
كتاب العراق االشرتايك ما بعد انقالب البعث الثاين وحقبة السبعينيات ،ثم يغطي ُ
ُ
الثمانينيات .ويقف كتابه األخري عند غزو الكويت.
حقبة
ّ

خدوري قبل هجرته من العراق عىل األرجح( ،((3والذي ّ
يركز فيه عىل حقبة الثالثينيات
كتاب العراق املستقل ،الذي أنجزه ّ

ومطلع األربعينيات ،التي شهدت لحظ َتي اهتزاز يف النظام السيايس (انقالب  ،1936وحركة مايس والحرب العراقية الربيطانية -1940

ُ
الطبقة
ورأيت أنها تتطابق مع ما تتبناه
 ،)1941يم ّثل امتدا ًدا للرسدية التي تبناها عن نشأة الدولة ،فيما أصدره من كتب قبل أن يهاجر،
ُ
الرشيفية الحاكمة :أن العراق هو نتاج املرشوع الرشيفي ،بل إنه ّ
يركز ،يف هذا الكتاب ،عىل نحو الفت ،عىل دور امللك فيصل األول

الحوادث األساسية التي قادت إىل بناء الدولة العراقية وتأسيس الحكم الوطني،
( )1933-1883يف تأسيس العراق وبنائه ،فال يكاد يذكر
َ

وال ترتبط بالرشيفيني بشكل مبارش ،ويف صدارتها ثورة العرشين( .((3وحتى تركي ُزه عىل لحظ َتي اهتزاز النظام السيايس هاتني إنما ينبع
 يف تقديري  -من موقعه ،الحريص عىل استقرار النظام ،وليس ِاملفسر لرصاعات القوى داخله.
ّ
خدوري إىل الكتابة يف تأريخ العراق ،بل يكاد يكون انرصف عن الكتابة التاريخية ،أو مزجها بالكتابة عن
وما عدا ذلك ،لم يعد ّ

السياسة والدبلوماسية وتطورات النظم السياسية .وقد انهمك ،عىل نحو كبري ،يف تطوير الخط ،الذي بدأه يف أطروحته للدكتوراه ،عن

إمكانية تطوير نموذج قانوين معارص مستمد من الرشيعة اإلسالمية ،وال سيما يف مجال القانون الدويل والعالقات الدولية ،وهو موضوعه
(((3
إسهامه فيه بأنه
يقيم املختصون
َ
األثري ،الذي أطلق عليه مصطلح "الرشيعة اإلسالمية لألمم"  ، Islamic Law for Nationsوالذي ّ

29

Majid Khadduri, Independent Iraq: A Study in Iraqi Politics since 1932 (New York: Oxford University Press, 1951).

25

Majid Khadduri, Republican Iraq: A Study in Iraqi Politics since the Revolution of 1958 (New York: Oxford University Press, 1969).

26

Majid Khadduri, Socialist Iraq: A Study in Iraqi Politics since 1968 (Washington: The Middle East Institute, 1978).

27

Majid Khadduri, The Gulf War: Origins and Implications of the Iraq-Iran Conflict (New York: Oxford University Press, 1988).

28

خدوري هذا الكتاب باالشرتاك مع إدمون غريبُ ،ي َ
نظر:
أ ّلف ّ

Majid Khadduri & Edmund Ghareeb, War in the Gulf 1990-1991: The Iraq-Kuwait Conflict and its Implications (New York: Oxford University
Press, 1997).

الحقبة الزمنية التي ّ
َ
يغطيها حتى ثورة  ،1958وسأحيل عليها الحقًا.
خدوري طبعة ثانية من هذا الكتاب ،تمد
 30يف عام  ،1960أصدر ّ
خدوري ،نظام الحكم يف العراق ،ص ج.
نظر:
ي
يصدر،
أن
يوشك
Independent
Iraq
كتاب
أن
إىل
العراق،
يف
الحكم
نظام
خدوري ،يف كتابه
ّ
 31يشري ّ
ُ

Khadduri, Independent Iraq, p. 9.

32

"السير" من كتاب األصل ،الذي وضعه أحد مؤسيس الفقه الحنفي ،محمد بن الحسن
باب
 33جعل ّ
خدوري هذا التعبري (املصطلح) عنوانًا لتقديمه وترجمته إىل اإلنكليزية َ
َ
الشيباين (ت189 .ه805 /م) ،ينظر.Majid Khadduri, Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar (Baltimore: Johns Hopkons Press, 1966) :
خدوري قد بدأ اإلشارة إىل الشيباين يف:
وكان ّ
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(((3
خدوري العام للتوفيق بني إرث الحضارة اإلسالمية (من حيث هو إرث أخالقي ،وليس
جزءا من مسعى ّ
إسهام أصيل  .وكان هذا ً

عقيدة دينية ،عىل نحو ما يرى) والنظام العلماين الغريب( ،((3وهو موقف ينتمي إىل تيار واسع يف الثقافة العربية الحديثة ،كان جوابه عن

إشكالية العالقة بالغرب بتبني موقف توفيقي ،بني "األنا" (الذات العربية اإلسالمية) و"اآلخر" (الغرب)(.((3

كتابا باإلنكليزية يف مطلع األربعينيات تحت عنوان قانون الحرب والسالم يف
كتب ّ
خدوري أطروحة الدكتوراه ،التي نرشها ً

املوضوع مساره البحثي األسايس؛ إذ أعاد نرش الكتاب السالف ،بيشء
اإلسالم :دراسة يف القانون الدويل اإلسالمي( ،((3ثم أصبح هذا
ُ

من التوسعة ،وبعنوان يختلف ً
أشهر كتبه ،ثم أصدر
الكتاب
قليل ،ليكون :الحرب والسلم يف الرشيعة اإلسالمية( ،((3وليصبح هذا
ُ
َ

عد ًدا من الكتب ،التي تدور حول املوضوع نفسه.

جزءا
ويف كل األحوال ،وبسبب هذا التداخل بني التخصصات ،لم ُيص ّنف ّ
خدوري يف الواليات املتحدة يف صنف املؤرخني ،بل ُع ّد ً

(((3
مؤسس برنامج دراسات الرشق األوسط يف جامعة جون
عرف هناك باسم "دراسات الرشق األوسط" (وهو ،بالفعلّ ،
من الحقل الذي ُي َ

قانونيا ،بسبب انهماكه يف موضوع الرشيعة والقانون الدويل ،واطالعه من أجل ذلك عىل العديد من املدونات
عده
هوبكنز) .وثمة َمن ّ
ً
Majid Khadduri & Herbert J. Liebesny (eds.), Law in the Middle East: vol. I: Origin and Development of Islamic Law (Washington: The
Middle East Institute, 1955).

كتاب الشيباين السري الصغري ،وأصدره مع مقدمة تتحدث عن إسهامه يف القانون الدويلُ ،ي َ
خدوري ،القانون الدويل اإلسالمي :كتاب
ويف وقت الحق ،حقّق
نظر :مجيد ّ
َ
طرق تعامل الدولة
التي
واألحكام
املسائل
يبحث
"علم
إىل
اإلسالمي
الفقه
بلغة
يشري
ترايث
مصطلح
و"السري"
.)1975
للنرش،
املتحدة
الدار
(بريوت:
السري للشيباين
تبين َ
ّ
اإلسالمية (دار اإلسالم) ،مع غريها من الدول والجماعات واألفراد  -من أهل امللل األخرى  -يف الداخل والخارج"ُ ،ي َ
نظر :سعد بن مطر العتيبي ،فقه املتغريات يف عالئق
الدولة اإلسالمية بغري املسلمني :دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدويل املعارص ،ج ( 1الرياض :دار الفضيلة واملنصورة؛ مرص :دار الهدي النبوي،
 ،)2009ص .70
االهتمام العاملي بالشيباين ،بوصفه أحد "آباء" حقل القانون الدويلَ ،
ُ
الرشيعة اإلسالمية إىل حق َلي
تقدمه
يسبق
ويف الحقيقة،
خدوري ،وكذلك محاولة تبيان ما يمكن أن ّ
عمل ّ
ُ
خدوري ،منها ً -
املبكرة يف هذا املجال ،بدأها عدد من شيوخ األزهر الكبار ،ك ّلها تسبق َ
العالقات الدولية والقانون الدويل ،إذ ثمة سيل من األعمال ّ
مثل  -كتاب محمود
عمل ّ
شلتوت اإلسالم والعالقات الدولية يف السلم والحرب ( ،)1951وكتاب عيل قراعة العالقات الدولية يف الحروب اإلسالمية ( ،)1955وكتاب محمد أبو زهرة العالقات
خدوري ،ليس فقط أنه انطلق من حقل القانون الدويل والعالقات الدولية ،ال الدراسات اإلسالمية ،عىل نحو ما يغلب عىل
الدولية يف اإلسالم ( .)1964غري أن ما يميز عمل ّ
ألن هذين األمرين (االنطالق من حقل القانون الدويل ،والكتابة باإلنكليزية)
املحاوالت العربية ،وليس فقط أنه كتب باإلنكليزية وترجم نص الشيباين التأسييس إليها ،بل ّ
ّ
خدوري يعتقد أن أهمية
مكناه من أن يحاول نمذجة عمل الشيباين بلغة القانون الدويل الحديث ،ليدمجه  -من ثم  -يف النقاش القانوين العاملي املعارص .وهذا يتضمن أن ّ
الرشيعة اإلسالمية (من خالل نموذج الشيباين) ليست أهمية تاريخية تأسيسية ،بل أهمية راهنة ومعارصةُ ،ي َ
نظر.Khadduri, Islamic Law of Nations, p. 57 :
خدوري لم يثبت عىل "النزعة التوفيقية" (كما وصف ُتها يف املنت) ،بشكل ّ
مطرد ،بل إنه ظل يفكر بثنائية (اإلسالم /الغرب) ،وأنه  -يف
دائما  -بأن ّ
ولذلك ،هناك من يحاجج ً -
أحيان غري قليلة  -ذهب أبعد ،وانجر إىل موقف "دفاعي" عن الحضارة اإلسالمية ،شبيه بموقف العلماء الذين انطلقوا يف نقاش األمر من دائرة الدراسات اإلسالميةُ ،ي َ
نظر:

David A. Westbrook, "Islamic International Law and Public International Law: Separate Expressions of World Order", Virginia Journal of
International Law, vol. 33, no. 819 (1993), pp. 832-834.

خدوري  -يف هذا  -هو األساس الذي سيتطور عنه عمل الحق ،دفاعي هو اآلخر عن الرشيعة اإلسالمية ،وأعني أعمال
وأنا أتفق،
جزئيا ،مع هذا الرأي ،وأضيف إليه أن ّ
ً
وائل حالق ( )-1955يف هذا املجال ،وال سيما كتابه الرشيعة :النظرية ،واملمارسة ،والتحوالت ( ،)2009الذي أعاد تخ ّلف الرشيعة اإلسالمية عن النقاش القانوين العاملي
(ي َ
نظر الهجوم
إىل املركزية الغربية .وال تفوتني اإلشارة ،أخريًا ،إىل أن خدّوري  -مع ذلك  -فُهم عربيًا  -يف أحيان غري قليلة  -بأنه يتبنى مقاربة استرشاقية للرشيعة اإلسالمية ُ
عليه يف :عيل عيل منصور ،الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل العام (القاهرة :املجلس األعىل للشئون [كذا] اإلسالمية ،)1971 ،ص  ،239-238وهي  -بال شك  -قراءة
نمطية منقوصة.

34 Piscatori, p. 9.

35 Ibid., pp. 14-15.

 36هشام رشايب ،املثقفون العرب والغرب  ،ط ( 2بريوت :دار النهار للنرش ،)1978 ،ص .21

37 Majid Khadduri, Law of War and Peace in Islam: A Study in Muslim International Law (London: Luzac & Co., 1940).
38 Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkons Press, 1955).
39 Piscatori, p. 3.
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ويلوي /زومتزومت

يحاج بأنه هو نفسه ربما لم يكن يرى ،فيما أنجزه من أعمال
الفقهية اإلسالمية ،وعمله عليها تحقيقًا وترجمة( . ((4ولعل هناك من
ّ

تأريخية يف الثالثينيات ،أنها تنتمي إىل حقل التأريخ ،قدر انتمائها إىل السياسة وتطور النظم السياسية والقانون الدويل .ويف تقديري،
أيضا مؤرش ّ
دال
إن هذا السجال ليس فقط مؤرشًا من مؤرشات االنتقال من نمط
"املدون التاريخي" إىل "املؤرخ األكاديمي" ،بل هو ً
ّ
ّ

عىل الديناميكية (الحتمية) التي ستفيض بحقل الدراسات التأريخية إىل أن ينفتح عىل حقول معرفية مجاورة ،من قبيل األنرثوبولوجيا،

والقانون ،والعلوم السياسية ،وسواها ،وهو ما سيقوم به  -الحقًا  -مؤرخون آخرون (عبد العزيز الدوري ،2010-1919 ،وصالح أحمد
العيل ،2003-1918 ،عىل نحو ما سنالحظ) من خالل مرجعية نظرية أخرى(.((4

مدونات تأريخية عن العراق
يف الخالصة ،إذا كان الحسني قد قدم من خلفية صحافية ،وكان مثقفًا
وخصص َ
وكاتباّ ،
جهده إلنتاج ّ
ً

خدوري ،الذي ّ
يشكل الطرف اآلخر من الثنائية ،خضع لتكوين مختلف؛ إذ
تدريبا
يتلق
الحديث  -بمعنى أنه لم َّ
أكاديميا يف التاريخ  -فإن ّ
ً
ً

ودرس التاريخ يف املدارس الثانوية يف املوصل وبغداد .ومع أن دراسته للدكتوراه كانت يف تخصص العلوم
درس التاريخ يف بغداد وبريوتّ ،
السياسية والعالقات الدولية والقانون الدويل ،وقد يكون ثمة سجال عىل مساره البحثي ما بعد هجرته العراق متم ّثل بالسؤال :أخَ َر َج من

عقدي النشاط املعريف اللذين عاشهما يف
فإن األكيد أن َ
حقل الدراسات التأريخية ،أم فتح الحقل عىل التفاعل مع حقول معرفية قريبة؟ ّ

العراق قبل هجرته (وحتى سنواته األوىل بعد الهجرة) ،والسجال املعريف الذي خاضه آنذاك ،كان ك ّله يموضع جهو َده البحثية األساسية

تحديدا) ،إىل الحد الذي يصفه بعض املؤرخني العراقيني بأنه مؤسس حقل الدراسات
يف حقل التأريخ (وتأريخ العراق ودولته الناشئة
ً
التأريخية يف العراق(.((4

حكما الكتابة التاريخية يف العراق آنئذ ،التي تمحورت حول
وخدوري رأس تيار من تيارين
وهكذا ،يشكل كل من الحسني ّ
َ

الدولة الناشئة ،بحسب ما قدّمنا :تيار يقوم بتدوين تاريخ هذه الدولة وما يرتبط بهذه الدائرة ،من موقع املؤرخ /املثقف ،من دون تدريب
أكاديمي( ،((4وتيار مارس هذا التدوين من موقع األكاديمي.

Ibid., pp. 4-5.

40

عميدا
ويذكر الباحث أن خدّوري التقى القانوين املرصي عبد الرزاق السنهوري ( ،)1971-1895وتأثر به ،حني كان األخري يف بغداد مبعدًا مرتني :األوىل ( )1937-1935كان فيها
ً
ملدرسة الحقوق ،واألخرى يف عام  ،1943حني عمل عىل القانون املدين العراقيُ ،ينظر.Ibid., pp. 5-6 :

 41من الالفت لالنتباه أن الربط بني التأريخ والعالقات الدولية والقانون الدويل كان أشبه بتيار يف حقل الدراسات التأريخية يف العراق ،وال سيما لدى هذا الجيل من
تحديدا .ويحرض ،هنا ،عمالن ملؤرخَ ْين من هذا الجيل ،األول هو كتاب فاضل حسني
املؤرخني األكاديميني ،الذين أكملوا دراساتهم العليا يف التأريخ يف الواليات املتحدة
ً
مشكلة املوصل :دراسة يف الدبلوماسية العراقية  -اإلنكليزية  -الرتكية ويف الرأي العام ( ،)1955وهو  -يف األساس  -أطروحة دكتوراه للمؤلف يف التاريخ من جامعة لويزيانا
يف الواليات املتحدة يف عام  ،1952وكتاب زيك صالح بريطانيا والعراق حتى عام  :1914دراسة يف التاريخ الدويل والتوسع االستعماري ( ،)1968وهو  -يف األساس
نظريا -
 أطروحة دكتوراه للمؤلف يف التاريخ من جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة يف عام  .1941ويص ّنف صالح كتابه وأطروحته يف حقل "التاريخ الدبلومايس" ،ويرشح -ً
طبيعة العالقة بني التأريخ والعالقات الدوليةُ ،ي َ
َ
نظر :زيك صالح ،بريطانيا والعراق حتى عام  :1914دراسة يف التاريخ الدويل والتوسع االستعماري (بغداد :مطبعة العاين،
 ،)1968ص .28-26
42

سيار الجميل" ،املؤرخ مجيد خدوري ..ابن املوصل يرحل ع ّنا" ،إيالف ،2007/2/9 ،شوهد يف  ،2021/9/2يفhttps://bit.ly/3zEpWqt :
ّ

َ
الكتابة التاريخية من دون ضوابط يف تحري "الوقائع" التاريخية ،بل هناك  -بالفعل  -جملة من القواعد التي يمكن
 43هذا التوصيف ال يعني أن هذا التيار كان يمارس
وشخصيا ،وعىل الرغم من مالحظتي العامة املتعلقة بالحسني من جهة أنه أصبح "مؤرخ الدولة"،
إبستيمولوجيا ،كاعتماد الوثائق الرسمية واملقابالت وما إىل ذلك.
أن تناقش
ً
ً
أن باحثني كثريين يتعففون عن وصفه بـ "املؤرخ" ،ذلك أنه إذا افرتضنا أن الكتابة التاريخية ،باملعنى العام،
وهذا يفتح
الباب إلمكانية ما للتحيز وما إىل ذلك ،وعىل الرغم من ّ
َ
تضم ثالث دوائر كربى ،األوىل هي تدوين الوقائع التاريخية ،والثانية هي تفسري هذه الوقائع ،والثالثة هي دراسة طرق الكتابة التاريخية "الهيستوريوغرافيا" ،فإن الحسني
قدم الحسني جهو ًدا مهمة ،وليس ذلك يف "تدوين الوقائع التاريخية" فقط ،التي ُتفهم  -يف العادة  -عىل أنها
يقف عند الدائرة األوىل فقط ،أقول :عىل الرغم من كل ذلكّ ،
شخصيا ،حني عملت عىل تأريخ ثورة العرشين،
أيضا يف "صنع املادة التاريخية".
يدونها بشكل آيل ،بل إنه أسهم
كبريا ً
إسهاما ً
ً
عملية آلية :الوقائع متوافرة ،ويف انتظار من ّ
ً
كبريا من الفاعلني التاريخيني ،وهي مادة ال غنى عنها؛ ليس فقط ألنها تقرتب مما بات يعرف
الحظت األهمية القصوى للمادة التي وفّرها الحسني ،حينما استجوب عد ًدا ً
أيضا تأريخ للتصورات والتمثالت للوقائع التاريخية.
اآلن "التاريخ الشفوي" ،بل ألنها ً
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الكتابة التاريخية يف العراق

ً
واعية بانتمائها
ولذلك ،أقصد بتعبري "حقل الدراسات التاريخية" ،يف هذه الورقة ،الدراسات التي نشأت يف اإلطار األكاديمي،

الحقيل ،ويتجه جزء من عملها إىل هذا االنتماء (يف مناقشة النظريات ،واملنهجيات ،والجوانب اإلبستيمولوجية) ،وكذلك الدراسات
التاريخية التي جرت خارج الحقل األكاديمي ،وال سيما التي كان مؤلفوها واعني بأنهم ينجزون كتاباتهم بوصفهم "مؤرخني" ،وأنها

جزء من الكتابة التاريخية املعارصة يف العراق.

غري أن نموذج الحسني سينحرس ،شي ًئا فشي ًئا ،أي املثقف الذي يبادر إىل احرتاف الكتابة التاريخية من دون تكوين أكاديمي،

املؤرخ األكاديمي.
ملصلحة نموذج ّ

خيارا
خيارا كان يمكن تجنبه ،وهو ليس ً
وإذا أردنا أن نضع األمر يف منظور أكرث عمومية ،فينبغي لنا القول إن هذا االنحسار ليس ً
خاصا بالعراق ،بل هو أشبه بالتحول الحتمي الذي يفرضه انخراط العراق يف العالم الذي ّ
االستعمار الغريب ،والذي لم يكن من
شكله
ً
ُ
وحيدا ينبغي أن يسري فيه تطور املجتمعات الالغربية ،بل كذلك تبني نمط املعرفة الذي
مسارا
نتائجه فقط تبني الحداثة الغربية بوصفها
ً
ً

ُ
سائر الرتاث املعريف الالغريب ،ليكون
الحداثة الغربية (وهو نمط العلم الوضعي ،آنئذ) ،بوصفه نمط املعرفة املمكن ،الذي
أنتجته
ُّ
سيجب َ
ً
مؤهل لدمجه باملعرفة
تقليديا ،ما قبل وضعي ،يف حاجة إىل املزيد من التنقية والفحص والنمذجة ،حتى يكون
 منذ تلك اللحظة  -تراثًاً

األمر عىل كل ما يمكن تصنيفه يف "العلوم االجتماعية واإلنسانية" (بلغة املعرفة الغربية) من الرتاث املعريف
الغربية الحديثة .وينطبق هذا
ُ

الالغريب ،ومنه التاريخ.

إرث املعرفة التاريخية ،الذي خ ّلفته الحضارة العربية اإلسالمية ،إىل القواعد الوضعية
وهكذا ،يكون من الحتمي أن يتحول ُ

الحديثة ،وإن كانت هناك عنارص منهجية من هذا اإلرث ،يمكن نمذجتها ،ليجري نقاشها بلغة ومنطق اإلبستيمولوجيا الحديثة.

َ
الكتابة التاريخية يف العراق يف القرن التاسع عرش ،من جهة أنها لم َت ُد ْر عىل موضوع "الدولة" ،كما
تقدم ،قد عزلنا
وإذا ك ّنا ،فيما ّ

جرى يف الكتابة التاريخية التي زامنت الدولة الوطنية الحديثة ،فإننا  -هنا  -ينبغي أن نميض أبعد ،لنقول إن التيار التقليدي ،الذي وصف ُته
وتعبر
بأنه يأيت من خارج األكاديمية ،ورافق تشكيل الدولة الحديثة ،وجعل منها
ً
موضوعا (بل موضوعه األسايس) للتدوين التاريخيّ ،
عنه جهود الحسني ،يف الثنائية السالفة ،كان بمنزلة تيار انتقايل ،انتهى إىل االندماج  -بالرضورة  -يف التيار األكاديمي الناشئ.

(املدون التاريخي /املؤرخ
حتميا فحسب ،بل إن الثنائية السالفة نفسها،
أمرا
ّ
من هنا ،يمكن القول ،إن انحسار تيار الحسني ليس ً
ً

صممتها
األكاديمي) ،ليست ً
خيارا من بني خيارات عدة ،بل هي خيار وحيد فرضته مرحلة العبور االنتقالية إىل العرص الحديث ،التي ّ
ُ
اللحظة االستعمارية.
 -بقصد أو بغري قصد -

الدوري ومجايلوه :االنشداد بني التجديد اإلبستيمولوجي وأدلجة التاريخ
مهمة إعداد املؤرخني .وهنا ،ستتحول الصالت ّ
ُ
َ
املنظمة باملؤرخني التي أقامتها
الجامعة (الحكومية) ،بل احتكرت،
اضطلعت

ُ
مبكرا ،وبات خارج نطاق سيطرة الدولة ،فإن الجيل
خدوري قد ترك البالد
الدولة ،إىل دولنة كاملة لحقل الكتابة التاريخية .وإذا كان ّ
ً

الالحق من املبتعثني للدراسة يف الخارج يف الدراسات التاريخية ،ما بني أواخر الثالثينيات من القرن العرشين ومطلع الخمسينيات (جواد
عيل ،1987-1907 ،وزيك صالح ،1986-1908 ،وعبد العزيز الدوري ،وصالح أحمد العيل ،وفاضل حسني ،1989-1914 ،وسواهم)،

ُ
ً
وعيا بالقواعد اإلبستيمولوجية للكتابة التاريخية
الجيل
قدم هذا
هو الذي شغل الجهاز األكاديمي الرسمي .وبال شكّ ،
أعمال أكرث ً
(الحظً ،
مثل ،كتاب زيك صالح مقدمة يف دراسة العراق املعارص ،الذي يخصص الجزء األخري منه ملناقشة املصادر التي ُيستقى منها
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تاريخ العراق املعارص وقيمتها)( ،((4إال أنها ال تخرج عن دائرة الرسديات الرسمية للدولة ،وال سيما تلك التي اختصت بتاريخ الدولة
العراقية املعارصة(.((4

ناقش بعض املؤرخني من هذا الجيل مجموعة من التحديات املنهجية واإلبستيمولوجية التي تواجه الكتابة التاريخية العربية

الحديثة وموروثها .وقد ّ
مكنهم من ذلك تكوي ُنهم األكاديمي يف األكاديميات األوروبية واألمريكية ،فناقشوا اإلشكاليات املنهجية

ُ
حصلها هذا الجيل،
املطروحة من خالل مفاهيم بعض مدارس التاريخ العاملية .غري أن هذا النقاش ،الذي فتحته
املعرفة الحديثة التي ّ
توضع يف مواجهة ما كان يروج من كتابات تاريخية يف العراق آنئذ ،بل يف مواجهة إرث الكتابة التاريخية الذي خ ّلفته الحضارة
لم َ
تجديدا ومنعطفًا يف الكتابة التاريخية العربية ،وال سيما ما قام به الثنايئ الدوري
النقاش
العربية اإلسالمية بمجمله .ولذلكُ ،ع ّد هذا
ُ
ً

ً
إمكانية لنقل الكتابة التاريخية ،من التاريخ السيايس ،حيث ال ينبغي للكتابة التاريخية أن تقف عنده ،إىل التاريخ
فتحا
والعيل اللذان َ
تأريخا للبنى االجتماعية واالقتصادية وتحوالتها ،وهي النقلة التي نهالها من أهم مدرسة تاريخية يف
االجتماعي ،أي أن يكون التأريخُ
ً

(((4
جانبا من هذا التأريخ البديل :الدوري يف كتابه
أوروبا ،آنئذ :مدرسة الحوليات  .تناول كل من الدوري والعيل ،يف أطروحته للدكتوراهً ،

تاريخ العراق االقتصادي يف القرن الرابع الهجري ( ،((4()1948والعيل يف كتابه التنظيمات االجتماعية واالقتصادية يف البرصة

ُ
أعمال هذا الجيل بمنزلة لحظة قطيعة مع إرث الكتابة التاريخية الذي خ ّلفته
يف القرن األول الهجري ( .((4()1953من هنا ،كانت
الحضارة العربية اإلسالمية ،وتأسيس شكل جديد(.((4

ويف الحقيقة ،ال ينفصل هذا التحدي عن الدولة الناشئة ،التي قلنا إنها تقف خلف كل التحديات ،فهذا الجيل ابتعثته الدولة،

حني أرادت أن تبني جها َزها البريوقراطي .ومن ثم ،لم ُت ِ
فض هذه الديناميكية إىل استنبات العلوم االجتماعية واإلنسانية ،غربية األصل،

فقط ،وهي نتيجة رضورية ،بل أفضت كذلك إىل وضع هذه العلوم يف مواجهة اإلرث الثقايف الخاص للبالد.

ُ
مفتوحا
التجديد املنهجي يف سياق أسئلة وإشكاليات أكرب من طابعه األكاديمي ،بل إنها أبقته
الديناميكية تضع
ودائما ،كانت هذه
َ
ً
ً
املجددِ
ُ
الجيل
عىل سياقات متعددة املستويات ،فقد كان هذا التجديد يتنفس يف بيئة أيديولوجية وسياسية نشطة .ولذلك ،لم يكن هذا
ّ

بعيدا عن التيارات األيديولوجية الصاعدة يف البالد ،واملتنافسة فيما بينها .وقد ُفهمت أعمال العديد من هذا الجيل
وكتابا ُته التاريخية ً
أيديولوجيا ،وأنها قومية الطابع بشكل يتخطى حدود املوضوعية ،مع األخذ يف االعتبار أن األيديولوجيا القومية
متحيزة
املؤسس عىل أنها
ّ
ً
ّ

أيضا أيديولوجيا السلطة عىل امتداد حقبة طويلة ( ،)2003-1963وأن عد ًدا من هؤالء املؤرخني انخرط يف
لم تكن نافذ ًة فقط ،بل كانت ً
إدارة أجهزة الدولة األيديولوجية.

44
45

زيك صالح ،مقدمة يف دراسة العراق املعارص (بغداد :مطبعة الرابطة ،)1953 ،ص .235-185

املرجع نفسه؛ فاضل حسني ،مشكلة املوصل :دراسة يف الدبلوماسية العراقية  -اإلنكليزية  -الرتكية ويف الرأي العام (بغداد :مطبعة الرابطة.)1955 ،

أن اإلثنني لم يتحدثا َق ُّط ،عن عالقتهما بمدرسة الحوليات ،وهما درسا يف بريطانيا ،وليس يف فرنسا .يالحظ وجيه كوثراين أن أطروحة الدوري كانت تتزامن
 46املفارقة ّ
ً
َ
فضل عن أن أساتذة الدوري (هاملتون
الكتابة التأريخية يف األيديولوجيا القومية،
مع نضال مؤرخي الحوليات ضد املدرسة التاريخية الوضعية يف فرنسا ،التي حرصت
جب ،1971-1895 ،وبرنارد لويس ،2018-1916 ،وسواهما) ،تناولوا جوانب من التاريخ االقتصادي يف الحضارة اإلسالمية .ويف كل األحوال ،يعيد كوثراين إسهام الدوري
إىل السياق نفسه الذي ظهرت فيه َمدرسة الحوليات ،وهو سياق أزمة الكساد العاملي أواخر العرشينيات من القرن العرشين ،وما خ ّلفته من إعادة فهم لالقتصاد وإعادة
ربطه بالسياق التاريخيُ ،ي َ
نظر :وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ :اتجاهات  -مدارس  -مناهج ،ط ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2013 ،
ص .281-280
 47األطروحة ُكتبت باإلنكليزية .وقد ناقشها الدوري يف عام  ،1942غري أنها لم تصدر مرتجمة إىل العربية إال يف عام .1948
48
49

األطروحة ُكتبت يف األصل باإلنكليزية ،وناقشها العيل يف عام  1949يف جامعة أكسفورد .وقد ترجمها بنفسه إىل العربية ،وصدرت يف كتاب عام .1953

كوثراين ،ص .280-278
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التكوين
وإذا ك ّنا نتحدث عن الثنايئ (الدوري /العيل) ،فينبغي أن نقول ،هنا ،إن هذا األفق اإلبستيمولوجي ،الذي أتاحه
ُ

العلمني من مسايرة رسديات الدولة وإعادة إنتاجها فقط ،بل كذلك من أدلجة الكتابة التاريخية ،إىل حد
األكاديمي الغريب ،لم يمنع كال َ
ما؛ فالنزعة القومية أو العروبية يف كتابات الجيل السابق من املؤرخني ،ستتحول إىل تصور أيديولوجي لدى بعض مؤرخي هذا الجيل،

وال سيما الدوري ،وستتحول الهوية العربية من هوية للدولة الحديثة ،إىل مفهوم جوهراين عابر للتاريخ.

إن النزعة القومية لدى الدوري تطورت مع تطور األيديولوجيا القومية؛ بمعنى أنها لم تكن بهذا الشكل األيديولوجي
ويف تقديريّ ،

جزءا من الرصاع األيديولوجي
الواضح يف أعماله األوىل ،بل بدأت تتضح وتنضج منذ أواخر الخمسينيات ،حني بات الدوري وما يكتب ً

يف العراق ،آنئذ ،بني التيار املاركيس والتيار القومي ،وال سيما كتبه الجذور التاريخية للقومية العربية ( ،)1960والجذور التاريخية
للشعوبية ( ،)1962والجذور التاريخية لالشرتاكية العربية ( ،)1965التي يظهر فيها الدوري األيديولوجي ،أكرث من املؤرخ املحرتف؛

َ
القومية العربية ،أو الهوية العربية من حيث هي هوية سياسية ،إىل جذور يف القرون
إذ يقع يف نزعة التاريخية  ،Anachronismحني يعيد
َ
جذرا لبعض مظاهر السجال السيايس
يعد
اإلسالمية املبكرة ،وحني ّ
الشعوبية يف القرون اإلسالمية املبكرة؛ إذ ظهرت هذه النزعةً ،

جزءا
الحديث ،وللتيارات اليسارية املناهضة للقومية .وهذا هو األكرث أيديولوجية ،فهو ال يكتفي بوصف هذه التيارات بـ "الشعوبية"ً ،
َ
َ
املصادر العربية القديمة مجر َد
والشعوبية التي وصفتها
"الشعوبية املعارصة" هي الظاهرة،
من هذه املناكفة السياسية ،بل إنه يعد هذه
ُ

"جذر تاريخي".

بعض
الجو األيديولوجي الدوري ،بعد أن انخرط فيه ،وكانت هذه
لقد قاد هذا
يطور  -الحقًا َ -
ُ
الكتب ً
جزءا مبارشًا منه ،إىل أن ّ
ُّ

أعماله التاريخية بتأثري من هذه النزعة ،وال سيما عمالن أساسيان له ،هما :مقدمة يف التاريخ االقتصادي العريب ( ،)1969والتكوين
التاريخي لألمة العربية (.((5()1983

الكتابة التاريخية العراقية ،وشمل مجايلني له وعد ًدا ليس ً
َ
ذيوعا
قليل من تالمذته ،أخذ
إن هذا التوجه ،الذي طبع به الدوري
ً

عامليا فيما ُكتب عن الدراسات التاريخية يف العراق ،وبدا كأنه وصمة تالزم هذه الدراسات ،تتم ّثل بأنها ذات نزعة أيديولوجية قومية(.((5
ً

خامتة :أي أفق لتح ّرر التأريخ؟
يمكن إيراد العديد من األمثلة ،يف حقبة ما بعد الدوري يف حقل الدراسات التاريخية يف العراق ،ومن األجيال الالحقة له ،عن دولنة

وتعبر عن نفسها.
فضاء
هذا الحقل ،بالتدرجات التي سبق وصفها ،ووصلت إىل تحويل التاريخ
ً
ً
أيديولوجيا ،تتنفس فيه األيديولوجيا ّ

 50يف سرية الدوريُ ،ي َ
كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،ملحق العدد ( 125حزيران/
نظر :أسامة عبد الرحمن الدوري" ،سرية حياة املؤرخ عبد العزيز الدوري" ،مجلة اآلدابّ ،
يونيو  ،)2018ص .178-149
 51ينظر ً
مثل:

;Peter Gran, Beyond Eurocentrism: A New View of Modern World History (Syracuse: Syracuse University Press, 1996), pp. 55-87

كوثراين ،ص .130-129
ويف مقابلة (لم تُنشَر) أجراها الباحث مع املؤرخ صالح أحمد العيل (بغداد ،)2001 ،سألتُه  -بشكل مبارش  -عن "التهمة" التي تُتّهم بها الكتابة التاريخية العراقية بأنها ذات
تحديدا" :إن هذه النزعة مسؤول عنها الدوري وتالمذته من البعثيني".
نزعة قومية أيديولوجية ،وأنه هو والدوري مسؤوالن عنها ،فنفى أن يكون هو من هذا التوجه ،وقال
ً
وينبغي أن أشري ،هنا ،إىل أن الدوري لم يكن عىل وفاق مع البعث وحكمه ،وقد غادر العراق مبارشة بعد انقالب البعث الثاين يف عام  ،1968يف سياق الرصاع بني البعث وحركة
أكاديميا
منصبا
القوميني العرب والنارصيني ،وبعض نخب هذا التيار ،وال سيما تلك التي ارتبطت بالحكم العاريف ( .)1968-1963وكان الدوري قد شغل ،يف تلك الحقبة،
ً
ً
رفيعا ،هو رئيس جامعة بغداد.
رسميا ً
ًّ
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ُ
عالقة الدولة بالتأريخ األيديولوجيا ،فاملنطق الداخيل للدولة (يف ثقافة سياسية قريبة من الثقافة السياسية
ويف الحقيقة ،تتجاوز

ُ
بغض النظر عن األيديولوجيا التي تتبناها ،يحفّزها إىل محاولة السيطرة عىل حقل الدراسات التاريخية
التي نمت فيها
الدولة يف العراق)ّ ،
وضبطه ،وهو أمر يندرج  -بال شك  -يف مسعاها العام للسيطرة عىل املؤسسات األكاديمية ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية ،عىل نحو

تقدمها
أن حقل الدراسات التاريخية يبدو األكرث إغراء ملنطق السلطة يف السيطرة ،من جهة أنه يرتبط بالصورة التي تريد أن ّ
خاص ،إال ّ
ُ
العراق الحديث ،منذ تأسيس دولته يف عام  ،1921محاوالت سيطرة مستمرة من الدولة عىل حقل التاريخ.
الدولة عن نفسها .وقد شهد
ُ
وما هذه الورقة إال محاولة لوصف تدرجات سيطرة الدولة عىل الحقل.

ويخضع عم َله يف حقل الدراسات
وال تقف هذه التدرجات عند الحد املوصوف آنفًا :أن يعتنق مؤرخ ما أيديولوجيا الحزب الحاكمُ ،

أيضا ،عند
التاريخية لهذه األيديولوجيا ،أو يتبنى مؤرخ ما  -حتى من دون إيمان  -هذه األيديولوجيا ليفعل
اليشء نفسه ،وال تقفً ،
َ

ُ
صياغة مناهج مدرسية يف التاريخ ،فيها الكثري من املناطق
الدولة من خالل
والجزء املسموح تعرضه
املعماة ،أو املجتزأة،
ُ
َّ
املحرمة ،أو ّ
بأن تدخلت  -بشكل مبارش  -يف عملية كتابة التاريخ وتوجيهها.
رسدياتها ،بل إنها ذهبت أبعد من ذلك؛ ْ

املقدمة يف هذه الندوة العديد من األمثلة املهمة عن هذه الحالة .غري أن ما حدث هو أن هذه التجربة التاريخية
وتتضمن األوراق ّ

أسست) ً
معي ًنا ،يبدو أنها تحولت إىل تقليد ،أو ثقافة ّ
تشكل وعي كال الطرفني
يف العالقة بني الدولة واملؤرخني ،والتي اتخذت (أو ّ
نمطا ّ
(أو أحدهما) يف تعامله مع اآلخر ،فباتت العالقة بني الطرفني يحكمها "تالزم منطقي".

َ
ثمانية عقود من عمر دولة عاشت تموجات
وحني تأسست دولة جديدة ،يف أعقاب الغزو األمرييك للبالد يف عام  ،2003ختمت

أن يغري طبيعة العالقة (أو التقليد) بني الدولة واملؤرخ.
متنوعة ،من الليربالية النسبية ،إىل السلطوية الشديدة ،لم يستطع
النظام الناشئ ْ
ُ
لقد شهد العقدان املاضيان (وقد جرى إعادة تعريف العراق من كونه دولة ّ -أمة ،باملعنى الكالسييك ،إىل أن يكون دولة متعددة

املعبرة عن هذه الهويات .ويتعدى األمر ،يف تقديري ،التنافس يف بناء الذاكرة الجمعية،
الهويات)
ً
رصاعا عىل رواية التاريخ بني النخب ّ
جزءا من الرصاع عىل السلطة ،يستصحب التاريخَ بالرضورة ،الذي لم ينفك عن السلطة /الدولة بعد.
إىل أن يكون ً

جزءا منه وال أزال
وإذا كان املجال ال يتسع ،يف هذه الخاتمة ،إليراد أمثلة دا ّلة عىل ذلك ،فسأكتفي بإيراد مثال واحدّ ،
قدمت ً

األدبيات العراقية تتعامل معها بوصفها "مأثرة وطنية كربى") من كونها
أعمل عليه ،عن تحول رواية ثورة العرشين (التي ما انفكت
ُ
فئويا" ،ال يرتبط ،بذات وطنية عامة ولم تنتجه هذه الذات.
املؤسس للحكم الوطني ،إىل أن تكون "منج ًزا ً
الحادث ّ

ألن ينمو عىل نحو مستقل ،ونقدي.
الفضاء الحر
ومن ثم ،ال يزال
عسريا أمام حقل الدراسات التاريخية يف العراق ْ
ً
ُ

أن هذا ال ينفي وجود العديد من األعمال الفردية التي تسعى يف هذا املسار .ولكن املهم هنا ،بالنسبة إيل ،أن ندرك أن
من امل َؤ َّكد ّ

رشك العالقة بالدولة ،بتنوعاتها املختلفة ،الذي وجد ُ
نفسه فيه ،ال يزال يمثل التحدي األسايس أمام هذا
حقل الدراسات التاريخية َ
ألن يضع منعطفًا نحو أفق آخر.
الحقلْ ،
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