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التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية

 ذاكرات طوائف لبنان، الخالفة، سايكس بيكو:دراسة مناذج

History, Memory, and Historiography: A Study of Sykes-Picot,
the Caliphate, and the Memory of Religious Denominations
in Lebanon
عى علميًّا قامئًا عىل
ً تنطلق هذه الدراســة من املقولة التي تشــدد عىل أوجه التمييز بني التاريخ كعلم (أي بوصفه مســ

 وال ســيام الذاكرة الجامعية التي تقوم عــى "تذكر" تضطلع بصريورته صور، والذاكرة التاريخية،)منهجيــة محددة بقواعد
فضل عن اختالط األزمنة
ً
، واختلطت فيها ألوان متعددة من العواطف واملشــاهد واملواقف،شــتّى تكونت عرب زمن تاريخي

 ويف أغلــب األحيان بغري وعي) ألهــداف "الهويــة" أو ألهداف أخرى، واســتثامرها (بوعــي أو بغــر وعيAnachronism

 الخطاب التاريخي عن: هي، وقدّمت الدراســة ثالثة مناذج من "التواريخ" الســائدة يف الخطاب التاريخي العــريب.جامعية
ول
ّ  ودرســت ســرورة التح، والخطابات التاريخية لطوائف لبنان، والخطاب التاريخي عن "الخالفة" وإلغائها، بيكو- ســايكس
. إىل ح ّد "أسطرته" يف الخطابات التاريخية السائدة، السيايس للحدث- األيديولوجي

. الطوائف، الذاكرة والتاريخ، لبنان، الخالفة، سايكس بيكو:كلامت مفتاحية

History as a science (that is as an academic endeavor based on a method defined by rules) differs from historical
memory, especially collective memory based on "recollection". The latter is a process that takes on various
images formed over historical time and which is tinged with various emotions, perspectives, and positions, as
well as anachronisms which are used (whether consciously or unconsciously, mostly the latter) for identity-based
aims or other collective aims. This paper presents three examples of "histories" prevalent in Arab historical
discourse: the historical discourse over Sykes-Picot; the historical discourse over the Caliphate and its abolition;
and the histories of the various religious confessional groups in Lebanon. The paper studies the process of
ideological-political transformation of events, which in some cases results in their mythologization, in prevailing
historical discourses.
Keywords: Sykes-Picot, Caliphate, Lebanon, Memory and History, Religious Group
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مقدمة
نوعي من التواريخ :تاريخ الذاكرة الجماعية ،وتاريخ
يميز املؤرخ الفرنيس جاك لوغوف  Jaques Le Goffيف كتابه الذاكرة والتاريخ بني ْ

املؤرخني (يقصد املؤرخني املحرتفني) .ويصف النوع األول بـاألسطرة أو باألسطورية ،ألنها مشوهة ،خالطة لألزمنة ،لكنه يعرتف ،مهما يكن
معرفيا
ومسارا
مطلبا
بأن هذه األسطرة أو التشويه حالة معيش  Vécueلزمن يتقاطع فيه املايض والحارضّ .أما تاريخ املؤرخني فرياه
من أم ٍرّ ،
ً
ً
ً

مصححا لتاريخ الذاكرة (أي إنه يف رأيه مصحح للتاريخ التقليدي املغلوط) .والتاريخ بهذا املعنى االحرتايف ييضء الذاكرة ويساعدها عىل تصحيح
ً
أخطائها وانحرافاتها(((.

لكن املشكلة الكامنة يف طبيعة العالقة ومداها بني الذاكرة والتاريخ ليست بهذه البساطة من مستويات الوعي حتى يحصل إدراك هذا
ّ

التمييز بفعل أو قرار إرادي فحسب .ففي أغلب األحيان تخرتق صور الذاكرة ومفرداتها ومصطلحاتها الخطاب التاريخي العلمي (وإن صدر
(بوعي) أن يفصل بني
أن الباحث املؤرخ ،رسعان ما يصطدم بمعوقات معرفية عندما يحاول
ٍ
هذا الخطاب عن مؤرخ شديد االحرتاف)؛ ذلك ّ

مستويني؛ مستوى البحث التاريخي الذي يتوخى "العلمية" و"املوضوعية" و"الحياد" من جهة ،ومستوى تعبريات الذاكرة الجماعية التي

ّ
أيضا يف السلوك واملواقف والرموز واللغة والتقاليد واألعراف وضغوطها
تتجل يف الرواية والثقافة الشفوية والعقلية والذهنية ،بل إنها تنجيل ً
واجتماعيا.
نفسيا
ً
ً

فاملؤرخ ابن زمنه وبيئته وثقافته (يف الحارض) وإن كان عمله الذهني  -بحسب مارك بلوخ  -هو الذهاب واإلياب الدائمني بني املايض

حدة اإلسقاطات املتبادلة بني األزمنة أو أن تتجنبها (أي أن نتجنب إسقاط ماضينا
أن هذه الحركة من شأنها أن تخفف من ّ
والحارض .صحيح ّ
وحمال الهموم ،واملثري للقلق واألسئلة .وعرب
عىل حارضنا ،أو أن
ّ
نتصور ماضينا بلغة حارضنا) ،ولكن يبقى الحارض ،نقطة التوازن أو نقطة االرتكازّ ،
تصور معلن أو مكتوم للمستقبل ،متفائل أو حذر أو يائس .واملايض ليس وثائق تتكلم وتنطق بذاتها فحسب،
هذا القلق يسائل املؤرخ ماضيه يف ّ
أيضا مشبعة بلغة الذاكرة ،فهي ُتستنطق و ُتستقرأ لتصبح معطيات مفيد ًة إلعادة بناء املايض ،بما يف ذلك مايض الذاكرة.
إن هذه الوثائق ً
بل ّ

ّ
وإبستمولوجيا ،إشكاليات العالقة املركبة بني الذاكرة والتاريخ ،مضيفًا بعد "النسيان" إىل هذه العالقة الثنائية،
فلسفيا
ولعل أبرز من أثار،
ً
ً
ٍ
ألنواع من االنحرافات املمكنة واملحتملة
ينبه املؤرخني
هو بول ريكور  Paul Ricoeurيف كتابه
ّ
املهم التاريخ ،الذاكرة ،النسيان .فاملؤلف ّ
"إن قلب املشكلة ،هو يف تعبئة الذاكرة من أجل خدمة السعي للهوية أو طلبها أو
للذاكرة .فتحت عنوان "الذاكرة املتالعب بها" ،يقول ريكورّ :

املطالبة بها .وينتج من ذلك انحرافات نعرف بعض أعراضها املقلقة :اإلفراط يف الذاكرة يف مكان ما ( )...يعني عمليات سوء استعمال للذاكرة (،)...

وهناك نقص يف الذاكرة يف مكان آخر ( ،)...يعني هناك سوء استعمال للنسيان ...إلخ"((( .والسبب يف ذلك ،يف رأي ريكور ،هو "هشاشة الذاكرة

املتالعب بها يف إشكالية الهوية"((( .هذه الهشاشة تضاف إىل الهشاشة املعرفية الناتجة من القرابة القائمة بني الخيال والذاكرة ،وال سيما عرب

رابط الشهادة الشفويةّ .
ويذكرنا ريكور بثالثة أسباب لهشاشة الهوية القائمة عىل الذاكرة ،هي:

مكون زمني للهوية عىل صلة بتقدير
ӵӵالعالقة الصعبة مع الزمان؛ وهذه صعوبة أولية تربر بالضبط اللجوء إىل الذاكرة ،بما هي عنرص ّ
الحارض وإسقاطه عىل املايض.

ӵӵمواجهة الغري الذي نشعر به كتهديد.
Jaques Le Goff, Histoire et mémoire (Paris: éditions Galimard, 1988), p. 194.
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ӵӵإرث العنف املؤسس ٍ
ٍ
ٍ
لبعض آخر املذلة.
لبعض املجد ،وتعني
ملجد أو ملذلة؛ فالحوادث تعني

معينة ،حملت
ً
تأسيسا عىل هذه املعطيات املفاهيمية ،يمكن أن نتدارس عد ًدا من الخربات التاريخية التي تم ّثلت بكتابات تاريخية ّ
ٍ
ٍ
ً
عبت عن نفسها بلغة الذاكرة والهويات ،واأليديولوجيات .فكانت هذه األيديولوجيات هي اللغة الغالبة عىل لغة فهم
تصورات
تاريخية ألحداث ّ
املصالح واملسارات التاريخية واملحددات األساسية يف صناعة التاريخ ،وال سيما التاريخ العاملي.
يمكن أن نختار يف هذه املداخلة املوضوعات التالية:
ӵӵسايكس  -بيكو يف الذاكرة التاريخية العربية.
ӵӵمسألة الخالفة وإلغاؤها بقرار أتاتورك.

ӵӵالذاكرة التاريخية الجماعية لطوائف لبنان.

سايكس  -بيكو
هي عبارة عن محادثات جرت عام  1916بني مندوب بريطانيا سايكس  ،Sykesومندوب فرنسا بيكو  ،Picotومندوب روسيا سازانوف

 ،Sergei Sazonovللتباحث يف مصري بعض أرايض الدولة العثمانية وطريقة اقتسامها بصيغة "مناطق نفوذ" ،حيث يكون لروسيا منطقة نفوذ
يف إسطنبول والدردنيل والبوسفور وبعض أقسام من األناضول ،ولربيطانيا نفوذ يف القسم الجنويب من سورية ،ولفرنسا نفوذ يف القسم الشمايل

والساحيلّ .أما فلسطني ،فتكون تحت إدارة دولية.

بريطانيا من سيناريوهات الحرب كأحد
فرنسيا -
أن محادثات سايكس  -بيكو بعد انسحاب روسيا من الحرب ،بقيت سيناريو
الخالصة ّ
ً
ً

أن موازين القوى العسكرية بني الدولتني وجغرافيا االحتالالت
أن هذا السيناريو لم َيج ِر تطبيقه بعد الحرب ك ّل ًيا؛ ذلك ّ
مشاريع مناطق النفوذ ،إال ّ

تم توزيع االنتدابات عىل دول ناشئة،
واقعا
ً
جديدا ّ
العسكرية هي التي أوجدت ً
حدد معالم التقسيم الذي جرى يف مؤتمر سان ريمو عام 1920؛ إذ ّ
ُ
أن خريطة سايكس  -بيكو
وك ّرس هذا التقسيم الحقًا بصيغة تأسيس هويات وطنية أي جنسيات يف معاهدة لوزان (عام  .)1923وعىل الرغم من ّ
فإن خربها كـ "مؤامرة" استدخل كحدث تاريخي مصريي يف ميثولوجيا الذاكرة التاريخية العربية لألمة ،بوصفه لحظة انكسار لألمة،
طبقّ ،
لم ُت ّ
ولحظة تجزئة وتفتيت ،ولحظة هزيمة وإفشال ملرشوع الوحدة العربية .وإذ ال تزال الزمة سايكس  -بيكو ،تتكرر يف الخطاب القومي العريب،
وكأنها لعنة أبدية نزلت باألمة ،تلغي هذه الالزمة تفاصيل التاريخ ومراحله وتحوالته وانعطافاته وما استجد وما استحدث خالل قرن من الزمن

العاملي العريب واإلسالمي ،ومن مسارات داخلية يف اإلدارات واالقتصاديات ونشوء النخب
من تأسيس دول وكيانات وطنية ودول  -أمم يف
ْ

واألجيال وتجددها.

ننىس ً
محطات ّ
ّ
ّ
أيضا
محطة من
أول معاهدة "لوزان" التي هي
تشكل النظام العاملي الجديد الذي دشنته "عصبة األمم" ،والتي هي ً

املحطة التأسيسية لدول املرشق العريب الناشئة عىل مبدأ "الهويات الوطنية"  ،Principe des nationalitésبل ننىس معاهدة "سيفر" Sèvres

جسدته قرارات سان ريمو.
التي ألغى أتاتورك مضمونها التقسيمي املتعلق برتكيا ،يف حني بقي املضمون الذي يتع ّلق بتقسيم املرشق العريب والذي ّ

ويستعاض منها بذاكرة وهمية ،تضطلع فيها أسطورة سايكس
نس "الذي" صنع التاريخ الفعيل؛ أي العوامل واملحددات الفعليةُ ،
بكلمة ُي َ
ٍ
ٍ
ً
مهد ًدا بمزيد من التجزئة والتقسيم.
ماضيا كمأساة ،ونرتقب له
لتاريخ نعيشه حارضًا كمواطنني يف دول ،ونعيشه
املحدد
 بيكو بالدورمستقبل ّ
ّ
ً
فكلما مر مجتمع عريب ما ٍ
بأزمة سياسية أو برصاع داخيل ،أو ٍ
عنرصا مهد ًدا بالعودة إىل سايكس  -بيكو
حرب أهلية ،يلوح شبح التدخل األجنبي
ً
ّ

كمرجعية تقسيم وإعادة تقسيم.

15

العدد 4

متـوز  /يوليـو 2016

هذا ما الحظناه ونالحظه يف كثري من األدبيات املرشقية التاريخية والسياسية؛ يف الخطاب التاريخي ،ويف الخطاب السيايس ويف الخطاب

اإلعالمي ،وحتى يف اللغة املحكية يف املجالس.

لكن أبرز ما ُينىس يف الوعي التاريخي العريب املرشقي سؤال املقارنة بني مصري سيفر املعاهدة القاضية باستسالم تركيا وتقسيمها ،ومصري
بريطانيا لم َ
يحظ بالتطبيق.
فرنسيا -
سايكس  -بيكو ،وهي ال تعدو أن تكون محادثات وسيناريو
ً
ً
ً
مقاومة تركية بقيادة مصطفى كمال
إن
يكمن الجواب يف رضورة إعادة النظر يف تاريخ هذه املرحلة ،والبحث عن فرضية تاريخية تقول ّ

ً
ً
ً
نصت عليها محادثات
عربية
مقاومة
وإن
نجحت يف إسقاط سيفرّ ،
منقوصة أو متعرث ًة ألسباب عديدة ،فشلت يف إسقاط قرارات التقسيم سواء ّ
سايكس  -بيكو أو كانت قرارات سان ريمو يف مؤتمر الصلح بني الحلفاء.

فعليا إىل جنسية  ،Nationalitéويف ظل دستور وعالقات
هكذا يعيش القومي العريب يف الواقع مفاعيل لوزان يف دولته القُطرية،
ً
انتماء ً

دولية ،وقانون دويل ،يف حني ّ
أرشيفيا اسمه سايكس  -بيكو.
يظل ينعى يف ذاكرته حدثًا
ً

وهنا تجوز املقارنة ،أو التشبيه ،بني صورة حدث إلغاء الخالفة يف الذاكرة اإلسالمية العربية املعارصة وصورة سايكس  -بيكو يف الذاكرة

ومكررة لحدث يأىب أن يتحرك يف سياق
مجمدة
ونرجح ّ
القومية العربية املعارصةّ .
أن ما يجمع بينهما هو ذاكرة تاريخية أسطورية خالطة لألزمنةّ ،
ّ
ً
أشواطا يف تطورها ،وإن كان مطلب
تاريخي ،تجاوزته األزمنة .يف تركيا حصل التجاوز يف دولة /أمة ،ويف العالم العريب يف بناء دول وطنية ،قطعت
إمكانات
(أي رشوط تحققه)،
الوحدة العربية يف دولة /أمة ،أو يف اتحاد فدرايل ،أو كونفدرايل،
ُ
مرشوعا ،فهو مرشوع مستقبيل ّ
تحدد رشوطه ْ
ً
الحارض والواقع ومخططات املستقبل ،وليس الذاكرة التاريخية لجغرافية سايكس  -بيكو أو لذكرى خالفة وهمية لم تكن موجودة يف الواقع.

إلغاء الخالفة
ّ
وتأسيسيا عىل طريق إنشاء الجمهورية الرتكية الحديثة ،ولكنه يف
كبريا
شكل حدث إلغاء الخالفة عىل يد أتاتورك يف حينه حدثًا
ً
مصرييا ً
ً

املقابل ّ
أن "الفاجعة بمصابها" لم ُتصب الجماهري املسلمة القريبة
لكن املفارقة ّ
شكل ً
نوعا من فاجعة لقطاع من الجماهري اإلسالمية الواسعةّ ،

جغرافيا من الحدث أو املعنية به مبارش ًة (أي األتراك) ،بل أصابت الجماهري املسلمة يف الهند.
ً

ثمة حنني من ُبعد وتوق إىل مخ ّلص يأيت من أسطورة إمرباطورية إسالمية
ً
طبعا ،للمفارقة أسبابها هنا وهناك .ففي اإلسالم الهنديّ ،

أن اإلسالم الرتيك يشهد باستسالم خليفة للغرب يقبل بمعاهدة مذ ّلة هي معاهدة سيفر
تم ّثلت بفتوحات ومواجهات كربى مع الغرب ،يف حني ّ
ليحوله إىل نواة حركة تحرر وطني فاعلة وظافرة
القاضية بتقسيم تركيا ،كما يشهد بنهوض قائد جديد يرفض سيفر ويجمع فلول الجيش الرتيك ّ

هو مصطفى كمال.

ّأما اإلسالم العريب ،فكان "بني بني" ،أو "يف منزلة بني املنزلتني"؛ فهو إعجاب بالغازي الجديد (أي بمصطفى كمال) ،ونزوع إىل التمثل
قوميا (صورته ً
مثل عند عبد الرحمن الشهبندر أحد قياديي الثورة السورية آنذاك) ،وعند بعض اإلسالميني
به يف صورتني عند القومينيً ،
قائدا ً

(رشيد رضا ً
مرشحا لخالفة إسالمية جديدة لوال "انحرافه" نحو العلمانية(((.
مثل)
ً

ثمة سعي لدى بعض الحكام (امللك فؤاد يف مرص ،وامللك عبد العزيز آل سعود يف السعودية)
إىل جانب هذا اإلعجاب العريب امللتبسّ ،

ألن رشوطها التاريخية غري
الستثمار الفراغ السيايس والرمزي الذي تركه إلغاء الخالفةّ .أما علماء األزهر فيؤجلون القضية (أي تنصيب خليفة)ّ ،

أيضا موقف رشيد رضا تجاه مؤتمر الخالفة (.)1926
متوافرة ،وكان هذا ً
4

لالستزادة يف هذا الشأن ،انظر :وجيه كوثراين ،الدولة والخالفة يف الخطاب العريب إبان الثورة الكمالية يف تركيا (بريوت :دار الطليعة ،)1996 ،ص .40 - 5
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خطابي أحدهما تريك واآلخر عريب .فالخطاب األول ،وهو
ثمة حدث آخر له عالقة بإلغاء الخالفة أو التمهيد لهذا اإللغاء ،ونعني به إنتاج
ْ
ّ

الخطاب الرتيك ،تم ّثل بوثيقة التفريق بني السلطنة والخالفة املعروفة بوثيقة أنقرة ،وهي بعنوان "الخالفة وسلطة األمة" (عام  ،)1922وهو

معرفيا ،ومن زاوية علم أصول الفقه والتاريخ اإلسالمي ومعطيات التاريخ اإلسالمي(((.
يمهد لإللغاء ويؤسس له
الخطاب الذي ّ
ً

ّأما الخطاب الثاين ،وهو الخطاب العريب ،فقد تم ّثل بكتاب عيل عبد الرازق اإلسالم وأصول الحكم (عام  ،)1925وهو أشبه باستعادة

مرجعا الستنباط أنظمة
ملفاهيم الوثيقة الرتكية التي كانت قد ُترجمت إىل العربية عام  ،1924ويربر عبد الرازق عربها دعوته العتماد علم السياسة
ً

حكمً ،
بدل من فقه الخالفة وأحكامه.

تم ترسيخ الجمهورية والعلمانية يف تركيا ،واستدخال وثيقة أنقرة ومفاعيلها يف الثقافة الدستورية
فرتكياّ ،
يعرف املؤرخون ما جرى بعد ذلكً .

ويهان الرجل ،سواء من األزهر أو من امللك ،بل حتى من سعد زغلول رئيس حزب الوفد.
الرتكية الحديثة.
وعربياُ ،يزدرى كالم عبد الرازق ُ
ً

التعث العريب يف
املهم أن ُيتابع املؤرخ العريب دراسة املسارين ،مسار النجاح الرتيك يف تأسيس جمهورية مدنية (دولة مدنية) ،ومسار ّ
من ّ

تأسيس هذه الدولة .ويف هذا السياق من املُجدي طرح السؤال التايل :ملاذا ُيكرر الخطاب العريب اإلسالمي الزمة الخالفة يف ّ
كل مناسبة يدور

الحديث فيها عن السلطنة العثمانية ونهايتها ،أو يف ّ
كل مناسبة يجري فيها الحديث عن االستعمار الغريب ومشاريع االقتسام والتجزئة؟ وملاذا
ال نالحظ الظاهرة نفسها يف الخطاب الرتيك اإلسالمي؟

ً
وأن أمر
أن السلطنة العثمانية لم تكن
ثم تغ ّلب السالجقة يف الرشقّ ،
خالفةّ ،
الجوابّ ،
وأن أمر الخالفة انتهى مع تغ ّلب البويهينيّ ،

وأن أمر تنازل آخر خليفة عبايس عاش يف كنف املماليك
السلطنة ،أو الدولة السلطانية وتعددها يف العالم اإلسالمي ،أضحى أقوى وأمكنّ ،

اختعت يف القرن الثامن عرش((( ،بعد أن بان ضعف السلطنة وانكرست شوكتها وهيبتها ،فالتجأ السالطني إىل
للسلطان سليم قصة ُمقحمة ُ
اللقب الديني ،وقد كانت ألقاب "سلطان السالطني" و"ملك امللوك" و"شاه الشاهات" أكرب من لقب "خليفة" ،ولها األولوية يف التعداد الربوتويك.

وبعد ،ملاذا ّ
رصا عىل تكرار مصطلحي "الخليفة" و"الخالفة" حتى اليوم؟ لحارض متوتر وملستقبل متخيل،
ُ
ظل الخطاب العريب اإلسالمي ُم ًّ
وم ٍ
ٍ
ومعوض عن عناء
ومع ٍّز النفس بحالوة السلطة والسلطان،
أن
ٌ
وملاض مفرتض؟ أعتقد ّ
تكرارا للمفردة ٌ
غن عن تعب البحثُ ،
مريح للعقل ُ
ً

ٍّ
ومغذ ملرشوع سلطوي يستقوي بالدين والعاطفة الدينية .لقد اخرتعت الحزبية اإلسالمية املعارصة هذه الدعوة ،فحملها الخطاب
التخطيط،

تكرارا وتردا ًدا ً
ً
وحاشية بعد حاشية ،فكأنها "الحقائق األبدية" ،لكنها حقائق تغلق باب التاريخ ،باب اكتشاف
ونصا بعد نص
جيل بعد جيلً ،
ً
املايض وباب تغيري الحارض نحو املستقبل.

5

انظر نص الوثيقة ً
كامل يف :كوثراين ،ص.248 - 215

املرتوي ألنه ال يمكن التسليم به واألصول التاريخية خالية
"إن هذا القول عىل شهرته ليس بالقول املريض عند املحقق
6
يبحث أسد رستم يف حقيقة هذه القصة فيقولّ :
ّ
منه .راجعنا الجزء األخري من كتاب بدائع الزهور يف وقائع الدهور ملحمد بن إياس املتويف حوايل سنة 1523م .وقرأنا فيه أخبار واقعة مرج دابق ،واحتالل حلب ودمشق وغزة،
ذكرا للخالفة فيه وال لتخيل املتوكل عنها .ولم يكن ابن
وواقعة الريدانية ،ودخول العثمانيني القاهرة وخروجهم منها ،ورجوعهم ظافرين للقسطنطينية .قرأنا هذا ك ّله ولم نجد ً
ّإياس ممن يعتنف األمور فيأتيها بغري علم وال ممن يغفل عن الحوادث وال سيما إذا كانت ذات شأن .فإنك لو قرأت ما كتبه من أخبار سنة  1516و 1517عن السلطان سليم
وعن عالقته باملتوكل عىل الله ،ظننت أنه كان يتعقب خطواتهما ويسأل عنهما ّ
كل وارد وصادر .تراه يذكر ما تحادثا به يف حلب بعد معركة مرج دابق ،وما دار بينهما يف القاهرة
بشأن ابن العداس ،وبشأن زوجة السلطان طومان باي ،وبشأن القايض شمس الدين وحيش .وتراه يصف خروج الخليفة من مرص وذهابه إىل القسطنطينية ووصوله إليها
كل هذا وال تجد شي ًئا يف ّ
ويدون األدعية التي ُتليت للسلطان سليم يف جوامع سورية قبل فتح مرص واألدعية التي ُتليت يف مرص بعد فتحها .تقرأ ّ
تخل املتوكل
وسكناه فيهاّ ،
عىل الله عن الخالفة .وليس يف مجموعة فريدون الرتكية  -وفيها رواية شاهدي عيان  -وال يف كتاب السلطان سليم نفسه إىل ابنه سلمان بتاريخ كانون الثاين  1517م ،وال يف ما
كتبه شاه رشوان الشيخ إبراهيم ومظفر شاه الثاين  -وكالهما معارص لهذه الحوادث  -ما يؤيد رأي مؤرخي اليوم يف هذا القبيل" .انظر :أسد رستم "السلطان سليم والخالفة"،
يف :آراء وأبحاث (بريوت :منشورات الجامعة اللبنانية ،)1967 ،ص .17 - 16
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ذاكرات الطوائف اللبنانية يف التأريخ لـ "مايض لبنان"

(((

ُيعنى هذا الجانب من الدراسة بدعوة كمال الصليبي إىل تصحيح هذه الذاكرات (ما لها وما عليها) وبكيفية تصحيحها.

صورا من الذاكرة الجماعية املارونية يف استذكار تاريخ اإلمارة املعنية يف لبنان ليصل إىل دحضها عرب االشتغال
لقد طرح كمال الصليبي ً
بالوثائق واملصادر ،من ذلك ً
مثل أنه:
ӵӵيدحض قصة آل معن وقدومهم إىل الشوف كما يرويها طنوس الشدياق" :ليس هناك يف التواريخ ما يثبت هذه القصة ،بل هناك يف
مما يشري إىل أنها محاولة متأخرة لفهم أصل اإلمارة املعنية يف الشوف"((( (مصادره يف نقد رواية
القصة ذاتها أخطاء تاريخية واضحةّ ،

الشدياق :صالح بن يحيى التنوخي يف النصف األول من القرن الخامس عرش ،وابن سباط الفقيه يف الربع األول من القرن السادس
عرش ،حيث ال إشار َة إىل هذه القصة).

ترب َيا يف كنف آل الخازن .يقول:
ӵӵيدحض قصة لجوء فخر الدين وشقيقه األصغر يونس بعد وفاة والدهما قرقماز إىل كرسوان حيث ّ
"ليس هناك ذكر لهذه القصة يف 'تاريخ األمري فخر الدين املعني' للخالدي الصفدي الذي عارص فخر الدين وعمل يف خدمته ،وال يف

تاريخ املحبي الدمشقي املتوىف عام .((("1699
ً
ذكر لقصة لجوء فخر الدين وشقيقه إىل كرسوان عند آل الخازن ،ال يف تاريخ الدويهي تاريخ األزمنة
إضافة إىل ذلك ،ال َ
(بريوت 1951 ،ص  ،)285 - 284وكذلك ال ذكر لهذه القصة يف كتاب األمري حيدر الشهايب ّ
املتوف يف عام .((1(1835
يقول كمال الصليبيّ :
"لعل ّأول من روى قصة لجوء األمريين فخر الدين ويونس إىل كرسوان هو الشيخ شيبان الخازن املتوىف عام .1850

الست التي تلت وفاة والدهما"(.((1
وقد انتقد هذا املؤرخ البطريرك الدويهي ألنه لم يذكر ماذا حدث لألخوين املعنيني يف السنوات
ّ

خبأ الولدين يف ب ّلونة ،وهذه القصة يستعيدها
يرى الصليبي ّ
أن الشدياق تب ّنى هذه القصة وأضاف إليها اسم الحاج كيوان املاروين الذي ّ

أيضا عيىس إسكندر املعلوف املتوىف سنة  .1956ويف رواية املعلوف بعض اإلضافات إىل القصة ،أهمها اجتهاده يف تعريف الحاج كيوان.
ً

ويخلص الصليبي إىل القول" :هكذا تروي تواريخنا التقليدية قصة لجوء فخر الدين وأخيه يونس إىل كرسوان وتربيتهما يف كنف آل
الخازنّ .
وأقل ما يقال عن صحة هذه القصة أنها غري ثابتة .واملرجح أنها محاولة متأخرة يرجع تاريخها إىل أبعد من أواخر القرن الثامن عرش
عام"(.((1
لتفسري أساس العالقة بني األمري فخر الدين وآل الخازن وعطف األمري عىل املوارنة بشكل ّ

ّأما يف ما يتعلق بحكم فخر الدين للبالد" ،أي سلطته" ،فال يراه ذا طبيعة واحدة .يسأل :ما هي السيطرة التي كانت لفخر الدين عىل

مختلف املناطق التي دخلت تحت حكمه؟ وهل كانت هذه السيطرة من نوع واحد يف جميع هذه املناطق؟ ويجيب" :كان فخر الدين من الناحية
أن مكانته الحقيقية يف املناطق الدرزية وكرسوان كانت تختلف
الرسمية،
ملتزما لجباية الرضائب ،ال غري ،يف جميع املناطق التي سيطر عليهاّ .إل ّ
ً
كثريا عنها يف املناطق األخرى .ففي الشوف كان لفخر الدين حكم تقليدي موروث مستقل تمام االستقالل عن االلتزام الرسمي املرتبط بالدولة.
ً

مما سبق أن قدمته يف محارضة عن كمال الصليبي ،يف ندوة تكريمية للمؤرخ بالجامعة األمريكية يف بريوت ،يف  2أيار /مايو  .2012انظر:
7
أستعيد يف هذا القسم ً
جزءا ّ
وجيه كوثراين ،إشكالية الدولة والطائفة واملنهج يف كتابات تاريخية لبنانية :من لبنان امللجأ إىل "بيوت العناكب" (املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة/
بريوت.)2014 ،
8

كمال الصليبي" ،فخر الدين الثاين والفكرة اللبنانية" يف :أبعاد القومية اللبنانية :محارضات جامعة الروح القدس (لبنان :الكسليك ،)1970 ،ص .88

10

الغرر الحسان يف تواريخ حوادث الزمان (القاهرة :د .ن ،)1900 ،ص .619

12

املرجع نفسه ،ص .95 - 94

9

11

املرجع نفسه.

الصليبي" ،فخر الدين الثاين ،"..ص .92 - 91
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ٌ
ً
زعامة شخصية معرتف بها عىل الدروز
إضافة إىل االلتزام -
ويف املناطق الدرزية األخرى حيث لم يكن للمعنيني حكم موروث كان لفخر الدين -
ّ
مما
"القيسية" ،وهي كذلك زعامة من النوع التقليدي
املحل الخارج عن سلطة الدولة .وكان لفخر الدين يف كرسوان تبعية تلقائية بني املوارنةّ ،

ً
ً
ً
"أما خارج املناطق الدرزية واملارونية ،فكانت سيطرة فخر الدين مجرد
خاصة
مكانة
أيضا
جعل له يف هذه املنطقة ً
مستقلة عن الدولة" ،ويضيفّ :
التزام من الدولة تدعمه قوة األمري العسكرية"(.((1

أن هذا التوصيف للواقع ،من خالل القراءة الدقيقة واملقارنة بني املصادر ،ال يمنع كمال الصليبي من إعادة األهمية إىل "فكرة فخر
عىل ّ
ِ
ثم َنمت مع نمو لبنان
الدين" ،ولكن كـ "أسطورة"  Mytheلها دورها يف أسطرة
ّ
التكون التاريخي ل ُلبنان الحديث" :بدأت هذه األسطورة صغري ًة ّ
(((1
حتى أصبح فخر الدين يف نظر اللبنانيني اليوم رائد االستقالل اللبناين ورمز الوحدة الوطنية" .
أن هذه األسطورة ال
لكن ما يسكت عنه هذا االستنتاج الذي يتوصل إليه كمال الصليبي يف مقالته "فخر الدين والفكرة اللبنانية" ،هو ّ

ُيجمع حولها اللبنانيون كصورة وطنية جامعة ،أو كتاريخ وطني جامع ،أي كذاكرة جماعية وطنية .وهذا ما يقود إىل البحث يف املسألة الثانية التي
يتصور اللبنانيون ماضيهم؟
أرشنا إليها :فـكيف
ّ

صورا من تواريخ الطوائف اللبنانية ،تتناول أصولها ومواقع سكنها وأدوارها
هذا ما يحاول كمال الصليبي أن يجيب عنه؛ إذ يستعيد ً
ورصاعاتها السياسيةً ،
ً
ً
توليفية تختزل ما كان قد
لوحة
يقدم
ونبذا مخترص ًة من خصائصها املذهبية والعقيدية( .((1وهو يف تناوله لهذه الصور ّ

ووسعه يف كتاباته السابقة املتخصصة ،أي منطلق تاريخ لبنان الذي ّركز فيه عىل معطيات التاريخ الوسيط (اإلسالمي) ،وتاريخ لبنان
بحث فيه ّ
ً
استكمال لهذا املبحث،
نقدمه
أهم ما يف هذا الكتاب ،بالنسبة إىل سياق ما ّ
الحديث ،ومقاالت أخرى متخصصة بنقد املؤرخني املوارنة .ولعل ّ

متم ّثل بالفصول التالية:

التصور األسطوري  -األيديولوجي ،ومعطيات الواقع التاريخي.
املتصورة ،إذ يستعيد نقده للتصور املسيحي املاروين لإلمارة ،فيميز بني
ӵӵاإلمارة
ّ
ّ
نقدا لنظرية األب المنس  Henri Lammensالتي تقول بالجبل  -امللجأ.
ӵӵالوطن امللجأ ،ذلك أنه يمارس ً
َ
خصوصية مميز ًة له من بقية املناطق العربية.
أن ال
ӵӵلبنان العثماين :ما خصوصيته؟ فهو يرى ْ

أيضا لدى بعض املؤرخني املوارنة يف مرحلة االنتداب واالستقالل ،وهي تقول باألصولية الفينيقية
ӵӵانبعاث فينيقيا ،النظرية التي برزت ً
ً
ِل ُلبنان ،وقد تناولها كمال الصليبي بالنقد ألنها تقطع مع املرحلة اإلسالمية ْ
مفتعل وغري تاريخي.
قط ًعا
سيسمى "امليثاق
ӵӵالتجربة والخطأ ،حيث يربز دور نخب مسيحية وإسالمية ُ -سنية معتدلة اقرتبت بعضها من بعض لتنشئ ما
ّ
جراء اخرتاق الطائفيات والعشائريات واملحسوبيات ،فكان
الوطني" الذي ما لبثت تجربته أن وقعت يف أخطاء التطرف والشطط من ّ
الخلل والتفاوت يف التطور االقتصادي واالجتماعي الذي أوصل إىل سنة .1975

يقدم الصليبي ً
رؤية لكيفية
ويختم كمال الصليبي كتابه بفصلني" :الحرب عىل تاريخ لبنان" و"البيت واملنازل الكثرية" .ويف هذين الفصلني ّ

النظر إىل تاريخ لبنان .ويتلخص هذا املنظور بالنقاط التالية:

ӵӵال يمكن لطائفة أن تفرض نظرتها ،أي ذاكرتها الخاصة إىل تاريخ لبنان عىل الطوائف األخرى .وتستعرض هذه النقطة ثالث تجارب
طائفية فشلت يف كتابة تاريخ مدريس.
13
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كتابا بعنوان تاريخ سورية
معا ً
ӵӵتجربة إسالمية ُسنية قام بها أستاذان من كلية املقاصد هما زيك النقاش وعمر فروخ سنة 1935؛ إذ أ ّلفا ً
ولبنان املصور ،جرت فيه تعرية لبنان من ّ
كل تاريخية خاصة به خارج اإلطار العريب  -السوري.

ӵӵتجربة مسيحية قام بها أستاذان هما أسد رستم وفؤاد أفرام البستاين سنة  ،1937فنرشا كتاب تاريخ لبنان املوجز ،وهو بحسب قول
كمال الصليبي "مؤ َّلف بالغ بالتشديد عىل الطابع الخاص ِل ُلبنان ،حتى أنه لم يكن هنالك مسلم واحد مستعد للقبول به"(.((1

ӵӵتجربة درزية متأخرة جرت يف غضون الحرب األهلية يف لبنان (يف الثمانينيات من القرن املايض) ،حيث اع ُتمد "يف مدارس الشوف
الرسد الدرزي الجديد لتاريخ لبنان ،وحيث أجريت تعديالت يف منهاج الدراسة تتفق مع الروحية السياسية للجماعة الدرزية"( ،((1وكان

ذلك يف إثر تحطيم تمثال األمري فخر الدين املعني يف بعقلني سنة  ،1983كر ّدة ٍ
فعل عىل "التمجيد املسيحي" له(.((1

بد من حملة تنظيف عامة يف بيوت العناكب املنسوجة داخل البنى الطائفية واملذهبية املختلفة
ويخلص كمال الصليبي إىل القول إنه ال ّ

يف البالد إلزالة جميع األحكام املسبقة واألحكام املسبقة املضادة املتعلقة بمايض لبنان ومايض العرب .ويقصد بـ "التنظيف" هنا ،نقد النظريات

قدمتها الطوائف اللبنانية ،سواء كان ذلك من وجهة نظر القومية العربية الدمجية ،أو من وجهة نظر القومية اللبنانية التي تسعى
املختلفة التي ّ
نحو الخصوصية؛ من خالل البحث يف الفينيقية أو اإلمارة أو يف نظرية امللجأ.

خالصة موقف كمال الصليبي من التاريخ وعالقته بالحارض واملستقبل أ ّنه ال يمكن بناء دولة  -وطن عىل تاريخ سيايس مخت َل ٍف فيه؛ فال

بد من اإلقرار بهذا االختالف واالعرتاف به عىل قاعدة البحث التاريخي املوصل إىل حقائق تاريخية ،وإن تكن هذه الحقائق ال تحمل معاين
ّ
الوحدة الوطنية ،وهي ال تحملها ً
بناء عليه ،يطرح الصليبي عىل اللبنانيني  -كجماعة سياسية  -املهمة التالية" :عليهم أن يعرفوا بدقة
أصلً .
من هم وما ارتباطهم بالعالم املحيط بهم .لهذا عليهم أن يعرفوا بدقة ملاذا هم لبنانيون وكيف أصبحوا لبنانيني ،وهم لم يكونوا يف األصل ّإل

ً
وبغض النظر عن الطريقة التي سيصلح بها
مجموعة من الطوائف املتفرقة صودف تواجدها يف بقعة واحدة من األرض .وإن لم يفعلوا ذلك -
ّ
مجموعة من العشائر البدائية املتنافرة ً
ً
ً
روحية دون أن يكون
أصلُ ،تسمي نفسها عائالت
الشجار الحايل يف لبنان  -فإنهم سيستمرون يف البقاء
لها بالرضورة أية عالقة بالروحانيات"(.((1

مناقشة كامل الصليبي :من يصحح تاريخ لبنان؟ وما رشوط ذلك عندما
يختلط التاريخ بالذاكرة؟
لعل السؤال الذي جرى إغفاله ،أو السؤال املسكوت عنه يف هذا املرشوع الراهن هو التايل :ما هي رشوط "الحارض" التي ّ
ّ
تمكن من

تصحيح األحكام املسبقة للوصول إىل املعرفة الدقيقة (الصحيحة) ،أي "العلمية" ،والتي يطلبها املؤرخ كمال الصليبي من "اللبنانيني"؟ هل

يطلبها منهم كـ "طوائف" أو كأفراد ومواطنني ،أو كمؤرخني من أهل االختصاص؟ ويف الحالة األخرية ،ما العمل إذا اختلفت املدارس واملناهج
واملفاهيم ما بني املؤرخني أنفسهم؟

16
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أيضا إىل املحاوالت التي يشري إليها كمال الصليبي املحاوالت التي جرت بعد الطائف (إقرار وثيقة  .)1990األوىل عندما كان منري أبو
 18املرجع نفسه ،ص  .251ونضيف ً
أن وزير الرتبية عبد الرحيم مراد أوقف العمل بالكتب التي ُأنجزت
رئيسا للمركز الرتبوي يف لبنان ،وقد أنجزت املحاولة ً
بعضا من املخطط الذي اقرتحته اللجنة ،غري ّ
عسيل ً
ً
ً
كامل لكتب التاريخ يف املراحل الثالث :االبتدائية واملتوسطة
مخططا
بحجة مساس بعضها بـ "عروبة لبنان" ،والثانية يف عهد وزارة حسن منيمنة ،حني أنجزت اللجنة
ضد احتالل
أن املرشوع ّ
تعث ً
أيضا بسبب احتجاجات أصوات حزبية مسيحية عىل حرص املقاومة يف املقاومة الوطنية ّ
والثانوية .هذا املخطط ال نعرف مصريه ،لكن ما نعرفه ّ
إرسائيل واستبعاد "مقاومات أخرى" من التدريس.
19
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دراســات

التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية

لنحاول اإلجابة عن هذا السؤال ّ
املركب بتفحص املوضوع من زاويتني؛ إحداهما زاوية املؤرخ املحرتف (املتخصص) ،وهذا األمر ينطبق عىل

أخريا تعميمها والنصح بها؟ ّأما الزاوية األخرى ،فهي زاوية الثقافة التاريخية
توصل كمال الصليبي إىل هذه املعرفة التي يو ّد ً
املؤرخ نفسه .فكيف ّ

تعرف "الطائفة" تاريخها
يعرف املواطن ماضيه من موقع املواطنية يف دولة  -وطن (دولة مواطنني) ،وأن ّ
العامة .ويف هذه الحالة ،ما الفارق يف أن ّ

وبأي صفة؟ بصفتها "الدينية" أو بصفتها "السياسية" ،إن جاز التعبري؟ ويف الحالتني عرب "ذاكرتها الجماعية"؟
موحدة"ّ ،
"كجماعة ّ
من زاوية املؤرخ املحرتف :كمال الصليبي بني التاريخ التجريبي (اإلمربيقي) والتاريخ املفهومي

واضح من خالل متابعته الدقيقة للمؤرخني اللبنانيني ،وال سيما املؤرخني املوارنة ،وتدقيقه يف رواياتهم ،ومقارنة بعضها ببعض ،ونقدها من

أن كمال الصليبي ينتمي إىل املدرسة الوضعانية التجريبية
البعد ،واملعقولية أو عدمهاّ ،
زاوية الزيادة أو النقصان ،األقدمية أو اإلضافة ،والقرب أو ُ

لكن "الحقيقة" يف هذه الحال
كم من الوثائق ،أي املصادر األوىل وحدهاّ .
يف التأريخ ،وهي املدرسة التي تجعل "الحقيقة" تنطق من خالل نقد ٍّ
ّ
ً
وبتوس ٍع يف املعلومات ال ينتهي .ومن هنا نفهم طول مسار املعرفة التاريخية التجريبية عند كمال
مرهونة بجهد اكتشاف مزيد من املصادر،
تظل
ّ
ِ
إن معلوماته
فلما توسعت معلومايت ( ،((2(")...أي ّ
الصليبي عندما يقول يف شأن التاريخ ل ُلبنان" :كنت يف السابق ..أتبع غريي يف االعتقاد (ّ )...
توسعت من خالل االطالع عىل املصادر األوىل (الوثائق) ،فأين يقع اإلشكال املعريف عند كمال الصليبي أو "يتموضع"؟
الكمي يف الوثائق ومعلوماتها حني كتابة أطروحته الشهرية عن املتوسط،
كان فرنان بروديل  Fernand Braudelقد واجه مشكلة التوسع ّ

أن االشتغال بها يقتيض عرشين
كم كبري من املصادر  Les Sourcesالتي جمعها من أرشيفات البلدان املتوسطية ،كما وجد ّ
إذ وجد نفسه أمام ٍّ
عمرا من حياته ،أو عرشين مؤرخً ا من أمثاله .فكيف ّ
حل بروديل هذا اإلشكال؟
ً
البعد الثاين،
لقد فعل ذلك من خالل ما يمكن أن ّ
نسميه "ثقافة املفاهيم" التي تساعد عىل رسم اإلطار النظري للموضوع ،أي إنه أدخل ُ

رواد املدرسة التاريخية الفرنسية الجديدة التي تجاوزت املدرسة التاريخية
البعد املفهومي يف املمارسة التأريخية .وال غرابة يف ذلك ،فهو من ّ
ُ
جسورا ما بني االقتصاد وعلم
جسورا عابر ًة ما بني األنظمة املعرفية لعلوم اإلنسان واملجتمع .فقد بنى بروديل
التجريبية املنهجية ،ببنائها
ً
ً
االجتماع والفلسفة والسياسة واإلثنولوجيا والتاريخ الحضاري العاملي املقارن ،فأدخل مفهوم التأريخ للمدى الطويل ،ومفهوم نسبية رسعة

وميز بني الزمن الجغرايف شبه الثابت (عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية) والزمن االجتماعي البطيء الوقع
األزمنة التاريخية بتأثري نظرية النسبيةّ ،

السطح (التاريخ الحديث)؛ فكانت النتيجة إجراء تلك املصالحة اإلبستمولوجية بني بنيوية اإلثنولوجيني لدى
والزمن السيايس املتسارع عىل ّ

ليفي سرتاوس  ،Claude Lévi Straussوبنيوية املؤرخني الجدد (الحوليات) لدى بروديل ،وساعد هذا البناء النظري  -املفاهيمي عىل إعادة بناء
طبقات ثالث من األزمنة التاريخية تقاطعت وتفاعلت يف "قرن طويل" هو القرن السادس عرش املتوسطي ،موضوع بردويل الذي جمع فيه ما

بني املمارسة التجريبية والبناء النظري واملفاهيمي لهذا القرن.

غائبا ،أو كان قليل الحضور .وهذا الغياب أ ّدى يف
أرجح هنا ّ
ّ
أن هذا ُ
البعد النظري يف املمارسة التأريخية اللبنانية لدى كمال الصليبي كان ً

أيضا عىل جبل لبنان واإلمارات املحلية واألهلية فيه.
رأيي إىل أن يتأخر كمال الصليبي يف اكتشاف نظام االلتزام يف الدولة العثمانية وانطباقه ً
كان يمكن ً
أيضا عىل نظام
مثل االطالع عىل مفهوم اإلقطاع يف اإلسالم ،وهو غري الفيودالية يف التاريخ األورويب الوسيط ،وكان يمكن االطالع ً

التيمار يف التاريخ العثماينً ،
فضل عن فائدة املفاهيم الخلدونية بشأن العصبية ونشأة الدولة و"والية الطرف" ومفهومي االستتباع والوالء ما بني
العصبيات ،وكذلك كتب الخراج واألموال واألحكام السلطانية يف اإلسالم ،قبل أن يكتب كتابه "تاريخ اإلمارة اللبنانية".

ً
نظريا لفهم طبيعة اإلمارة واألمري ،ال يف جبل لبنان وحده ،بل يف ّ
كان يمكن أن ّ
كل املناطق
مدخل
تشكل املعرفة املسبقة لهذا ك ّله
وإطارا ً
ً
العربية ،وقبل انتظار "التوسع يف املعلومات" الوثائقية اللبنانية أو العثمانية لدى ّ
كل من تلميذيه عدنان البخيت وعبد الرحيم بو حسني؛ فثمة
20
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حيز الذاكرة ووظيفتها
دينامية جدلية ّ
مرسعة للمعرفة إذا ما اقرتن البعدان يف املعرفة :البعد التجريبي والبعد املفاهيمي .ومن ذلك التمييز بني ّ

وحيز التاريخ (كعلم) ووظيفته.

توصل هؤالء إىل حقائق متماثلة أو مختلفة ،أو
خالصة القول هنا ْ
أن ال مشكلة بني مؤرخني محرتفني بشأن نظرتهم إىل املايض ،فسواء ّ
التوسع التدريجي يف االطالع عىل املصادر (كما فعل كمال الصليبي ً
مثل) ،أو عرب استخدام مفاهيم
تجريبيا ،أي عرب
توصلوا إىل هذه الحقائق
ّ
ً

نسبيا ،يقرتب أو يصيب أو يبتعد ،يتأخر أو يبطئ أو
مسعى
ونظريات اجتماعية وفلسفية مساعدةّ ،
فإن مقاربة الحقيقة التاريخية تبقى ً
معرفيا ً
ً
وظف التاريخ يف الرصاع السيايس الداخيل الراهنَّ ،
املهم َّأل ُي ّ
وأل تحتويه النظرة "األنكرونكية" لألزمنة التاريخية أو تسوده (أي
يرسع ،غري ّ
أن ّ
خلط زمن بزمن آخر)؛ كالتأريخ للمايض بمصطلحات الحارض ومفرداته وصوره ،أو كالتعامل مع الحارض بذاكرة املايض ومخيالها.
من زاوية الثقافة التاريخية العامة :وعي التاريخ بصفة مواطن أو بصفة طائفة؟
عندما يدعو كمال الصليبي "اللبنانيني" (هكذا بالجمع) إىل "تنظيف" بيوتهم من "العناكب" ،أي من التشوهات التي أدخلتها الطوائف

أيضا أنها جماعات
مبدئيا أنهم مواطنون ،و"طوائف" ُيفرتض
عىل تواريخها ،فإنه ال يفرق  -كما يبدو يل  -يف الدعوة بني "لبنانيني" ُيفرتض
مبدئيا ً
ً
ً

دينية أو إثنية ،ال جماعات سياسية أو أحزاب .فإىل من يوجه كمال الصليبي الدعوة :إىل اللبنانيني بوصفهم مواطنني أم إىل اللبنانيني بوصفهم

وبأي صفة يكون هذا التوجيه؟ بالصفة الدينية  -املذهبية أم بالصفة السياسية؟
"طوائف"؟ ّ

مازجا بني خصوصياتها الدينية واملذهبية وتطلعاتها السياسية ،إذ
أرجح ّ
أن كمال الصليبي يذهب مذهب التوجه إىل الطوائف كجماعاتً ،
ّ

غلوها القومي الدمجي .وقد جرى هذا  -بحسب رأيه  -يف
أن "التنظيف" املرتجى لديه يقوم عىل معادلة ميثاقية ً
(أيضا) :عروبة ّ
يبدو ّ
تهدئ من ّ
ً
ً
تحد من املبالغة يف تمجيد
لبنانية
التجربة اللبنانية ،ويف التجربة العربية حينما أصبح االقتناع بالدولة اللبنانية رضور ًة
جمعا عليها ،ولبنانية ّ
وعربية ُم ً

خصوصيتها ذات الطابع الطائفي  -املسيحي.

ثم ما لبثت أن اهتزت بسبب
األمر ،إذن ،استعادة مليثاقية لبنانية نجحت خالل فرتة من تاريخ لبنان املعارص ،يف باب التوافق السيايس امليثاقيّ ،
أخطاء ار ُتكبت( ،((2فهل لهذه امليثاقية ّ
أدق يف باب التوافق ما بني التواريخ (تواريخ الطوائف)؟
حظ نجاح ً
أيضا يف باب "التوافق التاريخي" ،أو بتعبري ّ
أن هذه النظرة التي تماثل ما بني التوافق السيايس والتوافق التاريخي ،بل التي تجعل من "التوافق التاريخي" ً
رشطا للتوافق
يبدو يل ّ

السيايس ،تغفل عد ًدا من املعطيات والحقائق التي لم تؤخذ يف الحسبان:

ّ ӵӵأول هذه املعطيات رضورة التفريق بني الطوائف ذات الخصوصيات الدينية واملذهبية من جهة ،والطائفيات السياسية من جهة ثانية.
فهذه الطائفيات تتجسد يف زعامات وأحزاب ومؤسسات وسياسات من شأنها تحويل الطائفة من حالة دينية ومذهبية وثقافية إىل حالة

كيان سيايس.

ӵӵثاين هذه املعطيات رضورة التفريق بني الذاكرة التاريخية الجماعية واملعرفة التاريخية .فالذاكرة الجماعية عفوية وأسطورية
تشويها.
بطبيعتها ،وخالطة لألزمنة ،بل هي مخزن نفيس جماعي ُينقص من األخبار والصور أحيا ًنا أو يضيف إليها أحيا ًنا أخرى ،تزيي ًنا أو
ً

والزينة والتشويه ،عىل غرار التحسني أو التقبيح ،ك ّلها "رتوش" تنشأ عرب الزمن ،وبفعل وطأة الحادث الراهن واستفزازاته وتحدياته
أيضا ،سواء كان هذا التغيري يف اتجاه تقبيحه أو
غيين للمايض ً
واستدعاءاته التي ال تكتفي بأن يكون البرش فاعلني يف الحارض ،بل ُم ِّ

تتلبس الهويات املختلفة .يف حني تنحو املعرفة التاريخية
تحسينه ،أو تثويره أو تهدئته؛ بحسب حركة الجدل والرصاع بني القوى التي ّ
جزءا من اشتغال العقل التاريخي الناقد للذاكرة نفسها.
املحققة (العلمية) نحو االنفصال النسبي عن الذاكرة لتصبح ،بالتدرج النسبيً ،
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التاريخ والذاكرة والكتابة التاريخية

خضم هذا "اليشء" امللتبس بني الطائفة والطائفية ،وبني الذاكرة والتاريخ ،وبني
أن سؤال السياسة يبقى يف
املالحظ يف هذا السياق ّ
َ
ّ

ويقدم تمنياته ونصائحه إىل اللبنانيني الذين يجب أن يعلموا
ويربز لنا كمال الصليبي "حقائقه التاريخية"ّ ،
مغيباُ .
الحقيقة واألسطورة ،صام ًتا أو ً

"كيف أصبحوا لبنانيني منذ العام  ((2("1920ويحذرهم من أنهم إذا لم يفعلوا ذلك سيظلون عشائر وقبائل ...إلخ.

حس ًنا ،لكن أين هو سؤال السياسة الذي يتج ّنبه كمال الصليبي ،وهو :من املسؤول عن التجهيل ،والتشويه ،وبناء بيوت العناكب أو

إدخالها إىل منازل اللبنانيني؟ أهو الهوت الطوائف أم علم كالمها أو فقهها؟ أم هو سياسيوها؟ ومن هم؟ أهو تاريخ امللل والسلطنات والعائالت
الذي ساد خالل قرون ماضيه أم تاريخ نظام سيايس حديث ومعارص وأشكال محددة من ممارسة السلطة وتوزيع الرثوة وسياسات زبونية محددة

يف االقتصاد والتنمية والتعليم ...إلخ؟

مغيبة ،لكن ما يفصح عنه التفكري التاريخي عند كمال الصليبي هو أنه يراهن عىل التفريق بني السياسة والتاريخ،
تلك األسئلة غائبة أو َّ
وقياسا عىل هذا املنطق ،يصبح رشط "تنظيف املايض" ً
جاعل نظافة البيت األول (التاريخ) ً
ً
رشطا لنظافة الحارض.
رشطا لسالمة السياسة وصحتها.
ً

أن الهرم التاريخي هنا مقلوب عىل رأسه .فما ينبغي طلبه ليس تنظيف بيوت
يبدو يل  -مهما يكن من أم ِر منطقية هذا التفكري
(شكليا) ّ -
ً
الطوائف (أي تواريخها) ليستقيم أمر الدولة  -الوطن ،بل تنظيف السياسات ً
أول بالربامج والخطط لبناء دولة  -وطن ،وتنشئة مواطن منفتح عىل

كل املعارف وعىل ّ
ّ
ومتفهم لخصوصيات الطوائف الدينية وذاكراتها التاريخية.
كل الثقافات،
ّ

عب ًثا حاولت التجارب التي يحيك الصليبي حكاياتها يف كتابه بيت بمنازل كثرية أن تنظف البيت املنشود ،ألنها انطلقت جميعها ،يف رأيي،

من الدائرة املغلقة :دائرة الطوائف املستدخلة يف الذاكرات الجماعية التي صنعتها الطائفيات السياسية عرب مؤسساتها و"مؤرخيها" وإخبارييها

وسياسييها .وبحسب رأيي ،من العبث تنظيف الصورة بسياسات طائفية؛ أي بسياسات غري نظيفة.

أن سياسات الحارض هي الفاعل األول يف سياسات العلم والثقافة والبحث والرتبية والتثقيف ،ويف التأسيس لبيئة علمية حاضنة
والواقع ّ

ومشجعة إلعادة النظر يف التاريخ ،لدرسه والتنقيب فيه والحفر يف طبقاته؛ ال عرب نزع قرشة ما علق به من خيوط عناكب طائفية فحسب ،بل
أيضا ،سواء كانت ذات أنسجة قومية أو ماركسية أو ليربالية .عندها ،ومع البيئة
عرب كشف أحجبة وأقنعة طائفية وغري طائفية ،وحتى أيديولوجية ً

العلمية الحاضنة ،ال يحتاج العمل السيايس ،وال السياسات وبرامجها ،إىل تاريخ تجري "أسطرته" أو تشويهه ملصلحة حزب أو كيان طائفي

أن استخدام التاريخ كصور حافزة ومستثرية لذاكرة
سيايس ،كما أنه ال يحتاج إىل دين يجري استخدامه يف عملية االستقواء السيايس؛ ذلك ّ
تماما استخدام الدين يف االستقواء السيايس.
جماعية طائفية راهنة يماثل ً

لذا ،تبدو مطالبة الطوائف بتنظيف تواريخها بمعزل عن علمنة السياسة ومدنيتها بمنزلة الدوران يف حلقة مفرغة .ويف حال كمال الصليبي،
ممن اعتزلوا السياسة ً
يأسا ،ولكن ليس
تعبا أو ً
تبدو كأنها مطالبة "حكيم" معتزل ومستقيل من السياسة واىس نفسه ،وواىس أمثالنا ّ
فشل أو ً

ً
إن الباب واملنزل
فإن للتاريخ ً
أبوابا ومنازل .وباب تنظيفه ليس باب الطوائف ،بل ّ
"حكمة" .ذلك وكما أنه لبيت الحكمة أو لبيت الله منازلّ ،
أيضا ً
هم إن اختلفنا يف الثقافة التاريخية العامة حول صورة فخر الدين ،سواء
هما سياسات حكيمة تنشد بناء دولة  -وطن ،ودولة مواطنني .عندها ،ال َّ
إن فخر الدين ليس ّإل ملتزم
توصل كمال الصليبي
تدريجيا وعرب البحث العلمي املرتاكم إىل حقيقة تقول ّ
كان ً
وطنيا أو ملتزم رضائب .وكما ّ
ً
أمريا ً
ً
ً
ومستضافة يف جميع "املنازل".
ومفتوحة عىل جميع األبواب،
حر ًة
رضائب وكان غريه قد سبقه إىل ذلكّ ،
فإن املعرفة التاريخية يمكن أن تكون ّ

تاريخا ثاب ًتا ،وإنما هي جزء من التاريخ متغري
راسما لها ،وليست هي نتاجه الحتمي ،وليست الذاكرة الجماعية
ً
ليس املايض سج ًنا للسياسة أو ً

ومتحول ،وصانع التاريخ ليس املايض ،وإنما هو سياساته يف الحارض.
ّ
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