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 إشكاليات البحث يف التاريخ العريب:ندوة أسطور
Fields of Historical Research in the Arab World (Ostour's Seminar)
عقدت مجلة أسطور للدراسات التاريخية ندوتها النقاشية الثالثة يف موضوع "مجاالت البحث التاريخي يف العامل العريب"؛
 كيف كُتب تاريخ العرب؟ وكيف:وذلك عىل هامش املؤمتر السنوي الثالث للدراسات التاريخية "التأريخ العريب وتاريخ العرب

.2016  أبريل/ نيســان24 - 22 يُكتب؟ اإلجابات املمكنة" الذي نظمه املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات خالل الفرتة
ً  وكانــت مخصص،وقــد انتظمــت النــدوة يف أربع جلســات تــرأّس األوىل منها نارص الدين ســعيدوين
النظري
ة للنظــر يف
ّ

 وناقشــت مناذج من، فقد ترأســها وجيه كوثراين،ما الجلســة الثانية
ّ  أ.واملؤســي يف مجــال الكتابة التاريخية العربية
ّ
مشــن وأدارها عبد
ّ  وخُصصت الجلســة الثالثة لتاريخ امله.مجــاالت بحث املــؤرخ يف املغارب ما قبل االســتعامر وما بعده
 وكان الختام مع إبراهيم القادري بوتشــيش يف جلســة رابعة تناولت إشــكالية الحداثة واالنتامء الوطني،الرحيم بنحادة

.كمجال للبحث التاريخي

عا منها بأهمية
وقد حرصت هيئة تحرير مجلة أسطور عىل إدراج املداخالت وما تبعها من مناقشات؛
ً تعميم للفائدة واقتنا
ً

.ما يُطرح خالل النقاش

Ostour held its third discussion seminar on the subject of "Fields of Historical Research in the Arab World" on
the fringes of the ACRPS conference "Arab History and Historiography: How was Arab History Written, and
How is it Being Written Today" held from April 22 - 24, 2016. The seminar was organized into four sessions. The
first was chaired by Nasireddin Saidouni and was devoted to theoretical and institutional aspects of writing Arab
history. The second session was facilitated by Wajih Kawtharani and discussed examples of historical research
in the Maghreb both before and after colonialism. The third session was devoted to problems of modernity and
national belonging as a field for historical research, and was chaired by Abdelrahim Benhadda. The fourth and
final session was chaired by Ibrahim Qadiri Boutchich, and explored the themes of modernity and patriotism
as a subject of historical study. The editorial board of Ostour were keen to include interventions and ensuing
discussions, and to make them available to readers.
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الجلسة األوىل :مجاالت البحث التاريخي
بني النظري واملؤسيس
(رئيس الجلسة :نارص الدين سعيدوين)

القسم األول :املداخالت
أيضا يف هذه الندوة التي
خالد زيادة :أريد أن أرحب بكم مرة أخرى لقدومكم إىل لبنان ومشاركتكم يف املؤتمر.
وطبعا ،أرحب بكم ً
ً

تعقد يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات فرع بريوت .وأشكر الدكتور عبد الرحيم بنحادة عىل تنظيمه الندوة التاريخية املهمة،
وننوه كذلك بالجهد الذي بذله الدكتور وجيه كوثراين خالل األيام السابقة إلنجاح الندوة .نرحب مرة أخرى ،ونبدأ مع الدكتور نارص الدين
سعيدوين الذي ّ
يرتأس هذه الجلسة ،ونبدأ أعمال هذه الجلسة األوىل.
ً
ً
تنظيمية لـ ندوة أسطور ،فهي عبارة عن ندوة تفاعلية؛ استنا ًدا إىل األوراق
مسألة
عبد الرحيم بنحادة :أريد ،يف البداية ،أن أذكر

قدم هذه األوراق بتلخيص شديد (يف حدود عرش دقائق) ،وبعد ذلك يدور النقاش،
التي نستقبلها (ينبغي ّأل تتعدى  3000كلمة) .و ُت َّ

كبريا من األفكار
وتفرغ وتنرش يف مجلة أسطور للدراسات التاريخية؛ والهدف من ذلك أننا نريد أن نب ّلغ عد ًدا ً
ثم ُتسجل النقاشات ّ
ّ
ً
كتابة
أن الباحث ال يجد الوقت لرتجمتها إىل الكتابة .لذا ،نريد أن ننقلها
التي نتداولها ،وهي أفكار وجيهة ومهمة ًّ
جدا ،لكن نفرتض ّ
إىل مجلة أسطور.

نظمنا يف مجلة أسطور ندوتني تفاعليتني سابقتني .وقد كانت الندوة األوىل متعلقة بالحرب العاملية األوىل ،وكانت الندوة الثانية

بشأن التحقيب يف التاريخّ .أما بشأن نرش هاتني الندوتني ،فقد نُرشت أوالهما يف العدد الثاين وثانيتهما يف العدد الثالث ،وننرش أعمال
هذه الندوة يف العدد الرابع.

ٌ
رشف يل .وسوف تكون
إن تخصييص برئاسة هذه اللجنة
نارص الدين سعيدوين :أو ّد أن أشكر الجميع وأحييهم .يف الواقعّ ،

ً
تفاعلية حر ًة يف طرح األفكار والتصورات واملقاربات .لكن يف كلمة وجيزة ،أشري إىل سمنار "عني شمس" يف
هذه الجلسة ،إن شاء الله،

السبعينيات الذي ك ّنا فيه ً
طلبة مع الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن ،وأحمد عبد الرحيم ،وعزة عبد الكريم ،وكذلك السمنارات التي كان

شارك فيها شارل أندري جوليان  Charles-André Julienوبروديل  Fernand Braudelوغريهما ،وروبري مونرتان Robert Mantran

وأندريه ريمون ّ ،André Raymond
وكل الذين عشنا معهم وتفاعلنا معهم.

ثم ،نقول إ ّننا ننتقل من الذاكرة التي تسرتجع املايض
يف الواقعُ ،يطرح تساؤل يف هذا السياق .فهل العرب ظاهرة تاريخية؟ ومن ّ

إن ما الحظته ،خالل الخمسني ً
ً
سنة املاضية ،هو انتقال البحث
إىل طرح األفكار .ويف هذا التقديم الوجيز الذي ال يتجاوز
دقيقة ،نقول ّ
ً
عربا،
مجال
من الجامعات إىل مراكز البحث املتخصصة ،وهذا يطرح
واسعا .وعىل الرغم من ذلكّ ،
فإن الواقع الذي نعيشه ،بوصفنا ً
ً
وحضاريا ،وهو ي ّتسم بالرتاجع أمام ضغوط حضارية كبرية تقتيض م ّنا إعادة طرح جديد لتاريخ العرب يف مضمونه
فكريا
هو الواقع املتأزم
ً
ً

وشكله ومنهجه ورؤيته .ومن خالل ذلك تأيت مبادرات مجلة أسطور يف عقد ندوات تفاعلية ،وقد شاركت يف ندوة الحرب العاملية األوىل،
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وكانت ذات فائدة كبرية .ومن هذا الوجه ،تكون لهذه الندوات مكانتها ،كما هي يف الواقع ،وهنا أو ّد أن أشكر الدكتور خالد زيادة
وكل ٍ
والدكتور وجيه كوثراين ،وأن أخص بالشكر كذلك الدكتور عبد الرحيم ّ
جهد إزاء هذه الندوة.
نبدأ الجلسة األوىل بمداخالت سوف تكون ،من دون ّ
شك ،ذات أث ٍر توجيهي ،وسوف تكون لها ر ًؤى جديدة .وهنا نجد ،يف هذه

سيعنى
الجلسة ،الدكتور وجيه كوثراين ّ
يقدم لنا مجاالت علم التاريخ من السخاوي إىل مارك بلوخ ،والدكتور أحمد أبو الشوك الذي ُ

سيهتم بتوظيف الرواية املوازية ،والدكتور خالد زيادة الذي سيتناول
بمجاالت البحث يف التاريخ ،وكذلك الدكتور نارص الكعبي الذي
ّ

ً
مجال للبحث التاريخي.
مسألة املؤسسات

أحيل الكلمة عىل املتدخل األول يف الجلسة األوىل وهو األستاذ الدكتور وجيه كوثراين ليحدثنا يف مجاالت علم التاريخ من

السخاوي إىل مارك بلوخ.

وجيه كوثراين | Wajih Kawtharani

(((

مجاالت علم التاريخ من السخاوي إىل مارك بلوخ
يورد السخاوي (ت 902ه1497 /م) يف كتابه اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ ،ويف باب عنوانه "التصانيف يف التاريخ" ،أكرث

ً
ففضل عن التواريخ الكالسيكية
يعدد العرشات من املوضوعات.
يعدد هذه التصانيف إذا به ّ
من أربعني صنفًا من التواريخ ،وعندما ّ

يعدد الكتابة
املعروفة يف كتب التاريخ التقليدي (كتب األخبار) ،كتواريخ األنبياء وامللوك والسري والرتاجم واملعارك والغزوات ،نفاجأ بأنه ّ

وقراء األنغام واملطربني واألطباء وتاريخ البخالء والحمقى والسفهاء والصم والخرس
الوراقني واملعلمني والوعاظ ّ
يف موضوعات "تاريخ ّ
والجدبان والسحرة واملشعوذين والشطار وقطاع الطرق والعشاق واملتيمني بالحب والرقاصني ورشبة الخمر واملخنثني وأهل املجون

"املهمشة".
واملزاح والكذب واملجانني واملوسوسني ،وتاريخ السائلة والشحادين" ،وإىل موضوعات أخرى تتعلق بفئات نصفها اليوم بـ
ّ

يعدد موضوعات الكتابة االجتماعية عىل اختالف ألوانها وحقولها؛ أي
أن املؤلف (أي السخاوي) ّ
والالفت يف هذا التعداد ّ

موضوعات الحياة البرشية بقضها وقضيضها ،بحاللها وحرامها ،بظاهرها وباطنها ،باملسموح به واملمنوع ،بالنبيل و"املبتذل" .إنها
التصانيف يف التاريخ التي ال تخضع لضوابط أو قيود أو قواعد منهجية؛ أي هي كتابة من غري "علم أصول" ،عىل عكس حال علم

وربط علم التاريخ بهذا األخري حتى محاولة ابن خلدون فك االرتباط بني
الحديث يف الرتاث والذي ُضبط بعلم التعديل والتجريحُ .
العلمني ،ولم ينجح عىل كل حال .فالسخاوي بعد مئة عام تبعده عن ابن خلدون ،عاد فربط علم التاريخ وفقًا للتقليد الثقايف الغالب

بالرشيعة والعربة األخالقية والدينية .لكن السؤال كيف نفهم هذه املفارقة القائمة؟ أو باألحرى هذا التناقض املعريف (اإلبستمي) بني

واملحرم واملطموس يف املجتمعات اإلسالمية
اعتبار تلك املجاالت الواسعة واملوضوعات الدقيقة والحرجة والتي تقع عاد ًة يف حيز املمنوع
ّ
أن هدف علم التاريخ ودوره ينحرصان يف خدمة األخالق والرشيعة والحياة
أنها "تصانيف يف التاريخ" من جهة ،وبني اعتبار السخاوي ّ
اآلخرة (أي أنه علم مساعد لعلوم الدين) من جهة ثانية؛ فكيف تنتظم إ ًذا تلك املجاالت (املوضوعات) يف تصانيف التاريخ ،والتاريخ
عند السخاوي علم يف خدمة الدين؟

1

أستاذ باحث ،واملدير العلمي لإلصدارات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،مكتب بريوت  -لبنان.

Research Professor and Publication Manager of the Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut Office - Lebanon.
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أن ابن خلدون كان عىل عتبة فك االرتباط بني منهج التعديل والتجريح الذي هو منهج الحديث ،وبني
محاولة الجواب :كما ّ

أيضا
منهج التاريخ ومجاالته وحقوله الذي هو منهج املطابقة بني الخرب وطبيعة األشياء؛ أي قوانني العمران وطبائعه ،كان السخاوي ً
عىل عتبة توسيع مجاالت التاريخ وحقوله وموضوعاته ،ليتجاوز يف تصانيفه الكتابة التاريخية يف السري والرتاجم والغزوات واملعارك

وسياسات امللوك ،وليستدخل من خالل اهتمامات األدب والكتابة الحرة ،موضوعات املجتمع والحياة اإلنسانية ،بكل تعبرياتها الجميلة
والقبيحة ،الحسنة والرديئة ،املستحبة واملكروهة ،ولكن هذه العتبة عند االثنني انسدت ألسباب يمكن درسها وتفنيدها وفهمهاّ .
ولعل

السبب املحوري الذي يصلح عنوا ًنا لكل األسباب ،غلبة الفقيه يف ثقافة ابن خلدون عىل املؤرخ عىل الرغم من دعوته الستقالل علم

التاريخ ،وغلبة املحدث عند السخاوي عىل املؤرخ ،عىل الرغم من توسيع السخاوي ملوضوعات التاريخ إىل ما ال نهاية يف خضم الحياة
البرشية واالجتماعية.

وعىل الرغم من مرافعته عن التاريخ ،وهي مرافعة تشبه باملناسبة من ناحية الشكل والعنوان مرافعة مارك بلوخ Marc Bloch

عن التاريخ  ،Apologie pour l'histoireمن موقعني معرفيني مختلفني وظرفني تاريخيني مختلفني ،فإن السؤال عن مجاالت علم
عربيا ويف ظروفنا ،يمكن أن تأخذ يف االعتبار املعطيات التالية:
التاريخ اليومً ،

ً
إن املوضوعات واملجاالت التي يدعو لها "التاريخ الجديد" ،عرب جميع دراساته وتعبرياته املتعددة يف العالم ،هي موضوعات
أولّ :

أن هذه لم تضبط داخل منهج علمي آنذاك ،فإنها تعد
تطرقت للكالم عنها إرهاصات يف الكتابة الرتاثية
أدبا .ومع ّ
الحرة ،والتي ندعوها ً
ّ
ّ
كتبا منشورة أم مخطوطات) ،لوضعها يف متناول
اليوم مصادر أولية ومهمة ،يجب أن ُيبذل الجهد لجمعها وتبويبها وتصنيفها (سواء أكانت ً

الباحثني وط ّ
الب الدراسات العليا ،الستخالص موضوعات وأطروحات منها (يمكن العودة إىل الئحة السخاوي الغنية :تصانيف التاريخ).

انسدت لدى ابن خلدون يف املنهج عرب تغ ّلب الفقه ،ولدى السخاوي يف املجاالت واملوضوعات عرب
إن العتبة املعرفية التي
ّ
ثانياّ :
ً

بدءا من القرنني الرابع عرش والخامس
تغليب الحسبة الدينية عىل الهدف (وهي أمثلة عىل انسداد احتماالت تطور الثقافة العلمية العربية ً

عرش) ،هي عتبة يعاد إنتاجها  -وبعد انطالقة نهضة عربية عىل امتداد قرن ونصف  -بصيغة مأزق معريف اليوم ،إذ تغلب يف الجامعات ويف
"املحرمة" ،وهي موضوعات تقع يف صلب علم
املدارس الثقافة الفقهية التقليدية التي تلجم الطموح املعريف الهادف ملقاربة املوضوعات
ّ
التاريخ وتصانيفه كما تشري الئحة السخاوي املفتوحة عىل كل املوضوعات واملجاالت.

بدءا من القرن التاسع عرش حتى اليوم،
إن أبرز ما ّ
ثالثًاّ :
قدمته القفزات العلمية يف الغرب وال سيما يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ً

هو منجز تعاضد هذه العلوم وتداخلها لدراسة جميع الظواهر واملشكالت االجتماعية املعيشة يف املايض ويف الحارض ،من دون خلط

لألزمنة ،أي من غري دراسة املايض بلغة الحارض ،ومن غري دراسة الحارض بلغة املايضّ .
ولعل هذا ما يوصل إىل موقف بياجه Jean Piaget
"علوما تاريخية" (إبستمولوجية علوم اإلنسان).
الذي اعترب العلوم ذات املوضوعات الجارية يف الزمن التاريخي (بما فيها علم النفس)
ً

وهذا بدوره من شأنه أن يفتح علم التاريخ عىل آفاق ومجاالت وموضوعات ال حدود لها وأن يتجاوز "العتبات املقدسة" (أو املمنوعة)
إذا كان الهدف هو هدف مقاربة الحقيقة ًأيا كان حيزها أو مجالها.
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أحمد إبراهيم أبو شوك | Ahmad Abu Shouk

(((

جا
مجاالت البحث يف التاريخ :تاريخ العامل منوذ ً
ٍ
رئيسة ،تشمل اختيار املوضوعات املبحوثة ،ومناهج بحثها ،ومصادرها
عملية تحديد مجاالت البحث يف التاريخ بثالثة عنارص
ترتبط َّ
ٍ
ٍ
ً
فكريةُ ،تساهم يف تشكيل أوليات االختيار
منطلقات
دائما إىل
فاعلية؛ أل َّنها
عد مناهج البحث أكرث هذه العنارص
ُ
املعلوماتية .و ُت ُّ
تستند ً
ً
التاريخية من
ومجال ،وتحدد طبيعة املسار الواصل بني مشكالت األبحاث والنتائج املرتتبة عليها ،وكيفية تفسري األحداث
موضوعا
ً
َّ
الداخلية والصالحة لقياس األحداث
واالقتصادية ،ثم استنباط القواعد الناظمة لحركتها
والثقافية
واالجتماعية
السياسية
واقع ظروفها
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

الرسالية يف املجتمع.
النظرية لها .وتنبثق املنطلقات الفكرية أحيا ًنا من ثقافة املجتمع ،وأحيا ًنا من إبداعات األفكار الفردية النرية وأدوارهم
َّ
ً
التاريخية املبكرة؛ ألنها كانت متأثرة بثقافة ذلك املجتمع الذي شكل
ونتيجة لذلك ،غلبت املثيولوجية عىل أدبيات اإلغريق
َّ

التاريخية .ويف الرتاث
خرافاته وأساطريه حول قضية الخلق ،ودور اآللهة ،واألبطال أنصاف اآللهة ،واملعايري الدينية يف تفسري األحداث
َّ

ً
رئيسا للبحث التاريخي .وبظهور اإلسالم دي ًنا ودولة ،برزت تواريخ الرسل وامللوك
املسيحي الوسيط ،برز التاريخ الكنيس بصفته
مجال ً
يف املدونات اإلسالمية القديمة .ويف عرص النهضة األوروبية تجلت معالم التاريخ العاملي يف املقالة التي كتبها فولتري  Voltaireعن عادات
األمم وأرواحها ( ،)1756إذ اعرتف بفضل الحضارات الرشقية والحضارة اإلسالمية عىل الحضارة األوروبية .وبذلك حقق نقلة نوعية

التاريخية ،واهتم باألمور االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التاريخية ومجاالتها؛ ألنه وسع الفضاء الجغرايف للرؤية
يف أنماط الكتابة
َّ
َّ
لتفسري سري البابوات وامللوك.

وبعد ذلك ،بدأت تظهر بوادر التاريخ االجتماعي والتاريخ الثقايف ،لكنها كانت بدايات متواضعة؛ ألنها أغفلت حقيقة التطور اإلنساين
واملتغريات املصاحبة له ،ولم تربط ً
ألن التاريخ يف ذلك الوقت
حكما بني محتويات الوثائق
التاريخية والظروف التي تشكلت فيها؛ َّ
ربطا ُم ً
َّ

درس يف املدارس ،أو الجامعات األوروبية .ولكن يف الوقت نفسه ظهر اهتمام مكثف بالتاريخ الدبلومايس والتاريخ
لم يكن مادة مستقلة ُت َّ
التاريخية واملجاالت
السيايس ،كما فعل املؤرخ األملاين ليوبولد رنكه  .Leopold von Rankeويف القرن العرشين ،تشكلت مناهج الدراسات
َّ

ألن الثورة املعرفية أفسحت الطريق التجاهات جديدة يف مجال التاريخ االقتصادي ،والتاريخ االجتماعي ،والتاريخ الثقايف،
التابعة لها؛ َّ
التاريخية،
وتاريخ النظم واملؤسسات الدستورية .وبدأت عملية استصحاب بعض العلوم االجتماعية واإلنسانية املساعدة يف تفسري األحداث
َّ

مثل علم النفس ،وعلم االجتماع ،وعلم اإلناسة ،وعلم الجغرافيا .وعند هذا املنعطف بدأت تتشكل مالمح املنهج التكاميل يف أملانيا ،عندما
تبنى كارل المربتش  Karl Lamprechtمصطلح التاريخ الثقايف؛ لدراسة أحداث املايض وفق منهج يزاوج بني مناهج علم االجتماع ،وعلم
بأن التاريخ يجب أن يكون له منهجه الخاص الذي
تذرعني ّ
اإلناسة ،وتاريخ الفن(((؛ إال ّ
أن هذه الخطوة انتقدها بعض املؤرخني األملانُ ،م ِّ
رواجا بني جماعة من املؤرخني األمريكيني،
يميزه عن مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى .يف املقابل ،وجدت أطروحة التاريخ الثقايف ً

بأن العلوم اإلنسانية واالجتماعية ال
اسنت مصطلح التاريخ الجديد،
أمثال جيمس هاريف روبنسون  ،James Harvey Robinsonالذي
ّ
محتجا ّ
ً

وبناء عىل ذلك،
كلية لقراءة أحداث املايض اإلنساينً .
يمكن أن تقف مستقلة عن بعضها ،بل ينبغي أن تتكامل من حيث املناهج؛ لتعطي رؤية َّ
1

أستاذ التاريخ يف قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة قطر.

Professor of History at the Department of Humanities, Qatar University.

2
Kathryn Brush, "The Cultural Historian Karl Lamprecht: Practitioner and Progenitor of Art History," Central European History, vol. 26,
no. 2 (1993), pp. 139 - 164.
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دعا إىل تجسري التواصل بني علم التاريخ والعلوم اإلنسانية ُ
األخرى((( .ويف فرنسا ،برز اسم املؤرخ هرني بري  ،Henri Berrالذي أدخل مفهوم

وأخريا ،استطاعت هذه املحاوالت
التحليل التاريخي املركب ،القائم عىل العالقة الثالثية املتبادلة بني الفلسفة وعلم االجتماع والتاريخ(((.
ً
األولية السابقة ملدرسة الحوليات الفرنسية ،أن تتجاوز إخفاقات تيار الوضعانية الذي شجع عىل استقاللية العلوم االجتماعية واإلنسانية عن

"التاريخية املوغلة يف التخصص ...واملمعنة يف التدقيق والنظر يف ضبط النصوص الوثائقية ،واستخراج الحقائق
املهنية
بعضها ،مع التزام
َّ
َّ
(((
ونفسية" َّ .
شكلت
وديموغرافية،
وسياسية،
واقتصادية،
املفردة منها" ،من دون عناية بالسياق "التاريخي الذي يحمل معطيات اجتماعية،
َّ
َّ
َّ
َّ

مهما ملدرسة الحوليات ،التي مالت إىل التاريخ اإلشكايل يف إطار النظرة ُ
الك َّلية
هذه التحوالت يف مناهج البحث التاريخي ومجاله مرتك ًزا ً
ٍ
واالجتماعية األخرى يف تحليل
اإلنسانية
معني؛ مع االستئناس باملنهج التكاميل القائم عىل مناهج العلوم
التاريخية يف حيز جغرايف
لألحداث
َّ
َّ
َّ
وتبي منظرو التاريخ الجديد هذه
التاريخية ،واألزمنة
األحداث
تقص أبعاد الحدث التاريخي بجوانبه املختلفةّ .
التاريخية املتعاقبة ،ودورها يف ّ
َّ
َّ
أن تطور مناهج البحث التاريخي كانت تمثل واسطة بالنسبة إىل
النظرة الثالثية من حيث املنهج وتنوع املوضوعات .ويتضح من هذا العرض ّ
التاريخية.
العنرصين اآلخرين (املوضوعات واملصادر) ،وتشكل يف الوقت نفسه القوة الدافعة لتكاثر مجاالت الكتابة
َّ

ومن أهم املجاالت التي ظهرت بقوة يف الربع األخري يف القرن العرشين ،هي الدراسات املناطقية  Area studiesوتاريخ العالم.

أن الدراسات املناطقية عبارة عن نسخة معدلة من الدراسات االسترشاقية ،تحاول أن تبعد نفسها من
وكما يرى املؤرخ عبد الفتاح نعوم ّ
املركزية األوروبية ،لكنها يف الوقت نفسه تمهد الطريق إلحكام سيطرة الواليات املتحدة األمريكية من خالل دراسة املناطق التي ترتبط

بمصالحها اإلسرتاتيجية مثل الرشق األوسط((( .والتزمت هذه الدراسات يف إطارها الجغرايف املنهج التكاميل املتمثل يف دراسة االقتصاد
مهتما بوضعية الدولة القُطرية يف محيطها
بأن هذا املجال ظل
السيايس ،ووضعية الدولة
علما ّ
ً
واأليديولوجيا واألنساق االجتماعيةً ،
ً
اإلقليمي .واتسا ًقا مع ذلك ،ظهرت يف الجامعات الغربية مقررات وبرامج تاريخية ُتعنى بالدراسات األفريقية واآلسيوية واألوروبية.

ونشأت بعض الجمعيات األكاديمية والدوريات ذات الصلة بهذا املجال الجديد مثل معهد دراسات الرشق األوسط والعالم اإلسالمي
ً
جديدا يف
مجال
يف واشنطن ،ومجلة الدراسات األفريقية ،ورابطة الدراسات اآلسيوية .وبعد ذلك ،برزت مقررات تاريخ العالم بصفتها
ً
تنوع
التاريخية ،تهدف إىل إبراز األنساق املشرتكة لتواريخ شعوب العالم ،وتبحث عن الظواهر
الدراسات
التاريخية املتباينة التي تكشف ّ
َّ
َّ

التجارب اإلنسانية .وتحقيقًا لهذا الهدف ،نشأت بعض املراكز األكاديمية املتخصصة يف تاريخ العالم ،والجمعيات األكاديمية الداعمة
للتواصل املعريف واالرتقاء املنهجي بهذا املجال األكاديمي الناشئ.

ً
فرضية
جديدا يف البحث التاريخي ،إال أنها تستند إىل
مجال
إ ًذا ،تحاول هذه املداخلة أن تلقي الضوء عىل تاريخ العالم ،بصفته
ً
َّ

التاريخية ذات الصفة العاملية ربما ُتساهم يف تمكني مركزية الواليات املتحدة وتحديد نظرتها اإلسرتاتيجية تجاه اآلخر.
أن املعرفة
مفادها َّ
َّ
السياسية ،وكيف ُيوظف املجال التاريخي يف خدمة األجندة
التاريخية بالقوة
وهنا نطرح مجموعة من األسئلة املتعلقة بعالقة املعرفة
َّ
َّ

حية ،بالحياد املوضوعي،
السياسية؟ يمكن أن ُيوصف التاريخ يف إطاره املعلومايت املتمثل يف نقل الوقائع واألحداث إىل صور ذهنية َّ
َّ
ْ
إذا التزم املؤرخ نقل الحقائق التاريخية كما تشكلت عىل أرض الواقع ،من دون أن يفرسها وفق سؤايل (كيف وملاذا) ،وبذلك تكون
هذه الصور الذهنية أقرب إىل الواقع ،أو كما أطلق عليه هيغل " Hegelالتاريخ األصيل"((( .لكن عندما ننقل الحادثة التاريخية من حيز

3
Michael Whelan, "James Harvey Robinson, the New History, and the 1916 Social Studies Report," The History Teacher, vol. 24, no. 2
(February 1991), p. 193.
4
Matthew D. Cole, "The Idea of Historical Synthesis, Henri Berr and the relationship between History and Sociology in France at the
beginning of the Twentieth Century," Sheffield University, Department of Sociological Studies, ShOP, Issue 8 (March 2005), accessed on
31 / 5 / 2016, at: http://bit.ly/25vNpFy

5

وجيه كوثراين ،تاريخ التاريخ :اتجاهات  -مدارس  -مناهج (الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .388

7

فريدريك هيغل ،محارضات يف فلسفة التاريخ ،إمام عبد الفتاح إمام (مرتجم) (بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش ،ط  ،)1983 ،2ص .35 - 32

6

ملزيد من التفصيل انظر :عبد الفتاح نعوم" ،مساهمة االسترشاق األنغلو  -أمرييك يف صعود دراسة املناطق" ،مجلة تبني ،املجلد  ،3العدد  ،)2014( 4ص .28 - 7
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الوصف الذهني إىل حيز التفسري التحلييل نخضعها للمعايري الذاتية واملوضوعية املرتبطة بالتفسريات الناتجة من الحدث األصل .وعند

هذا املنعطف تخضع املعرفة التاريخية للتوظيف السيايس الذي يخدم إسرتاتيجيات املراكز العاملية املهيمنة عىل صناعة القرار السيايس
أن تاريخ العالم
لكن هذا االرتباط ال ينفي ّ
واالقتصادي .ويؤكد تاريخ العالم من هذه الزاوية ارتباط املعرفة التاريخية بالقوة السياسيةّ ،

هو مجال جديد يف الدراسات التاريخية؛ ُيساعد يف فهم األحداث التاريخية العابرة للقارات وذات األشباه والنظائر املشرتكة التي تشكلت
ٍ
ٍ
واسعً .
أن األحداث التاريخية املحلية أضحت ذات ارتباطات خارجية يف عرص العوملة؛
طويل ،وفضاء جغرايف
وفق أمد زمني
فضل عن ّ

توجه مسار حركة التاريخ العاملي .وبهذه الكيفية،
ولذلك يصعب فهمها واستيعابها بطريقة موضوعية من دون النظر يف الديناميات التي ّ
لكن هذه الرضورة املعرفية ال تنفي
يصبح تدريس تاريخ العالم يف املؤسسات األكاديمية رضورة معرفية يف مجال البحث التاريخيّ ،
قضية ارتباطه بالقوة السياسية العاملية.

شكرا ،أستاذي الفاضل عىل هذا الطرح .يف الحقيقة ،ما الذي يطرح إشكالية املركزية األوروبية ،Eurocentrism
نارص الدين سعيدوينً :

إن التاريخ هو تعبري
وكذلك ما يسمى "املناطقية" التي هي  Territorialأو Regional؟ ال ندري كيفية معالجة ذلك ،ولك ّني أقول ّ
أن التاريخ هو علم اإلنسان  .Science de l'hommeوطرحك
عن مشكالت املجتمع وحاجاته وتطلعاته .ويف الواقع ،يؤدي ذلك إىل ّ

طرح جديد ،وهو من دون ّ
وتلمس مكانة العرب يف
شك يثري ً
كثريا من التساؤالت؛ ألنه محاولة لوضع التاريخ العريب يف إطاره العاملي ّ

هذا التاريخ.

نصري الكعبي | Nasir Alka'bi

(((

توظيف الرواية املوازية يف حقل دراسة تاريخ العرب واإلسالم
تتكون هذه الورقة من ثالثة محاور رئيسة :يعنى املحور األول بالرواية املوازية من الناحية االصطالحية؛ ويستعرض املحور الثاين

أصناف الرواية املوازية؛ ويتعلق املحور الثالث واألخري بمزايا توظيف الرواية املوازية ومربراتهّ .أما النطاق الزمني الذي سأحاول أن أؤكده

يف استثمار الرواية املوازية ،فهو يعتمد يف دراسة تاريخ العرب منذ اإلسالم املبكر حتى العرص العثماين.

إن اجرتاح حقول جديدة يف الكتابة التاريخية محكوم بدعامتني رئيستني :األوىل متعلقة باالستحضار الدائم واملزمن للمنهجيات
ّ

الحديثة القادرة عىل سرب موضوعات قديمة  /جديدة عرب إعادة التقييم واستخالص نتائج غري مسبوقة؛ ّأما الدعامة الثانية فتعنى بإدخال

مصادر جديدة لم تستثمر سابقًا ،ولم توظف يف مجاالت الكتابة املتعلقة بتاريخ العرب واإلسالم.

إن مدار املداخلة معني بالتوظيف املصدري ملا اصطلحت عليه بـ "الرواية املوازية" .وهي غري التواريخ العربية التي كتبت بها
ّ

مجمل الكالسيكيات الرتاثية بلغتها ،وأصبحت الحقًا املعتمد الرئيس يف تكوين الصور النمطية يف مجال دراساتها .فالرواية املوازية راوية
تاريخية لم تكتب باللغة العربية ،وقد ال تنتمي إىل جوهر الثقافة العربية أو اإلسالمية ،لكنها استعرضت بطريقة مبارشة أو اعرتاضية
تاريخيا عليها معايري الزمان واملكان بقوة عند مقاربتها للحدث أكرث من
تفاصيل حيوية عن التاريخ العريب أو اإلسالمي .وقد تنطبق
ً

أن هذه املصادر التقليدية تعرضت أحيا ًنا إىل الحظر أو املصادرة أو التمويه
قرينتها املصادر التقليدية التاريخية العربية  -اإلسالمية .ذلك ّ
1

مدير املركز االكاديمي لألبحاث ،زميل مابعد الدكتوراه جامعة تورنتو ،كندا.

Director of the Academic Research Center and a Post-Doctoral Research Fellow at the University of Toronto.
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غالبا الروايات املحلية أو الداخلية ،بفعل التغيريات السياقية ،وارتباط الكتابة التاريخية بتجاذب البالط
أو إعادة اإلنتاج املصابة به ً

واملعارضة والرصاعات األيدولوجية واملذهبية.

ودونت حوادثها
حقبا تاريخية مهمة ومفصلية ،قد ارتبكت أو غابت عنها األرشفة املعارصةّ ،
وتشمل منطقة توظيف الرواية املوازية ً

زمنيا قرو ًنا عديدة ،فأثّر هذا البعد يف مديات املوثوقية واالعتماد .ومن أبرز العهود التي من املفرتض
التفصيلية يف مراحل الحقة تبعد عنها ً

أن تستثمر فيها الرواية التاريخية املوازية ،عرص اإلسالم املبكر ومرحلته التأسيسية أو التكوينية يف القرن السابع امليالدي .فهذا القرن
املدون عنه
مدونات مبارشة أو معارصة ،توثق حوادثه بصفة مبارشة أو قريبة عىل مستوى الزمان واملكان .فأغلب ّ
ال نمتلك عنه وثائق أو ّ

دون يف العرص العبايس .فالفارق بني القرنني السابع والعارش امليالديني يستدعي بقوة مراجعة موضوعية ملصادر
وصل بعد ثالثة قرون ،إذ ّ
حضورا مقار ًنا لرواية املغلوب املسكوت عنها ،عند
أن معظم املقدم عنها اعتمد رواية الغالب ،ولم نلحظ
االعتماد األوىل أو الرئيسة .ذلك ّ
ً

يتم تجريب إدخال مصادر غري عربية قد تقدم
التعامل عىل سبيل املثال مع موضوع األنا واآلخر .كذلك الحال مع العرص العبايس ،لم ّ

معطيات غري تقليدية ،وتتجاوز الرسديات املس ّلم بوصفها حقائق امتلكت الثبات والرشعية ،بسبب التوارد يف استعمالها .واملرحلة الثالثة
مصدريا يف التواريخ العربية الكالسيكية
التي من املمكن أن توظف فيها الرواية املوازية هي حقبة العرص العثماين الذي يعاين عو ًزا
ً
القادمة من تلك املرحلة.

أصناف الرواية التاريخية املوازية
التواريخ الرسيانية واألرمنية
تصنف هاتان املجموعتان ضمن املصادر التي كتبت باللغة الرسيانية واللغة األرمنية .ويعود تاريخ التأليف التاريخي فيها إىل عرص

ما قبل اإلسالم .وعارصت نصوص تاريخية مهمة منها ظهور اإلسالم وحركة الفتوحات اإلسالمية .فهي قد عارصت ظهور نبي اإلسالم،

وحفظت حوادثه املبارشة ،وقدمت يف كثري من األحيان صور املغلوب وانطباعاته عن ذلك التحول الكبري يف الرشق .وكتبت العديد من
تلك النصوص يف العراق ،حينما بدأت الفتوحات تصل إليه .فاملشاهدة (املعارصة) تكاد تكون أبرز مواردها الرئيسة للكتابة ،تليها تلك
السماعات املتواردة من العرب املسلمني املصنفني ضمن الرعيل أو الجيل األول .فالتواريخ الرسيانية قدمت أكرث من خمسة وعرشين
وعلمانيا ،ما زال أغلبها باللغة الرسيانية غري مرتجم إىل العربية ،فيها فصول ومرويات وفرية عن تاريخ العرب
كنسيا
تاريخا
نصا أو
ً
ً
ً
ً

مشابها إىل
واإلسالم من غري املمكن إيجاد مثيل أو نظري ملعلومتها وطريقة عرضها وتصنيفها وطبيعة الرؤية املتضمنة فيها .ويبدو الحال
ً
أيضا يف عصور تاريخية مهمة لتاريخ العرب واملسلمني.
دونت ً
حد كبري للمصادر األرمنية التي ّ

التواريخ البيزنطية
ورثت املصادر البيزنطية أساليب الكتابة التاريخية من املؤرخني اليونان ،فهم لم يتعاطوا مع موضوعاتهم الخاصة ،وإنما شملوا

ضمنيا أو بصورة مستقلة إىل حوادث
ثم املسلمني يف العصور املبكرة والوسطى .إذ أشاروا
بتناولهم األمم املحيطة ،وال سيما العرب ومن ّ
ًّ
ودونوها بطريقتهم ورؤيتهم التي تختلف عما تضمنتها املروية العربية واإلسالمية يف الحوادث نفسها ،وهنالك كم كبري من
عارصوهاّ ،
املؤرخني الذين عارصوا اإلسالم املبكر الوسيط.
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التواريخ الفارسية
حيويا لدراسة العالم العريب واإلسالمي يف العرص العثماين ،فهنالك مجاميع مهمة
مصدرا
من املمكن أن تكون املصادر الفارسية
ً
ً

للغاية من املصادر التاريخية التي كتبت وأرشفت العالقات العثمانية  -الصفوية والقاجارية .هذا ً
فضل عن النصوص الفارسية التاريخية

والجغرافية الرحلية (رحالت الحج) التي جابت العالم العريب واإلسالمي أبان تلك الحقبة التاريخية املوصوفة بندرة مصادرها العربية

وارتباكها .كما يضاف إىل ذلك الكم الهائل من وثائق األرشيف القاجاري التي تتجاوز املاليني ،من حيث أعدادها وأصنافها وطبيعة

تناولها التاريخ العريبّ ،إبان تلك الحقبة الحيوية .وهي وثائق لم ترتجم إىل العربية حتى اآلن ،أو تستثمر رصاحة يف معرفة صورة العرب
يف الذهنية اإليرانية وعرب مصادرها.

مزايا التوظيف ومربراته
إن إدماج الرواية املوازية يخلق أجواء حيوية للمقارنة واملقابلة والوقوف عند التقاطعات ،وفحص الرواية التاريخية التقليدية من
ّ

خارج مرجعيتها أو محيطها السيايس أو التنافيس إىل محيط آخر قد يتسم إىل حد كبري بالحيادية أو االستقالل املرجعي عنها.

معلوماتيا ،وفتح منافذ جديدة للبحث التاريخي قد تعيد النظر يف الكثري من معطيات الحوادث التاريخية
تجديد الدرس التاريخي
ً

املستقرة التي ّ
شكلت الوعي الجمعي واملدريس .فالكثري من املناطق البحثية غري املغطاة سابقًا ،بفعل ندرة املصادر واملعلومات التي تقف
عائقًا أمام تناولها أو إخضاعها للدرس ،من املمكن ردم فجواتها عرب استثمار معطياتها ورواياتها ،بما يتعلق بالتاريخ اإلسالمي والعريب

يف مراحله التي تصل حتى العرص العثماين.

قد يكون ذلك مدعاة إىل تفعيل العلوم املساعدة يف الكتابة التاريخية ،وال سيما يف مرفق إجادة العديد من اللغات املساندة ،وترجمة

نصوص إىل العربية لم تعرفها سابقًا تعنى بالتاريخ اإلسالمي والعريب ،وربما يكشف مديات التأثري والتأثر يف أساليب الكتابة التاريخية،
بني تقاليد الكتابة اإلسالمية أو العربية املتأخرة وطرائق الكتابة يف األدبيات التاريخية املوازية.

إن الجماعات أو الشعوب تموت بتاريخها الصامت .وأنت طرحت هذه املقارنة التي مفادها
نارص الدين سعيدوين :يقول التاريخ ّ

أن الرواية الرسمية للتاريخ هي الطاغية كما نعرف .نحن نريد أن نرى رؤية الطرف اآلخر .وحينئذُ ،تستدعى الحفريات والدراسات
ّ
ٍ
ٍ
وتثمني لرؤية جديدة نحن يف حاجة
بتفعيل
موضوعا عىل غاية من األهمية متم ّثل
السيميائية وغريها .وأنت ،أستاذنا الفاضل ،قد طرحت
ً

إليها .ومن دون ّ
شك ،هناك تساؤالت ومناقشات لورقتك الجيدة واملمتازة .اآلن ننتقل إىل املداخلة األخرية ألستاذنا الفاضل خالد زيادة،
ً
أول
وهو سيتناول موضوع املؤسسات
مجال للبحث التاريخي .فلوال هذه املؤسسة الكريمة واملركز ،ملا اجتمعنا أو تواصلنا .وقد قلت يف ّ

جديدا لرؤية تاريخية
تصورا
إن املؤسسات البحثية يف العالم العريب هي "األكسجني"؛ فهي اإلطار الحقيقي الذي قلت فيه
ً
الكالم ّ
ً

م ِ
خصبة متفاعلة ومالئمة لتطور العالم الذي نعيشه.
ُ
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(((

املؤسسـات مجالً للبحث التاريخي
منصبة عىل موضوع رئيس هو حداثة املجتمعات العربية.
خالل اشتغايل عىل الفرتات الحديثة من التاريخ العريب ،كانت اهتمامايت
َّ

أن هناك تركي ًزا عىل دور األفكار يف الحداثة .وقد ركزت الكتب أو الدراسات
كثري يف هذا الصدد ،نجد ّ
والواقع أنه حني نراجع ما ُكتب ،وهو ٌ
نسبيا التي ظهرت يف النصف األول من القرن العرشين ،والتي راجعت فرتة ما يعرف بالنهضة وفرتة التنظيمات ،عىل األفكار إىل
املبكرة ً
ٍ
حد بعيد؛ مثل كتاب رئيف خوري يف لبنان ،والدراسات املتعددة للويس عوض يف مرص ،وال ننىس ألربت حوراين يف هذا السياق .ويعد هذا
أن هذا األمر ناتج من تأثري أفكار األنوار الفرنسية باعتبار أنه
كبريا يف التغيري .وأعتقد ّ
ألن هناك اعتقا ًدا ّ
مهما؛ ّ
دورا ً
الجانب ً
بأن لألفكار ً

لفرتة طويلة اعتربت الثورة الفرنسية أنها ابنة أفكار التنوير.

أن
وقد
ُ
وجدت من املقارنة ،عىل سبيل املثال ،بني مرص ولبنان  -وهذه املقارنة اعتمدتها يف العديد من الدراسات التي قمت بها ّ -
هناك اختال ًفا يف شكل النهضة ويف أداء النهضة؛ ففي لبنان كانت النهضة ذات بعد أديب وفكري ولغوي .كلنا نعرف دور النهضويني
أن رفاعة الطهطاوي تكلم وعرض ألفكار الدستور
اللبنانيني يف هذه املجاالت .أما يف مرص فكان الرتكيز عىل بناء املؤسسات .صحيح ّ
وخصوصا يف كتابه علم الدين .ولكن يف نهاية األمر ،كان هؤالء هم أبناء الدولة ،فالطهطاوي،
والحرية ،وكذلك فعل عيل مبارك يف كتبه
ً
كما هو معروفُ ،أوفد يف بعثة ،كما أوفد عيل مبارك يف بعثة عسكرية .إ ًذا املقارنة بني هاتني التجربتني العربيتني يف القرن التاسع عرش
تضعنا أمام التساؤل حول دور األفكار ودور املؤسسات يف النهضة العربية أو يف حداثة املجتمعات العربية .والسؤال األسايس كيف جرى
بناء هذه املؤسسات؟ وحني نطرح السؤال ،فإننا نطرحه عىل التجربة املرصية أيام محمد عيل باشا وإسماعيل باشا يف القرن التاسع عرش.

أيضا عىل التجربة الرتكية العثمانية أيام سليم الثالث ثم فرتة التنظيمات مع عبد املجيد وعبد العزيز .وكذلك األمر يف تونس يف
ونطرحه ً
عهدي الباي أحمد والباي محمد الصادق .والسؤال هو كيف ُبنيت هذه املؤسسات؟ ومن الذي بناها؟ وبأي كيفية جرى إدخالها يف

أن الهزيمة
املجتمعات اإلسالمية العربية؟ فاملعلوم أن املؤسسة الرئيسة التي قادت التحديث آنذاك كانت املؤسسة العسكرية باعتبار ّ
العسكرية كانت السبب أو الدافع الرئيس للتحديث .وهذا ما حدث يف مطلع القرن الثامن عرش مع السلطان أحمد الثالث ثم السالطني

الذين تعاقبوا بعده.

إن هذه
طبعا الجواب ،أو جزء من الجواب ،موجود لدينا أل ّننا نقول ّ
إ ًذا من الذي بنى املؤسسات ،وبأي طاقات؟ وما هي األفكار؟ ً

املؤسسات ُبنيت عىل أساس التجربة األوروبية ،مثل استعارة النظام العسكري الفرنيس ،ثم استعارة النظام القضايئ األورويب ،ثم استعارة
أنظمة التعليم املوجودة كلها يف أوروبا .هذه األجوبة جاهزة إىل ٍ
ولكن الجزء املهم يف املوضوع الذي أتناوله ،وإذا كانت األسئلة
حد ما.
ّ
جائز ًة من الناحية املنهجية ،ما هي حصة املؤسسات التقليدية يف بناء املؤسسات الحديثة؟ هل هناك انقطاع فعيل نهايئ بني املؤسسة
الحديثة واملؤسسة التقليدية؟ وهل هناك انقطاع بني التعليم الحديث والتعليم التقليدي؟ وبني القضاء واملحاكم كما ُبنيت والقضاء
الرشعي كما كان؟ وتنطبق التساؤالت عىل جميع أنواع املؤسسات التي وجدنا أنها ُبنيت أو ُأنشأت أو ُأحدثت يف القرن التاسع عرش بما
يف ذلك األحزاب والنقابات.

1

مدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،بريوت ،لبنان.

Director of the Beirut Office of the Arab Center for Research and Policy Studies.
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إن الهدف من طرح هذه األسئلة القول بأنه لو عدنا إىل جورج بالنديه  Georges Balandierيف "األنرثوبولوجيا السياسية" ،فإنه
ّ

بأن التحديث الذي يحدث ،سواء يف األمثلة التي أوردناها أو األمثلة األفريقية التي أوردها هو ،رسعان ما تنكشف تقليديتها،
ُيخربنا ّ

التشبه بأنظمة أوروبية .ولكن يمكن أن نكشف مع مرور الوقت ،وقد حان الوقت ،كيف
تعب يف مراحل عن الحداثة وعن
وإن كانت ّ
ّ
جزءا من تقليديتها يف التعليم ،أو يف القضاء يف بعض املراحل أو بعض األماكن ،أو بشكل خاص يف
ّ
أن هذه املؤسسات تعود لتكتسب ً
العسكرية باعتبارها املؤسسة الرئيسة.

نحن بحاجة إىل أن نويل دراسة املؤسسات أهمية أعمق ،وهو ما لم يحدث ،وإن حدث فبطريقة جزئية تسمح بمتابعة تطور

أيضا دراسات مبكرة حول التعليم أيام محمد عيل
املؤسسات ،ومن ذلك دراسة خالد فهمي بشأن تأسيس الجيش املرصي .هناك ً

تتعلق بالجامعات ،ولكن كل هذا يحتاج إىل مناهج جديدة لدراسة املؤسسات الحديثة من جهة ،والكشف عن اآلثار التقليدية املوجودة
والقائمة يف املؤسسات الحديثة من جهة أخرى .وليك نصل إىل مقاربات معقولة يف هذا املجال ،ال بد من أن نأخذ يف االعتبار التمييز بني

وظيفة املؤسسة ودورها االجتماعي ثم التحوالت التي طرأت عليها ،ويمكن أن نعطي ً
بأن التعليم الحديث كما تم
مثال عىل ذلكّ ،
التفكري فيه عندما أنشئت املؤسسات التعليمية واملعاهد ،كان الهدف منه إعداد أفراد لخدمة اإلدارة ،وهذا ما نعرفه يف التجربة املرصية

أن دور املتعلم والخريج لم يقترص عىل هذه الوظيفة ،وإنما كان هناك دور
باعتبارها تجربة رائدة ،وكذلك يف تجارب أخرى .لكن نعلم ّ
تعبريا عن الوجاهة االجتماعية ،بينما كانت الوراثة واملال والجاه
موضعة الفئات االجتماعية؛ إذ أصبح التعليم
اجتماعي للتعليم وإعادة َ
ً
محسوبا.
إضافيا لم يكن
مصدرا
والعشرية هي مصادر الوجاهة التقليدية ،وأصبح التعليم الحديث
ً
ً
ً

بأن التعليم أوجد فئة اجتماعية جديدة يف املجتمع ،ولكنها تستمد عنارص تأثريها ونفوذها
وإذا اقترصنا عىل مثال التعليم ،فنقول ّ

ً
تاما،
من مصادر تقليدية .إ ًذا ،ما نحتاجه ،وهذا ما أدعو إليه ،هو أن نتجاوز فكرة القطيعة يف املؤسسات من دون أن نهملها
إهمال ً

وخصوصا حينما نتطلع
أن هناك مؤسسات حديثة ال صلة لها باملؤسسات التقليدية ،وهذا ما ينبغي إعادة النظر به،
وتعني فكرة القطيعة ّ
ً
وندرس مسارات هذه املؤسسات .وال أريد يف هذا املجال أن أستخدم تعابري أو مصطلحات قيمية؛ كالقول بتدهور التعليم .ولكن يف

تحوله عن الوظيفة التي رسمت له واملآالت التي صار إليها ،نستطيع أن نلمس مقدار التقليدي يف الحديث ،وهذا مجال أو حقل بحثي

يستحق االهتمام.

إن الذي يطرح إشكالية التحديث يف العالم العريب
نارص الدين سعيدوين:
شكرا أستاذي الفاضل عىل هذا الطرح .يف الواقعّ ،
ً

انطال ًقا من املؤسسات ،ويعطينا رؤية بجمع التقليد الذي هو أصالة إىل التجديد الذي هو تحديث للرؤية من أجل الوصول إىل شبكة

للبحث التاريخي؛ من خالل ما يسمى "دور املؤسسات" .لكم الشكر عىل العمل .ننتقل ،اآلن ،إىل القسم الثاين وهو قسم النقاش.

القسم الثاين :مناقشات
أن الكتابة التاريخية يف العالم العريب كما ذكر األستاذ كوثراين حول املناهج هي
الطاهر املنصوري:
شكرا سيدي الرئيس .أعتقد ّ
ً

وتمس يف العمق الكتابة التاريخية يف العالم العريب ،حيث ال تزال املناهج الكالسيكية التقليدية مسيطرة عىل أكرب جزء
مهزلة حقيقية
ّ

محرمة أو ممنوعة ،ليس بقانون وإنما
من الكتابة التاريخية .ولكن ُتطرح مسألة املواضيع يف الوقت نفسه؛ فهناك مواضيع تكاد تكون ّ
بنوع من الرقابة الذاتيةّ .أما بالنسبة إىل ما ذكره األستاذ الكعبي فال أتفق معه يف تسمية الرواية املوازية إنما هي نصوص خارجية أجنبية
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تقريبا معروفً .
فأول،
معناها املصادر األجنبية وأهميتها يف قراءة التاريخ العريب .وما ذكره حول املصادر األرمينية واملصادر البيزنطية هو
ً

هناك دراسة عرفان شهيد قعوار حول عالقة العرب بالروم ،وعملية املسح التي قام بها شهيد للمصادر األرمينية والالتينية والبيزنطية
حول هذا املوضوع .ثم هناك كتابات أخرى مثل كتاب نُرش عام  1970للمؤرخ الفرنيس آالن دوسوليي  Alain Ducellierعنوانه باللغة

أن الكتاب منع من
العربية مرآة اإلسالم  .Miroir de l' Islamيف هذا الكتاب قام دوسوليي ،وهو مشكور عىل ذلك عىل الرغم من ّ
تحدث عنها
النرش يف لبنان وا ُتهم صاحبه بالكفر والزندقة وهو فرنيس ،إىل غري ذلك ،بجمع النصوص األرمينية والنصوص البيزنطية التي ّ

وسماه "عالقات املسيحيني يف الرشق باملسلمني" .ونرش الكتاب ولكن
زمييل .ثم أعاد دوسوليي سنة  1997صوغ الكتاب بشكل أكرب ّ

جمع من النصوص املهمة .عندما نتحدث عن املصادر األرمينية ً
مثل والصورة التي
يبقى كتاب مرآة اإلسالم من أحسن الكتب؛ ففيه ٌ
وشكرا.
أعطتها عن املسلمني ،لو قرأها أغلب املسلمني ألحرقوها.
ً

أن املوضوع الذي طرحه الدكتور
القيمة .والحقيقة ّ
إبراهيم القادري بوتشيش :أشكر بدوري السادة األساتذة عىل تدخالتهم ّ

وجيه من األهمية بمكان؛ فهو طرح قضية املفاهيم واملصطلحات .وطرح قضية التمييز بني الحقب واالنقطاعات التي تحدث يف هذه
نؤصله ونتابع سريورته
املفاهيم .استعمل االنقطاعات والتحوالت .وأنا أميل إىل التحوالت ّ
ألن املصطلح فيه سريورة تاريخية .يمكن أن ّ

التاريخية ونكتشف هذه التحوالت التي هي ً
أن فيها شي ًئا
فعل تحوالت مهمة .ومقارنتك التشابه بني نص السخاوي ومارك بلوخ أظن ّ
مهما ،ولكن ربما أخذت قضية التجزئة فكرة وقرنتها بما ذكر بلوخ وفيليب أرياس  .Philippe Ariesلكن بحسب علمي السخاوي كما
ً
مدافعا عن املؤرخني .فهو بطبيعة الحال يقدح يف العلماء الذين سبقوه
قادحا للعلماء يف تراجمه ،بينما كان مارك بلوخ
هو معروف كان ً
ً
مدافعا .كان له مرشوع يدافع عن املؤرخني ،وعن مهنة املؤرخ.
كثريا .بينما كان مارك بلوخ
يف كتب الرتاجم ،واملؤرخني وغريهم ً
قدحا ً
ً

يلتقي مع السخاوي يف فكرة الكذب والتطفل .إ ّنهما يلتقيان ولكن يختلفان؛ فاألول لم يكن لديه مرشوع ،بينما الثاين كان له مرشوع
واضح وج ّ
يل.

جديدا اللحظة إنما بدأ مع إدوارد سعيد
جديدا ،وليس
بأن التاريخ العاملي ليس
ً
ً
أن القول ّ
وبالنسبة إىل الزميل أبو شوك ،أعتقد ّ

تصورها لنمط اإلنتاج ،ظهر اإلنتاج اآلسيوي .هناك
عندما نقد املركزية األوروبية وعندما ظهرت أنماط اإلنتاج وحاولت أوروبا أن تفرض ّ

بأن الشعوب املتخلفة لها ٌ
حاليا هناك موجات عاملية؛ موجات
مجموعة من اآلراء تقول ّ
نمط معني ،ويجب أن نتحرر من هذا .أؤيدكً ،
التحرر ،وموجات الثوراتً .
فمثل ما يقع اآلن يف أمريكا الالتينية يف الربازيل رسعان ما نشب يف أمريكا الالتينية .وما وقع يف عام بعد سقوط
أن هذه املوجات آلية يمكن أن
جدار برلني نتج منه موجات عاملية ،بخاصة يف أوروبا الرشقية .والربيع العريب ً
أيضا .يف الحقيقة ،أعتقد ّ

نفس بها هذا النسق املشرتك العاملي.
ّ

أن هذه مصادر مكملة فحسب وليست مصادر موازية أو لها خصوصية
بالنسبة إىل نصري الكعبي ،لألخ الطاهر سبقتني وأعتقد ّ

خاصة وإنما هي موازية.

وأخريا أختم مع األستاذ خالد زيادة ،بالنسبة إىل دراسة املؤسسات ،يف املغرب عندنا وفرة يف املجال الجامعي ووفرة يف املؤسسات
ً

العسكرية ،واملؤسسات املالية ،واملؤسسات اإلدارية ،بعضها ال يزال حبيس الخزانات .وبطبيعة الحال ،طرحت هذه املؤسسات إشكال

وشكرا لكم.
أن هناك وفر ًة يف املغرب.
أنبه فحسب إىل ّ
التحديث ّ
ألن الهدف الذي ّ
ً
أسست ألجله اصطدم بعقلية تقليدية وفشل .أريد أن ّ
محمد حبيدة :يف الواقع ،أريد أن أقف عند مفهوم التاريخ الجديد الذي ورد يف مداخلة أبو شوك .بطبيعة الحال ورد ذكر املفهوم

يف سياق املدرسة األملانية ،ويف سياق املدرسة الوضعية .وربما وجب التنبيه إىل مسألة أساسية وبطبيعة الحال هذه مسألة نحن نحس بها
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عىل مستوى املمارسة .قضية املفهوم هي قضية متحركة يف املجال ويف الزمان .إذا تناولنا قضية التاريخ الجديد نجد يف ّ
كل محطة يحصل
تقدم يف مجال املعرفة التاريخية ويجد املؤرخ أ ّنه دخل يف مرحلة جديدة عىل مستوى املمارسة التاريخية .وحصلت هذه املسألة مع املدرسة
ّ
سائدا يف السابق واملدرسة الوضعانية هي بطبيعة الحال يف القرن التاسع عرش بخاصة
أن ما أنجزوه
جديد بالقياس إىل ما كان ً
ٌ
األملانية ورأوا ّ
جديدا .وسيثري ذلك التاريخ الجديد وهذه القضية النقاش مع السيد الطاهر املنصوري .نجاح املفهوم مع
يف فرنسا كانت قد أنجزت شي ًئا
ً

مدرسة الحوليات وبخاصة يف الكتاب الذي أرشف عليه جاك لوغوف  Jacques Le Goffوترجمه صديقنا وزميلنا الطاهر املنصوري كان

ألن مدرسة الحوليات بخاصة مع الجيل الثالث كانت تشتغل بمنطق جديد ،منطق األنرثوبولوجيا التاريخية،
صدفة بوصفه
مفهوماّ ،
ً
ومنطق االنفتاح عىل العلوم االجتماعية وبخاصة األنرثوبولوجيا .وظهر الكتاب األسايس  faire de l' histoireسنة  1974وهو يتضمن

أن صحافية فرنسية (والسيد طاهر يعرف هذه القضية) اسمها جاكلني بياجي Jacqueline Piaget
ثالثة مجلدات .والجميل يف الحكاية ّ

كانت قد أنجزت قراءة حول الكتاب الذي أرشف عليه جاك لوغوف .ووجد لوغوف عنوان هذه القراءة لجاكلني بياجي La nouvelle

ً
جدا ويستحق أن يكون عنوا ًنا لكتاب جديد ،وهو يف الواقع ليس بكتاب جديد بالقياس مع كتاب .Faire de l'Histoire
،histoire
جميل ً
أن املسألة الجديدة كانت رائجة يف ذلك الوقت وبخاصة
نجد التوجه نفسه والحقل نفسه واملساهمني أنفسهم .وما يؤكد هذه القضية ّ
فإن
عىل مستوى السينما  La nouvelle vagueلغودار  Jean-Luc Godardوغريه .إ ًذا قضية املفهوم حقيقة .ليك نعود إىل قضية أبو شوك ّ

جديدا عىل مستوى املقاربة وعىل مستوى املفهوم وعىل مستوى تناول األرشيف يف السياق األملاين والسياق الفرنيس .ولكن يف سياق
هناك
ً
وشكرا.
عامليا.
مدرسة الحوليات كانت هناك سياقات أخرى ولدت هذا املفهوم وضمنت له
ً
نجاحا ً
ً
كبريا ،إن لم أقل ً

فاطمة بنسليمان :أشكر ّ
أن املسألة ليست مسألة مجاالت يف
تماما مع األستاذ وجيه كوثراين بخصوص ّ
كل املتدخلني .أتفق ً

ألن مجاالت البحث متعددة .وبالنسبة إىل أحمد أبو شوك وتاريخ العالم أو التاريخ العاملي ،هناك
البحث بل هي مسألة مناهج ومقاربات؛ ّ
اليوم تجديد كبري ،فهذه املسألة مسألة  Area Studiesالتي لها توجهات ثقافوية  .Culturalistوهناك اآلن تركيز عىل املسألة الكونية

ألن تاريخ
إن األنساق املشرتكة لتاريخ العالم مركزها الواليات املتحدة األمريكية ،ال يتطابق ذلك مع الواقع ّ
 Globalizationوأنت تقول ّ
ألن التاريخ املحيل يكشف عن مظاهر من التاريخ العاملي .وهنا تظهر
العالم يكتب اليوم من جوانب متعددة انطال ًقا من التواريخ املحلية؛ ّ
مسألة التهجني والتواصل بني مختلف أجزاء العالمّ .أما بالنسبة إىل الرواية املوازية فاألمر ال يتعلق برواية موازية بقدر ما يتعلق بمسألة
املصادر .وكيف نقرأ املصادر .وكانت لنا محارضة شيقة مع األستاذ طاهر املنصوري حول املصطلحات املستعملة يف املصادر .ولكن كيف

أيضا نحن
جدا .ولكن املشكلة ً
نتحدث عن التاريخ الفاريس القاجاري يف الحقبة العثمانية ،تاريخ العرب يف الحقبة العثمانية ،هذا مهم ً

أيضا .فكم يف بالدنا العربية من
نتحدث اليوم وخالل األيام التي خلت من التاريخ العريب .إ ًذا املسألة هنا هي مسألة املنهج ومسألة اللغة ً
ٍ
مهد لتدريس اللغات عىل غرار معهد الدراسات الرشقية ً
مثل يف باريس .هذا نقص فادح أل ّننا ندرس تاريخ اإلمرباطورية العثمانية انطال ًقا
مثل ،وهي مكتوبة باللغة العربية .فهل هذا ٍ
من دفاتر األرشيف التونسية ً
كاف ليك ندرس تاريخ البالد التونسية يف العهد العثماين؟

أيضا أننا ال نزال نتحدث
أن هناك انقطاعات بل هناك تحوالت كما ذكر .ولكن ما نفتقده ً
أتفق ً
أيضا مع األستاذ خالد زيادة ،عىل ّ

تحدثت عن مقارنة بني ما يحدث يف لبنان ويف مرص بالنسبة إىل املؤسسات
عن مستوى التاريخ العريب .فاملسألة تكمن يف املقارنات .لقد
َ

أن هذا التاريخ الذي نريد أن نكتبه عن العالم العريب يجب أن يكون
وتحديثها .ولكن لنا يف تونس ما يشبه هذه املسألة .من هنا أؤكد ّ
ً
مرتابطا بني رشق املتوسط وغربه .فهناك تجارب مشرتكة بالنسبة إىل حاالت املؤسسات .وهناك تحديث يف تونس وتواصل
تاريخا
أيضا
ً
ً
وشكرا.
وتفاعل بني القديم والجديد يف القرن التاسع عرش ،عىل األقل ،وحتى قبل ذلك بالنسبة إىل التنظيمات العثمانية.
ً
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شكراً .
أول ،أنا لست مؤرخً ا ،وجئت ألتعلم منكم؛ فأنا أهتم باآلداب والحجاج وتحليل الخطاب .ولكن التاريخ
الطاهر اليحياويً :

ً
كثريا .يف الحقيقة استفدت من ّ
وخصوصا مصطلح التاريخ
واحدا إىل مجاالت متعددة
مجال
أن التاريخ تجاوز
ً
كل ما ُطرح .مسألة ّ
يهمني ً
ً
أن التاريخ كما كتب قبل الطربي وبعده
الثقايف ،مسألة مهمةّ ،
ألن أفكر يف التاريخ العريب ،تاريخ األدب أحيا ًنا كثرية .عندي انطباع ّ

تاريخ موا ٍز؛ تاريخ الشعراء ،وتاريخ املغنني ،وتاريخ
أيضا
ٌ
هو تاريخ سيايس؛ هو تاريخ صعود دول وسقوطها وتأثريات ذلك .لكن يوجد ً
الفقهاء .وهنا أتساءل هل ُكتب الطربي ً
مثل املتعلقة بعلم الكالم والفقه أو املتعلقة باألدباء يمكن أن تندرج ضمن مجاالت التاريخ؟

ألن درست كتاب األغاين وقد درست كتاب أخبار األغاين وكنت أقول للطلبة الفرق
ثانيا ،عندما أقرأ كتاب األغاين ،وهذا أمر مهم ّ
ً
مبدئيا العالقة بني الخرب يف كتاب األغاين والواقع ليست عالقة مرجعية ،بينما
بني الخرب يف كتاب األغاين والخرب يف كتاب التاريخ هو:
ً
أخبارا كثرية يف كتاب األغاين أو كتاب
العالقة يف كتب التاريخ بني الخرب والواقع هي عالقة مرجعية هذا يف االفرتاض النظري ،أجد
ً

أيضا .ثم أشري إىل جانب آخر ،فأطروحتي كانت حول الخطب .وأهم مصدر للخطابة
الفرج بعد الشدة للت ّنوخي ترد يف كتاب الطربي ً
ثريا متعد ًدا ككتاب الطربي .والخطبة كما نعلم رواية شفوية انتقلت
العربية هو كتاب الطربي؛ إذ أحصيت  362خطبة وال نجد
مصدرا آخر ً
ً

كبريا يف كتاب
إىل مرحلة التدوين وتعتمد بخاصة يف الفرتة األوىل عند الطربي اعتما ًدا كامال .بينما يف الفرتات الالحقة ال أجد اعتما ًدا ً
الكامل يف التاريخ املأثور .أسوق مالحظة أخرى تتعلق بمسألة املصادر املوازية أو الروايات املوازية؛ فأنا ال أعرف هذه األشياء ولكن من

عما أعرفه .وأنا
تصورا
يقدم
خالل ما أتابعه من إصدارات وكتابات بخاصة ما يسمى باالسترشاق الجديد الذي يريد أن ّ
ً
راديكاليا مختلفًا ّ
ً
مهما لغرائبيتها وليس لنجاعتها .أحيا ًنا نسمع بخرب كتب باللغة
لست ضد هذا .أخىش أن يكون أحيا ًنا االعتماد عىل هذه املصادر املوازية ً

أصيل أل ّنك تيسء إىل الرسيانيني ً
ً
أن هؤالء الذين احتلت أراضيهم
البيزنطية لكن ليس من الرضوري أن يكون
مثل .أي من يدريني ّ

عبوا عن رواية غري موضوعية ،أي رواية ذاتية .ولذلك يجب أن نحرتس كثريا من هذه املصادر التي تجلبنا لغرائبيتها أكرث من صدقيتها.
ّ

يسمي خالفة أيب بكر
أعرف تاريخ اليعقويب وال أجده يختلف
ً
جوهريا عن التواريخ األخرى ّإل يف بعض املصطلحات؛ من قبيل أ ّنه ال ّ
خالفة ،فهو يقول "أيام أيب بكر" ،و"أيام عمر" و"أيام عثمان" ،وخالفة عيل بن أيب طالب .أو حينما يروي خطبة الغدير ً
مثل بطريقة
ً
جزيل.
شكرا
أن هناك اختال ًفا بني هؤالء.
مختلفة .لكن يف الجوهر ال أعتقد ّ
ً

عبد الرحيم بنحادة :أريد أن أعود إىل مسألة ما ُطرح من قبل بشأن املصادر املوازية واملصادر .وأضم صويت إىل باقي املتدخلني؛

أن املصادر هي مصادر .ويمكن أن يتضمن املصدر
أساسيا
موازيا قد يراه اآلخر
فال يمكن أن يكون ما تراه أنت
أظن ّ
ورئيساّ .
ً
ً
ً
تكمل ،بل قد تكون هي أساسية ،وقد تكون من الدرجة األوىل .أثارتني مداخلة الدكتور خالد زيادة بشأن
"املوازي" معلومات قد ال ّ
املؤسسات ومسألة االنقطاعات والتحوالت ومسألة املقارنة التي أوردتها فاطمة بنسليمان ،هناك كتاب وضعه املؤرخ الوضعاين األملاين

رانكه  Leopold von Rankeيف نهاية القرن التاسع عرش وكان تحت عنوان العثمانيون وامللكية اإلسبانية .ويف هذا الكتاب مقارنات
أن
بني األنظمة أو بني املؤسسات العثمانية واملؤسسات اإلسبانية ،ويف الكتاب إجابات عن أسئلة املقارنة بني نظامني متوازيني ،وأعتقد ّ

كثريا يف معرفة تطور هذه املؤسسات العثمانية وأهم معالم قوتها .إن قدرة الدولة العثمانية يف بناء مؤسسات
قراءة هذا الكتاب ستسعفنا ً
قوية هو ما جعل الدولة العثمانية تعمر هذه الفرتة الطويلة من  .1923 - 1299يربط الدكتور خالد زيادة بني بناء املؤسسات والتحديث وأنا
أعتقد مسألة التحديث ترتبط بعدم قدرة مؤسسات النظام القديم عىل مسايرة الوضعية الجديدة للدولة العثمانية منذ النصف األول من
القرن السابع عرش.

القيمة املفيدة .لست مؤرخً ا ،فأنا يف حرضة الزمالء املؤرخني .أنا معماري
سامر عكاش :أشكر الزميل عىل التقديم وعىل املحارضات ّ

مهنيا ولك ّني متطفل عىل التاريخ .ولكن هذا يسمح يل بالدخول والخروج يف مجال البحث ويف مجال التقاطعات .سأبدأ ً
أول مع الدكتور
ً
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وجيه ،عندي مجموعة من التساؤالت .النقطة األساسية بالنسبة إ ّ
أن اختيارك للسخاوي كان عىل
يل هي املفاصل التاريخية .لفت نظري ّ
ً
مفصل يف تطور الدراسات التاريخية؟ يعني هل اختلف يف طرحه
عتبة دخول العثمانيني إىل البالد العربية .فهل كان السخاوي يم ّثل
فكريا أو عن املقريزي تلميذ ابن خلدون؟ وما هي التطورات التي
منهجيا أو
املناهج أو املواضيع التاريخية؟ هل اختلف عن ابن خلدون
ً
ً

أدخلها السخاوي بوصفه مختلفًا يف طريقة تقديمه أو دراسته للتاريخ؟ وهل هناك مفاصل بعد دخول العثمانيني؟ إذا أخذنا طاشكربي

زاده ً
أن السخاوي
موضوعا
مثل يف كتاب موضوعات العلوم ،فقد طرح موضوع العلوم بوصفه
أظن ّ
ً
أساسيا يف مجال التاريخ .بينما ّ
ً

تحدثا
لم تشمل موضوعاته التي طرحها موضوع العلوم .وإذا أخذنا طاشكربي زاده وكاتب جلبي (حاجي خليفة) عىل سبيل املثال فهما ّ
ٍ
ً
مفصل؟ أحيل
خالف منهجي كبري بينهما .بإمكاننا أن نتابع مجموعة من املفاصل يف الكتابات التاريخية .فهل السخاوي يم ّثل
عن

بالتعمق يف مجال التاريخ فهو
طبعا
هذه املسألة للدكتور وجيه والدكتور أحمد أبو شوك .لفت نظري اهتمام املؤرخني الزمالء ك ّلهم ً
ّ
مجالهم .والنقاشات محصورة بخاصة يف تاريخ العالم ويف طريقة دراسة املنهجية الغربية لصوغ تاريخ العالمً .
مثل ،من املدرسة الوضعية

أو املدارس األخرى فأنتم تناقشون بوصفكم مؤرخني واهتماماتكم يف مناهج التأريخ .فتاريخ العالم بالنسبة إليكم كان الصوغ األسايس،
يل بوصفي من خارج الدائرة التاريخية ،يهمني أن أعرف ً
كيف يمكننا صوغ فكرة ومن كان يطرحها بشكل أو بآخر .بالنسبة إ ّ
مثل ما

كل املناهج الغربية يهمني أن أرى كيف تعامل ّ
هي مكانة الحضارة العربية اإلسالمية يف ما يسمى ب "تاريخ العالم"؟ فبالنسبة إىل ّ
كل

قدم
قدموه ووضعوه
وصوروه؟ املشكلة هنا أ ّنني لم أجد ً
أحدا ّ
منهج من املناهج مع موضوع الحضارة اإلسالمية يف تاريخ العالم :كيف ّ
ّ
مساهمة لقضية تاريخ العالم من وجهة نظر عربية؛ أي أن يصوغوا ً
مثل تاريخ العالم ويذكروا دور الحضارة اإلسالمية فيه؛ إذ ليس لنا
منظور مقابل لتاريخ العالم من املنظور العريب ،وهذا املكان من األورويب واألمرييك .فهل هناك مجال لتقديم منظور لتاريخ العالم خارج
عن املناهج املعتمدة؟

أن املصادر هي مصادر .لكن الفكرة املوازية هي
بالنسبة إىل األستاذ الكعبي ،يف رأيي أشارك الدكتور عبد الرحيم بخصوص ّ

ً
فمثل البديري وابن كنان اللذين كتبا
فكرة كذلك ال نستطيع تفاديها .لقد اشتغلت عىل تاريخ القرن  ،18وعىل كتب اليوميات؛
يوميات مدينة دمشق التي هي مصادر إسالمية ،كتبا من وجهة نظر إسالمية .لكن يف مصادر يوميات متزامنة مثل تاريخ األب بريك

عدها موازية وكما قال
تم الرتكيز عىل مشاكل الجالية املسيحية .ويف الحقبة نفسها نالحظ إذا قار ّنا بني االثنني ،أ ّنه يمكن ّ
لدمشقّ ،
الدكتور عبد الرحيم يجب أن نتعامل مع هذه املصادر بوصفها مصادر .ولكن هناك اختالفات؛ ّ
فكل املواضيع التي تخص الجاليات

املسيحية أو اليهودية ً
تماما يف اليوميات املحلية لتاريخ مدينة دمشق .فكان من املفيد قراءة التواريخ ومقاربتها؛
مغيبة ً
مثل يف دمشق ّ
تماما للجاليات املسيحية والجاليات اإلسالمية ،وكانت تتقاطع .فموضوع التواريخ املوازية
فهناك مواضيع يف التغيري االجتماعي مشابهة ً

يعطي فكرة جيدة ومهمة للدراسات.

عبد الحميد هنية :أشكر الزمالء عىل التدخالت ،فك ّلها مفيدة ومحفزة للنقاش .بالنسبة إىل مداخلة الدكتور وجيه كوثراين ،الرتكيز

أن هذه املفاهيم ليست جامدة وإنما يجب أن نخضعها إىل
عىل أهمية املفاهيم مهم والتفكري فيها رضوري .واملهم أ ّنه يجب أن نعتقد ّ

كثريا من الرباديغمات ،ولد وترعرع وأنتج معرفة مهمة جدا ،ولك ّنه رسعان ما ووجه
قراءة متواصلة ومتفككة ،ونعيد تفكيكها .نعرف ً
دائما هذه املفاهيم ،ونعيد استنباطها وتكييفها ،بخاصة يف
بالتفكيك والنقد واستنبطت براديغمات أخرى ّ
تطوره .لكن يجب أن ننقد ً

العالم العريب؛ فق ّلما تستنبط براديغمات عندنا؛ فإىل يومنا هذا ،ترد ك ّلها من الخارج ويجب أن نعرف كيف نتعامل معها .لكن إىل جانب

ً
حقول جديدة .أي عندما نبحث عن حقول جديدة فهي من
أيضا ال أقول كلمة مجاالت أنا لست موافقًا .بل نقول
املفاهيم والرباديغمات ً
شأنها أن تحفز التجديد .وسأتحدث عن ذلك يف مداخلتي.
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بالنسبة إىل تاريخ العالم ،دفعتني مقولة تاريخ العالم إىل مقولة العوملة .إ ًذا هي مرتبطة بهذه العوملة وهناك ردة فعل عليها ،ويجب ّأل

جديدا يف البحث .عندما اهتممنا بالفرد ،أصبحنا نهتم بالفعل،
اتجاها
ننكر ذلك وأن نأخذها يف الحسبان .يف الحقيقة أنتجت ردة الفعل
ً
ً

طبعا مفيد .وربما تكمن معضلة
ورصنا نهتم بالتاريخ من األسفل ،وأصبحنا نهتم بأشياء كثرية من الداخل .ثم ال ننىس ّ
أن تاريخ العالم ً

التاريخ يف أ ّنه محيل .واملحلية هي أكرب معضلة عند املؤرخني؛ ّ
فكل العلوم األخرى تجاوزت املحلية ليك تطمح إىل الكونية يف نتائجها.
مجب عىل أن يكون
واملؤرخ أل ّنه محيل يف الزمان واملكان ال يمكن أن يكون مؤرخً ا إذا لم ينطلق من زمان محدد ومكان ّ
موحد .فهو َ
محليا .لكن يجب أن يكون ذلك يف االنطالق ليك يرفع شيئا فشيئا املعرفة التي يبنيها عندما تصل هذه املعرفة إىل الكونية .يصبح التاريخ
ً
دائما من املحيل ،ومن الجزيئ ،ومن الفرد ،إىل آخره.
علما عندما يصل إىل الكونية .ال أقول العوملة لكن أقول الكونية .لكن االنطالق ً
ً

جدا وما يقوله يهم مجاالت أخرى كما ذكرت الدكتورة فاطمة
يف ما يخص مداخلة الدكتور خالد زيادة ،هي مداخلة مفيدة ً

ألن املقارنة هي
أيضا عندما نتحدث عن تونس ،نحن نقارب ً
بنسليمان .ونجد القضايا نفسها ونطرحها ً
أيضا مع مرص ومع لبنان .نقارن ّ

طبعا مفيدة وحقيقية بطبيعة
الطريقة الوحيدة التي تساعدنا عىل التخ ّلص من معضلة املحلية .هذا الهدف رضوري .القضية التي طرحتها ً

تتم املسألة يف التصنيفات املستعملة الرئيسة؛ وهي التحديث والتصنيف
الحال .ولكن أعتقد ّ
أن منطقها اعتماد تصنيفات .ويجب أن ّ

والتقليد وتصنيف آخر .إ ًذا ،التصنيفات هي تحقريية أو تفضيلية .استعمل التحديث عىل أ ّنه تصنيف تفصييل ،والتقليد هو تصنيف
تفضيليا .لكن عىل الدارس
تحقرييا أو
طبعا الفاعلون يص ّنفون وال ينجزون ّإل التصنيفات .ولهم أن يصنفوا
ً
عىل أ ّنه تصنيف تحقرييً .
ً
بأن ذلك
ّأل يصنف؛ فهو يقرأ التصنيفات ويرصدها ويسائلها .وملاذا يقول هؤالء التحديث أو يحدثون
ّ
ويعدون ذلك تحدي ًثا ،علما ّ

التحديث تصنيف تفضييل؟ وملاذا أقول "تقليد"؟ إ ًذا أقول إ ّنه يف الحقيقة ،عندما ننظر إىل الطهطاوي وغريه من الذين ساهموا يف حركة
التحديث .نستعمل هنا التحديث ال التصنيف .بإمكان هذه التصنيفات أن تكون معرفية أو معرفية عندما تصبح يف يد املؤرخ والدارس،

يغيون أو يدخلون تغيريات
فهو ال يضفي عىل التصنيف املعريف صيغة إيجابية أو سلبية .عندما ننظر إىل التحديث نجد ّ
أن هؤالء الذين ّ
دائما بيشء .ال يسقطون الواقع األورويب عىل الواقع املحيل ،وإنما يعيدون استنباط األشياء .يأخذون
يعيدون استنباط األشياء ،وال يأتون ً

أيضا تصنيف  -كما هو بل يعيدون االستنباط .نأخذ مثال كلمة "حرية" باملعنى السيايس
من الرتاث -وكلمة الرتاث ال أدري لكن هي ً

واالقتصادي إىل آخره كما ظهرت يف أوروبا خالل القرن  19ال نجد لها ً
"حر" ضد "عبد"،
أصل يف اللغة .لكن ماذا فعلوا؟ أخذوا كلمة ّ

وكلمتا حر وعبد لهما معنى حقوقي ،وأعادوا استنباطها ليك تصبح كلمة ذات معنى اجتماعي وسيايس واقتصادي ،حرية اقتصادية،
وحرية سياسية ،إىل آخره .إ ًذا هذه اآلليات واألشياء هي التي اعتمدت يف الكثري من األحيان.

تاريخيا .ولكن هذه
مصدرا
عمار السمر :يف الحقيقة أضم رأيي إىل ما رأى الزمالء بخصوص الرواية املوازية والنظر إليها بوصفها
ً
ً

أن له جاذبية عندنا .أو ربما تأثّرنا
مسألة اآلخر ،ورواية اآلخر ،ومصادر اآلخر ،ومناهج اآلخر ،واملدارس التاريخية لآلخر .يعني ما أعرفه ّ

بما قاله ابن خلدون بقضية الغالب واملغلوب .ال أعرف ،أو ربما عىل املستوى الشعبي ك ّنا يف الشام نقول الفرنجي برنجيّ ،
كل يشء فرنجي
أيضا إىل هذه الروايات
برنجي (ما معنى كلمة برنجي؟ أحسن وأفضل) .نالحظ هذا حتى يف املنهج أو املدرسة والفكرة .وتنظر الكتابات ً

أن املصادر العربية األخرى فيها روايات ربما مختلفة عن بعضها ولكن تؤخذ
املوازية ورواية اآلخر كأ ّنها هي الحقيقية عىل الرغم من ّ
نعدها موازية ومصادر اآلخر فقط فننظر إىل الرواية يف املصادر العربية لألحداث بوصفها رواية موازية
بوصفها رواية أوىلّ .أما املصادر التي ّ
وهامشية أحيا ًنا .أملح الدكتور عكاش إىل االختالف بني اليوميات التي تناولها يف القرن  18عن دمشق وروايتني مختلفتني .بينما نجد

يف مجال آخر وهو الوثائق  -عملت يف مركز الوثائق لعدة سنوات وكتبت عن اآلخر يف دمشق من خالل الوثائق الرشعية  -آالف الوثائق
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تتناول اآلخر ،وليس اآلخر بوصفه فر ًدا حتى سميت دمشق مدينة اآلخرين ،مدينة لآلخرين .فالوثائق التي يشرتك فيها أطراف طائفية
تعد باآلالف.
وقومية وغرباء ّ

ً
متأصل يف املؤسسات بجميع أشكالها ،ويعاين أسباب
ّأما عن حديث الدكتور خالد زيادة عن املؤسسات ،ففي عالم عريب يعاين ضعفًا

إن يف العهد العثماين
فشل الدولة الوطنية الحديثة ،عىل ما أعتقد ،وهو عدم بناء مؤسسات حقيقية .لذلك ،كما قال الدكتور بنحادة ّ
أن هذه الدولة سلطانية .ربما بسبب طول الفرتة الزمنية تبلورت مؤسسات نجدها أحيا ًنا أقوى من
كانت توجد مؤسسات عىل الرغم من ّ
املؤسسات التي نشأت يف الدولة الوطنية .وهناك دراسة مهمة صدرت عن مركز اآلثار والفنون اإلسالمية "أرسيكا" عن الدولة العثمانية:

أن دور املؤسسات يف كثري من البلدان العربية حتى
جدا للمؤسسات
كبريا ً
وتطورها يف الدولة العثمانية .أعتقد ّ
كما ً
ّ
تاريخ وحضارة ،أفردت ً
ألن هذه املؤسسة التي تبلورت حتى يف بعض الدول
اليوم،
خصوصا مع بداية الدولة الوطنية ،كما قلتم الجيش هو املؤسسة األقوى ربما ّ
ً
العربية لن ّ
وشكرا.
تشكل مؤسسة حقيقية حتى الجيش .ولكن يف أغلبها مؤسسات لالرتباط والعالقات.
ً

أن
أتوجه إىل محارضة الدكتور وجيه كوثراين بخصوص السخاوي ومارك بلوخ األمر الذي أثارين هنا هو ّ
عز الدين جسوسّ :

متأخرا .وهنا علينا ربما أن نعود ليك ننظر يف ما جاء به السخاوي إىل مرحلة نشأة الفكر التاريخي عند املسلمني .عندما
السخاوي كان
ً
أساسا عىل مقدمات كتب التاريخ وغريها من كتب األخبار .واالنكباب عىل هذه األمور يجعلنا نضع
ننكب
ندرس هذا املوضوع علينا أن
ً
ّ

أيدينا عىل التصانيف التي كما أسماها السخاوي تصانيف التاريخ .وهي مجاالت التي قالها والتي ذكرتم أ ّنه ص ّنف نحو  50تصنيفًا .ثم

يصح عىل اإلنتاج املعريف الذي أنتج يف القرن األول والثاين والثالث مع بداية حركة التدوين التي كانت مع القرن األول ليس
ّ
إن هذا األمر ّ
إن هذا األمر يف حد ذاته من حيث اإلنتاج املعريف الذي صدر .من ذلك ابن الجوزي يف أخبار الحمقى
يف القرن الثالث الهجري ،ثم ّ
واملغفلني ،وأخبار البرصان والعميان والعرجان وكتب "الباه" املوجودة ،هذا جانب كبري من إنتاج كتب "األوائل" .هذا األمر مرتبط
جدا ،بخاصة
بمسألة مهمة ،بخاصة يف نشأة الفكر التاريخي اإلسالمي ،وهي قضية الجرح والتعذيب التي أثرتموها .هذا األمر مهم ً

بالنسبة إىل من يؤرخ للقرن األول الهجري .وهو قرن خاص له وحدة زمنية ومكانية خاصة يف العالم اإلسالمي؛ فاملؤرخ ً
أول عليه أن

وفقيها وعاملًا باألنساب ،ليك يفهم هذه األمور أل ّنه إذا لم تكن لديه هذه املعرفة ال يستطيع أن يفهم مجموعة من
ومحدثًا
مؤرخا
ّ
ً
يكون ً
األمور وال أن يتتبع األخبار ،هذا جانب .ثم هناك جانب آخر يف قضية الجرح والتعديل ،ففي مرحلة الجمع والتدوين التي قام بها الرواة

واإلخباريون حدث تبلور سيايس ديني يف هذه الروايات .فكانت لدينا روايات حجازية وروايات عراقية بما يف ذلك رواية البرصة ،ورواية
الكوفة ،ورواية الزبري ،ورواية أموية ،ورواية عباسية ،ورواية مرصية ،إىل غري ذلك .فالجرح والتعديل من اآلليات املساعدة واملهمة يف
أمرا آخر؛ لدينا
دراسة التاريخ اإلسالمي
ً
عموما ،ودراسة القرن األول الهجري والقرن الثاين الهجري عىل وجه الخصوص .وهنا أضيف ً
جدا إذا ما أضفنا
جدا نستفيد من آلياته وهو علم مقاصد الرشيعة ،من حيث اآلليات التي يستعملها يف طرق التفكري .ومهم ً
علم مهم ً

ّ
وتمكننا من معرفة كيف نظر األوائل إىل هذا التاريخ.
الجرح والتعديل فهي أدوات مهمة لدراسة التاريخ ورؤيته بطريقة أخرى،

ً
سؤال لألستاذ الدكتور وجيه كوثراين حول دالالت عنوان كتاب
نارص الدين سعيدوين :سأطرح تساؤالت بسيطة .أسوق

ذم التاريخ .والدالالت املعنوية التي يحملها العنوان للسخاوي يف هذا الكتاب .ثم هل هناك إمكانيات تخصيب الرتاث
التوبيخ ملن ّ
ُ
التاريخي العريب ،والرتاث العريب التاريخي إلعادة استخراج مادة جديدة تؤدي بنا إىل تصور آخر أو ما أهمل يف التاريخ .وهذه إشكالية
ً
كرسيا نجلس عليه
سؤال آخر للدكتور أحمد أبو شوك :ما هي مسألة التموقع؟ نحن نريد أن نتموقع نريد أن نجد
وأوجه
مطروحة.
ّ
ً

حتما
يمر ً
يف طاولة التاريخ العاملي .وهنا تظهر إشكالية ما كان ّ
يتم التموقع؟ هل ّ
يسمى باملناطقية  Territorialأو Regionalكيف ّ
بتفكيك اإلشكاليات  Eurocentrismأو املركزية األوروبية إليجاد مكان؟ ً
مثل املحارضة األخرى وهي توظيف الرواية ،وهنا كذلك
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ألن التاريخ تاريخ رسمي ال يهتم .ومن
مكملة لكن اآلخر دائما غائب ّ
جانب مجهول ،لكن ليس بوصفها مصادر غائبة .ربما هي ّ

أن قضية املؤسسات لم تكن يف لبنان ومرص أو تونس بعد ذلك.
ثم ال نبحث عن التاريخ اآلخر لكن نستغل اآلليات .لكن أضيف ّ
تمت أول تجربة يف الجزائر .املرشوع الفرنيس أو مرشوع األمري عبد القادر الذي فشل ،وحمل هناك مؤسسات علمية وهو أول
وإنما ّ

مؤسسة إلسقاط ّ
كل الحدود عىل النخبة والتأسيس وكذلك املرشوع الفرنيس لكاريط ولوتورنو  Roger Le Tourneauوغريهما .فاملرشوع
املؤسسايت للتحديث وإن كان جرى بشكل معاكس يف الجزائر .أستاذنا الفاضل أقرأ لكم الرحالت الجزائرية يف فرنسا يف القرن  19وما
طرحته من إشكاليات املؤسسات للتحديث أو غري ذلك .لكن أريد أن أختم بكلمة وهي تعريف اإلخوان بواقع املؤسسات يف الجزائر.

نحن ال نعيش ً
املع ّرب من الجزائريني ذهب إىل الجامعات .وأنت جمعت الجانب املفرنس .هناك إشكالية
فشل مطلقًا .ملاذا؟ ّ
ألن الجانب َ

وتحصنوا يف املركز
يسمى بالرشخ يف املجتمع ،وذهبوا
ّ
يف الجزائر؛ إذ رفض املفرنسون أن يتعربوا ورفض املعربون أن يتفرنسوا .ووقع ما ّ
جامعيا هناك وظهرت حصون إثنوغرافيا وأعيد إنتاج الفكر الكولونيايل
الوطني للبحوث االجتماعية  .CRASCعشت أربعني سنة أستا ًذا
ً
يف حركة معاكسة للتعريب يف الجزائر .وعليه ،حاولت الدول بعد ذلك أن تؤسس مراكز للبحث يف الجامعات فشلت ً
ذريعا وأصبحت
فشل ً
مور ًدا للحصول عىل أموال والتمتع بمنحة دراسية ملدة معينة يف الخارج .أو ّد فقط أن أنريكم يف هذه القضية .نحن نعيش إشكالية وأزمة

تتم ّثل بانفصال مركز البحث عن الجامعات وعدم إمكانية خلق نخبة متفاعلة ،لها رأي ،جزائرية من منطلق عريب إسالمي لكن برؤى

ألن قضية املؤسسات يف الجزائر
تحديثية متفتحة عىل اللغات العاملية .وأقول ً
أيضا أنا أتأسف يف هذه السن التي غادرت فيها الجامعات ّ
أصبحت إشكالية كبرية.

مشكورا.
ننطلق مع األساتذة املتدخلني لنبدأ باألستاذ الدكتور وجيه كوثراين .فليتفضل
ً

شكرا .الحقيقة كانت مداخلتي محصورة يف موضوع الندوة بالذات .لكن التعليقات حولها وعليها فتحت آفا ًقا
وجيه كوثراين:
ً

وأبعا ًدا ومواضيع جديدة ال أستطيع ً
كل ما طرح ع ّ
فلدي وجهة نظر يف ّ
كتاب مرجع أريد أن أرجع
لدي
جميعا
فعل أن أجيب عنها
يلّ .
ّ
ٌ
ً
كبريا من املقوالت واملفاهيم والفرضيات التي يمكنني أن أعتمد عليها ألجيب عن
إليه هو تاريخ التأريخ؛ حيث استعرضت عد ًدا ً

أن مناهجنا كالسيكية يف معظم الجامعات ،وهناك
طبعا أوافق الدكتور املنصوري عىل ّ
بعض األسئلة التي ُطرحت أو بعض التعليقاتً .
محرمة ،نعم
محاوالت تجديد لكنها عىل املستوى الفردي ،أي عىل مستوى املبادرات أكرث ّ
مما هي عىل مستوى املؤسسات .واملواضيع ّ
محرم أكرث منها هو مصادرها؛ أي املخطوطات .فما ذكره السخاوي عن هذه املوضوعات عن املخ ّنثني،
املواضيع محرمة لكن هناك يشء ّ

عن ّ
كل املواضيع هناك مخطوطات حولها ،هناك كتب حولها .فأين هي؟ إذ ليست املوضوعات هي املحرمة فحسب وإنما طباعتها

محرمة .يف حني أ ّنها ،وهذه مفارقة ،كانت يف عرصها متداولة وكتب الجنس ك ّلها كانت
وكذلك اكتشافها بوصفها مخطوطات كانت ً
أمورا ّ
متداولة و ُتقتنى .وحتى أواخر العرص العثماين كان هناك علماء وفقهاء يقتنون كتاب رجوع الشيخ إىل صباه يف مكتبتهم إىل جانب كتاب

الفقه .بالنسبة إىل الدكتور إبراهيمً ،
تحول،
تحوالت من دون انقطاعات .االنقطاع هو ّ
فعل أنا ال أفصل التحوالت عن االنقطاعات؛ فال ّ

فتحو ًل .ينطبق هذا عىل أطوار التاريخ وعىل أطوار العلم واملعرفة.
انقطاعا
أي أمر من األمور إىل مأزق .املأزق هنا ال بد أن يو ّلد
أي نصل يف ّ
ً
ّ
ً
ألن السخاوي ّ
مفصل.
شكل
ّأما األسئلة التي دارت حول السخاوي ،فأريد أن أجمعها ك ّلها .يف الحقيقة اختياري للسخاوي لم يكن ّ

ً
فابن خلدون ّ
مفصل أكرث عىل مستوى ما قاله عىل نصه وليس ما أثّر فيه ابن خلدون .يبدو يل أ ّنه لم يؤثّر يف يشء البن خلدون
شكل

أن ابن خلدون حاول
أن السخاوي بعده بـ  95سنة قال أشياء ما قبل ابن خلدون .تب ّنى أشياء ما قبل ابن خلدون؛ من ذلك ّ
الحقًا؛ بدليل ّ
عد
ذم التاريخ) ،فقد ّ
أن يستقل بالتاريخ ،فدعا إىل استقاللية علم التاريخ .بينما السخاوي عىل الرغم من مدحه التاريخ (التوبيخ ملن ّ
علما للمعرفة ،املعرفة املوضوعية ولك ّنه لخدمة الرشيعة .أخذت ً
مثل بني مارك بلوخ
علما
ً
مساعدا للرشيعة .فدوره األسايس ليس ً
التاريخ ً
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والسخاوي اتخذته ً
دفاعا عن التاريخ 'Apologies pour l
مثال من خالل تماثل شكيل ،وأشدد عىل كلمة شكيل بني كتاب مارك بلوخ ً
ذم التاريخ أو التوبيخ ملن ذم التاريخ ،يحمالن العنوان نفسه ،هو نوع من  Jeu des titresلعبة عناوين ليس أكرث .ال
 ،histoireوملن ّ
ً
ً
ّ
مفصل .وهذا ليس من اخرتاع السخاوي ،قال الذهبي
مفصل لكن استشهدت به فحسب أل ّنه يروي خمسني تصنيفًا
يشكل السخاوي

هذا قبله .هذه املوضوعات هي الحياة البرشية ك ّلها ،حتى إذا رجعت إىل األدب اليوناين والروماين ترى املوضوعات نفسها .لذلك ّركزت

يعب عنها من خالل علم التاريخ وهو
أن املشكلة ليست مشكلة موضوعات ّ
يف مداخلتي عىل ّ
ألن هذه املوضوعات معيشية أو معيشة وال ّ
يعب عنها ،من خالل الكتابة الحرة التي تندرج تحت عنوان األدب بصورة عامة .وهنا ّ
ذكرتموين بكتاب لزميل صديق وهو
آخر علم ّ

عربيا .هو كتاب طريف الخالدي فكرة التاريخ من الكتاب إىل املقدمة أي
عربيا ،كتب باإلنكليزية ثم ترجم ً
كتاب مهم لم يحظ بمكانة ً
من القرآن إىل املقدمة .يستعني طريف الخالدي بفهم تطور فكرة التاريخ بقراءة األبستمولوجيا التاريخية ملا يسميه ِ
بالقبب املعرفية .فعلم
ّ
ً
مستقل يف تراثنا .والسخاوي دافع عن التاريخ ،لكن عىل مستوى الوظيفة واالشتغال علم التاريخ لم يتمأسس
علما
التاريخ لم يشتغل ً
كثريا عىل هذا الجانب .فالقبب
كعلم الحديث أو كالعلوم الدينية .يعني لم يكن له مكانة يف املدارس .هنا أتفق مع عزيز العظمة الذي ّركز ً

املعرفية التي قرأها طريف الخالدي هي أربع .اشتغل التاريخ تحت قبة علم الحديث ً
أول .وهنا أتفق مع الدكتور عز الدين جسوس،
وتولت آنذاك علم التعديل والتجريح الذي استخدمه اإلخباريون .وليست مهمة ورقتي رشح التعديل والتجريح .لقد كتبت عن التعديل
والتجريح .لكن ابن خلدون عارض أن يستخدم التعديل والتجريح يف الخرب ويف تدقيقه .وهذه نقطة مدهشة ً
فعل عند ابن خلدون.
ّ
يتخل املؤرخون الالحقون عن مسألة تأثري علم الحديث .هذه
تؤثر الحقًا بعده .إذ لم
لك ّنها لم تستكمل عنده ،يف املبتدأ والخرب .ولم ّ

القبة املعرفية األوىل .وخالل ثالثة قرون أو أربعة اشتغل علم التاريخ تحت قبة علم الحديث .والقبة الثانية ،قبة الفلسفة .اشتغل علم

التاريخ تحت قبة الفلسفة أو تحت مظلة الفلسفة .والقبة الثالثة التي هي األهم والتي توسعت فيها تصنيفات التاريخ التي يحيك عنها

الذهبي والسخاوي والكافيجي هي قبة األدب .هنا تحت قبة األدب تدخل الكتابات الحرة ك ّلها كاملهمشني واملخنثني وشاريب الخمر.
يقدم تراثنا موضوعات ومعطيات هائلة ورائعة وغنية .لكن التعامل مع هذه املعطيات ال بد له من املفاهيم .هذه املفاهيم كما قال الدكتور
ّ

قدمنا شي ًئا
هنية غري جامدة بل هي متحركة؛ ففي فرتة من الفرتات ونحن يف شبابنا استعملنا مفهوم الرصاع الطبقي ،قد ال نفهم ولكن ّ
مفيدا ،ألين اشتغلت عىل اشتغال شبابنا كما يعرف الدكتور خالد ،حركة الفالحني يف كرسوان استخدمنا هذا املفهوم ،لكن هذا املفهوم
ً

ناقصّ .
أيضا مفاهيم جديدة .يف رأيي ،ال أعرف
فقدمت لنا ً
اطلعنا أكرث عىل اإلثنولوجيا واألنرثوبولوجيا وعلم االجتماع الديني إىل آخرهّ ،
إن كانت هناك موضوعات أخرى ،أخترص ألقول ً
فعل هذه املفاهيم وهذه األدوات املعرفية ال نستطيع أن نجلبها إال من الغرب يا دكتور
السمر .ليس عندنا يف تراثنا من علوم اجتماعية وإنسانية وإثنولوجيا وأنرثوبولوجيا .هذه مدارس جديدة وعلم التاريخ ال يمكن أن يتطور

إال إذا استخدم مؤرخون عرب معطيات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفلسفة بخاصة فلسفة العلوم التي هي اإلبستمولوجيا .كل يشء

ألن كلمة الغرب ً
مثل أصبحت ف ّزاعة .ال تأخذوا من الغرب
تماماّ ،
"فرنجي برنجي" يف العلوم اإلنسانية .لقد أصبحت هذه املفاهيم كونية ً
كثريا .لكن يجب أن نعرف كيف نتعامل معها .فهنا ً
وعندنا يف تراثنا ّ
مثل
كل يشء .عندنا يف تراثنا األصيل معطيات وموضوعات مهمة ً

ً
سؤال عن مدرسة الحوليات كيف نشأت مدرسة األنال/
ألن هناك
كيف تطور علم التاريخ يف الغرب؟ وكيف انتقلت؟ كيف تأسست؟ ّ
الحوليات .مدرسة الحوليات ليست مدرسة عقائدية ،وإنما هي قفزة إبستمولوجية اكتشفها لوسيان فيفر  Lucien Febvreومارك بلوخ

أن هناك أسئلة جديدة جاء بها دوركايم Durkheim؛ فهما تأثرا بالسوسيولوجيني لوسيان فيفر ومارك
من خالل املأزق املعريف واكتشفا ّ
بسوسيولوجيني كبريين :األملاين ماكس فيرب  ،Max Weberوالفرنيس دوركايم .جاءا بأسئلة عن اإلثنولوجيا واألنرثوبولوجيا،
بلوخ وتأثرا
َ
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عن االنتحار ،وكيف نشأت الرأسمالية بفعل الربوتستانتية ،إىل آخره .هذه كانت  Stimulusلهذين الشابني اللذين لم يكونا يف فرنسا بل
دائما االقتصاد واالجتماع والبرش ،وتصيب املعرفة.
يف سرتاسبورغ .فالتحوالت تصيب ً

أن لتاريخ العالم مركزية وتاريخ العالم يف األدبيات األمريكية
أحمد أبو شوك :مراعاة للزمن سأخترص تعليقي يف نقطة واحدة .ذكرت ّ

أنواعا  Global Historyوّ .Transnational History
يعدونها متطابقة مع بعضها البعض .لكن يجب
ينظر إليه بوصفه
كل هذه الكلمات ّ
ً

يصدر
ّأل ننظر إىل مركزية العالم ،واملركزية األمريكية هي املركزية األوروبية نفسها .تختلف عن  Eurocentric Approachيحاول أن
ّ

ألن أمريكا دولة املهاجرين ليست هناك
وينمط اآلخر بحسب التاريخ األورويب .تقوم املركزية األمريكية عىل اإلحاطة املعلوماتيةّ .
املنهج ّ
مركزية .يريدان أن يحيطا باملعلومة ليك يبنيا عليها اإلسرتاتيجية العاملية يف عهد العوملة .فاملنهج التاريخي املستخدم ،يف إطار الدراسات
املناطقية يريدون أن ينظروا إىل الدراسات املناطقية من منظور عاملي .ومن أفضل الدراسات التي ُق ِّدمت يف هذا املضمار عىل الرغم من

أ ّنها ليست دراسة تاريخية رصف هي دراسة صامويل هانتنغتون  Samuel Huntingtonوهي The Third Wave Democratization

الذي درس الديمقراطية يف ّ
كل أنحاء العالم وحاول أن ينظر إليها من خالل رؤية عاملية تساعد اإلدارة األمريكية عىل وضع السياسات
الخارجية من هذا الجانب .ويجب أن ترتبط الدراسات املناطقية بمنظور عاملي .ويجب أن ترتبط الرؤية العاملية بقضايا عاملية عابرة
للقارات .تتمثل املركزية برسالة املؤسسات األكاديمية األمريكية .لقد قارنت بني تدريس العالم يف املؤسسات األكاديمية األمريكية ويف
رعا منفصلة عن بعضها البعض .لذلك ال نعطي رؤية تكاملية ليك نضعها يف
العالم العريب .يف العالم العريب ندرس تاريخ املناطق بوصفها ُت ً

إطار تاريخ العالم .لقد ُطرح هذا السؤال خالل الندوة :هل يمكن دراسة تاريخ العالم من منظور عريب؟ أم وضع تاريخ العالم يف إطار

عاملي؟ هذا هو التحدي الذي يواجه الباحثني يف العالم العريبً .
مثل ،إذا نظرنا يف الوقت الحارض إىل القضايا املعارصة :القضية السورية

ليس ببعدها املحيل ،بل ببعدها العاملي .فإذا ما استأنسنا بآليات البحث العلمي التي تضع القضايا املحلية يف إطارها العاملي ال يمكننا

أن مركزية املؤسسة األمريكية تم ّثلت بالجامعة ،ومراكز البحث العلمي،
فهما
صحيحا .البعد اآلخر املتمثل بهذه القضية هو ّ
ً
فهمها ً
والجمعيات املرتبطة باملجاالت .نجد جمعية الدراسات اآلسيوية مركزها يف أمريكا .وتعقد جمعية الدراسات األفريقية مؤتمراتها يف أمريكا.

فاملركزية األمريكية ليست مرتبطة بتنميط اآلخر يف إطار الواقع األمرييك .الرؤية بالنسبة إىل تاريخ العالم مبنية عىل اإلحاطة املعلوماتية.
واإلحاطة املعلوماتية بالنسبة إليهم يشء مهم بالنسبة إىل القراءة اإلسرتاتيجية والعمل اإلسرتاتيجي يف الواليات املتحدة األمريكية .لذلك
تعد اإلحاطة املعلوماتية املخرج للمركزية األمريكية املرتبطة بدراسة تاريخ العالم .عندما نظرت إىل تاريخ العالم يف جامعتنا
من هذه الزاوية ّ

واحدا عن مقاربة العالم .درست يف منطقة الخليج العريب ووجدت يف ّ
واحدا عن تاريخ العالم .وال
مقررا
مقررا course
ً
ً
كل جامعة ً
وجدت ً

ً
ً
إضافة إىل ذلك الدراسات املناطقية لم يكن لها رؤية عاملية .لذلك تاريخ العالم من هذه الزاوية
مشغول بدراسة الكشوف الجغرافية.
أزال
مفتوح للمناهج األخرى إلعطاء دراسة معلوماتية مفيدة .لكن الجهة املفيدة أكرث هي الواليات املتحدة األمريكية.

ً
ً
أن
إجمال وليس
نصري الكعبي :دعوين َأصغ األسئلة بصورة عامة ليك أجيب عنها
تفصيل .ما فهمته من الكثري من املداخالت ّ

أن هناك
هناك آراء يف صوغ أو نحت املصطلح الذي يجمع هذه الورقة .لكن تظهر املفارقة بعد أن جمعت هذه اآلراء أو املقرتحات وجدت ّ
ثالثة آراء متقاطعة يف الوقت نفسه؛ أي هناك من حاول أن يطلق عىل الورقة رواية خارجية أجنبية .وربما الدكتور املنصوري هو الذي
وأيضا من اعتقد أ ّنها رواية
أن هذه املصادر هي مصادر أصيلة ،والدكتور عبد الرحيم هو الذي يشري إىل هذاً .
يرى هذا األمر ومن اعتقد ّ

مكملة .يبقى العنوان هو اإلشكال .لكن املهم يف جوهر هذه الورقة ّأل ّ
تتم عملي َتا املقاطعة واملقابلة وعملية
تحل رواية مكان رواية .وإنما ّ

يتم تجربتها وفحصها وعرضها عىل روايات أخرى مناظرة
الفحص .هذا هو األهم الذي يجب أن ترتقي فيه الرواية الكالسيكية العربيةّ .
لها .هذا هو املبدأ العام .بخصوص بعض األسئلة التأصيلية أشار الدكتور املنصوري إىل كتاب صدر عام  1970حول جمع الروايات غري
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أيضا صدر يف أكسفورد  Oxfordوكامربيدج  Cambridgeقبل عامني أكرث من كتابني حول هذا األمر يف تفاصيل كثرية .أريد أن
العربية ً

إن الرواية املوازية إذا اتفقنا عىل هذا االسم هي رواية ليست رسمية؛ فكثري من املؤرخني كتب تواريخه خارج سلطان الدولة أو
أقول ّ

بعيدا عن البالط .أو ربما هناك روايات ذات طابع شعبوي .فعىل سبيل املثال الرحلة لو أخذنا الرحلة الفارسية يف العرص القاجاري التي
ً

مهم
جابت املناطق العربيةُ ،كتبت بطريقة بعيدة عن البالط .طرح بعض الزمالء هذا السؤال ،والدكتورة فاطمة ً
أيضا .التكوين اللغوي ّ
لغويا عىل األقل يف جانب االختصاص الدقيق أو العريض الذي يعمل
ألي باحث يف علم أو مجال التاريخ يحتاج إىل أن
ّ
يتكون تكوي ًنا ً
ّ
عليه الدكتور الطاهر بن يحيىّ .أما عن االسترشاق ومدى استثمار هذه الرواية نتيجة لغرابتها أو إلثارتها ،فأوافقك الرأي ،لكن هناك

بعض الروايات مهم وحيوي .دعني أرضب ً
كبريا يف الكالسيكية اإلسالمية حول ثورة الحسني بن عيل
مثال حتى أبني ّ
أن هناك اختال ًفا ً
أو حركته .هناك رواية س ّنية ،وهناك رواية شيعية ،وهناك روايات متضاربة .ففي املصادر الرسيانية هناك نص معارص لهذا الحدث ُكتب

إيجابيا
جوا
بطريقة مستقلة وخارج هذه املصنفات املذهبية أو السياسية .وإدراج نصوص مماثلة ربما يعطي حالة من التوازن ويخلق ً
ً

للمقارنة واملقابلة ما بني الروايات .بخصوص تعبري "فرنجي" لزمييل الدكتور عمار هذه الروايات كتبت يف العالم العريب اإلسالمي ولم

تكتب يف أمريكا أو أوروبا .لقد كتبت داخل املجتمعات العربية اإلسالمية.

عرفوا بخري الدين التونيس يف املرشق وآخر ما نرش
خالد زيادة :أشكر املداخلة يف موضوع تونس؛ فأنا قد أكون من األوائل الذي ّ

ً
أن التجربة التونسية هي متممة لفهم ّ
كل ما حدث يف
إهمال وكان الكالم
مقدمة أقوم املسالك  .1976وهذا ليس
مخترصا .وأظن ّ
ً

أن الفرنسيني دخلوا إىل الجزائر يف سنة  .1834فأحدثوا مؤسسات.
القرن  19يف التنظيمات .وأضاف أستاذنا لنا شي ًئا عن الجزائر .الواقع ّ

أتساءل فقط ،هل شارك جزائريون يف عملية التحديث الفرنسية؟ ليتني أعرث عىل معلومات يف هذا املجال؛ فكريت وصلت ولكن قلنا ّ
كل

أن هناك دراسات للمؤسسات وذكرت ما أعرفه عن مرص ولبنان .لكن نحن يف حاجة
هذه األمور باختصار.
شكرا للدكتور إبراهيم .أعرف ّ
ً
إىل مجال جديد لفحص هذه املؤسسات .فليست دراستنا بوصفها مؤسسات قائمة بذاتها ،ولكن بعالقتها مع التاريخ ومع التطور ،وبناء
األفكار ،وما أحدثته يف املجتمع .ثم كيف تدهورت مسألة التحديث أو تراجعت؟ وهذا سؤايل املركزي الذي ليس يل بالرضورة جواب عنه:

أن هناك عوامل أخرى؟ ولكن نلتقي مع فكرة السلطوية والحدود التي تقف عليها .عىل سبيل املثال ،كان
هل هي سيطرة التقليد؟ أم ّ

ٌ
خري الدين التونيس ينتمي ّ
رائدا يف التحديث .هو نفسه يجمع يف شخصه
بكل كيانه إىل تقليد قديم ،وفكرة أ ّنه
مملوك بيع ،ثم أصبح ً
هذا التناقض إذا جاز التعبري .وهو يف أقوم املسالك يتكلم عن الشورى والديمقراطية ليقارب بني مفاهيم ربما تلتقي وربما تتعارض .إ ًذا،

بحد ذاتها كما تمارس اآلن ليست لها عالقة بمفهوم الديمقراطية الذي حاولنا أن نكتسبه يف البداية .هناك أسئلة
مسألة الديمقراطية ّ

كثرية ،لكن النقطة املركزية بالنسبة إ ّ
يل ليست اإلجابة عنها ك ّلها.
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الجلسة الثانية :البحث التاريخي املغاريب
مناذج ما قبل االستعامر وما بعده
(رئيس الجلسة :وجيه كوثراين)

القسم األول :املداخالت
وجيه كوثراين :أرجو أن نبدأ الجلسة التي تشمل ثالثة عناوين؛ وهي ّ
لكل من الدكتور عبد الرحيم بنحادة الذي سيتحدث عن

"مجاالت البحث التاريخي يف املغرب :التاريخ املحيل" ،والدكتور محمد حبيدة الذي سيتحدث عن "الزراعة واألغذية يف املغرب قبل
التاريخية يف تونس" .نبدأ وفقًا لهذا الرتتيب،
سيعنى بـ "مظاهر ال ّتجديد يف البحوث
هنية الذي ُ
ّ
االستعمار" ،والدكتور عبد الحميد ّ

الرحيم بنحادة يف موضوعه املذكور.
وسيحدثنا عبد ّ

عبد الرحيم بنحادة | Abdelrahim Benhadda

(((

مجاالت البحث التاريخي يف املغرب :التاريخ املحيل
مقدمة
ّ
املحل املؤرخني منذ زمن بعيد .وكان تقليد كتابة تاريخ املدن من التقاليد الراسخة يف الكتابة التاريخية العربية.
استهوى التاريخ

فقد انربى عدد من املؤرخني العرب املسلمني لكتابة تاريخ املدن واألقاليم التي ّ
خروجا عن القاعدة التي تميزت بها الكتابة
شكلت
ً

التاريخية يف البدايات والرامية إىل "عوملة التاريخ" .ويمكن أن نشري ،يف هذا الباب ،إىل كتاب تاريخ بغداد ألحمد بن أيب طاهر طيفور،

وتاريخ املوصل البن األثري وبغية الطلب يف تاريخ حلب البن العديم .ولم ّ
ّ
املحل ،ولعل
يشذ الغرب اإلسالمي عن ظاهرة كتابة التاريخ
ً
عامة تعكس استقالل املغرب عن
من أبرز األمثلة الدالة عىل ذلك كتاب فتوح مرص واملغرب البن عبد الحكم قبل أن تصبح الظاهرة

إن هذه الكتابات تدخل يف إطار التفاضل بني مدن البالد اإلسالمية كما هو الشأن عندما كتب محمد بن أحمد الرازي كتاب
املرشق ،بل ّ
تاريخ قرطبةُ .
وك ِّرس هذا الوضع يف املغرب بكتابات ابن عذاري ،وابن أيب زرع الفايس ،والجزنايئ ،وغريهم .وقد عكست هذه الكتابات
يف مجملها تنوع املجتمع اإلسالمي وأظهرت التعدد والتنوع واالختالف.

1

أستاذ يف برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر

 .Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies
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ٍ
ّ
املحل يف املغرب
ثالث يف تاريخ كتابة التاريخ
نهتم بتطور الكتابة عن املدن والقبائل يف املغرب بقدر ما سنقف عند لحظات
لن
ّ

أن التاريخ املجهري كان من
خالل الفرتة املعارصة .فاللحظة األوىل هي لحظة التمهيد لالستعمار الفرنيس ومرحلة الحماية ،بالنظر إىل ّ
ٍ
ّ
محاولة
املحل؛ يف
األدوات التي استعملت لتسهيل السيطرة عىل املغربّ .أما اللحظة الثانية ،فتتعلق بكتابة "مؤرخني جماعيني" للتاريخ
ً
مرتبطا بطريقة ملقاومة االستعمار وإبراز
إن كان هذا التوجه
لفهم دالالت هذا التوجه خالل مرحلة االستعمار وما بعدها ،والتساؤل ْ
وأما اللحظة الثالثة ،فتتعلق باإلنتاج التاريخي يف مجال املونوغرافيات الجامعية التي
مقومات هوية مغربية حاول الفرنسيون طمسهاّ .

ً
سمة بارز ًة يف إنتاج املعرفة التاريخية ،لنتساءل عن السياقات التاريخية لهذا اإلنتاج وحصيلته ودواعي
كانت ،يف وقت من األوقات،
معينة.
انحصاره يف لحظة تاريخية ّ

أول ،التاريخ املحيل يف املعرفة الكولونيالية حول املغرب
ً
ً
عناية باملغرب نتيجة التطورات التي عرفها العالم
تحديدا ،أصبحت فرنسا أكرث
يف نهاية القرن التاسع عرش ،ويف ثمانينات هذا القرن،
ً
املتوسطي بعد مؤتمر مدريد ،فأصبحت  -وإن كان هذا تقليدها  -تتبع ّ
كل شا ّذة وفا ّذة عن املغرب .يف هذه الفرتة ،وملّا عزم السلطان موالي

الحسن عىل توجيه حركة إىل الجنوب املغريب ،أوفدت السلطات الفرنسية من يتتبع أخبار هذه الحركة ،ولم يكن هذا الشخص سوى
لوشاتلييه  Le Chatelierالذي كانت له أدوار كبرية يف مأسسة املعرفة االستعمارية الفرنسية للمغرب .فإىل هذا األستاذ املقتدر بالكوليج دو

فرانس  Collège de Franceالفرنيس ،يعود الفضل يف إحداث البعثة املغربية التي تأسست سنة  1904بمبادرة منه ،وتمويل خاص يف البداية،
يتم تبني املرشوع من وزارة التكوين العمومي ،وقد عهد إىل البعثة العلمية نرش سلسلة أرشيفات مغربية .Archives marocaines
قبل أن ّ
ويف سنة  ،1906أحدث لوشتاليي مجلة العالم اإلسالمي  .Revue du Monde Musulmanويف سنة  ،1914بعد مرور سنتني عىل توقيع

عقد الحماية ،أعطت اإلدارة املركزية الفرنسية يف باريس تعليمات بإصدار سلسلة مدن املغرب وقبائله  ،Villes et tribus du Marocوقد
كان ينتظر منها أن تجمع بني دفتي كتاب املونوغرافيات املتعلقة باملدن والقبائل ،وقد عملت سلطات الحماية عىل توفري ّ
كل التسهيالت
تم يف إطار رشاكة بني مديرية الشؤون األهلية ومصلحة االستخبارات.
الرضورية لهذا املرشوع وال سيما أنه ّ

أن وزارة التكوين العمومي بدأت تتخىل شي ًئا فشي ًئا عن املرشوع الذي أصبح مهد ًدا بالتوقف ،وهو ما جعل إدارة الحماية
ويبدو ّ
ٍ
جزءا من مسؤولياتها عندما أحدثت القسم السوسيولوجي إىل جانب القسم التاريخي يف اتجاه نحو خ ْلق
الفرنسية يف املغرب تتحمل ً
مجلدا من أرشيفات املغرب
مدبرة ملرشوع املعرفة االستعمارية حول املغرب .ويف سنة  ،1919كانت البعثة العلمية قد نرشت 24
ً
مؤسسة ّ

عد هذه
مجلدا من مجلة العالم اإلسالمي (استمرت يف الصدور حتى عام  ،)1923و11
و35
ً
ً
مجلدا من سلسلة "مدن املغرب وقبائله" ،و ُت ّ
السلسلة بمنزلة املدخل األسايس لرتكيز البحث املونوغرايف الذي ُع ّد أدا ًة ملعرفة البالد يف أفق التحكم فيها.

مهمات هذا
وقد رشع القسم التاريخي يف االشتغال بموجب املرسوم الوزاري الصادر يف  13أيلول /سبتمرب  ،1919وقد كان من بني ّ

البحث يف أرشيفات ومكتبات فرنسا والبلدان األجنبية عن الوثائق املتعلقة بتاريخ املغرب من أجل نرشها .وقد ُعهد بهذا القسم
القسم
ُ
ً
مكمل
عد القسم التاريخي
إىل العقيد هرني دوكاسرت  Henri de Castriesالذي كان آنذاك
ثمَّ ،
ً
مستشارا يف الحكومة الرشيفية ،ومن ّ
للبعثة العلمية .فإذا كان القسم التاريخي قد خُ صص للبحث يف األرشيفات األجنبية عن ّ
فإن البعثة العلمية كانت
كل ما يتعلق باملغربّ ،
متخصصة بنرش ّ
ً
كل ما يعرث عليه يف املغرب من نصوص ووثائق ،وقد أفىض عمل القسم التاريخي إىل إصدار السلسلة التاريخية املعروفة

الدفينة لتاريخ املغرب.

أن هاجس التهدئة كان هو الهاجس األسايس بالنسبة إىل فرنسا خالل الفرتة  ،1934 - 1912فقد انربى عسكريون ومراقبون
وبما ّ
ً
موحدا يف اإلنجاز.
شكل
مدنيون لكتابة مونوغرافيات عن جهات متعددة من املغرب ،كانت عبار ًة عن أوصاف إثنوغرافية دقيقة اتخذت
ً

كتابا عن الزوايا يف ما بعد) ،وقد
واشتهر من هؤالء جورج سبيلمان ( Georges Spillmannوهو االسم العسكري لدراغ  Dragueالذي وضع ً
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ً
ً
مونوغرافية عن السوس،
مونوغرافية عن قبائل أيت عطا .كما اشتهر جوستينار  Justinardاملعروف بـ "القبطان الشلح" الذي وضع
وضع

ً
وثيقة متفرد ًة عن السوس يف القرن السادس عرش.
وعمل عىل ترجمة كتاب الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة لعبد الرحمن التمناريت ،ونرش
وملّا كانت إدارة الحماية الفرنسية يف حاجة إىل ُأطر للقيام بهذه األعمال ،فقد أحدثت مدرسة اللغات التي تحولت يف ما بعد إىل معهد

املحلّ .
ّ
ولعل ما يبني هذا الرتابط بني معهد الدراسات
غدت مرك ًزا لتكوين الخربات يف التاريخ
الدراسات العليا املغربية ،وهو املؤسسة التي َ
فلما بات الفرنسيون يواجهون صعوبات يف منطقة
العليا املغربية والدراسات املح ّلية هو تكريس عدد من مؤتمراته السنوية ملجاالت بعينهاّ .
جبالة ومقدمة الريف مع تنامي حركة محمد بن عبد الكريم الخطايب ،رتبوا ملؤتمر حول جبالة والريف يف سنة  .1925وهو املؤتمر الذي

ُق ّدمت فيه دراسات تكشف تعقيدات املجال من الناحية االجتماعية.

لم تكن نهاية مرحلة التهدئة تعني نهاية االشتغال باملونوغرافية ،فقد ظلت املونوغرافية حارض ًة بكل ثقلها يف املراحل الالحقة .ويف

بد من اإلشارة إىل األعمال الرائدة يف مجال البحث املونوغرايف لروبري مونتاين  Robert Montagneوجاك بريك Jacques
هذا الصدد ال ّ

 Berqueغاستون دو فردان  Verdun Gaston Deوروجيه لوتورنو  .Roger Le Tourneauويمكن أن نميز يف هذا السياق بني توجهني:

مستفيدا من
القبيل .وانطلقت األبحاث من إطار رسمه إدموند دويت ،Edmond Doutté
ً
فالتوجه األول ،تناول املجتمع القروي َ

مديرا لألبحاث السوسيولوجية
معينة .فقد درس مونتاين  -وكان
ً
املونوغرافيات السابقة .وسعت هذه األبحاث للرتكيب والدفاع عن نظرية ّ

بمعهد الدراسات العليا املغربية(((  -قبائل الجنوب املغريب والريف ،ليصل إىل خالصات تربيرية لوجود االستعمار .ففي كتابه "الرببر
واملخزن"  ،Les Berberes et le Makhzenيقف عند تحليل العديد من املفاهيم التي استفاد فيها من اإلنتاج املونوغرايف السابق .وأول

معي من جهة الجماعة البرشية هو
يسمى نظرية "املوضع" ليقرر ّ
أن الدفاع عن مجال ّ
هذه املفاهيم مفهوم القبيلة؛ ذلك أنه يبتدع ما ّ
األمر الحاسم يف الرتابط بني أفراد هذه الجماعة .وتظل مسألة االنتماء إىل الجد املشرتك بمنزلة أسطورة مؤسسة ال ّ
أقل وال أكرث.

ّأما املسألة الثانية التي يقف عندها مونتاين يف مونوغرافيته ،فهي التعارض بني املخزن والقبيلة .ففي حني يعتمد املخزن عىل الرشيعة

فإن التعارض بني القبيلة واملخزن هو تعارض بني الرشع والعرف ،وهو األمر الذي
ثمّ ،
والقانون املخزين ،تعتمد القبيلة عىل العرف .ومن ّ

ً
ً
أساسا ،عىل اشتغاله باألعراف؛ إذ نرش
بنيوية يف القبائل املعتمدة عىل العرف .وقد ارتكزت هذه النتيجة التي انتهى إليها،
"سيبة"
يكرس
ً
ّ
وأما التعارض الثالث الذي انتهى إليه صاحب "الرببر
مونتاين عد ًدا من هذه القوانني العرفية (أعراف ماسة ،يف مجلة هسبرييس عام ّ .)1924

أن األمر يف النهاية يرمي إىل تربير صدور الظهري الربيري الذي يتزامن مع تاريخ نرش الكتاب.
واملخزن" فهو التعارض بني العرب والرببر .ويبدو ّ
ّ
ويشكل هذا الكتاب منعطفًا يف السرية العلمية لبريك الذي
وكتب جاك بريك "البنيات االجتماعية لألطلس الكبري" (عام ،)1953

انتقل من مراقب مدين يكتب تقارير ،كانت تنرش لخدمة غايات استعمارية ،إىل مالحظ يراقب التطورات الحاصلة عىل مستوى الجوانب

ثم إىل باحث يقطع مع توجهات املعرفة الكولونيالية ويعالجها بالنقد والتحفظ.
املختلفة للنظام التقليدي يف احتكاكه بالحضارة الغربيةّ ،

مقرتحا
بدءا من انتقاد نظرية املوضع التي يدحض خلفياتها،
ً
ففي هذا الكتاب ،يتصدى بريك ملختلف النتائج التي انتهى إليها مونتاينً ،
ً
ً
إن الرابطة بني مختلف عنارص املجموعة الواحدة هي رابطة دموية ،وعىل أساس هذه الرابطة
نظرية
بديلة متم ّثلة بـ "إيخصن"(((؛ أي ّ

ً
ً
توجه بالنقد ملونتاين يف الجانب
مقالة
كرس
مطولة لتفسري معنى القبيلة يف شمال أفريقيا .كما أنه ّ
تتم التحالفات .وقد سبق لجاك بريك أن ّ
ّ
املتعلق بالرشع والعرف والتعارض املوجود بينهماّ ،
تبي التوافق بني القانونني العريف والرشعي.
وأكد ّ
أن هناك بعض النماذج التي ّ

مديرا للمعهد الفرنيس بدمشق .وعندما عاد إىل فرنسا ،يف سنة  ،1936أسس يف السنة املوالية مركز الدراسات العليا
بعد نهاية مهمته باملغرب ،غادر إىل دمشق وأصبح
2
ً
كرس العمل املونوغرايف .وأنجز املركز عد ًدا من األبحاث املتعلقة باملجاالت العربية واإلسالمية (لم تنرش) .وعندما ولج يف الكوليج دو فرانس ،أرشف عىل
الذي
اإلسالمية
ّ
العديد من األعمال امليدانية ،ونرش كتابني؛ أولهما نشأة الربوليتارية املغربية (عام  )1948وثانيهما بعنوان الثورة يف املغرب (عام .)1951
3

تعني هذه الكلمة "العظم" يف األمازيغية.
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ّأما التوجه الثاين للمونوغرافية زمن االستعمار ،فهو يتمثل بثالث أطاريح ،األوىل عن فاس قبل الحماية لروجي لوطورنو ،والثانية

عن مراكش من األصول إىل سنة  1912لغاستون دوفريدان ،والثالثة عن مدينة وجدة للنقيب فوانو  .Louis Voinotوتتناول األعمال الثالثة

ً
ً
تحدد البدايات ،وبعضها يستهويه العودة
حرضية
مجاالت
زمنيا ،غري أنها ال ّ
مختلفة قبل الحماية الفرنسية ،وك ّلها تضع عام  1912سقفًا ً
إىل األصول.

اهتمت هذه األعمال ،أساسا ،بقضايا التطور العمراين للمدن واالقتصاد الحرضي؛ إذ تناولت ِ
الحرف والصنائع يف هذه املجاالت
ً

الحرضية .ولم َيغب عنها االهتمام بالعالقات التي ربطت بني املدينة ومجالها الريفي .وكان االهتمام بهذه القضايا وليد رغبة يف التحكم يف

عد النماذج الثالثة ذات أهمية يف هذا السياق.
ثمُ ،ت ّ
هذا املجال .ومن ّ

إن املعرفة االستعمارية يف شقها املونوغرايف ال تكاد تنفصل ،مهما يكن من أمر ،عن السياق التاريخي .فهي معرفة تجاوبت إىل
خالصة القول ّ

حد بعيد مع متطلبات السياسة االستعمارية الفرنسية يف املغرب ،وسيكون من السذاجة أن نبحث عن النزعة االستعمارية من خالل تراث استعماري.
ّ

ثان ًيا ،التاريخ املحيل عند املؤرخني املغاربة زمن االستعامر
ً
"صفعة"
أثر كبري يف الساحة الثقافية للمغرب .فقد كان هذا الظهري
صدر الظهري الرببري يف أيار /مايو  .1930وكان لهذا الحدث ٌ

ّ
حد أنه يمكن
كبري ًة أفاقت املثقفني املغاربة الذين راحوا يبحثون عن مقومات الهوية املغربية من خالل االنغماس يف التاريخ
املحل ،إىل ّ
ّ
العام .فما هي املجاالت الجغرافية التي كتب فيها هؤالء املؤرخون؟
إن املغاربة تخصصوا
القول ّ
باملحل واستنكفوا من البحث يف التاريخ ّ

وما هي مميزات هذه الكتابة؟

ّ
املحل املغربية ،خالل الفرتة االستعمارية ،بني كتابات محلية حرضية وكتابات مح ّلية قروية
يمكن أن نميز يف كتابات التاريخ

تماما ،كما هو الشأن بالنسبة إىل الكتابات االستعمارية.
ً

فمن هم مؤلفو هذه الكتب؟ وما هي القواسم املشرتكة داخل هذا اإلنتاج؟
ينتمي مؤلفو هذه الكتب إىل فئات مختلفة .فمنهم الرشيف املقرب إىل األرسة الحاكمة ،ومنهم القايض ،ومنهم الفقيه .وقد انعكس

ً
أهمية كبري ًة
فلما كان عبد الرحمن بن زيدان من األرسة الرشيفة ونقيب األرشاف بمكناس؛ إذ أعطى
هذا االنتماء عىل مختلف الكتاباتّ .

قاضيا يف الرباط ،فقد أوىل عنايته لقضاة الرباط وأعيانها.
مروا بها .وملّا كان بوجندار
لرتاجم السالطني واألمراء الذين سكنوا مدينة مكناس أو ّ
ً
درقاويا ،ركزت تراجمه عىل أتباع الطريقة
فلما كان املختار السويس
وقد تأثرت هذه الكتابات ً
ًّ
أيضا باالنتماء الصويف ألصحابهاّ .

محورا لسري من أورد تراجمهم من األعالم.
الدرقاوية ،بل إنه جعل أباه
ً

ً
مرتبطا
كان مؤلفو هذه الكتب عىل درجة متفاوتة يف عالقتهم باإلدارة االستعمارية يف املغرب ،ففي حني كان عبد الرحمن بن زيدان

ً
عي إىل إلقاء محارضة عن القصور امللكية يف معهد الدراسات العليا املغربية ،وقام ليوطي
بعالقات مع اإلدارة الفرنسية ارتباطا وثيقًاُ ،د َ

مديرا للمدرسة الحربية بمكناس،
بكتابة مقدمة كتابه .ولهذا االرتباط عالقة بالوظائف التي توالها عبد الرحمن بن زيدان .فقد كان
ً
عالو ًة عىل أنه ّ
أيضاّ .أما محمد املختار السويس فقد كان من املناهضني لالستعمار وكانت عالقته بإدارة
ترأس نقابة األرشاف بمكناس ً
قاضيا بمراكش والجديدة ،وهو ما جعل
وأما العباس بن إبراهيم املراكيش ،فقد كان
الحماية الفرنسية متوتر ًة إىل ّ
حد اعتقاله ونفيهّ .
ً
ً
دفاعا عن السلطة
عالقته باإلدارة الفرنسية
ثم ،يمكن أن ُنع ّد ما أنجزه ً
مهنية ،وقد استكتبه موالي عبدالحفيظ عن أحمد الهيبة .ومن ّ
أن عالقته بالفرنسيني قد اتسمت بنوع من الضبابية.
الرشعية .غري ّ
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الجدول ()1
الكتابات املحلية الحرضية
املؤلف

عبد الرحمن بن زيدان

عنوان الكتاب

إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حارضة مكناس

العباس بن إبراهيم املراكيش

اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم

محمد الصديقي

إيقاظ الرسيرة يف تاريخ الصويرة

محمد بن مصطفى بوجندار

االغتباط بتاريخ الرباط

أحمد الرهوين

عمدة الراوين يف تاريخ تطاوين

تاريخ تطوان

محمد داود

محمد الكانوين

عبد الله الكامل الكتاين

قديما وحدي ًثا
آسفي وما إليه ً

سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقرب من العلماء والصلحاء بفاس
املصدر :من إعداد الباحث.

الجدول ()2
الكتابات املحلية القروية
املعسول ،خالل جزولة

محمد املختار السويس

قبيلة بني زروال

البشري الفايس الفهري

املصدر :من إعداد الباحث.

يتم ّثل القاسم األول بني ّ
كل هذه الكتابات ،بأنها اختارت أن تتبنى طريقة الرسد بالرتاجم (وليس باألحداث)؛ إذ خصصت ك ّلها

لرتاجم األعالم ،وولجت يف التاريخ من باب الرتجمة.

ّأما القاسم الثاين ،فهو يتم ّثل بالكشف عن نصوص دفينة بني دفّات الكتب التي ُأنجزت .وإذا توقفنا عند محمد املختار السويس يف

مطولة لها ،وهي كتب نادرة ،بل يمكن القول إنها
كتابه املعسول ،فسنجد هذا املؤلف يدمج ّ
عدة مؤلفات ،أو يلجأ إىل تقديم ملخصات ّ
مهما عن الثورات التي عرفتها منطقة السوس يف القرن الثامن عرش.
فريدة من نوعها .ففي الجزء الخامس من كتابه املعسول ،يورد ًّ
نصا ًّ
نصا عن ثورة الفتان يف النصف األول
نصا عن أحمد أو موىس السمالىل ومناقبه .ويف الجزء السادس عرش يورد ًّ
ويف الجزء الثاين عرش يورد ًّ
أيضا .ويمكن
من القرن العرشين بمنطقة الجنوب الرشقي املغريب .وهذا النهج الذي اعتمده املختار السويس ،اعتمده سائر املؤرخني ً

إن هذا النهج يتساوق مع فهم هؤالء املؤرخني للتاريخ ومع رغبتهم يف مقاومة النسيان والحفاظ عىل الذاكرة.
القول ّ

يتحدد باشتمالها عىل العديد من الوثائق الرسمية وغري الرسمية .فعندما نطالع كتاب
وأما القاسم الثالث بني تلك الكتابات ،فهو
ّ
ّ

إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حارضة مكناس ،يستوقفنا عدد كبري من الوثائق املخزنية ،وهي وثائق ال تتعلق بمدينة مكناس
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حرص عىل دمجها يف كتابه؛ لعالقته
ولكن املؤلف
فحسب ،بل هي وثائق صادرة عن السلطة املخزنية ومرتبطة بمجاالت ترابية أخرى،
ّ
َ
أمر يمكن لقارئ الرهوين أو داود أن يسجله بشأن الوثائق املحفوظة بني
ممن لهم عالقة بمكناس ،وهو ٌ
الوطيدة بأحد املرتجمني لهم ّ
حد إمكان القول باستحالة كتابة تاريخ املنطقة الخليفية يف الشمال يف غياب هذه الوثائقّ .أما محمد املختار السويس ،فقد
الكتابني ،إىل ّ

أساسا ،الوثائق الخاصة؛ إذ أورد ً
سيل من عقود امللكية والبيع والرشاء.
حرضت عنده،
ً

ً
مهوسة بمقاومة النسيان،
أن هذه الكتابات كانت
وأما القاسم الرابع ،فهو متم ّثل باعتماد تلك الكتابات عىل الرواية الشفوية .فبما ّ
ّ

تم التعرض لها .فقد انربى محمد
فإنها حرصت عىل االستفادة ّ
مما يرويه األحياء عن حوادث ماضية ،أو عن تقاليد وعادات املناطق التي ّ
املختار السويس ،سواء كان ذلك يف كتابه املعسول أو يف كتابيه حول مائدة الغذاء ومن أفواه الرجال ،إىل تدوين الشهادات الشفوية
يف مواضيع مختلفة ،وهي السمة الغالبة عند ّ
كل مؤرخي هذه الفرتة.

ثالثًا ،التاريخ املحيل ما بعد االستعامر
ً
عالمة
ُت َع ّد أطروحة أحمد التوفيق التي ناقشها يف عام  ،1976وقد نُرشت مرات متعدد ًة ضمن منشورات كلية اآلداب بالرباط،

ونموذجا اقتداه باحثون
نرباسا
وغدت هذه األطروحة
نفسا
جديدا لهذه الكتابةَ ،
ً
ً
ً
بارز ًة يف تاريخ الكتابة التاريخية باملغرب؛ إذ أعطت ً

آخرون ،سواء كان ذلك يف الجامعات الفرنسية أو الجامعات املغربية .ففي وقت كان فيه أحمد التوفيق يشتغل حول إينولتان ،كان
العريب مزين يحرض رسالته يف جامعة السوربون يف موضوع "تافياللت خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش" (نوقشت عام .)1977

وقد تال هذه األعمال ٌ
ّ
ً
ً
ً
ولعل ما يمكن أن نسجله من مالحظات
مختلفة.
تاريخية
جغرافية وفرتات
سيل من األبحاث شملت مجاالت
بشأن املونوغرافية يتم ّثل بما ييل:

ّركزت معظم املونوغرافيات عىل القرن التاسع عرشّ .أما املونوغرافيات التي تناولت املراحل السابقة ،فهي قليلة .فمن أصل ما ال
ً
أطروحة ،لم يخصص ِل َما قبل القرن التاسع عرش سوى عرش أطاريح (خمس أطاريح عن املرحلة الوسيطية سجلماسة
يقل عن 30
وسبتة ومراكش ،وخمس أطاريح عن الفرتة املمتدة من بداية القرن السادس عرش إىل نهاية القرن الثامن عرش).
البحثي هو الكشف عن بنيات ما قبل االستعمار الحرضية منها والبدوية.
الهم
شمل البحث البوادي واملدن عىل ّ
حد سواء ،وكان ّ
ّ

ً
مناسبة للتنقيب عن وثائق مح ّلية ،انتهى معظمها إىل الكشف
تجديد املصادر والكشف عن وثائق غميسة؛ إذ كانت هذه األبحاث

عن نصوص جديدة ،بل ربما ّ
ونظرا إىل ضنك معلومات املصادر التقليدية،
شكلت هذه النصوص حاف ًزا للباحثني للعناية بهذه املجاالت(((.
ً

ّ
نصوصا
املحل إىل االستعاضة من هذا الضعف بالبحث عن املعلومة يف نصوص ُع ّدت إىل عهد قريب
فقد اضطر الباحثون يف التاريخ
ً

ً
التاريخية ،وهو ما جعل املؤرخ يبحث عن أدوات جديدة أخرى الستنطاق هذه النصوص الجديدة .فقد اضطره االعتماد عىل النصوص
النوازلية إىل أن يتحول إىل فقيه يمسك بتالبيب النصوص الفقهية .والناظر إىل أطاريح أحمد التوفيق ،ومحمد مزين ،وحسن علوي
حافظي ،وعمر بنمرية ،رسعان ما يقف عىل هذا الجهد املبذول يف هذا املستوى.

تجديد املناهج؛ فقد اعتمدت هذه الدراسات مناهج جديد ًة راوحت بني االنفتاح عن األنرثوبولوجيا الثقافية بالنسبة إىل مونوغرافيات

القرن التاسع عرش ،واالنفتاح عن مدرسة الحوليات بالنسبة إىل املونوغرافيات واعتماد مقاربات مدرسة الحوليات.

أن دافع االهتمام بمجال إينولتان يعود إىل اكتشاف نص بيوغرايف يحيك بعض حوادث هذا املجال يف القرن السادس عرش .وتع ّلق األمر بكتاب
4
يذكر أحمد التوفيق ّ
حول الباحث من االهتمام بثورة الريف إىل التاريخ االجتماعي ملنطقة إينولتان.
الذي
اإللفات
ّ
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وأما بالنسبة إىل االستفادة من العلوم االجتماعية ،فقد وجد الباحثون املغاربة ضالتهم املنشودة يف األعمال التي أنجزت خالل فرتة
ّ

الحماية إلثنوغرافيني؛ من أمثال إدموند دويت  Edmond Douttéالذي ّ
توخيا ملعرفة
وسخر املالحظة امليدانية
حط رحاله بأرض املغرب
ّ
ً

أعمق بشأن املغاربة ،وشارل دوفوكو  Charles de Foucauldالذي ّ
ليقدم وصفًا عن عادات املغاربة وتقاليدهم ،ودو
َ
تنكر يف دور راهب؛ ّ
قدم أوصا ًفا عىل درجة كبرية من األهمية بشأن املغرب العميق والحياة يف األطلس املتوسط،
سيكونزاك  Marquis de Segonzacالذي ّ
سخروا معرفتهم لخدمة إدارة الحماية يف املغرب.
ممن ّ
وغريهم ّ
كما ّ
غذت األنرثوبولوجيا أعمال املؤرخني املغاربة .ويف هذا الباب ،يمكن اإلشارة إىل النقاش الذي فتحه مؤرخو املونوغرافية
(((
جديا مع األنرثوبولوجيا
مع أعمال جاك بريك  Jacques Berqueوروبر مونتاين  ،وأندري آدم  ،André Adamكما أنهم فتحوا نقاشً ا ًّ

ً
ممثلة بأعمال إرنست غيلرن  ،Ernest Gellnerودافيد هارت  ،David Hartوكليفورد كريتز ،Clifford Gueertz
األنجلو سكسونية
وجون واتربوري .John Waterbury
وأما بالنسبة إىل االستفادة من مناهج مدارس التاريخ الحديثة ،فيمكن التنويه باالنفتاح الذي استحرض مقاربات مدرسة الحوليات
ّ

عجت كتابات مؤرخي املونوغرافية بمصطلحات هذه املدرسة ،وبات من الطبيعي الحديث عن املدى الزمني الطويل
الفرنسية .فقد ّ

واملدى الزمني القصري ،والوعي برضورة كتابة تاريخ البنيات (وليس تاريخ األحداث) .كما خاض مؤرخو املونوغرافية يف مواضيع جديدة
ً
فصول من أطاريحهم لوصف الظواهر الطبيعية وأثرها يف التحوالت التي عرفتها مجاالت بحثهم ،وتناولوا التطورات
وخصصوا
الديموغرافيا والبنية االجتماعية واالقتصادية والذهنية ،مستحرضين يف هذا الباب كتابات لوسيان فيفر وإيمانويل الديري Emmanuel

 Le Roy Ladurieوفرناند بروديل.
أن االستفادة لم تكن من مدرسة الحوليات فحسب ،بل أثّرت يف باحثي املونوغرافيات التيارات اإليديولوجية للسبعينيات وما
غري ّ

كانت تحمله هذه التيارات من ٍ
قيم ،حيث الرتكيز عىل التاريخ االجتماعي والنفور من تاريخ البالط.

حد تعبري عبد األحد السبتيُ ،تخفي هذه القيم ،وكان البحث يف القرن التاسع
لقد كانت فورة القرن التاسع عرش أو طفرته ،عىل ّ
أيضا
عرش
ثم ،وجدنا عد ًدا من الباحثني يف العلوم السياسية واالقتصاد وعلم االجتماع((( ً
ً
تعويضا من البحث يف التاريخ الحارض .ومن ّ
يكرسون أبحاثهم للقرن التاسع عرش.
ّ

ناقش أحمد التوفيق نظرية "املوضع" ونظرية "إيخصن" يف موضوع التشكل القبيل .انظر :أحمد التوفيق ،املجتمع املغريب يف القرن ( 19إينولتان ،)1912 - 1850
5
(الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة.)2016 ،

أعمال إدريس بنعيل ومحمد رضيف ،وغريهما من الباحثني يف االقتصاد والعلوم السياسية .ويكفي أن نقوم بإطاللة عىل دليل األطروحات املناقشة يف كلية الحقوق
6
لنقف عىل صدق هذه املالحظة .انظر:
أيضا:
محمد رضيف ،تاريخ الفكر السيايس يف املغرب (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق)1989 ،؛ وانظر ً

Driss Ben Ali, Le Maroc précapitaliste: Formation économique et sociale (Casablanca: Société marocaine des éditeurs, 1981).
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محمد حبيدة | Mohamed Houbaida

(((

الزراعة واألغذية يف املغرب قبل االستعامر
ارتبط موضوع األغذية يف األصل بحقل األنرثوبولوجيا .لكن التحقت علوم إنسانية واجتماعية عديدة ،مثل التاريخ واالقتصاد

والجغرافيا بهذا املوضوع ،وأسهمت يف فهم ما يطرحه من قضايا عىل مستوى نظام الحياة والتقاليد االجتماعية؛ فاليوم يتحدث
مرشوعا متعدد االختصاصات ،يجمع ّ
كل املعارف التي ُتعنى باملسألة
األنجلوساكسونيون عن "دراسات الغذاء"  ،Food Studiesبوصفها
ً
مرورا بعلم الزراعة والبيولوجيا.
الغذائية ،من العلوم االجتماعية إىل وسائل اإلعالمً ،
تظهر خصوبة هذا املوضوع ،من الوجهة التاريخية ،عىل مستويني رئيسني:

ً
أول ،مستوى الرتابط بني ما هو مادي وما هو ثقايف؛ أي إنتاج األغذية واستهالكها من جهة ،والعادات الغذائية من جهة ثانية.
ثانيا ،مستوى األغذية يف حد ذاتها ،إذ يمكن املزاوجة بني التاريخ وعلم التغذية.
ً
قبل البنيات الحديثة التي أدخلها االستعمار األورويب يف القرن العرشين ،كان املغاربة يعيشون عيشة محكومة باقتصاد الكفاف

وقساوة البيئة؛ فقد كانت الزراعة رهينة ما تجود به السماء من أمطار ،وحبيسة ما يستخدمه الفالح من تقنيات قديمة ،ما جعل اإلنتاج
ضعيفًا والطعام ً
قليل .كانت الحبوب والقطــاين والخضار والفواكه الطرية والجافة وزيوت الزيتون واألركان هي املواد األساسية التي
تقدم ً
بديل لهذه األطعمة يف أوقات القحط واملجاعاتّ .أما اللحم
يقتات منها الناس يف األوقات العادية ،كما كانت النباتات الربية ّ
فكان مادة احتفالية ذات صلة باملناسبات العائلية أو الدينية .هذا ما ُتظهره املعطيات املتناثرة داخل املصادر التاريخية املعروفة مثل كتب

النوازل والرتاجم واملناقب ،وكتب رحالت األوروبيني الذين زاروا املغرب قبل االستعمار ،وكتب الفالحة والطبخ.

ٍ
"نظـام نبـايت عفـوي"
ويدفعنـا هـذا الطعـام النبـايت الـذي هيمـن على موائـد املغاربـة ملـدة زمنيـة طويلـة إىل القـول بــ

ٍ ،Involuntary vegetarianism
أي تصـور طبـي أو بيئـي أو أخالقـي ،على غـرار ما كشـفت عنه دراسـة سوسـيولوجية يف هذا
بعيـد عـن ّ
ّ
فاالطالع على نتائج
فوائد كبيرة مـن الناحيـة البيولوجيـة.
املجـال((( .لكـن ،يحتـوي هـذا الطعـام الفقير مـن الناحيـة االجتماعيـة على
َ

تصـور ذلك املؤرخ
يغير نظرة املؤرخ لألشـياء ،فعوض النظر إىل هذه األغذية املتقشـفة من زاوية الهشاشـة ،كما
البحـوث البيولوجيـة قـد ِّ
ّ
الفرنسي برينـار روزينبريجـي  ،(((Bernard Rosenbergerيمكـن مقاربة املوضوع من زاوية االسـتعاضة الغذائية عىل مسـتوى الوجبة .هذا

فقيرا مـن ناحية الربوتينـات الحيوانيةِّ ،
املـرء من العيش يف تـوازن يف حالة إذا ما
نظامـا
غذائيـا يف ّ
يعنـي ّ
حـده األدىن ،وإن كان ً
أن ً
يمكن َ
ً

اسـتند إىل مـا يسـميه املختصـون يف التغذية باالسـتعاضة الربوتينيـة والفيتامينية للنباتـات ،وذلك بطبيعة الحـال خارج أوقـات الجوع(((.

1

أستاذ التاريخ االجتماعي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ،املغرب

Professor of Social History at the Ibn Tufail University in Quneitra, Morocco.

Alan Beardsworth & Teresa Keil, Sociology on the Menu. An Invitation to the Study of Food and Society (London/New York: Routledge, 2003).

2

Bernard Rosenberger, Société, pouvoir et alimentation. Nourriture et précarité au Maroc précolonial (Rabat: Alizés, 2001).

3

Mohamed Houbaida, Le Maroc végétarien, XVe-XVIIIe siècles. Histoire et Biologie (Casablanca: Editions Wallada, 2008).

4
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نظاما من التوازن واالستعاضة عىل مستوى ّ
ويشددون عىل رضورة الربط بني
كل وجبة،
يعرف البيولوجيون التغذية بوصفها
ِّ
ً
ّ

أن النصوص التاريخية ُتربز هذه اآللية بدرجات
الحاجيات الغذائية وطبيعة الشخص الفيزيولوجية لفهم هذا التوازن((( .والحال ّ

متفاوتة ،بحسب املناطق والوثائق املتوافرة.
نقدم يف هذا الصدد ثالثة أمثلة:
ّ

أن هذه املادة تعادل الربوتني الحيواين .هذا ما يفرس عبارة "لحم الفقري" ،كما يقول
القطاين غنية بمادة الليزين  .Lysineوالحال ّ

بعض الباحثني للداللة عىل العدس والحمص والفول((( ،وهي مواد قامت بدور كبري يف توازن ٍ
نظام غذايئ يغلب عليه الحبوب.

الفواكه املوجودة بوفرة يف مختلف مناطق املغرب ،واملستهلكة بكرثة ،غنية كما هو معلوم بفيتامني ِس الذي يتيح للجسم امتصاص

الحديد الذي تحتويه القطاين.

الحليب ومشتقاته ،يكرث يف فصل الربيع بالخصوص ،وهو غني بالكالسيوم .ما ّ
مكن من تعويض نقص هذه املادة يف الحبوب.
ُحول دائرة الضوء باتجاه علم الحياة؛ ففي البحث الذي قام به الطبيب والبيولوجي
فهما ً
جيدا ،ن ّ
وليك نفهم هذا النظام الغذايئ ً

ٍ
حبوب وخضار وفواكه وزيت
األمرييك أنسيل كيز سنة  1975حول األغذية يف الحوض املتوسط ،أبان عن فوائد األطعمة النباتية ،من
زيتون ،ونصح األمريكيني باتباع هذا النظام ال ّتقاء أمراض القلب والرشايني((( .وتتالءم هذه املقاربة العلمية مع ما كان قد نبه له ِ
العالم
ّ
شدد هذا الطبيب عىل أهمية األطعمة الحية  ،Vital Foodأي النيئة
األملاين ماكس غريسن  Max Gersonمنذ بداية القرن العرشين .فقد ّ
أو املطبوخة ً
تقدمه من نتائج إيجابية عىل مستوى تحسني تنفّس الخاليا وتقوية املناعة(((.
قليل ،وما ّ

تلمس
وتشري النصوص التاريخية باستمرار إىل هذا النظام الغذايئ الخايل من الدهون ،املتكيف مع رشوط البيئة ،وتتيح إمكانية ّ

تحضريا كبريا ،كما هي الحال
هذه األطعمة الحية التي نصح ماكس غريسن بتناولها .هذا ،أل ّنه باستثناء وجبة العشاء التي كانت تتطلب
ً
فإن الكثري من األطعمة كان ُيؤكل ّإما ني ًئا أو شبه
مطهو((( ،مما كان يسمح ،عىل نح ٍو
عند إعداد الكسكس يف البوادي بالخصوصّ ،
ّ

طبيعي ،باالستفادة من األنزيمات وحيويتها الفائقة ،ومن منافعها الصحية.

وتفرس هذه األطعمة الخالية من الدهون أوصاف األوروبيني ملغاربة البوادي والواحات والجبال ،كونهم" :نحاف الجسم وذوو

"عموما أبدان
قامات طويلة"( ،((1أو كما الحظ لويس شينيي  ،Louis Chenierقنصل فرنسا يف الرباط يف نهاية القرن الثامن عرش:
ً
املغاربة نحيفة بسبب طبيعة األطعمة التي يأكلونها"( .((1ويف القرن السادس عرش كان الحسن الوزان يف كتابه وصف إفريقيا قد أثار هذا
أساسا من الشعري والزيت والفاكهة ،وربط بطريقة غري مبارشة
األمر عندما كتب عن سكان املناطق الجبلية ،ووصف أطعمتهم املكونة
ً
Charles Kayser (dir.), Physiologie, Les fonctions de nutrition (Paris: Flammarion, 1970), pp. 828, 910, 920.

5

6
Maurice Aymard & Henri Bresc, "Nourritures et consommation en Sicile, entre XIVe et XVIIIe siècle," Annales. Economies, Sociétés,
Civilisations (1975), p. 596.

9

Ancel Keys, How to Eat Well and Stay Well. The Mediterranean Way (New York: Doubleday, 1975).

7

Max Gerson, A Cancer Therapy. Results of 50 Cases (1959), (San Diego: The Gerson Institute, 1990).

8

انظر :محمد العريب الفايس ،مرآة املحاسن من أخبار الشيخ أيب املحاسن ،محمد حمزة الكتاين(محقق) (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2003 ،ص .212 ،87

Georg Host, Histoire de l'empereur du Maroc Mohamed Ben Abdellah, F. Damgaard & P. Gailhanou (trans) (Rabat: édition La Porte, 1998), p.

10
97.

Louis de Chénier, Recherches historiques sur les Maures et l'histoire de l'empire du Maroc, T. 3 (Paris: Louis Chénier, 1787), p. 191.

11
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فتحدث عن كبار السن البالغني السبعني والثمانني سنة وأكرث ،كونُهم" :يحرثون األرض وينقشون
بني نظام الطعام ونشاط الجسم،
ّ

الكرم ويقومون بسائر األعمال بخفة عجيبة"(.((1

وتتقاطع هذه الشهادات مع التقارير التي أنجزها موظفو الحماية الفرنسية يف النصف األول من القرن العرشين؛ فقد ّ
أكد جورج

هاردي  Georges Hardyيف تقري ٍر كتبه سنة  1932حول النظام الغذايئ يف املغرب" :قدرة املغاربة عىل القيام بأشغال مجهدة وقطع

مسافات طويلة عىل الرغم من هزالة طعامهم املكون باألساس من ٍ
قطع من خبز الشعري وقليل من التمر"(.((1

يتعلق األمر برشائح كادحة عريضة يف املجتمع املغريب ،من قرويني وعوام الحرضيني الذين كانوا يعملون يف مختلف أشغال الزراعة

والرعي والحرف مدى الحياة ،ويكتفون يف املقابل بطعام زهيد فرضته قساوة الوسط البيئي ،واقتصاد القلة ،والعودة املتكررة للقحط
واملجاعات .لقد كان الشخص النموذجي بالنسبة إىل عامة الناس ،بحكم اقتصاد القلة هذا ،هو ذلك الرجل املتقشف الذي يصوم بانتظام،

تيس من الطعام.
يومني يف األسبوع (اإلثنني ،والخميس) ،وثالثة أشهر يف السنة (رجب ،وشعبان ،ورمضان) ،وال يأكل يف الليل ّإل ما ّ

من جهة أخرى ،خضعت األغذية ،عىل الرغم من اإلكراه البيئي واالقتصاد املعايش ،لتمايز اجتماعي واضح؛ إذ تتحدث

النصوص ،عىل مستوى علية القوم ،كالتجار واألعيان وخدام املخزن ،عن يشء من الرخاء ،وبعض الوفرة يف الغذاء .يف هذا السياق،

بناء عىل الرتاتب االجتماعي املعروف آنذاك ،أي العامة والخاصة
يصف نص يعود إىل القرن السادس عرش ظاهرة إطعام الطعام الدينية ً
وخاصة الخاصة ،يقول" :كانت للشيخ أيب عمر القسطيل [دفني مراكش] همة رفيعة يف إطعام الطعام ،فال يدخل أحد زاويته إال بادر
الخدام بإحضار الطعام عىل قدر طبقته ،فسائر الناس يأكلون خبز الشعري ،وما وجد من الفاكهة معها ،ويف الصبح الدشيش ،ويف املساء
الكسكس ،ومن هو أعىل مرتبة يأكل خبز الرب ،وخالصة التمر والعسل واللحم والرتيد والدجاج ،ومن هو أعىل قدرا من الطبقتني يقربون

له الحسو املتخذ من لباب خبز الخالص ،وفصوص البيض مفوها بالقرفة والزعفران ولحم الضأن املطبوخ باملرق واللفت والسلجم

وأنواع الفاكهة التي ال توجد يف خزائن امللوك"(.((1

فإن بعضهم كان يملك
تقدمهم النصوص التاريخية
أشخاصا يعيشون يف زهد ّ
وحتى بالنسبة إىل شيوخ الزوايا الذين عاد ًة ما ّ
وتقشفّ ،
ً

كميات هائلة من الطعام ويستهلك الكثري من اللحم والسمن .لنقرأ هذا النص املنقبي املكتوب يف القرن الثامن عرش ،والذي يتحدث عن
النظام الغذايئ ألحد صلحاء منطقة تادلة يف وسط البالد ،يقول" :ال يأكل إال ما تأكل النفساء مثل بركوكش بالحليب والسمن يف الفطور،

إن] بعض الناس أراهم ثديه يسيل لبنا مثل ثدي امرأة"(.((1
والرتيد باملرق يف وسط النهار ،والكسكسون باللحم واإلبزار يف الليل [حتى ّ

يف الواقع ،خضع النظام الغذايئ ملراتب املجتمع ،وإلنتاج االقتصاد ،وللتباين اإلقليمي؛ فعىل خالف البوادي ،حيث البطون

نسبيا ،كانت تنعم بمواد غذائية أكرث؛ فحيثما توافرت
فإن املدن التي توافرت فيها أسواق منتظمة وحركة تجارية نشيطة
الفارغةّ ،
ً

املوارد ،تعددت الوجبات الغذائية ،لتصل إىل أربع مرات يف اليوم ،كما هي الحال يف البيوتات الكربى.

التكيف مع رشوط البيئة وأحوال
أن الناس استطاعوا
ُتظهر النصوص ،يف البوادي بالخصوص ،عىل الرغم من قلة األقواتّ ،
ّ
أن ِنحاف
الفالحة .كانت الحياة تشتد صعوبة ،بخاصة يف أوقات القحط واملجاعة ،حيث تختل التوازنات .لكن ما يثري االنتباه هو ّ
الجسم ،يف القرى والجبال والواحات ،هم الذين كانت لهم القدرة عىل مقاومة الجوع.

12
14

15

الحسن الوزان (ليون اإلفريقي) ،وصف إفريقيا ،محمد حجي ومحمد األخرض(مرتجم) (الرباط :منشورات الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة والنرش ،)1980 ،ص .66
Georges Hardy, "L'alimentation indigène au Maroc," Terre, Air, Mer, no 48 (1932), p. 155.

13

محمد بن عسكر ،دوحة النارش ملحاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العارش ،محمد حجي(محقق) (الرباط :دار املغرب للتأليف والرتجمة والنرش ،)1977 ،ص .108
محمد بن عبد الكريم العبدوين ،يتيمة العقود الوسطى ،مخطوط الخزانة الوطنية بالرباط ،رقم ك  ،305ص .94
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َ
مجال البيولوجيا والعلوم اإلنسانية .فعندما يقول شارل كايزر  Charles Kayserانطال ًقا من
أيضا تتقاطع نتائج البحوث يف
هنا ً

يقدم لنا فرصة الرجوع إىل ما قاله ابن خلدون يف املقدمة
الب ِدين( ،((1فإ ّنه ّ
بحوث مخربيةّ ،
إن الشخص النحيف يقاوم الجوع أكرث من َ

ٍ
مهم تحت عنوان "يف اختالف أحوال العمران يف الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك
يف القرن الرابع عرش بخصوص التغذية ،يف
فصل ّ
من اآلثار يف أبدان البرش وأخالقهم".

نمطي عيش أهايل املدن والبوادي ،ويقول إذا كان أهل الحوارض ،كالفاسيني ً
يقارن ابن خلدون بني َ
املتعودين عىل "كرثة
مثل،
ِّ

فإن سكان البوادي "املتقشفني يف العيش"
األغذية ورطوبتها" ،من لحوم الخرفان والدجاج والسمن التي " ُت َولد يف الجسم َف َضالت رديئة"ّ ،

أن "الجوع أصلح للبدن من كرثة األغذية"(.((1
القانعني "بالشعري والزيت"" ،ال فضالت يف ُجسومهم" .ومعنى ذلك ،برأي صاحب املقدمةّ ،
أساسيا ،كون املجاعات التي كانت تعصف بالبالد عىل نح ٍو دوري ،تنال بصفة
أمرا
ويذهب ابن خلدون ً
بعيدا يف تحليله عندما يؤكد ً
ً

ِ
ِ
املنغمسني يف طيباته"؛ إذ "يرسع إليهم الهالك أكرث من غريهم"ّ .أما سكان البادية" ،إذا
"املخصبني يف العيش
رئيسة من سكان املدينة

يكث فيهم الهالك بالجوع".
أخذتهم السنون واملجاعات ،فال تنال منهم ما تنال من أولئك ،وال ُ

أن املنغمسني يف ِ
الخصب املتعودين لألدم والسمن خصوصا
ويفرس ابن خلدون هذا األمر
طب ًيا؛ فيقول" :السبب يف ذلكّ ،
ً
تفسريا ّ

حدها .فإذا خُ ِ
ولف بها العاد ُة بقلة األقوات وفقدان األدم
تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها األصلية املزاجية ،حتى ُتجا ِوز ّ
واستعمال الخشن غري املألوف من ِ
وي ُ
صاحبه
هلك
رسع إليه
الغذاء،
ُ
في ُ
َ
املرضَ ،
الي َب ُ
ُ
س واالنكماش ،وهو ضعيف يف الغايةُ ،
أرسع إىل املَ َعا َ

وأما املتعودون عىل قلة األدم
الشبع املعتاد السابق ،ال الجوع
دفعة ألنه من املَقاتل .فالهالكون يف املجاعات إنما قتلهم
ُ
ُ
الحادث الالحقّ .
بتبدل
والسمن ،فال تزال رطوب ُتهم األصلية واقفة عند حدها من غري زيادة ،وهي قابلة لجميع األغذية الطبيعية .فال يقع يف َم َعاهم ّ

األغذية يبس وال انحراف ،فيسلمون يف الغالب من الهالك الذي يع ِرض لغريهم ِ
بالخصب وكرثة األ َدم يف املآكل"(.((1
ْ
ََ
ْ

لقد ر َّدد الناس الذين عاشوا أحوال القلة والخصاص ً
تلخص هذه الورقة" :نحن قوم ال نأكل حتى نجوع ،وإذا
قولة عربية شهريةّ ،

أكلنا ال نشبع"( .((1تحيل هذه القولة التي تتقاطع فيها املعطيات املطروحة ،إىل أوضاع الحياة اليومية القاسية يف البوادي والفيايف ،وإىل

تجانسا مع مالحظات
"العالقة الرضورية بني األغذية والنظام العام الذي يتأطر داخله الوجود البرشي"( .((2لقد أبانت البحوث العلمية،
ً
تنمي بصورة طبيعية "أشكال خاصة لتدبري الطاقة"؛ إذ تنتج ً
نمطا
ابن خلدونّ ،
أن فيزيولوجية أهل املناطق القاحلة وشبه القاحلة ِّ

تحمل قساوة الطبيعة(.((2
بيولوجيا متكيفًا مع رشوط البيئة،
ً
وقادرا عىل ّ
ً

Kayser, p. 933.

17

ابن خلدون ،املقدمة ،ط( 7بريوت :دار القلم ،)1989 ،ص .91 - 87

19

قبل اإلسالم كان الطبيب العريب حارث بن ِكلدة يقول" :املعدة بيت الداء ِ
والحمية رأس الدواء" ،انظر:

18

16

املرجع نفسه ،ص .89

M. Z. Siddiqi, Studies in Arabic and Persian Medical Literature (Calcutta: Calcutta University Press, 1959), pp. 6 - 7.

Jean-Paul Aron, "Biologie et alimentation au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle," Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, no. 5 (1961), p. 972.

أيضا دراسة :حسن علوي حافظي" ،التغذية عند امللثمني" ،يف :املرابطون (الرباط :جذور للنرش ،)2007 ،ص .164 - 135
راجع ً

20

"21 Jamal Bellakhdar & Chafique Younos, "La diététique médicale arabo-islamique à travers les traités arabes anciens et la pratique actuelle au Maroc,
in : Médicaments et aliments : approche ethno pharmacologique, Actes du 2e colloque européen d'Ethnopharmacologie, Heidelberg (1993), p. 48.
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وجيه كوثراين :شكرا للدكتور محمد حبيدة .هذا املوضوع الذي تناوله هو موضوع شائك ومعارص وتعيشه اآلن الحوارات

أيضا مداره السؤالّ :أيهما َأ ْس َل ُم ال ّنباتيون أم
البيولوجية الطبية يف الواليات املتحدة األمريكية حول النباتية والالحمني ،وهناك جدل كبري ً

َأ َك َل ُة ال ّلحوم؟ سنتحدث يف هذا املوضوع الحقًا يف النقاش.

عبد الحميد هنيّة | Abdelhamid Henia

(((

مظاهر التجديد يف البحوث التاريخية يف تونس
حالة فريق "دراسات مغاربية"
اخرتت أن ّ
أركز حديثي يف هذه الندوة عىل التجربة األستغرافية التونسية ،وبالتحديد تجربة فريق "دراسات مغاربية" بجامعة تونس،

وذلك ألسباب شخصية وذاتية؛ إذ اشتغلت يف إطار هذا الفريق طوال عرشين ً
الفريق
تقريبا (من سنة  1995إىل سنة  ،)2015فأثّر هذا
سنة
ُ
ً

تماما مثلما فعل الباحثون اآلخرون املنخرطون يف أنشطته.
يف مسرييت البحثية كما أث ُ
ّرت يف توجهاته البحثية بطريقة أو بأخرىً ،

نجز بعالقة متينة مع رشكاء يف املغرب األقىص (وبالتحديد
أنبه هنا ،إىل أن تجربة فريق "دراسات مغاربية" كانت ُت َ
من الرضوري أن ِّ

يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط يف جامعة محمد الخامس) ،ومع رشكاء آخرين يف الجزائر ،وبالتحديد يف مركز البحث يف
األنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية  CRASCبوهران.

ٌ
ترعرع ْت يف رحاب هذا املَ ْخ َب ٌ
علمية تعمل عىل القطع مع الكتابات التاريخية
نزعة
وبعد خربة جاوزت أكرث من عقدين من الزمن،
َ

السابقة يف ما يتعلق باملناهج واملوضوعات ،كما تعمل بوجه خاص عىل إنشاء معرفة تاريخية بمعايري جديدة ،تتميز باملساءلة بما هو أكرث
أيضا  -يف هذه النزعة العلمية يف العمل عىل
جدوى ،والنقد ،ومراجعة النفس ،وتعمل عىل فتح آفاق بحثية أخرى .ويكمن الجديد ً -
كبلت َ
عمل املؤرخني يف البالد التونسية .ويف هذا اإلطار ،حصلت
الخروج من مجموعة من "السجون" املنهجية واملعرفية التي ً
كثريا ما ّ

قناعة لدى باحثي فريق "دراسات مغاربية" ،مفا ُدها أن النقلة أو التجديد يف الكتابات التاريخية يحصل بطريقتني أساسيتني :األوىل؛

بفتح حقول بحثية جديدة ،والثانية؛ بإعادة النظر يف املناهج والرباديغمات املستعملة وتجديدها.

أولً  ،فتح حقول بحثية جديدة
عمل الفريق عىل فتح حقول بحثية لم يج ِر التطرق إليها يف التجارب البحثية السابقة يف األستغرافيا التونسية ،فأ ّدى ذلك إىل

تجديد يف طرح األسئلة ،ورصد املدونة الوثائقية املالئمة لإلجابة عن تلك األسئلة .ومن بني الحقول البحثية الجديدة التي تمت تجربتها
يف إطار فريق "دراسات مغاربية" أذكر مثالني :التفكري يف الكتابة التاريخية ،والبحث يف الفرد والفردانية.

1

أستاذ يف برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر 

Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies.
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التفكري يف الكتابة التاريخية
أساسا البناءات واالستعماالت يف بالد املغارب ،وذلك برشاكة مع باحثني آخرين .وهو مبحث
خص التفكري يف الكتابة التاريخية
ً

جديد بالنسبة إىل األستغرافيا التونسية ،لكن املدرسة التاريخية باملغرب األقىص  -والحق يقال  -سبقت إىل ذلك ببضع سنوات .ونُرشت
ِ
بمشاركة باحثي مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية بوهران ،ومؤرخي كلية اآلداب
كتب جماعية ُأنجزت
يف هذا الصدد ٌ
والعلوم اإلنسانية بالرباط يف جامعة محمد الخامس(((.

البحث يف الفرد والفردانية
شكلت دراسة وضع الفرد وتطوره والفردانية ً
بم ْخ َب "دراسات مغاربية"((( .وهو ما كان من
بحثيا
ً
جديدا يف الكتابات التاريخية َ
حقل ً

ً
ً
مرتبطا بالطلب االجتماعي يف الوقت الراهن ،وذلك لفهم فعل األفراد يف الواقع
بحثية أخرى ،عالو ًة عىل كونه مبح ًثا
شأنه أن يفتح آفا ًقا
عنرصا ً
فاعل يف املشهد
تدريجيا -
السيايس واالجتماعي .والسؤال املطروح هو :كيف برز الفرد من حيث هو عالقة سياسية ليك يصبح -
ً
ً

السيايس؟ مثل هذا العمل يكشف لنا عن تاريخية وضع الفرد وتطوره يف الواقع العريب ،أي يف إطار غري أورويب.
ملاذا االهتمام بـ "الفرد" وما عالقة ذلك بالحارض؟

ً
أساسية يف االهتمام
إن إرادة التخيل عن النظرة اإلجمالية والقرصية ،مثلما كانت تفرضه الطغمة املاركسية والطغمة البنيوية ،كانت
ٍ
بوجه عام ،يعتنون بالفرد والفاعل االجتماعي ،هو بلوغ العوملة
بموضوع الفرد وتاريخ الفردانية .فالعامل األسايس الذي جعل الباحثني،
الثمانينيات يف القرن العرشين.
إىل درجة قصوى ،خاصة يف بداية
ّ

ّأمن هذا املبحث بلورة الواقع الذي يحياه الفرد اليوم يف العالم العريب ،فقضية "وضع الفرد" اليوم مرتبطة بقضية "املواطنة"؛ إذ

قضية وضع "اإلنسان الفرد" يف وقتنا الحارض إحدى القضايا الجوهرية التي ُت ِه ُّم األوساط العلمية والسياسية والثقافيةً ،
ُ
فضل عن
ُت َع ُّد

طرح عىل نح ٍو حا ٍّد يف البالد العربية اليوم ،ويف بلدان العالم بأرسه ،يف إطار ما يسمى "املجتمع املدين".
ارتباطها بقضية "املواطنة" التي ُت َ

وضع "اإلنسان الرعية" أو وضع "اإلنسان
وضع "اإلنسان الفرد" هو
وخالل هذه السنوات ،يدور نقاش كبري يف العالم العريب حول هل
ُ
ُ

ً
ً
سياسية .لذلك تطرح قضية وضع الفرد بعالقة مع
عالقة
املواطن"؟ فـ "وضع الرعية" وكذلك "وضع املواطن" يفيدان  -قبل كل يشء -
2
Sami Bargaoui & Hassan Remaoun (coord.), Savoirs historiques au Maghreb: construction et usages (Tunis and Ohran: publications
CERES/ CRASC, 2006), pp. 111 - 121; Abderrahmane Elmoudden & Abdelhamid Henia & Abderrahim Benhadda (coord.), Ecritures de l'histoire
du Maghreb: identité, mémoire et historiographie, Actes de deux tables rondes organisées à Marrakech, 27-28 / 5 / 2004, Tunis, 1 - 2-3 / 10 / 2004,
Série colloques et séminaires no. 138 (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 2007), p. 177, en français, et p.
86 en arabe; Abdelhamid Henia et al., Itinéraire d'un historien et d'une historiographie. Mélanges de DIRASET offerts au professeur émérite
Mohamed-Hédi Chérif (Tunis: DIRASET - CPU, 2008).

3

نُرشت عدة أعمال بشأن هذا املوضوع يف إطار مخرب "دراسات مغاربية" ،من ذلك:

Abdelhamid Hénia, "La sujétion de l'individu dans le milieu tribal en Tunisie à la veille du Protectorat français,"in: Kirsi Virtanem (ed.),
Individual, Idelogies and Society: Tracung the Mosaic of Mediterranean History, no. 89 (Tapri: Tampere Peace Research Institue, 2001), pp.
179 - 194; Abdelhamid Hénia (coord.), Être notable au Maghreb: Dynamique des configurations notabiliaires (Tunis: Publication de l'RMC
& Maisonneuve et Larose, 2006), pp. 11 - 37; Abdelhamid Hénia, "L'individu entre la logique étatique et la logique communautaire: Cas de la
Tunisie à l'époque moderne XVIIe-XIXe siècles," in: Mohamed Hédi Chérif & Abdelhamid Hénia (coord.); Individu et pouvoir dans les pays
islamo-méditerranéens (Paris: Maisonneuve et Larose, 2008), pp. 67 - 83; Abdelhamid Hénia (coord.), "Dynamique du statut de l'individu en
Tunisie (XVIIIe-XXe s.)," in: Hénia et al., pp. 157 - 176; Abdelkader Zghal & Abdelhamid Hénia & Fatma Ben Slimane (coord.), Révolution
Tunisienne: Compromis historique et citoyenneté politique, Actes du colloque international organisé par le Laboratoire Diraset et l'ATASC, mai
2013 (Tunis: Laboratoire Diraset et Editions arabesques, 2015); Abdelhamid Hénia, Le frère, le sujet et le citoyen: Dynamique du statut politique
de l'individu en tunisie (Tunis: L'Or du temps, 2015).
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الدولة (أو السلطة املركزية) ،ألنه ال مجال للحديث عن "إنسان رعية" أو "إنسان مواطن" يف حالة عدم وجود الدولة ،وبذلك يكون

البحث يف تاريخية الفرد والفردانية يف العالم العريب من القضايا الجوهرية واملجددة يف املعرفة التاريخية.

ثان ًيا ،إعادة النظر يف املناهج والرباديغامت املعتمدة
إن طرح أسئلة جديدة من شأنه أن ُي ِّ
ً
مجددةً ،وذلك
أبوابا
بحثية ِّ
تمت دراستها بطريقة ترثيها وتفتح ً
مكن من إعادة النظر يف قضايا َّ

تطرق إليها من قبل ،وهو ما حاول فريق "دراسات مغاربية" تحقيقه يف
باعتماد براديغمات من شأنها أن تعطي للبحث وجهة أخرى لم ُي َّ
أساسا ،ومن خالل تب ِّني
عوضا من تاريخ يبني الذاكرة
التجربة األستغرافية التي خاضها ،وذلك من خالل كتابة تاريخ ُيسائل الذاكرةً ،
ً

منهج يقوم عىل "أهلنة"  Indigénisationاملعرفة التاريخية.

من تاريخ يبني الذاكرة إىل تاريخ يسائل الذاكرة
حصل منعرج يف التجربة التاريخية لدى فريق "دراسات مغاربية" ،تمثل بالخروج من مجموعة من السجون املعرفية املرتبطة
ٍ
أخص ،وبدأ الخروج من سجن الذاكرة بمساءلتها من حيث هي موضوع بحث
بوجه
عام ،وبتاريخ ذاكرة الدولة
بتاريخ الذاكرة بوجه ّ
ّ
نفسه يف سجن الدولة.
بذاته ،و ُقل
َ
اليشء َ
من املعروف يف البالد التونسية أن التاريخ أصبح منذ القرن ِ 17علم الدولة األولّ ،
ً
ً
معرفية تقوم
سلطة
فشكلت الكتابة التاريخية

تماما مثلما
عىل إقصاء كل من يناهض الدولة .ومنذ تلك اللحظة ،أصبح املؤرخ يف البالد التونسية
ِّ
مسخ ًرا طاقته لبناء الدولة بقلمهً ،

مصب واحد؛ هو بناء الدولة يف كل أوضاعها ومراحلها،
يصب  -من حيث ال يشعر  -يف
يبنيها أصحاب النفوذ بالسيف ،فكل ما يكتبه
ٍّ
ُّ

فهي الدولة املجالية /الرتابية بالنسبة إىل الفرتة املمتدة خالل القرون  ،17و ،18و .19وهي الدولة الوطنية بالنسبة إىل الفرتة الالحقة .ولم
يحصل الوعي بالنسبة إىل املؤرخ ،من حيث كونه ال يدرس الدولة كظاهرة اجتماعية وموضوع مستقل بذاته ،وإنما يتناولها كأنه عنرص
فاعل فيها ،فتربز شخصية املؤرخ كأنها تبني الدولة من الداخل (وذلك عندما يبني ذاكرة مكوناتها :كاملجال ،وقضية االستقاللية عن
الباب العايل ،وكذلك بناء ذاكرة ملؤسسة الباي ...إلخ).

ً
خاصة من
حرص املؤرخ نفسه يف سجن الذاكرة عندما عمد إىل دراسة تاريخ الدولة من زاوية الذاكرة .كانت كتابة ذاكرة الدولة

خالل االهتمام بقضية استقاللية البالد التونسية عن الباب العايل ،يف إثر انتصاب النفوذ العثماين يف طرابلس سنة  ،1835وإنهاء

الحكم العائيل القراميل بها .وكان هدف الكتابات التاريخية يف هذا املجال حجب فكرة أن البالد التونسية ليست إال والية /إيالة تابعة
إلسطنبول ،ما يضفي عليها صفة الدولة املستقلة .لذلك وقع بناء ذاكرة تاريخية من شأنها أن تقلل من فاعلية فكرة تبعية البالد التونسية

إىل الباب العايل ،وتؤكد استقاللية السلطة يف تونس ،ما يربر فكرة الدولة املستقلة .وبدأت هذه الذاكرة تتبلور ،خاصة يف كتاب إتحاف

أهل الزمان يف أخبار ملوك تونس وعهد األمان للمؤرخ أحمد بن أيب الضياف ،وواصل بناءها عىل النسق نفسه املؤرخون التونسيون
يف فرتة ما بعد االستقالل.

عام .ولم يحصل الخروج من هذا "السجن" إال
وبذلك أصبح املؤرخ يف تونس "سجني" الدولة وسجني تاريخ الذاكرة عىل نحو ّ
ِ
ومقوماتها ،وتفادي التفكري فيها بتصنيفات ومقوالت الدولة ذاتها ،وكذلك عرب مساءلة الذاكرة من حيث هي
عملي ِة بناء الدولة
بمساءلة
ّ
ّ
سجل املؤرخ يف البالد التونسية أول مرة يف
بناء اجتماعي ومساءلة استعماالتها ً
أيضا .ويمكن القول إنه مع فريق "دراسات مغاربية" َّ
نهاية التسعينيات من القرن املايض بداية خروجه من هذه "السجون".
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التجديد بأهلنة املعرفة التاريخية
التجديد املعريف يحدث بتجربة بحثية تقوم عىل فكر نقدي ،وعىل مراجعة النفس وخلق أوضاع النقلة يف مجال املوضوعات املعالجة

وكذلك يف املناهج املعتمدة .واختار فريق "دراسات مغاربية" أن تتحقق النقلة عىل أساس "أهلنة" املناهج واملوضوعات يف الوقت عينه.
واملقصود بـ "األهلنة" أن نجيب عن هذا السؤال :كيف ندرس مجتمعاتنا من دون أن نكون دعاة ألفكار صيغت يف الخارج؟

املنطلق هو الداخل ،وقد حصلت قناعة لدى فريق "دراسات مغاربية" ،خُ الص ُتها أن الباحث  -مهما كان اختصاصه  -مطالب بأن

ومتناغما معها ،ومع ما يطرحه املجتمع من قضايا وتساؤالت .ومنطلق
ملتحما بمتطلبات املجتمع الذي يدرسه،
يكون يف تناوله لبحوثه
ً
ً

ومصطلحية،
فكرية
للتوجه اإلثنومركزي األورويب ،عرب استخدامه ألدوات
التمش يف البحث هو التصدي لتلك الهيمنة شبه الكاملة
هذا
ّ
ّ
ّ
ّ
ومفاهيم ومناهج مهيمنة منذ ٍ
فرتة طويلة.
فجاءت املعرفة التي صاغها الدارسون الغربيون حول مجتمعاتنا تتميز باإلثنوثقافية الغربية .فهي ال تكشف عن واقعنا بوجه

سليم ،وتمنعنا من فهمه بطريقة مثىل .وهي ُترجع ً -
مثل  -كل الحراك داخل املجتمعات العربية إىل عنارص فاعلة أجنبية؛ أوروبية غربية
أي دور فاعل يف هذا الحراك .وهي نظرة تعطي األولوية للعوامل
مغيبة ك ّل ًّيا ،وال َتنسب لها ّ
ً
أساسا .أما العنارص االجتماعية املح ّلية فهي ّ

الديناميات الداخلية .فهل ينبغي قبول الفكرة القائلة إن كل مشاريع الحراك التي عرفها العالم العريب
واألسباب الخارجية يف تفسري
ّ
مقررة من الخارج؟ هل يجب أن نفهم أن كل حراك سيايس أو اجتماعي أو ثقايف
كظاهرة بناء الدولة والحداثة والعلمانية ...إلخ ،إنما هي ّ

القضية بهذه الصورة يجعلنا واعني برضورة إعطاء أهمية
تعرفه البالد العربية يف ذلك التاريخ مر ُّده بالرضورة إىل إرادة قوى أجنبية؟ طرح
ّ
عام ًة من الداخل ،وانطال ًقا من العنارص الفاعلة املح ّل ّية ،مع العلم أن هذه العنارص
قصوى لتحسس مظاهر الحراك يف البالد العربية ّ

الخارجية.
تبعية متبادلة مع القوى
ّ
تتحرك بدورها يف عالقة ّ

يتع ّلق األمر إ ًذا بالتخ ّلص من القوالب الجاهزة ،وبتناول القضايا البحثية من وجهة نظر أهلية ،أي انطال ًقا من الداخل ،مع ضمان

سوية يف قضايا املجتمع العريب.
االستقاللية عن مقوالت اإلثنوثقافية الغربية التي  -بالفعل  -تمنع من التفكري بطريقة ّ

وليك يحصل التخلص من الهيمنة الرباديغمية واملفاهيمية اإلثنوأروبية أو اإلثنوثقافية الغربية ،يتطلب ذلك إعادة إنتاج هذه
الربديغمات واملفاهيم وذلك بعد تفكيكها ونقدها؛ فإعادة َص ْو ِغها من داخل الواقع العريب مع األخذ بخصوصية املسارات املحلية لهذا
دائما بصدد مساءلة الرتسانة املفاهيمية وتفكيكها ،وإعادة َص ْوغ موضوعات بحوثه بصورة تحميه من
الواقع .لذلك؛ يجد الباحث نفسه ً
دائما من داخل املجتمع ذاته .بذلك يحصل إنشاء معرفة أصيلة نابعة من أعماق املجتمع العريب.
هذه الهيمنة ،وتكون منطلقات بحوثه ً
وهو عني ما ُيقصد بأهلنة املعرفة التاريخية التي ينشُ د تحقيقَها باحثو مخرب "دراسات مغاربية".

القسم الثاين :مناقشات
ً
حقيقة ،استفدت بإضافة مصطلحات جديدة من قبيل "األهلنة" و"التناهج" و"التعابر" .وهي مصطلحات
الطاهر بن يحيى:

ّ
جميعا .ما سمعته يف املحارضات األوىل والثانية والثالثة
وتدل عىل هذا التداخل .أشكركم
سج ْلتها ،فصيغتها الرصفية سليمة وجميلة
ّ
ً
ومهم .ودعوين
ليس يل ما أضيف إليه؛ فهو مفيد .فما ورد يف املحارضتني األوىل والثانية يتع ّلق باملغرب ،وما ورد يف املحارضة الثالثة أثارين
ّ

ً
املؤرخ اآلن يف هذا ال ّتيار الجديد أو هذه املدرسة الجديدة أو ال ّتوجه
املهمة
أطرح جملة من األسئلة ّ
مستغل هذه الفرصة؛ كيف يتعامل ّ

272

ندوة أسطور

ندوة أسطور :إشكاليات البحث يف التاريخ العريب

الجديد مع وسائل حديثة؟ تعرفون أكرث مني أ ّننا نعيش الشفوية الثانية اليوم .لم نعد نعيش الشفوية باملنطق التقليدي .وهناك بحوث

كثرية فرنسية وأمريكية يف هذا األمر .تجسد هذه الشفوية الثانية وسائل تواصل جديدة؛ مثل فيسبوك وتويرت وغري ذلك .أتساءل كيف

يستغل املؤرخ تعليقات بعض السياسيني يف العالم عىل تويرت التي أثارت قضايا كبرية؟ هل فيها نوع من الصدقية؟ أم ال؟ وكيف يتعامل
ً
أن األسطورة خرافة وال ّ
تدل عىل
ويجرين هذا إىل أمر آخر،
معها؟
فمثل يف مرحلة الوضعية املنطقية يف القرن التاسع عرش كان يعتقد ّ
ّ
يشء .لكن ،نهتم بها اآلن بوصفها ً
شكل من أشكال الوعيّ .أما السؤال اآلخر فهو :هل التاريخ أو الخطاب التاريخي خطاب أيديولوجي
بامتياز؟ أنا أطرح السؤال ّ
سيؤرخون لألحداث يف
العراقية أو الواقع العراقيَ .م ْن هم يف السلطة اليوم
سيؤرخون للحرب
وأفكر يف الذين
ّ
ّ
ّ

الس ِّنية .فكيف
العراق انطال ًقا من املنظومة الشيعية التاريخية ،لكن توجد لألسف منظومة أخرى سياسية هذه ّ
املرة جديدة هي املنظومة ُّ

أن األمر
سنقرأ تاريخ العراق يف هذه السنوات؟ األمر نفسه يصدق عىل سورية .بل أكرث من ذلك حتى بالنسبة إىل الثورة التونسية ،ولو ّ
ً
خطاب أيديولوجي بالرضورة؟
أو ًل
يكاد ال ُيذكر
ٌ
مقارنة مع هذين املثالني .لكن سؤايل األسايس هو :هل سيظل التاريخ يف النظام؟ أم هو ّ

وكيف نستطيع أن نتحدث عن خطاب تاريخي إذن يبتعد أقىص ما يمكن عن هذه االنتماءات والنزعات؟

تحدث عن النظرة
لدي سؤال
أحمد أبو شوك:
الرحيم بنحادة ،عندما َّ
شكرا دكتور وجيهّ .
ً
منهجي أطرحه عىل الدكتور عبد ّ
ٌّ

تتكون من جزئيتني تتمثالن باملستعمرين الذين كتبوا عن تاريخ املستعمرات والوطنيني الذين عاشوا يف
االستعمارية وأشار إىل أ ّنها
ّ
ِ
كنف املُ
السؤال ال ّثاين ،عندما
أي ٍّ
أي مدى استفاد الوطنيون من منهج املستعمر يف كتابة التاريخ؟ وإىل ّ
ستعمر ،فإىل ّ
حد تأثّروا؟ ّأما ّ
املحل بعد االستقالل وبحسب ِ
ّ
روايت َك كتبه مؤرخون محرتفون ،فهو :ما هي الخلفيات التأهيلية واملدارس الفكرية
نتحدث عن التاريخ
التي انطلقوا منها؟

أن النظرة العاملية للتاريخ يجب ّأل تكون مغلوطة ،هي ليست نظرة من أعىل
هنية .أعتقد ّ
يل مالحظة أسوقها للدكتور عبد الحميد ّ

إىل أسفل .بل هي نظرة تراكمية؛ فعندما ننظر إىل السياسة األمريكية وتطبيقاتها يف الرشق األوسط ننظر إىل مرتكزات السياسة األمريكية

يف أمريكا وتأثريها يف الرشق األوسط .عندما نريد أن ندرس تاريخ سورية ندرس من الداخل وننظر إىل املؤثّرات الخارجية .إ ًذا ،يجب ّأل

ّ
أيضا أ ّنك ذكرت أ ّننا نريد أن ننتقل من التاريخ العام
تفهم النظرة العاملية بوصفها نظرة مفروضة عىل
معي .لفت انتباهي ً
املحل من مركز ّ
ألن هذا املنطلق هو الذي انطلقت منه املدرسة
أن هذه نظرة ارتدادية؟ ّ
أو التاريخ االجتماعي إىل التاريخ الفردي أو الفرداين ،هل ترى ّ
ّ
املحل .فهل ندرس املجتمع؟ أم ندرس الفرد؟
لكن اإلنسان هو إفراز للمجتمع
املثالية وقضايا التاريخ البطويل ّ

غربية فاملادة موجودة عندنا
سامر عكاش :يل مالحظة من خارج موضوع التاريخ .ذكر الدكتور وجيه ّ
أن النظرية يف التأريخ هي ّ

تطور العلوم األنرثوبولوجية.
معينة يف ُّ
ولكن النظرية للتطوير أو النظر يف مناهج التاريخ ً
غالبا هي واردة من الغرب .يطرح ذلك نظرية ّ
ّ
عامة بعد حركة التنوير يف القرن التاسع عرش
وهي طرحت فكرة نقدية للتاريخ
املحل ،إذ عندما ظهرت العلوم األنرثوبولوجية بصورة ّ

وطبعا هم من أثاروا (الباحثون
لدراسات الشعوب األخرى ظهر من ضمن الدراسات األنرثوبولوجية مشاكل أخالقية يف التعامل مع اآلخر
ً
الغربيون) هذه املشاكل .وظهرت أزمة معرفية بالعلم األنرثوبولوجي .كيف يمكن لنا أن نتعامل مع اآلخر بهذه الطريقة االستعالئية؟

أن املجال لم يعد يسمح بالتعامل مع اآلخر باألسلوب االستعاليئ االستعماري القديم نفسه ،ظهرت نظرية جديدة وهي
فعندما وجدوا ّ
ألن األوروبيني قالوا :لم نعد نستطيع أن نكون أسياد العالم ،إ ًذا ،نرتك ّ
كل
نظرية الثقافة النسبية فهي املبدأ األسايس للثقافة النسبية؛ ّ

سي ًدا يف العالم ،لذلك طرحوا مواضيع التواريخ املح ّلية والدراسات املحلية
واحد يعيش يف عامله؛ فهم لم يستطيعوا أن يجعلوا اآلخر ِّ

والثقافية النسبية التي أعطت املرشوعية لهذه الفكرة ،لذلك أخذناها وأمع ّنا فيها النظر ،فنحن عزلنا أنفسنا عن أن نكون أسيا ًدا يف العالم.
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فعل بوصفي من النباتيني .وربما يكون املوضوع ً
نصري الكعبي :تفاعلت مع موضوع محمد حبيدة ً
قابل للتطبيق يف مواطن أو

ربما ال ننتج يف الرشق العريب دراسات تعالج موضوعات األغذية عىل الطريقة األنرثوبولوجية ،لكن سؤايل دكتور
عربية أخرىّ .
مواضع ّ

أن املؤسسة الدينية لها
معي؛ فاملعروف ّ
يحتاج إىل أن نقيس َم َديات تأثري املنظومة أو املؤسسة الدينية أو الرشعية يف خلق نظام غذايئ ّ

مواقف من األغذية عىل مستوى التحريم والكراهة واالستحباب وتؤثّر ُّ
معي يتفاوت من مجتمع
كل هذه املستويات يف خلق نظام غذايئ ّ
إىل آخر .أنتقل برسعة إىل مداخلة الزميل العزيز الدكتور عبد الحميد ،مظاهر التجديد يف البحوث التاريخية يف تونس .أخىش أن تكون

شعوريا مع ّ
مما عرفناه يف الرشق بشأن إعادة كتابة التاريخ مع ّ
تحول ،تحاول الدولة أن
تحول دراماتييك يف السياسة؛ أي ال
ً
ً
كل ُّ
كل ُّ
جزءا ّ

تماما.
فربما ال
تعيد كتابة التاريخّ ،
ً
شعوريا تكون للدولة أو ّ
ألن سمعت عبار ًة لم أفهمها بما يكفي وهي الق َْط ُعّ ،
ربما األمر هو عىل العكس ً
أيضا بمداخلة السيد عبد الرحيم .لكن وبطبيعة
إبراهيم القادري بوتشيش :أعجبت بمداخلة الدكتور وجيه الكوثراين وأعجبت ً

غيب يف املداخلة هو ذلك الخيط الناظم بني اللحظات الثالث التي ذكرتها ،بل أكرث من ذلك لقد
الحال عندي مالحظة .وهي ّ
أن ما ّ

تمت
أن اللحظة الثالثة هي لحظة صدفة ّ
وقدمت أمثلة عىل ذلك .أحسب ّ
ذهبت إىل ّ
تم تناولها أو ّ
أن هذه اللحظات الثالث جرت أو ّ
ٍ
ّ
سياق يتمحور عرب ّ
ّ
األول وهو الذي يم ّثل اللحظة األوىل هو الكتابة األجنبية التي
خطني متعارضني؛
املحل املغريب يف
كتابة التاريخ
الخط ّ
والع ْرف؛
عالجت موضوع القبيلة ودافعت عن أطروحة التنازع بني املخزن والقبيلة ،والرصاع بني املخزن والزاوية ،والتناقض بني الرشع ُ

ّ
وطنيا
طرحا
أن هذا
بمعنى ّ
يكرس مفهوم االنفصال ما بني الدولة واملجتمع .وهنا تربز اللحظتان الثانية والثالثة بوصفهما ً
الخط حاول أن ّ
ً

ً
ً
أن هناك مفهوم االتصال؛ اتصال القبيلة بالدولة ،واتصال الرشع
هندسة
يحاول أن يبني
مجالية مغايرة للطرح األول فيبني عىل أساس ّ
بالعرف ،إىل غري ذلك .لقد ناقض ّ
كل ما ذكرته املرحلة األوىل .هناك إ ًذا اتصال .ولكن نفهم هذا االتصال يف إطار هذا التعارض ما بني
االستعمار أو الفكر االستعماري والفكر الوطني.

أن تاريخ املغرب هو تاريخ مجاعات وأوبئة
بالنسبة إىل األخ محمد حبيدة ،وما ذكرته عن املغرب النبايت إىل غري ذلك  -ونحن نعلم ّ

كرسا لهذه الرتابة التي استخلص منها "بعض القوانني" ،وتحدثت ح ّتى عن نظرية ابن خلدون يف هذا املجال.
وكوارث وأزمات  -أال يم ّثل ً
ً
ٌ
سقف
طموحات لها
حقيقة التوفيق .لكن هناك
ّأما األخ عبد الحميد فأه ِّنئك عىل هذه املدرسة الجديدة الناشئة التي نتمنى لها
ٌ

ٌ
نحدده .ولكن أحيا ًنا ما يلزمنا هو تغيري البنيات وتغيري الذهنيات،
جربت هذه املسألة  -هناك مشاريع ،وهناك
سقف ّ
بطبيعة الحال  -ألنني ّ
تغيت ذهنيته؟ وهل أ ّدى االنتقال ً
تغيات يمكن أن
مثل من الثورة التونسية إىل ُّ
تغي املجتمع؟ وهل ّ
فهناك الفرد واملجتمع .فهل َّ
نحقّق بها ما نريد؟ هل بإمكاننا اآلن ً
ثم قضية العوملة أو عدم التفاعل
فعل أن نسائل الذاكرة الوطنية بطريقة مغايرة للطريقة السابقة؟ ّ

ألن هذا التجديد إذا لم يكن باللغة اإلنكليزية وهي ٌ
لغة فرضتها العوملة ،كيف يمكن
مع العوملة .مع ذلك ،أعتقد أ ّنه يجب أن نتفاعل ّ
لهؤالء الطلبة أن يدرسوا أو يغريوا يف مناهج البحث التاريخي؟

وأضم صويت ملا ذكره األستاذ الكعبي؛ يجب أن يسمح
محمد الطاهر املنصوري :سأحرص مداخلتي يف سؤال األستاذ محمد حبيدة،
ّ
لنا بفتح آفاق جديدة يف البحث ،ملاذا نتناول هذه املواضيع يف طرق أبعد وأوسع؟ ً
أول ،لنا كتب الطبخ ،البن خلصون ،وكتب الفالحة إىل جانب
املصادر التاريخية التقليدية ،وكتب الحسبة؛ عندما نقرأ الشريزي ً
مثل فهو يراقب يف األسواق ،نعرف ما يطبخ السماكون والشواؤون وما

إىل ذلك .وربما يف هذا اإلطار ،أذكر حادثة شخصية حدثت يل :كنت قد نرشت مقالة حول استهالك العرب الثلج يف العرص الوسيط ،وكانت
يف األصل مداخلة يف ندوة ،وعندما انتهيت من تقديمها ،قال يل أحد األساتذة األفاضل يف الجامعة التونسية من أين أتيتنا بهذا؟ كيف

واقعا .فأرسلت املقالة إىل مجلة "الغذاء والتاريخ"  Food and Historyيف فرنسا،
كان العرب يستهلكون الثلج؟ ّ
كأن املقالة خيال وليس ً
تهم التاريخ األورويب ،قررنا نرشها".
وعرضتها عىل هيئة التحرير .وكان الرد" :نرسل لك تهاين هيئة التحرير ،وعىل الرغم من ّ
أن املقالة ال ّ
مواضيع
مما يمكن أن أسميه مظاهر التجديد ،مازال املؤرخ العريب يلوك
نالحظ ّ
َ
أن هذه املواضيع جديدة عىل املؤرخ العريب .وعىل الرغم ّ
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قديمةً .
مثل عندما نقرأ ابن قتيبة "كتاب األرشبة واألطعمة" وما إىل ذلك ،وهناك موضوع آخر إىل جانب األغذية ،هو اللباس .وهو
جدا يف هذا اإلطار.
موضوع مهم ً

بأن هذا املجال تجديدي يف مجال األغذية ودالالت ذلك .يف
عمار السمر :أشكر السادة املتدخلني .وأعقّب عىل ما قاله الزمالء ّ
املرشق يوجد مثل هذا؛ فاملصادر التاريخية حافلة باملعلومات ،وحتى الغربيون لم يكونوا مؤرخني بل كانوا رحالةً ،
مثل تاريخ حلب الطبيعي.

تعج الوثائق واملحاكم الرشعية بهذه األخبار .قال الدكتور املنصوري نحن يف حاجة إىل هذه املواضيع ،ال بد أ ّنها مواضيع
ويف العرص العثماين ّ
تمر بمرحلة أزمة .أليس كذلك؟ وكما قال أحدهم ،هذه األوقات العصيبة هي
جديدةً .
تماما ،هناك حاجة إىل دراستها .ولكن نحن اآلن ّأمة ّ

أن املؤرخني من أقدر الناس عىل الكتابة وتحليل الواقع .كيف وصلنا إىل هذا؟ وكيف
فرتة مهمة لظهور فلسفة جديدة يف التاريخ .وأعتقد ّ
نخرج منه؟ وأربط هذا بمداخلتي كيف نوصل رأي هؤالء الذين هم أقدر عىل فهم األزمة؟ وكيف وصلنا إىل األزمة؟ وكيف نخرج منها؟

تحدث الدكتور عبد الرحيم بنحادة عن ثالث لحظات .وبحسب فهمي
لدي ثالثة تساؤالتّ .
محاسن عبد الجليل :يف الحقيقة ّ

تحدث عن سمات
أن الدكتور بنحادة ّ
اللحظتان األوىل والثانية متزامنتان ،أو بينهما تقاطع ،ثم اللحظة الثالثة .لكن ،عىل الرغم من ّ

مشرتكة أو قواسم مشرتكة ،أرى أ ّنها تطورت خارج األكاديمية وربما يعطي ذلك مناهج مستقلة ،هل طورت هذه املدرسة مناهج مستقلة؟
قدمتها ً
أول؟ أم كان للمؤرخني
وكيف كان تأثري املنهجي يف اللحظة التي تلت؟ هل انرصفت تأخذ من اللحظة األوىل التي تلت والتي ّ
تحدث عن الفرد والفردانية .هل
الجماعة ومناهجهم تأثري يف ما بعد االستقالل؟ ّأما التساؤل الثاين فأطرحه عىل الدكتور هنية الذي ّ

جزءا من ميكروستوريا لالهتمام
تقصد التاريخ من أسفل واالهتمام بمناهج األنرثوبولوجيا ،والسوسيوسيكولوجي؟ أم
منهجيا ّ
قدمتم ً
ً
بدراسات الفرد؟ أم التاريخ من األسفل؟

وتحدث الدكتور سامر عن الثقافة النسبية .أين موقع دراسات التابع يف كل ذلك؟
أيضا حديث عن املركزية األوروبية واملركزية األمريكية.
هناك ً
ّ

ً
نارص الدين سعيدوين :أقول لألستاذ الفاضل الدكتور عبد الرحيم ،يف الحقيقة كان بح ًثا ّ
وشامل وأعطى صورة متكاملة.
مرك ًزا

ماذا كان دور روبري مونتاين يف قضية الظهري الرببري؟ ربما جاك بريك  Jaques Berqueوأبوه أوغستني بريك  Augustin Berqueوهو
ّ
جزائريا .لقد
وعد نفسه
املنظر واملسؤول عن املكاتب االستعمارية يف الجزائر؛ ولخمس وعرشين سنة .وابنه جاك ولد يف فرندا يف الجزائرّ .
ً

تصح
انزعجت منه ،عندما كنت يف تونس مع محمد الطالبي ورأيت ترصفات جاك بريك رحمه الله .لكن األبوية املطلقة ،وهنا أقول قد
ّ
نعد املونوغرافيا
هذه األفكار
نوعا ما .ولكن هل يمكن أن ّ
أساسا عىل أوغستني بريكّ ،
توجه مرشقي فقد ً
ألن أباه جاك بريك يف الواقع ،له ّ
ً
استمرارا لتقاليد مغربية قديمة؟
التقليدية ردة فعل عىل النظرة االستعمارية؟ أم أ ّنها كانت
ً
ّأما األستاذ حبيدة ففي بحثه نظرة جديدة منعشة للبحث التاريخي .لكن أتساءل وأقول لنا أدب األطعمة واألرشبة ،ابتداء من العقد

أيضا أن نستخدم كتب الرحالت والرتاجم والنوازل .أعود إىل مداخلة الزميل الدكتور عبد الحميد هنية ،وأقول:
الفريد وغريه .بإمكاننا ً

يف الواقع هناك تجديد يف املدرسة التونسية ،وشاركت مع الدكتور عبد الحميد هنية يف فلورنسا ويف روما ،عندما ك ّنا نعمل يف مرشوع

أيضا ،وكان هناك تجديد يف الواقع .لكن ،أرى أ ّنك تنطلق من طموحات ،وأنا أنطلق من إحباطات .عندنا أرى سجو ًنا
الوقف .ويف تونس ً
أن فكرة األهلنة جميلة ومعربة.
معرفية؛ فنحن يف الجزائر يف زنزانات معرفية ،والسجن هو ألطف بكثري من الزنزانة كما تعرف .هنا نجد ّ
كبريا .هو سجن التصور الفرنكفوين .ملاذا ال ننفتح كما املشارقة عىل
وأعود إىل ما أثاره الدكتور إبراهيم .نحن يف املغرب العريب نواجه سج ًنا ً
عامليا .وهذا ما نالحظه اآلن فهذا الجانب عاجز ،ويعاين عقدة داخلية مستعصية ،أفهم هذه
الثقافة األنجلو سكسونية بوصفها
مطلبا ً
ً

اللغة وأستعملها ،ولكن ال أستطيع أن أتكلم هذه اللغة التي أصبحت عاملية .فنحن املغاربة يف الجزائر وتونس واملغرب مع اكتسابنا البعد
وجيد ،علينا كذلك أن نأخذ مقاربة لتجديد املعرفة ،ولكن تجديد املعرفة أساسه تفعيل التاريخ املغاريب من خالل
الفرنكفوين ،وهو أسايس ّ

رؤية عاملية تستوعب املكاسب الفرنكوفونية والطموحات األنجلو سكسونية.
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وجيه كوثراين :يف مداخلتي سؤاالن؛ أحدهما للدكتور عبد الرحيم ،حول املونوغرافيا؛ فمن خالل تجربتنا بوصفنا مدريس تاريخ

ً
ومديرا لإلصدارات العلمية للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،زادت
مسؤول
ومرشفني عىل رسائل ماجستري ودكتوراه ،وبوصفي
ً
توج ًها لهذه الدراسات نحو الدراسة الكمية
خربتنا؛ فهناك مشكلة يف هذه الدراسات املونوغرافية .وأنا أتعامل معها كمحظورّ .
ألن هناك ّ

أرقاما تقرأ هذه األرقام ،وبعض الخالصات التي يصعب إعادة تركيبها يف نص ذي معنى تاريخي
الجزئية التي ال تقول شي ًئاِّ ،
تقدم لنا ً

وأضم صويت لصوت
فلسفي ،بالطبع هناك مشكلة أخالقية فلسفية معرفية .هل ننرش هذه املخطوطات؟ أم ال؟ برصاحة نعتذر عنها.
ّ
الدكتور السمر فليست لها وظيفة علمية فكرية اجتماعية فلسفية .ومن مهمات املركز إبراز الدور يف مرشوع النهوض العريب .فهذه

جدا ،وليس لها وظيفة فلسفية فكرية اجتماعية يف املجتمع.
الدراسات املونوغرافية تعاين مشكلة؛ مشكلة معرفية تتم ّثل بأ ّنها جزئية ً
ويذكرين هذا بسوء استخدام منهج املونوغرافيا .بعد بروديل الذي استخدم هذا املنهج؛ ّ
ّ
فكل كتابه قائم عىل مونوغرافيات ودراسات

كمية ،وهذه مشكلة منهجية ً
تحدت الجامعات الفرنسية .وقيل بعد بروديل إ ّنه قام بإعجاز ،بأطروحة دكتوراه الدولة .فأصبح من
فعل ّ
الصعب عىل الطالب ما بعد بروديل إنجاز أطروحات مثله .فكيف يمكن الدمج بني الدراسات املونوغرافية الجزئية التي يتحمس لها

الدكتور عبد الحميد هنية يف مركز دراسات مغاربية ،لكن لم تصل هذه الدراسات الجزئية لتقوم بدورها النهضوي الذي تطمح إليه هد ًفا
كبريا .ستنرش لكن يف حدود مئة إىل مئ َتي قارئ .وهذه مشكلة فعلية كيف يمكن ح ّلها؟
ً

جدا واملثرية لالهتمام،
كيف ننطلق من الدراسات املونوغرافية ،إىل أن تصبح هذه الدراسات تركيبيةّ .أما مداخلة محمد حبيدة املهمة ً

ألن النظريات
أيضا
فهناك جدل وأخذ وعطاء بينها وبني البيولوجيا .تطرح هذه الدراسات التاريخية حول الغذاء ً
محاذير مثل هذه الدراسات؛ ّ
َ
البيولوجية تتغري ،وال أدري إذا كانت تتغري بفعل دراسات تاريخية ،بخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية ،يقومون بدراسة مرحلة تاريخية

أن الغذاء النبايت أفضل لجسم اإلنسان .هناك دراسات تتابع هذه املواضيع .وهناك
نباتيا ،فيستنتجون
بيولوجيا ّ
ً
معينة كان الغذاء السائد فيها ً

أن املرحلة التأسيسية للمرحلة البيولوجية للجسم هي مرحلة لحمية وليست املرحلة النباتية ،فليس لها
دراسات اآلن يف الواليات املتحدة ترى ّ
عالقة بالكوليسرتول ،وليس لها عالقة بالذبحة القلبية؛ فالذبحة القلبية هي نتاج أكسدة الخاليا ،ويوجد عوامل كثرية لذلك تؤدي إىل رسطان

طبعا إىل جانب أكل النبات .فالدراسات التاريخية التي
أو ذبحة قلبية .وأكسدة الخاليا لها عوامل معقدة ،ليس سببها تناول اللحوم بالرضورةً .

جدا؛ ففي مرحلة يقولون يجب أكل النبات ويف مرحلة أخرى يقولون يجب أكل اللحوم.
يعتمد عليها ضم ًنا من النظريات البيولوجية ،خطرية ً

عبد الرحيم بنحادة :أبدأ من سؤالك عن الخوض يف الجزئيات؛ بالنسبة إىل الكتابات املونوغرافية املغربية أخذت يف الحسبان

الجزئيات واإلغراق فيها؛ ُ
أقدم مثالني عىل ذلك :ال أريد أن أتكلم عن أحمد التوفيق،
فربط ما هو محيل بما هو وطني ،وما هو إقليميّ .

ّ
فالكل يتكلم عنه .ولكن أريد أن أتكلم عن أطروحة العريب مزين ،وأطروحة أحمد بوشارب .فأطروحة العريب مزين تناولت منطقة يف
الجنوب الرشقي املغريب ،هي منطقة تافيالت .ولكن عندما كان يدرس هذه املنطقة ،كان يأخذ يف الحسبان التطورات الحاصلة ،عىل
ككل .وكان يربط ً
ّ
مثل األزمة التي عرفتها منطقة الجنوب الرشقي املغريب بالوجود الربتغايل يف أكادير يف القرن السادس
مستوى الوطن

عرش وكيف أثّر هذا الوجود الربتغايل يف منطقة نائية .بالنسبة إىل أحمد التوفيق عندما كان يدرس اينولتان كان يستحرض االستعمار
األورويب ،وحرب تطوان ،وما تر ّتب عنها سنة  .1860بل كان يدرس هذا املجال مع ما هو وطني .بالنسبة إىل أحمد بوشارب نجده ال

يكتفي بدراسة هذه املنطقة الصغرية عىل املحيط األطليس زمن االحتالل الربتغايل ،بل يدرسها يف إطار تاريخ اإلمرباطورية الربتغالية ،ويف
مالزما لكل األعمال التي أنجزت يف
إطار التوسع االستعماري الربتغايل .وهذا الهاجس ،أي هاجس الربط بني املحيل واإلقليمي ،كان
ً

مجال التاريخ املحيل.

أن الظهري الرببري جاء يف إطار مسلسل ،بدأ بدراسات عن القبائل
يف ما يتعلق بروبري مونتاين ،وعالقته بالظهري الرببري ،أظن ّ

واألعراف واإلسالم والزوايا ،يف املغرب .وصادف أن صدر كتاب روبري مونتاين مع صدور الظهري الرببري .ولم يكن روبري مونتاين سوى
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حلقة يف هذه املسلسل .لقد استثمرت إدارة الحماية الفرنسية دراسات ميدانية وبحوثًا سابقة عن روبري مونتاينّ ،أما عن جاك بريك فهو كما

مدنيا ،وهناك جاك بريك الباحث ،وهناك جاك بريك املسترشق
قلت أكرث من جاك بريك واحد ،هناك جاك بريك األول الذي كان
مراقبا ً
ً

تحول ظاهر يف كتاباته .التاريخ املحيل أو
واملعجب بالرشق .وعندما نستعرض كتابات جاك بريك من البداية إىل النهاية ،نقول ّ
إن هذا ّ
التاريخ املحيل الذي أنجزه من أسميتهم باملؤرخني الجماعة كان ردة فعل عىل االستعمار وردة فعل عىل الظهري الرببري ،فكانت القضية

قضية هوية ،وتأكيد الثقافة املغربية ،واإلنسان املغريب ،والدولة املغربية .ولكن يف الوقت نفسه كان يظهر هذا يف مقدمات كتب هؤالء
أن كتابة التواريخ املحلية ،خطوة يف كتابة التاريخ الوطني
املؤرخني الجماعة .كان هؤالء يستشعرون كتابة التاريخ الوطني ،ويرون ّ

يعد بمنزلة مقدمة ملؤلفه الجامع املعسول .لم يكن
الشامل ،ويظهر يف كتاب سوس العاملة الذي وضعه املختار السويس ،وهو كتاب ّ
ونظرا لضيق الوقت لم أوضح ذلك بما يكفي.
قوي،
بوسعي ،الربط بني املالحظات الثالث .بالتأكيد هناك ترابط ّ
ً

يرسين هذا التفاعل الجميل .عندي ثالث إجابات وتساؤالت تتقاطع فيما بينها .الدكتور نصري ،والدكتور القادري.
محمد حبيدةّ :

القضية ً
إن املجاعات تكرس القاعدة يف هذه املسألة .ويمكن مقاربة هذه
فعل هناك محرمات .وهذه املسائل واردة يف الدراسة .ثم ّ

جدا لدراسة هذا املوضوع من كتاب أصل آداب املائدة.
مما قاله كلود ليفي شرتاوس  .Claude Lévi-Straussواملدخل جميل ً
املسألة ّ
إن املائدة والطعام هي مكان ومرآة تعكس تناقضات املجتمع .وعند املجاعات يصبح املغاربة الحمني .ولحم الخنزير محظور ً
أصل.
يقول ّ

بد من الرجوع إىل مصادر ال لبس فيها.
ولفهم هذه القضية ال ّ

أن كتب
املسألة الثانية التي ذكرها السيد الطاهر املنصوري بخصوص كتب الطبخ ،وكتب الفالحة؛ فاملالحظة األساسية هي ّ

الطبخ تلقي الضوء عىل طعام علية القوم واألعيان وخاصة الخاصة ،بينما النتف التي نتصيدها من هنا وهناك هي التي ّ
تمكننا من فهم

طعام العامة ،والرشائح العريضة للناس.

عبد الرحيم بنحادة :كتب الطبخ هي كتب لحمية بامتياز؛ ّ
فكل الوصفات هي وصفات لحمية.

ألن األسايس ما يقوله بروديل "هذا يشء آخر" ،ولكن ،صحيح
محمد حبيدة :ولك ّنها تلقي عىل جانب بسيط وجزيئ من واقع املجتمعّ .

املجتمع فيه العامة وفيه الخاصةّ .أما القضية األخرية ،كما يطرحها األستاذ وجيه فالسؤال وجيه ً
أقدم وصفًا يف هذا
فعل .يف الواقع ال ّ

البحث ،وإ ّنما محاولة لتقديم معاينة وتفسري .ولكن كما ذكرت هي مهمة .فالبيولوجي يف نهاية املطاف ال ينصح املرء بأن يقترص عىل النبات،
أو يأكل اللحم فقط .تتعلق املسألة بجسم اإلنسان الذي هو ٌ
مثل أعىل .إذا كان املرء يتحرك يف حياته اليومية ويحرق ما يستهلكه ،فله أن

كثريا ،فمن مصلحته أن يبتعد عن اللحوم .هذه هي القاعدة األساسية التي ّ
يركز عليها البيولوجيون.
يأكل ما يشاء .ولكن إذا كان ال يتحرك ً
وجيه كوثراين :أقرتح فصل علم البيولوجيا عن علم التاريخ ،حتى ال يكون هناك تأثريات سلبية يف الطرفني .ولكن ال أدعو إىل

وقف الدراسات األنرثوبولوجية عىل الغذاء .ولكن ،يتعلق التحذير باستخدام معلومات تاريخية جزئية ،لصحة الناس.

عبد الحميد هنية :سأحاول أن أجيب عن بعض األسئلة املطروحة؛ هناك سؤال طرحه الدكتور الطاهر بن يحيى حول ما إذا كان

إن املؤرخ مهما كان هو إنسان ،وهو رجل يمكن أن ينعت باألحول ،لديه عني تنظر إىل الحارض واألخرى
خطابا
التاريخ
أيديولوجيا .أقول ّ
ً
ً
حرفيته عالية ،استطاع أن
متأثرا بحارضه ،وبذاتيته .لكن هنا تظهر حرفية املؤرخ؛ فك ّلما كانت
دائما يقرأ املايض
تنظر إىل املايض .فهو ً
ً
ّ

إن املؤرخ ال
قريبا من الواقع ال أكرث ،أي ليس الواقع بعينه .لذلك يمكن القول ّ
يجعل تأثري الذات ضعيفًا ،فيكون التاريخ الذي يكتبه ً
إن هناك موضوعية مطلقة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
يستطيع أن يكون
موضوعيا بصورة كلية ،وال أعتقد أ ّنه من املمكن القول ّ
ً

أن
تماما التدقيق الذي ذكره بشأن "تاريخ العاملية" .لكن الذي أردت الرتكيز عليه هو ّ
بالنسبة إىل الدكتور أحمد أبو الشوك ،أوافق ً
الكتابات التي تخص سورية ً
دائما إىل أجندات خاصة بهذه املناطق .وعندما
مثل والقائمة عىل املركزية األمريكية أو املركزية األوروبية تخضع ً
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أساسا لفهم املجتمع املعني بالدراسة بقدر ما توضع من أجل
فإن الكتابات األمريكية واألوروبية ال توضع
يشري إىل "اإلحاطة املعلوماتية"ّ ،
ً
إن هذه الدراسات القائمة عىل املركزية األمريكية أو املركزية األوروبية تمنعنا يف معظمها من أن نفهم مجتمعاتنا.
خطط سياسية .لهذا أقول ّ
ّ
كليا عن هذه الدراسات ،فهي موجودة لنقرأها وننقدها ونعيد تفكيكها ،ونستفيد منها .لكن ال ننطلق منها وال
ولكن ال أدعو إىل
التخل ً
ومما يصدر عن الفاعلني املحليني.
نجعلها مسيطرة علينا يف فهم واقعنا .ليك نفهم واقعنا ،ننطلق ً
دائما من الداخل ومن التصنيفات املحليةّ ،
يف ما يتعلق بسؤال الدكتور أحمد أبو الشوك بشأن حقيقة االهتمام بالفرد وبالفردانية .فهو مبحث جديد ،من شأنه أن يفتح
ً
مرتبطا بالطلب االجتماعي يف الوقت الراهن ،وذلك لفهم فعل األفراد يف الواقع السيايس
آفا ًقا بحثية أخرى ،عالوة عىل كونه مبح ًثا
واالجتماعي .واالهتمام بموضوع الفرد وتاريخ الفردانية يف وقتنا الحارض نابع من إرادة التخيل عن النظرة اإلجمالية والقرصية التي كانت
إن "اإلنسان هو إفراز للمجتمع" األفضل أن نفهم املجتمع انطال ًقا من الفرد
تفرضها الطغمة املاركسية والبنيوية .وعوض أن نقول ّ
إن العامل اآلخر الذي جعل الباحثني بصورة عامة يعتنون بالفرد والفاعل االجتماعي هو بلوغ العوملة إىل درجة
والفاعل االجتماعي .ثم ّ
قصوى بخاصة بداية من الثمانينيات يف القرن العرشين.

ذكـرت الدكتـورة محاسـن عندمـا تحدثـت عـن امليكروسـتوريا ،والتاريـخ مـن أسـفل ...إلـخ .نعـم هـذا املنهـج الـذي ننعتـه بــ
"األهلنـة" ،يسـتفيد مـن ّ
كل التجـارب التـي سـبقته؛ مـن ذلـك تجربـة امليكروسـتوريا اإليطالية ،ونقـد االسـترشاق إلدوارد سـعيد ،وما
يوجه
ّ
قدمـه كليفـورد غريتـز مـن تأكيـد رضورة إعطـاء األولوية واالنطالق مـن نظرة األهـايل ،بخاصة عندما يقـول ّ
إن الباحث يجـب أن ّ
نظـره انطال ًقـا مـن كتـف الفاعـل ،لكي يـرى كما يـرى الفاعـل ،وحتى ال يفـرض عىل الفاعـل الذي يدرسـه رؤية تـأيت من الخـارج .لقد
وظفنـا ّ
ّ
كل هـذه املناهـج حتـى نتخلص مـن اإلثنومركزية مهمـا كان مصدرهـا .فاإلثنومركزية ليسـت بالضرورة أوروبيـة أو أمريكية فقط.
أحيا ًنـا هنـاك إثنومركزيـة داخليـة عنـد العـرب أنفسـهم .ويف ٍ
بلـد واحـد نجـد إثنومركزيـة حرضية مدينيـة ضد األريـاف .ويف داخـل العالم
معين تكـون موجهـة ضـد بلـد أورويب آخـر .واألمثلـة عىل ذلـك متعددة.
األورويب نجـد إثنومركزيـة يف بلـد ّ
تخوف الدكتور نصري الكعبي فال أساس له .فالقطع الذي أتحدث عنه يتعلق بالخروج من سجن الدولة وذاكرتها .بحيث أصبح
ّأما ّ
ً
مستقل بذاته ال كما كان سابقًا يتناولها وكأ ّنه عنرص فاعل فيها.
وموضوعا
املؤرخ يدرس الدولة بوصفها ظاهرة اجتماعية
ً

يف خصوص مالحظة الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش ،أشاطره الرأي ،بخاصة عندما يتحدث عن السقف بالنسبة إىل الطموحات.
نعم للتغيري حدود ورشوط يجب أن تتحقق ً
التحول .مثال ذلك عندما ننرش أعمالنا وال نجد كيف نوزعها (وهي املشكلة
أول حتى يحصل
ّ
أن التوزيع يف تونس ضعيف .لذا عملنا عىل نرش أعمالنا مع زمالئنا يف املغرب األقىص ويف
التي أثارها ً
أيضا الدكتور وجيه كوثراين) ،ذلك ّ
جزئيا معضلة النرش.
الجزائر ،وذلك حتى نتجاوز ولو ً

ويف خصوص النقلة التي ّأمنتها الثورة التونسية يف ما أنجزنا يمكن أن أسوق الحالة التالية .ك ّنا نقدنا يف بحوثنا اإلثنومركزية األوروبية
أل ّنها تمنعنا من أن نفهم تاريخنا؛ ففي فرنسا ً
كبريا من بعض الزمالء الذين نتعامل معهم هناك ،بخاصة عندما نتحدث عن
مثل نجد ّ
صدا ً
وأن
أن الحداثة ليست أوروبية املنشأّ ،
وجود حادثة مبكرة يف العالم العريب بصورة عامة ويف البالد التونسية بصورة أخص .نريد أن نؤكد بذلك ّ
وأن إمكانية التغيري واإلبداع واردة يف العالم غري األورويب .وذلك
هنالك حداثة أو حداثات أخرى من نوع آخر تنشأ يف العالم غري األورويبّ ،
خال ًفا ملا ذهبت إليه الدراسات القائمة عىل اإلثنومركزية األوروبية والتي ال ترى ً
حراكا يف العالم ّإل ويكون بالرضورة مصدره أوروبا .عندما
أن
وبي ّ
أن التغيري يمكن أن ينطلق من داخل العالم العريب ،أقول ّ
اندلعت الثورة التونسية وبينت كيف ّ
إن الربيع العريب يف تونس أسعفنا ّ
وأن مصدر الحراك ليس بالرضورة الخارج (أي أوروبا) .وزماليئ يف فرنسا اللذين كانوا
الحراك يمكن أن يحصل ً
أيضا يف داخل العالم العريبّ ،
غيوا رأيهم ،وأصبحوا يقبلون بفكرة الحراك والتغيري يف العالم غري األورويب .لهذا يمكن القول
يرون عكس ذلك إىل حد الثورة التونسيةّ ،
معرفيا).
إبستمولوجيا (أي
منعرجا
إن الثورة التونسية أوجدت
مما سبق ّ
ً
انطال ًقا ّ
ً
ً
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املهمشني
الجلسة الثالثة :تاريخ
ّ
(رئيس الجلسة :عبد الرحيم بنحادة)

القسم األول :املداخالت
نواصل أعمال هذه الندوة املهمة ،ومحور هذه الجلسة هو املجاالت املهمشة يف الكتابة التاريخية العربية .فما هي هذه املجاالت؟

تمت مقاربتها يف الكتابات العربية؟ وما هي املشكالت املنهجية التي تواجه الباحث /املؤرخ يف تناول هذه املواضيع؟ لعل هذه األسئلة
وكيف ّ

هي التي شغلت محمد الطاهر املنصوري وإبراهيم القادري بوتشيش ونجالء مكاوي ،ولعلنا سنستمع منهم إىل إجابات عنها يف مداخالتهم.

محمد الطاهر املنصوري | Mohamad Tahar Al Mansuri

(((

املجاالت "املهملة" يف الكتابة التاريخية العربية
تشكو الكتابة التاريخية يف العالم العريب من عدة نقائص متفاوتة من جهة إىل أخرى ،وتشمل هذه النقائص املناهج واملواضيع.

تطورت الكتابة التاريخية يف الغرب قبل الحوليات ومعها ،وشملت التطورات التاريخ الغريب وغري الغريب يف الجامعات الغربية من حيث

أن التاريخ شمويل .فهو تاريخ شمويل بمواضيعه وبمصادره
املنهج واملواضيع .ولعل أبرز التطورات جاءت مع مدرسة الحوليات التي ترى ّ
محرمة ،أو مواضيع "خسيسة" تعتني بالهوامش ،عىل عكس املواضيع "النفيسة" التي تعتني بعلية
وبمناهجه .فليست هناك مواضيع ّ
القوم وصفوة الناس وتعالج الحوادث اإليجابية التي تتبناها املجتمعات وتصطفيها الذاكرات .كما هو تاريخ شمويل بمصادره ،إذ ال يوجد
منفتحا عىل مختلف العلوم لدراسة الظواهر
مصدر قابل لالستغالل ،وآخر ال قيمة له .وهو شمويل بمناهجه ،فالتاريخ يجب أن يكون
ً

التاريخية عىل اختالف أنواعها.

استتباعا للغرب ،وإ ّنما هو السعي لالستفادة من املناهج الحديثة التي برهنت عىل جدواها
وليس االعتماد عىل املناهج الغربية
ً

وأهميتها يف دراسة تاريخ الغرب ،وسمحت للمؤرخ الغريب بتوسيع أفق البحث التاريخي من حيث املناهج واملواضيع.

يعب عن عدم اطالع وعدم إدراك لقيمة املناهج ،وهو يسقط
ّ
إن املوقف الرافض للمناهج الغربية ،واملتسرت بمشاعر دينية وقوميةّ ،

يف أغلب األحيان فيما سميته يف مقدمة ترجمة كتاب التاريخ الجديد((( بعملية تبييض التاريخ.
1

أستاذ يف برنامج التاريخ ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر.

2

جاك لوغوف(مرشف) ،التاريخ الجديد ،محمد الطاهر املنصوري (مرتجم ومقدم) ،عبد الحميد هنية (مراجع) (بريوت :منشورات املنظمة العربية للرتجمة.)2007 ،

Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies, Qatar.
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فمن هذا املنطلق ،تبدو الكتابة التاريخية متفاوتة بني جهات العالم العريب ،بحسب التأثريات الغربية ،وبحسب ثقل العادات

نقسم
والتقاليد واملعتقدات ،حتى ّ
أن هناك جملة من املواضيع تبدو "مرتوكة" أو "مهملة" عن قصد أو عن غري قصد .ويمكن أن ّ
املجاالت البحثية التي علينا أن نخوض فيها حتى نحولها إىل إطار فكري إضايف ملا هو موجود ،إىل ثالثة مجاالت:

أولً  :املجال االجتامعي
يمكن أن نس ّلط الضوء عىل عديد الرشائح االجتماعية التي يلفها الحارض بالصمت ،ويسكت عنها املايض ،وال تذكرها املصادر ّإل

بصفة عرضية مثل :الهامشيني عىل اختالف أنواعهم مثل الرعاة وقطاع الطرق والبغايا واملتسولني وعمال املوانئ والنساء ...توفر املصادر
معلومات ضنينة ،ولكنها تسمح بالبحث وبرتكيب صورة عن املجتمع من خالل دراسة هوامشه.

ً
مجال للبحث الجدي مثل مسألة السود يف التاريخ العريب اإلسالمي (ذلك أ ّنه
كما يبقى موضوع األقليات عىل اختالف أنواعها

باستثناء دراسة برنار لويس  Bernard Lewisحول العرق واللون يف الحضارة اإلسالمية ،فإ ّنه ال توجد دراسات جادة يف املوضوع)،
كثريا من الحرب ،ولكنها تميزت بتناظر
ومسألة العبودية وتجارة العبيد .إضافة إىل ذلك يبقى موضوع أهل الذمة من املواضيع التي أسالت ً

يف املواقف .فالدراسات االسترشاقية (ستيلمان ،وبريملان  ،Perelmanوبات يور  ،Bat Ye'orوبرنارد لويس وغريهم) تبحث عن الجوانب
الذمة ،وتقديم
السلبية يف تاريخ أهل الذمة يف عالقتهم باملجتمعات اإلسالمية؛ ّأما الدراسات العربية فتسعى إىل تبييض وضع أهل ّ

فلم ال ننظر إىل املسألة عىل نار هادئة ،ونربز الجوانب اإليجابية والجوانب السلبية يف هذه العالقة،
الجوانب اإليجابية يف هذه العالقةَ .
بأقالم عربية ،أو كما يقال كتابة التاريخ من الداخل من دون الخوف من النعت باالسترشاق أو التكفري؟

ّأما مسألة الجنس يف التاريخ العريب اإلسالمي والهوس الجنيس الذي نراه يف الرتاث اإلسالمي ،فيكفي بأن نقرأ كتابات النفزاوي

والتيجاين والتيفايش والسيوطي ،والتي نرشت عدة مرات ،وترجمت إىل لغات مختلفة ،لرنى العناية التي أوالها البعض من الكتاب يف

عب عنها جمال جمعة باأليروتيكا العربية .فهذا املوضوع االجتماعي يبقى من املواضيع التي يصعب
العرص الوسيط لهذا املوضوع ،وقد ّ

املقدسات.
ولوجها بال خوف ،فهي ال تختلف عن ّ

أضف إىل ذلك أ ّنه يمكن مراجعة تواريخ حركات التحرر وعالقة الشعوب باالستعمار .وهي من املواضيع الحساسة التي قد تكشف

عن عالقات وسلوكات مخالفة ملا هو مألوف يف التاريخ الرسمي .وكما يقول مالك بن نبي "ال يمكن أن يكون هناك استعمار ،إذا لم

تكن هناك قابلية لالستعمار".

أيضا لدراسة
كما يمكن النظر يف كتب الطبقات ،ال فحسب من حيث هي مصادر ملعرفة النخب االجتماعية والعلمية وغريها ،وإ ّنما ً

الحياة اليومية للناس من خالل تلك املعلومات العرضية املنبثة يف عرض الحديث عن النخب ،والتي يمكن أن نتسقط منها أخبار املجتمع،

ليس من خالل نخبه وإ ّنما من خالل عالقة هذه النخب ببقية عنارص املجتمع .فقد سبق يل أن تناولت عالقة العلماء بامللكية العقارية

يف إفريقية ،ومن خالل ذلك استطعت أن أكشف عن صورة أخرى للعلماء يف تعاملهم مع "غلمانهم" و"عبيدهم" مثل سحنون يف
القريوان وغريه(((.

3
Tahar Mansouri, "Les 'Ulamā' et la propriété foncière en Ifrīqiya (Ier-IIIe/VIIe-IXe siècles)," Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée, 126 (Novembre 2009), accessed on 9 / 4 / 2016, at: http://remmm.revues.org/6421
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أيضا يف هذا املجال طرق مواضيع تتعلق باألكل واللباس واألفراح ،أو ما يسمى بمحطات العبور مثل الزواج والوالدة
يمكن ً

أن هذه املواضيع قد تناولها بصورة محتشمة املؤرخون العرب (حبيدة ،وبوتشيش ،واملنصوري .)...وتكشف هذه املواضيع
واملوت ...مع ّ
عن األوضاع االقتصادية ،وعن شبكات العالقات االجتماعية وتكوينها ،أحيا ًنا ،ما يسميه ابن خلدون العصبية .وتكشف عن قضايا

ذهنية مثل الحالل والحرام أو املوانع التي قد تعرتض الناس يف حياتهم بسبب املحرمات الغذائية أو غريها .وتتعدد املجاالت االجتماعية

التي تحتاج إىل حرفة املؤرخ ،وهي تلك املسائل التي تتعلق بالكوارث وكيفية فهمها الناس (انحباس األمطار أو الجوائح األخرى مثل
بكرا يف تاريخنا العريب ،ولك ّنها تحتاج إىل التسلح بعدة
الجراد وغريه) وهو ما يحيلنا عىل تاريخ الذهنيات ،وهو من الحقول التي ال تزال ً

علوم رديفة مثل علم النفس واألنرثوبولوجيا التاريخية .وهي من الحقول التي ال يتفطن إليها املؤرخون الكالسيكيون ،بل ربما يرونها

أن األمر ال يقتيض من
من املواضيع التي ال عالقة لها بالتاريخ.
أن املؤرخ ال يمكن أن يكون عاملًا بغري التاريخ ،والحال ّ
وكثريا ما نسمع ّ
ً
تخصصا آخر ،وإ ّنما يمكنه اعتماد مناهج العلوم األخرى وأساليبها ونتائجها ،واالستعانة بها لتفسري الظواهر التاريخية موضوع
املؤرخ
ً
بحثه .يظل املؤرخ مؤرخً ا وإن امتدت يده إىل علوم تبدو بعيدة عن التاريخ .لنطمنئ حول مسار التاريخ ومصري املؤرخ.

ثان ًيا :تاريخ اآلخر
إن عزل التاريخ العريب عن تاريخ األمم األخرى ،ودراسته كما لو أنه تاريخ نقي وله خصوصيته ،هي من املربرات الواهية .فليس
ّ

بأمة من دون تفاعل مع األمم األخرى املجاورة القريبة والبعيدة .والتاريخ العريب أكرث التواريخ
هناك تاريخ نقي ،وليس هناك تاريخ خاص ّ

كثافة من هذه الناحية .فهو تاريخ مبني عىل إرث قديم ،إذ ال أحد ينكر دور الشعوب املغلوبة يف صناعة التاريخ العريب ،بل ربما يف إعطائه
إن
وجهه الزاهي الذي يفاخر به الكثريون .فالتاريخ العريب يجب أن يكتب ً
أيضا يف سياق التاريخ العاملي ،من خالل دراسة اآلخرّ .
التاريخ البيزنطي ً
مغي ًبا يف الجامعات العربيةّ ،إل ما ّ
قل وندر .فهل لذلك عالقة بالتاريخ اإلسالمي وهو تاريخ مبني
مثل يكاد أن يكون ّ

عىل مرشوع ديني شأنه يف ذلك شأن التاريخ املسيحي البيزنطي؟ وهل تؤدي دراسة التاريخ البيزنطي إىل تنسيب الدور الحضاري للعرب
(املؤسسات ،واألنظمة ،والرضائب ،والنقود)؟

لقد بنيت الحضارة العربية بالرتاكم ،وال يمكن أن نفهم ذلك البناء إال بدراسة تاريخ الشعوب املغلوبة أو التي تنتمي إىل دار الحرب.

ً
تعد الفتوحات العربية صورة من صور االستعمار
ال تزال كثري من املواضيع يف هذا املجال تصطبغ بحساسية مفرطة،
فمثل إىل أي حد ّ

املرشعن بالدين؟ وإىل أي حد كانت مواقف الشعوب التي خضعت للعرب مواقف قبول وإذعان أو هي مواقف املغلوب أمام الغالب؟ وما
هو أثر الحضارات السابقة لإلسالم يف املجاالت املفتوحة يف تعدد الثقافة اإلسالمية ،بل يف تعدد اإلسالم ذاته ،إذ ال يوجد تصور واحد
أيضا عىل ما يعرف بالحروب الصليبية ،فهي حروب استعمارية جرى
عرب العالم اإلسالمي للدين وطقوسه؟ ويمكن أن نسحب ذلك ً

حروبا دينية.
يعدون ما يعرف بالحروب الصليبية
تربيرها بالدين ،وهو ما يجعل الكثري املؤرخني ّ
ً

عينات يمكن النسج عىل منوالها لتعميق معرفتنا بتاريخنا من دون عواطف ،ومن دون اطمئنان إىل ما هو مكتوب.
هذه مجرد ّ

ّ
ونذكر بمجال آخر ال نزال نتجاهله ،وهو األرشيفات الغربية خاصة بالنسبة إىل فرتة العرص الوسيط .وهي أرشيفات تعج بالوثائق

الرسمية من معاهدات ،ومراسالت ،وكذلك وثائق خاصة تشمل عقود البيع والرشاء والرشكة واالقرتاض .وهي وثائق ال تقل قيمة عن

وثائق الجنيزة التي درسها شلومو قويتاين .(((Shelomo Dov Goiteinوهو مجال يتطلب االنفتاح عىل اللغات األخرى ،مثل الالتينية
4
S. D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza,
6 volumes (Los Angeles and London: Berkeley, 1967 - 1993).
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أساسا آالف الوثائق ،نرش منها القليل ،وال يزال الكثري منها يف حاجة إىل استكشاف
خاصة .وتوجد يف األرشيفات اإليطالية واإلسبانية
ً
واستقراء ،لعل ذلك يس ّلط الضوء عىل بعض الجوانب من تاريخنا املجهول.

ثالثًا :املقدس
نظرا لعالقة املوضوع بوجدان الناس وأحاسيسهم الدينية ،والخلط
يبقى مجال ّ
املقدس من املجاالت املغلقة أمام املؤرخني العربً ،
مقدس وعىل جملة من العنارص التي يؤمن بها املسلم،
الواضح بني اإلسالم والتاريخ اإلسالمي .فإذا كان اإلسالم دي ًنا يعتمد عىل كتاب ّ
يهم التاريخ
فالتاريخ اإلسالمي هو عمل برشي فيه تطابق مع النصوص الدينية ،وفيه تنافر معها .فعندما يتناول املؤرخ
ً
موضوعا ّ
فإن ذلك ال يمس املعتقدات ،وإ ّنما يبحث يف تاريخ الدولة وتاريخ
اإلسالمي ،ويعتني بشخوصه من الرسول إىل الصحابة وغريهمّ ،
املجتمع .ويسمح ذلك بالتفريق بني إسالم النص وإسالم التاريخ ،إذ ليس هناك ما يمنع من قراءة تاريخية نقدية ألعمال عمر بن
الخطاب ً
مثل ،أو ألعمال الصحابة ،أو الخلفاء عىل اختالفهم.
بدءا بنسائه .وهي دراسات ذات بعد منقبي ال تاريخي .يف حني أنه
لقد ُكتبت العديد من الدراسات عن الرسول وعالقته بمحيطه ً
أمر يستحق الدراسة من دون قداسة ،كما يمكن النظر يف مسألة الردة وإعادة النظر يف تفسريها ،فهل هي ً
فعل حركة ارتداد عن الدين؟
أن استعمال القرآن والحديث مصادر تاريخية أمر ال يستسيغه كثري من املؤرخني،
أن ّ
املقدس يشمل النصوص ذاتها ،إذ يبدو ّ
كما ّ
والحال أنها نصوص لها تاريخيتها ،ويمكن إخضاعها إىل قراءات نقدية ال تمس جوهر املعتقدات.
إن املواضيع االجتماعية "املهملة" أو "املرتوكة" من الباحثني العرب عديدة ومتنوعة .ولكنها تلقى معارضة أوىل من ذوي القرار يف
ّ
الجامعة ،وأغلب من يقفون ضد تجديد البحث باملواضيع وباإلشكاليات وباملناهج هم من تغلب عليهم النزعة الكالسيكية أو املحافظة
التي ال تواكب املناهج الحديثة .وتجد معارضة ثانية من بعض رشائح املجتمع ،وقد تؤدي إىل عواقب وخيمة (يف بعض األحيان تعرض
معو ًقا أمام الباحثني الشبان للتسجيل يف مثل هذه
بعض األطروحات عىل شيوخ األزهر إلجازة مناقشتها أو رفضها) .ويكون ذلك ِّ
املواضيع بحجة ندرة املصادر ،أو بحجة االبتعاد عن مجال التاريخ (يفهم التاريخ هنا عىل أساس التاريخ الوقائعي السيايس) .وهو ما
ختاما هذه بعض الجوانب التي ارتأيت أن أطرحها ،وهي
بعضا ،ويقل فيها اإلبداع والتجديد.
يجعل البحوث التاريخية يكرر بعضها ً
ً
عينات ال تغطي كل ما هو مرتوك أو مهمل ،ولعلها تثري النقاش وتساعد عىل بلورة نظرة جديدة إىل تاريخنا.
ليست سوى ّ
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(((

تغي مجاالت اهتاممات املؤرخ لقراءة التاريخ من األسفل:
ّ
جا
تاريخ امله ّ
مشني منوذ ً
املهمشني يطرح تساؤالت متشابكة ومعقدة يف مجال الدراسات التاريخية العربية ،ويشكل منطقة بحثية ملتبسة،
ال يزال تاريخ
ّ

تستدعي وضع خارطة طريق ،وعالمات إرشادية بغية تيسري مهمة الباحث يف هذا الحقل الشائك .وسنقترص يف هذه الورقة عىل سؤالني
املهمشني ،ونطرحهما عىل الشكل التايل :ما هي املجاالت التي ّ
تشكل مركز اهتمام مؤرخ
نعتربهما أساسيني للمساهمة يف كتابة تاريخ
ّ

يتحول بمقتضاها من نهج املسالك املألوفة يف كتابة تاريخ النخبة ،إىل مسالك ودروب غري مألوفة عند قراءة التاريخ من
املهمشني ،والتي
ّ
ّ
واملهمش؟
التغي الذي يطرأ عىل أرشيفه الوثائقي واملصدري عند تناول تاريخ الهامش
األسفل؟ وما هو ّ
ّ

أول :قراءة التاريخ من األسفل وتغيري مجاالت البحث املألوفة
ً
املهمشني ،نستعرض يف عجالة مسألة االهتمام الكوين بقراءة التاريخ
تتغي يف س ّلم اهتمامات مؤرخ
قبل سرب غور املجاالت التي ّ
ّ

من األسفل .ففي أوروبا بدأ استعمال تعبري "التاريخ من األسفل"  L'histoire vue d'en-basمنذ الخمسينيات من القرن املايض ،حيث
املهمشني  Les marginauxيف الثورة
وظفه املؤرخ الفرنيس ألربت سوبول  Albert Soboulوغريه من املؤرخني الذين اهتموا بتاريخ
ّ

ثم
الفرنسية((( .كما تناولته مدرسة "الحوليات" يف سياق التاريخ االجتماعي
ً
ابتداء من أعمال إرنست البروس ّ ،Ernest Labrousse
فإن اكتساح السوسيولوجيا واألنرثوبولوجيا الثقافية ملجاالت املعرفة من جهة ،وتأثري
الجيل الثاين الذي خلفه .أما يف الواليات املتحدةّ ،
املهمشني .ويف شبه القارة الهندية ،ظهرت القراءة القاعدية للتاريخ
اليسار الجديد من جهة أخرى ،زاد من ترسيع وترية االهتمام بتاريخ ّ

يف سياق دراسة املجاالت االجتماعية الهامشية  Subalternes Studiesالتي حدثت كرد فعل ضد الكتابات االستعمارية ،قبل أن تتطور
إىل ما يعرف اليوم بالدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية(((.

ولم يخل الرتاث العريب كذلك من ٍ
تم تداوله يف سياق كتابات أدبية ّ
تشكل اليوم
نبش يف تاريخ
ّ
املهمشني ،وإن كان ذلك قد ّ

نصوصا ومتو ًنا مهمة إلماطة اللثام عن هذه الفئة التي لم ينصفها املؤرخون ،وال غرو فقد خُ صصت كتب ورسائل وظفت السخرية كآلية
ً

مهم لكتابة تاريخ هذه الفئة العريضة من املجتمع العريب يف التاريخ اإلسالمي(((.
املهمشني ،مما يكشف عن رصيد ّ
لرسم واقع ّ
نص ّ
1

أستاذ التاريخ اإلسالمي كلية اآلداب ،جامعة موالي إسماعيل ،مكناس ،املغرب.

.Professor of Islamic History at the Faculty of Arts at the Moulay Ismail University in Mekness, Morocco

2
Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l'an II: Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire, 2 Juin 1793 - 9 Thermidor
An II (Paris: Librairie Clavreuil, 1958 réimpr. 1962); Albert Soboul, Problèmes paysans de la révolution (1789 - 1848) (Paris: Maspero, 1983).

أيضا أعمال املؤرخني الفرنسيني املاركسيني  Jaurès Mathiezو ،Georges Lefebvreوتصب أعمالهما يف إعادة قراءة الثورة الفرنسية من األسفل.
وانظر ً

املهمشة وتاريخ املغرب (الدار البيضاء :منشورات مخترب املغرب والعوالم
انظر مقدمة كتاب :عبد الرحمن املودن وآخرون (تنسيق) ،دراسة املجاالت االجتماعية
3
ّ
الغربية والجمعية املغربية للبحث التاريخي ،)2011 ،ص .8
تربز يف هذا الصدد مؤلفات الجاحظ رسالة الرتبيع والتدوير ،وكتاب البخالء ،ثم مؤلفات أيب حيان التوحيدي ،خاصة كتاباإلمتاع واملؤانسة والرسالة البغدادية،
4
وابن الجوزي يف أخبار الحمقى واملغفلنيً ،
فضل عن مقامات بديع الزمان الهمذاين والسري الشعبية وغريها.
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إن االهتمام باملنسيني يف التاريخ يستدعي تجديد الدروب التي كان يسلكها املؤرخ النخبوي ،وهو ما يمكن حرصه يف مجموعة من
ّ

التغريات واالنتقاالت التي يقوم بها يف املجاالت التالية:

ول االهتامم من الفرد إىل الجامعة
تح ّ
عىل عكس التاريخ النخبوي الذي يرتكز عىل دراسة الفرد والنخب ،ويؤسس ملفهوم التاريخ املنطلق من الذات السلطانية،

املهمشني نحو
يتحول مركز اهتمام مؤرخ
ويحدد النظم القيمية التي تجعل من جسد السلطان ونظام حكمه محور الكتابة التاريخية،
ّ
ّ
ّ
فإن تاريخ الهامشيني
الجماعات ،أو "تاريخ كل الناس" ،ليغدو
ثمّ ،
ً
محاورا للعقل الجمعي ،ومنق ًّبا يف السيكولوجيات الجماعية .ومن ّ

ال يتأىت إال بوضعهم يف دائرة الذات الجماعية ،التي ترقى بالكتابة التاريخية ،وتصوغها يف صيغة الجمع وليس صيغة املفرد ،وتنتقل من
الخاص إىل العام ،ومن االستثنايئ والعريض إىل املنتظم والثابت.

ول عىل مستوى خارطة األشخاص
تح ّ
يتحول مركز اهتمام املؤرخ من دراسة الحاكم إىل دراسة املحكوم ،ومن رموز السلطة واملتنفذين يف
يف سياق التاريخ الهاميش،
ّ

املجتمع إىل دراسة التعساء واملجهولني واملجانني والشطار واملتسولني واملشعوذين واملجرمني ،وغريهم من الرشائح االجتماعية التي
املغيبني يف
أقصاها املؤرخون من دائرة اهتمامهم ،وجعلوها يف عداد "البقايا غري النافعة" من املجتمع .بيد ّ
أن توجيه االهتمام نحو هؤالء ّ
ألن التاريخ الهاميش  -يف تصورنا  -ال
التاريخ عىل حد تعبري ميشيل دي سريتو  Michel de Certeauال يعني القطيعة مع التاريخ النخبويّ ،

يدرك إال يف سياق تكامله مع تاريخ النخبة.

ول عىل مستوى خارطة املكان
تح ّ
مكانيا من أروقة البالط ومجالس األعيان واملكاتب الوزارية إىل املزارع وأرصفة الطرقات
يتغي اتجاه بوصلة مؤرخ املجال الهاميش
ّ
ً

والساحات العمومية ،والكهوف واألماكن املهجورة ،والزوايا واألرضحة ،ومن الحوارض ودوائر العمران إىل البوادي والقفار والجبال
املهمشني يف التاريخ الحارض أو التاريخ اللحظي إىل امليادين التي
واألماكن املنعزلة النائية ،ومن املركز إىل الهوامش .كما
ّ
يتحول مؤرخ ّ

أساسا باستجواب
تصري "عني املكان" و"قلب الحدث" الشتغال املؤرخ ،بحيث ال يكتفي بالنبش والتنقيب يف ربائد الخزانات ،بل يقوم
ً

املشاركني يف ع ّز أحداث فائرة ،وتاريخ معيش  ،Histoire vécueويرتدي ،مؤق ًتا ،عباءة الصحايف من دون أن يفقد هوية مهنته كمؤرخ(((.

ول عىل مستوى الجندر Gender
تح ّ
تتوسع مساحة الجنس األنثوي
عىل عكس التاريخ النخبوي الذي
قمة الحدثّ ،
يتسيد فيه الرجل النصوص التاريخية ،ويرتبع عىل ّ
ّ

أساسيا لفهم تطور
محورا
املهمشني ،فيغدو عمل املرأة الزراعي أو الحريف يف البادية أو يف املراكز الهامشية،
يف دائرة اهتمام مؤرخ
ً
ّ
ً

أيضا بالنسبة إىل الباحث
أن بعض الجوانب السلبية التي جرى تهميشها يف تاريخ املرأة كالدعارة تصبح
مطلبا ً
مجتمع الهامشيني .كما ّ
ً
املهمشني(((.
يف تاريخ ّ

انظر العمل امليداين الذي قام به املؤرخ التونيس فتحي ليسري ،والذي نرشه ضمن أعمال املؤتمر الثاين للدراسات التاريخية" :محاذير توظيف املصدر الشفوي يف كتابة
5
تاريخ الزمن الراهن ،شهادات فاعلني يف الثورة التونسية" ،يف :التاريخ الشفوي مقاربات يف الحقل السيايس العريب ،مج ( 3الدوحة /بريوت :منشورات املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .287
Gacques Rossiaud, "Prostitution, jeunesse et société dans les villes du sud-est du XVe siècle," Annales, économies, sociétés, vol. 31, no. 2 (1976).

284

6

ندوة أسطور

ندوة أسطور :إشكاليات البحث يف التاريخ العريب

ول يف شبكة التحقيب التاريخي
تح ّ

مرتسبة يف املايض ،بقدر ما هو حفر يف بنى اجتماعية
حدثية تاريخية
أن التأريخ للهامشيني ليس مجرد رصد لرتاكمات
بحكم ّ
ّ
ّ

فإن ذلك يستلزم استبدال التحقيب املألوف يف التاريخ السيايس بالتحقيب االجتماعي .وبموجب هذا التحول ،ينتقل
واقتصاديةّ ،
املؤرخ من الزمن النخبوي املتجيل يف الزمن الخاليف أو األمريي أو األرسي إىل الزمن االجتماعي الذي تتداخل فيه أزمنة قطاعية

تغي ذهنيات الناس كاملوقف من الكوارث الطبيعية واألمراض واملعتقدات والنظم االجتماعية ،فيجري التحقيب ً
مثل
متعددة يفرضها ّ

بزمن الخوف من الطاعون واألمراض املعدية ،وزمن الكرامات ،وزمن الربكة والوالية ،أو زمن القبيلة ،وزمن الرشيفية ،وزمن اإلماء

تحول من املفهوم القدحي إىل املفهوم اإليجايب؟ أو الزمن التكنولوجي :زمن
والجواري ،أو الزمن املحدد باملوقف من العمل اليدوي :متى ّ
اآللة البخارية ،وزمن الشبكة العنكبوتية ،أو الزمن الحقوقي :زمن االستبداد ،وزمن حقوق اإلنسان ،وغري ذلك من األزمنة املتداخلة

التي تخرج عن سياق الزمن التصاعدي املألوف يف الدراسات التاريخية.

أيضا من الزمن القصري األمد إىل الزمن الطويل الذي قد يستغرق أربعة
ويف سياق هذا الزمن االجتماعي ،ينتقل مؤرخ الهامشيني ً

قرون كما هو الحال يف دراسة إيمانويل الديري  Emmanuel le Roy Ladurieالتي خصصها للوقوف عىل تطور الحياة االجتماعية
الشاملة لفالحي منطقة النجيدوك  .(((Languedocويفرس هذا التحول من املدى الزمني القصري إىل الطويل بالتبدالت البطيئة يف

املهمشني .ومن ثم يصبح مفهوم قياس الزمن ذا أبعاد جديدة مغايرة
الطبائع والسلوك والعادات التي هي من صميم اهتمامات مؤرخ
ّ

ملقاييس تاريخ النخبة.

انتقال من املجال الرشعي إىل الفضاء املحظور
أيضا من املجال الرشعي املتداول يف الكتابات التاريخية كمراسيم البيعة ومناقب
يفرض التأريخ
للمهمشني عىل املؤرخ االنتقال ً
ّ

املحرم الذي كانت تصادره املرجعية الرسمية من قبيل العمليات الربوية والدعارة والشذوذ
امللوك وحمالتهم الجهادية ،إىل الفضاء
ّ

يسيجها بسياج سميك(((.
الجنيس والرشوة ورشب الخمر والسحر واإلجرام ،وغريها من املجاالت التي كان التاريخ الرسمي ّ

انتقال عىل املستوى الثقايف :من عامل النخبة العاملة إىل عامل األميني

شعرا وال نرثًا
يف مجال التأريخ للمغيبني الذين ال صوت لهم ،ينتقل املؤرخ من عالم النخبة املثقفة إىل عالم األميني الذين لم يكتبوا ً

عىل غرار ما هو متوافر يف نصوص كتب تراجم العلماء .كما ينتقل من مجال الثقافة املكتوبة إىل مجال الثقافة الشفهية بكل تم ّثالتها
الرسدية والحكائية ،ومن اللغة البالغية واألدبية النخبوية إىل اللغة البسيطة ،وأحيا ًنا اللغة الساقطة.

انتقال نحو العامل املتخ ّيل

املهمشني وطموحاتهم يف ظل واقع مأزوم ،يصبح هذا العالم ً
خصبا للكشف
حقل
أن عالم ّ
املتخيل ّ
بحكم ّ
يعد مرآة عاكسة آلمال ّ
ً

املتخيل
والتخييل بكل ما يختزنه
يتحول اهتمام املؤرخ من النص الواقعي إىل النص الغيبي
عن مخيالهم االجتماعي .ومن خالله
ّ
ّ
ّ
رضبا من الحقول املعرفية
من أساطري وسحر وأحالم ونبوءات .وإذا كان الباحث األنرثوبولوجي ليفي سرتاوس قد جعل األسطورة ً

ّ
تتجل يف ارتكازه عىل مثل هذه األلوان النصية ،وكشف دالالتها الرمزية للوقوف عىل تاريخ
فإن مهمة الباحث
العلمية وليس الغيبيةّ ،
7

8

ميشيل فوفيل" ،التاريخ واألمد الطويل" ،يف :جاك لوغوف (مرشف) ،التاريخ الجديد ،محمد الطاهر املنصوري (مرتجم) (بريوت :منشورات املنظمة العربية للرتجمة.)2007 ،

يستثنى املؤرخ ابن خلدون الذي أورد يف مقدمته بعض القضايا املحظورة من قبيل السحر والكهانة والتنبؤ.
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املتخيل يزاوج بني العالم املريئ والعالم الالمريئ.
أن فضاء
املهمشني ،والوصول إىل أغوار نفسيتهم وأحاسيسهم ومشاعرهم ،خاصة ّ
ّ
ّ
أنموذجا لهذا املجال التخييل؛ إذ بقراءتها وتحليلها بآليات التحليل النفيس ،يمكن الكشف عن قضايا لم تبح بها الكتابة
وتقدم األحالم
ّ
ً

أن مدرسة الحوليات
التاريخية الرسمية حول مشاعر عامة املجتمع وتطلعاتهم .وإذا كان لكل ثقافة
متخيلها ومستوياتها ،فالحق ّ
ّ
املتخيل يف الغرب األورويب الوسيط((( ،يف حني ال تزال الحاجة ماسة إىل إلقاء الضوء عىل هذا الجانب
ساهمت يف تطوير دراسات
ّ

املتخيل الجماعي يتقاطع مع الفولكلور الشعبي ،وطقوس االحتفاالت والحكايات
ألن
املع ّتم يف التاريخ العريب ،وهو أمر ممكن ً
جدا ّ
ّ
الخرافية( ،((1وهو فضاء معريف بدأ يف توليد بعض املبادرات يف الدراسات االجتماعية  -النفسية ذات الصلة بمشاعر الجسد ،ولو عىل

مستوى التخصص األديب(.((1

انتقال من تاريخ األكرثية إىل تاريخ األقليات
همشت اإلسطوغرافيا التاريخية العربية  -اإلسالمية الطوائف الدينية وبعض اإلثنيات العرقية ،بحيث لم ترد النصوص بصددها
غالبا ما ّ
ً

إال بكيفية شاحبة ،حتى غدت هذه األقليات بقعة من بقع التاريخ املنيس .ومللء هذا البياض ،ينتقل مؤرخ املجاالت الهامشية من تاريخ
األكرثية إىل تاريخ األقليات ،ومن تاريخ الغالب إىل تاريخ املغلوب ،من دون أن ُيحدث ذلك أي قطيعة بني الحارض والغائب يف التاريخ.

انتقال إىل تاريخ الذهنيات
أيضا انتقال املؤرخ من كرونولوجية األحداث والرسديات السياسية ،إىل مجال تحليل اآلليات الذهنية
يستلزم التأريخ للمهمشني ً

أن دراسة
املعقدة املوصولة باملشاعر والسيكولوجيا الجماعية ،وحوار اإلنسان مع الطبيعة ،ومع وسطه البيئي والسلويك .ومن الثابت ّ
تجسد "الجزء الدقيق والبارز من املستوى الذي تعرب فيه
الذهنيات ً
غالبا ما تحيل عىل الجماعات أكرث من الفرد ،ألنها حسب فوفيل ّ

املهمشني .لذلك ،يستقطب املؤرخ
تقاطعا مع حالة
االنتماءات عن ذاتها يف جملة من املواقف والتم ّثالت الجماعية"( ،((1مما يشكل
ً
ّ

بعض املواضيع املرتبطة بالعقليات والعادات الفيزيولوجية والنفسية من قبيل الحب والسلوك الجنيس ،والجنون والعواطف ،والسلوكات

املرتبطة بالكوارث واألمراض والزالزل والفيضانات ،والتغذية واملجاعات ،واملوقف من األزمات ،واالهتمام بمستوى الطبائع أو ما يسميه

مارسل موص بـ "تقنيات الجسد"(.((1

تغي يف األرشيف واملادة املصدرية
ثان ًيا:
ّ
بالرجوع إىل السؤال الثاين الذي طرحناه يف هذه الورقة ،حول طبيعة األرشيف واملوارد املصدرية التي ينهل منها مؤرخ الهامشيني

أن هذه الفئة االجتماعية الدنيا تستدعي منه توظيف آليات بحثية جديدة ،وسرب غور حقول معرفية متعددة ،تندرج يف ما
مادته ،يالحظ ّ
بات يعرف بإسرتاتيجية التحالفات املعرفية ،أي االستخدام املك ّثف واملمنهج للعلوم املجاورة للتاريخ.

Jacques Le Goff, L'imaginaire médiéval, bibliothèque des historiens (Paris: Gallimard, 1985).

9

L'homme, la femme et les relations amoureuses dans l'imaginaire arabo-musulman, Psycologie, no. 8 (Tunis: Cahier C.E.R.S , 1995).

11

10

إفلني باتالجني" ،تاريخ املتخيل" ،يف :التاريخ الجديد ،ص .481

12

فوفيل ،ص .158

13

املرجع نفسه ،ص .154
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فإىل جانب املصادر األساسية التي يعتمدها مؤرخو التاريخ االجتماعي ،من قبيل كتب األمثال الشعبية ومشاهدات الرحالة

املهمشني إىل أكرب مستثمر
يتحول مؤرخ
والنصوص املناقبية ،والنوازل والفتاوى والسري الشعبية ،والنكت والرسوم الكاريكاتورية،
ّ
ّ

للوثائق املجازية التي تحتاج إىل فك الشفرات لقراءة ما خلف سطورها ،وإدراك دالالتها وأبعادها .ومن هذا القبيل :النصوص الفلكلورية
إن شكل الرقصات وإيقاعاتها ودالالتها تشكل معلومات دفينة للوقوف عىل الجوانب املسكوت عنها
واألهازيج الغنائية واألحاجي ،بل ّ
أيضا أغاين "ناس الغيوان" التي هي مادة نصية غنائية مرموزة تؤرخ لفرتة ما يعرف يف تاريخ املغرب بمرحلة
املهمشني( .((1وتربز ً
يف تاريخ ّ
أيضا االعتماد عىل ما يسمى بأدب الشطار أو ما يعرف باإلسبانية بـ  ،Picarescaويجسده نص رواية
سنوات الرصاص .ويمكن للباحث ً

أيضا من
يعد املرسح ً
"الخبز الحايف" للروايئ املغريب محمد شكري ،وأعمال الروايئ التونيس محمود طرشونة حول أدب الكدية .كما ّ
املهمشني بما يتضمنه النص املرسحي من طروحات وأفكار وإيحاءات تعكس هموم الرشائح االجتماعية
املتون
النصية األساسية لتاريخ ّ
ّ
الدنيا وتطلعاتها.

أيضا إىل ما يسمى بالكتب الصفراء مثل كتب السحر والتعاويذ والجداول الفقهية ورسوم
ويستدعي التأريخ
للمهمشني الرجوع ً
ّ

تعب عن حلقات غامضة من تاريخ
األفاعي والثعابني واألحاجي ،وتهريج أصحاب الحلقات والحكواتيني ،فمثل هذه املصادر املنطوقة ّ

املهمشني ،وتعكس مشاعرهم وآالمهم النفسية الجماعية.
ّ

املهمشني ،تقدم امليادين والساحات
وبخصوص التاريخ الراهن ،وخاصة انتفاضات الربيع العريب التي تشكل حلقة مهمة يف تاريخ ّ

العمومية مادة نصية يف غاية األهمية سواء يف شكلها املكتوب أو املنطوق وهو ما يتجسد يف الكتابات الجدارية والرسوم الغرافيتية
املعبة التي رافقت انتفاضات الشارع العريب إبان أحداث الربيع العريب( ،((1إىل جانب الشعارات والهتافات التي رفعت خالل
والصور ّ
املهمشني يف العالم العريب خالل عام  .2011كما يمكن
ثريا ملؤرخ انتفاضات
التظاهرات .فمثل هذه "النصوص الصوتية" تعترب مكن ًزا ً
ّ

لهذا األخري أن يعتمد عىل شهادات "الصغار" من البسطاء والعوام وغريهم من "مقصيي التاريخ" الذين شاركوا يف الحركات االحتجاجية
منصات التواصل االجتماعي ،وهي حوارات تعكس أفكار "الرأي العام"،
بامليادين والشوارع ،إضافة إىل الحوارات التي كانت رائجة يف ّ
املهمشني من قضايا االستبداد والحرية والديمقراطية.
ومواقف ّ

املهمشني يف الربيع العريب بالطفرة التكنولوجية الهائلة ،أفرز وثائق إلكرتونية غدت تتكاثر وتتناسل
وباملثلّ ،
فإن ارتباط انتفاضات ّ

بفضل املخرتعات التقنية الذكية وآليات التواصل القادرة عىل التسجيل والتخزين لحظة وقوع الحدث ،إذ أصبح النص الصويت والصورة
املهمشني وصيانتها.
امللتقطة من أجهزة الكامريات والهواتف الذكية والفيديوهات ووسائل التواصل األخرى مصادر فاعلة لحفظ ذاكرة ّ

ونسوق يف هذا الصدد وثائق "ويكيليكس" اإللكرتونية التي ترسبت خالل الربيع العريب ،ووفّرت معلومات طازجة كشفت النقاب عن

جزءا من التحوالت التي أفرزها التاريخ
مهمش .والجدير باملالحظة بخصوص هذه الوثائق أنها تشكل ً
بعض القضايا ذات الصلة بما هو ّ
الهاميش ،ألنها تجاوزت النمطية الزمنية التي كانت تتأسس عىل مقياس زمني لخروج الوثيقة إىل العلن ،وعدم إمكانية توظيفها إال بعد

املهمشني يف التاريخ اآلين لم يعد ينتظر كل هذه املدة الزمنية لبداية الكتابة ،بل أصبحت الوثيقة
مرور ربع قرن إىل نصف قرن .فمؤرخ
ّ

تتميز بالتوظيف الفوري يف البناء التاريخي ولو بشكل مؤقت ،يف انتظار ما تكشف عنه التطورات الالحقة.

وتتميز به ّز األكتاف وبإيقاعاتها املنتظمة .وه ّز األكتاف برزت مع دخول االستعمار الفرنيس ملدينة وجدة
 14توجد يف املنطقة الرشقية يف املغرب رقصة تسمى "لعالوي"،
ّ
سنة  1907كدليل عىل الرفض واإلباء .أما االنتظام يف اإليقاع وعتاب كل من خرج عليه فريمز للرتاث القبيل والتزام روح الجماعة ،انظر التفاصيل :إبراهيم القادري بوتشيش،
املهمشون يف تاريخ الغرب اإلسالمي ،قراءة يف التاريخ املنظور إليه من أسفل (القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع ،)2014 ،ص .56
ّ
15

عن أهمية الصورة يف التاريخ ،انظر:

Jean-René Louvet and Catherine Grünblatt (eds.), Image et histoire: Actes du colloque, Paris-Centier, Mai 1986, collection histoire du présent
(Paris: Publisud, 1987).
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(((

مجال للبحث يف تاريخ مرص
ً
تاريخ الذهنية الجامعية
وتتبع تطورها عىل املدى الطويل ،هي املجال األسايس لتاريخ الذهنيات الذي
إذا كانت دراسة املواقف والسلوكيات وتجذيرها ّ

حقل ذا أهمية ،يبحث يف طبيعة البنية الذهنية ،وتمثالتها كافة ،وخصائصها الثابتة واملتغرية ،بوصفها ُم ِّ
يعد ً
شكلة الحدث ،أي
بدوره ّ

وم ِ
امللحة التي تدفع إىل رضورة قراءة جديدة لتاريخ املجتمع املرصي تجد يف هذا املجال أهمية
فسة لهّ ،
فإن القضايا ّ
فعل الجماعةُ ،
أيضا ملعالجة
خاصة ،ليس إلعادة دراسة املواقف والتصورات تجاه أحداث أو أزمات تاريخية مهمة شهدها هذا املجتمع فحسب ،بل ً

إشكاليات قائمة يف هذا التاريخ ،اختلفت مناهج املؤرخني الذين تناولوها ونظرياتهم .لكن لم ُتعرض األحداث املرتبطة بها عىل أصولها
دائما يعكس إرثًا طويل املدى ،مع مراعاة خصوصية
النفسية والعقلية الجماعية ملجتمع اتسمت بنيته الذهنية بالتعقيد ،وكان واقعها ً
بعيدا عن التاريخ املؤسيس ،وبمقاييس زمنية مختلفة عن التقليدية ،يف تحديدها لالنقطاعات ،لرصد
األزمنة ،األمر الذي يفرض البحث ً

ما هو ثابت ومستقر يف النسق الذهني ً
حركت املحكوم يف عالقته بالحاكم ،وعالقات التأثري والتأثّر بذهنيات
كامل ،بما فيه الذهنية التي ّ

أخرى؛ كالتدين والبنية االعتقادية الشعبية.

تاريخ البنية الذهنية الجماعية مجال يفرضه وجود إشكاليات كثرية وإلحاحها ،وتوليه املصادر التاريخية أهمية ،سواء الوثائق
الرسمية بأنواعها كافة التي غلب استخدامها لكتابة تاريخ من َح َكم ،واملحكوم كيف ُح ِكم ،وماذا فعل ،دون قراءة محركات فعل األخري
ّ
السجل غري الرسمي للتاريخ الذي يتفوق عىل الرسمي لجهة
الذهنية ،وبنية ذاكرته الجماعية ،أي ما صمت عنه ظاهر تلك الوثائق ،أو

تأصيل املمارسة الجماعية وتعبرياتها وتفصيلها ،وهو القراءة الشعبية املرصية للتاريخ ،املتمثلة بما أنتج من آداب وفنون وتراث شعبي،

ّ
السجل من إضاءات عىل نظرة املجتمع الفلسفية لذاته وللعالم وصوغها ،ومفهومه لعالقته مع
وتمثالت الثقافة املادية .بما يلقيه هذا
ثقافيا فحسب ،بل انعكس يف سلوكه السيايس ،وأسهم
يعب املجتمع عن هذا
الطبيعة وإدارتها ،وتطوره املعريف وتأثريه يف تصوراته؛ ولم ّ
ً
يف ّ
يعد تم ُّث ًل للبناء الذهني بمستقراته ومتغرياته .ومن
ثمّ ،
تشكله ،كون األخري يف عالقة تأثّر بما هو فكري ووجداين وتأثري فيه ،ومن ّ

هذه املصادر وتلك ،يمكن الوقوف عىل بناء هيكل الذهنية وتطورها ،بوصفها حاكمة للسلوك االجتماعي والسيايس ،من أجل فهم
التاريخ من خالل تصورات فاعليه األساسيني ومعتقداتهم وتفسرياتهم ،ودورها وحجم حضورها يف صناعته.

يف تناول تاريخ مرص االجتماعي ،انقسم املؤرخون بني من كتب تاريخ املجتمع املرصي ،وفئاته وطبقاته ،يف حقب زمنية محددة

مرورا بمرص العربية واإلسالمية ،ومرص يف عهد األرسة العلوية ،حتى مرص تحت حكم دولة 23
ومنفصلة ،بداية من مرص القديمة
ً

يوليو ،وبني من درس وقال باستمرارية تاريخ هذا املجتمع ،ورضورة التناول الشامل ،وتحديد ما هو ثابت ومتغري يف مسار تطوره .لكن

بقيت دراسة هذا التطور مرتبطة بتتبع حركة املجتمع االجتماعية والسياسية ،ومن خالل وضع محددات بعينها؛ لرصد التغري وتحديده،

كتطور ملكية األرض عىل سبيل املثال ،بوصفه أفرز أول تطور يف البنية االجتماعية ،وما تر ّتب عليه من آثار ،لكن يف سياق تفسري

يعد التطورات االقتصادية
حركة املجتمع ،واألحداث السياسية املهمة التي تلت هذا التطور ،ال التأثري الثقايف
ً
تحديدا ،ويف إطار منهج ّ
دائما مؤثرة ال متأثرة.
والسياسية ً

1

باحثة مرصية ،مختصة يف التاريخ السيايس املعارص.

Egyptian researcher whose work focuses on contemporary political history.
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رئيسا ،وتناول التاريخ وفقًا لها ،كونه تاريخ الناس ال الحكام واألنظمة ،درس حركة املجتمع
وحتى من قال باالستمرارية ْ
سم ًتا ً

تأكيدا لذات "جمعية" متفق عىل خصائصها ،دون مناقشة هذه الخصائص ،ومع التسليم بثبات كثري منها ،بل بفرضية
بوصفها
ً
أساسا.
وجوده
ً

وهنا ال تأيت أهمية تاريخ الذهنية من مقاربة هذه الخصائص يف حد ذاتها ،لكن من دراسة العقلية وطبيعة عالقتها بالبنية

أن البنية
االجتماعية :ركائزها ،وتقلباتها ،وتطوراتها؛ فهل تأثرت إىل حد إفراز عقلية جديدة ،بما جعل السلوك الجمعي يختلف؟ أم ّ

وتبدل ،كيف تشابك وانسجم يف تناقضاته مع الثابت ،وما هي العوامل الذاتية
تغي ّ
الذهنية حملت ما عجز التطور عن خلخلته؟ وما ّ
والخارجية التي دفعت إىل تغريه؟ واألهم تأثري رسوخ الثابت ،وظهور الجديد يف املواقف واألدوار والسلوك ،وهذا ما يفرض أهمية
دراسة تطور البنية املرصية :مكوناتها وتعقيدات تركيبها ،وتعبرياتها الثقافية والسياسية؛ وعىل وجه الخصوص ،من أجل تفس ٍ
ري مختلف

لالنتفاضات الشعبية املرصية ،ورصد عالقة املرصيني بالدولة ،بمفهومها الشامل ،واختالف أنواعها ،وتحليلها .تؤكد هذه العالقة التي

شهدت تحوالت بفعل عوامل كثرية وجود هذه التحوالت ،لك ّنها لم تدرس من خالل موقع الجماعة املرصية بوصفها ً
فاعل يف هذه
العالقة ،ورؤيتها لهذه الدولة ،من حيث مفهومها ودورها وواجباتها ،ومن ثم سلوك الجماعة تجاهها من حيث الخضوع ،واملواءمة،
واالنتفاض ،أو الثورة ،وموقع التدين ومفهومه وتطوره بوصفه ً
مهما يف هذه العالقة .وقد يطرح هذا بدوره إعادة بحث كثري من
عامل ً
تأريخا ،من أحكام بوصفها نتائج للبحث يف تاريخ مرص االجتماعي.
الفرضيات ،وما صدر بشأنها،
ً

قبل نشأة الدولة الحديثة ،قبع املرصيون تحت حكم دولة مركزية ،وقامت دراسة تاريخها الطويل عىل فرضيات عدة ،اختلف

تفسريا لكثري من أحداث هذا التاريخ؛ فما بني التسليم
بشأنها املؤرخون ،لجهة التأكيد أو النفي القاطعني ،لخصائص نفسية وذهنية،
ً

قواما ملجتمع نشأ وبقي
بتأثري الجغرافيا والسلطة ومتطلباتها وممارساتها يف التكوين النفيس ،لجهة تأكيد ّ
أن الفالح املرصي ،بوصفه ً
نتاجا لتاريخ طويل
زراعيا ،ينسحق أمام الدولة التي تط ّلبت نشأتها وتطورها ورضورة وجودها ،سلطات واسعة ،ويميل إىل السلبية ،سواء ً
ً
من القهر مارسته هذه الدولة ،وأصالة مفهوم تقديس الحاكم ،أو لطبيعة الجغرافيا (النهر ،واألرض املنبسطة) املُ ِ
رسخة النزوع إىل
االستقرار والبالدة والفردية ،ما بني نفي مطلق لهذه الرتكيبة ،وتربير فرتات االستقرار الطويلة .وهنا كان الجدل حول العقل الجمعي

املرصي والسلوك؛ وإن تجاوز التقسيم الزمني التقليدي ،وامتد لفرتات طويلة ،إال أ ّنه جاء وفقًا لقراءة محدودة بمنهج تفسريي جامد
للذهنية وتطورها ،ودون مناقشة جدلية عالقتها بالبنية االجتماعية وتطورها ،وتعاقب الدول واألنظمة ،وما صحبه من تغريات.

ويد َّلل به عىل نفي تركيبة وإقرار أخرى ،لكن بوصفها ً
تأيت الثورات املتعددة للفالحني يف حقب مختلفة ،بوصفها ً
فعل
رصد ُ
فعل ُي َ

ً
دال ،أي حدثًا ّ
بكل تفاصيله ،دون التمحيص الذهني يف تلك التفاصيل وامتداداتها :ما وراء اندالعه ،وتوقّفه ،وأهدافه ،وتفاصيل
السلوك الجمعي يف أوقات التمرد .كما غابت التمثالت الذهنية غري املادية؛ فثمة أساطري ونبوءات ونصوص أدبية وفنية ومواويل

عب عن مفهوم الخالص وانتظاره الدائم،
عبت عن استقرار مفاهيم كثرية يف الوجدان الشعبي ،عاشت عهو ًدا طويلة ،منها ما ّ
شعبيةّ ،
وصوغ صورة للمخلص اختلفت طبيعتها من عهد إىل آخر ،وقناعة بعدم ديمومة االستبداد ،وتقبيح الحاكم واملقربني منه ،بل والنظر إىل

الحاكمني بدونية املحكومني واستعالئهم ،فهم أفضل وأنقى وأرشف ،وفقًا للرؤية الشعبية .وكثري منها وصف األحوال واضمحاللها،

واملتسببني فيها ،سواء أكانوا مرصيني أم أجانب .ويف ّ
ممن يحكمون ،وفقًا لتصور املحكومني ملفهوم
كل هذه القراءات
ٌ
تعبري عن املوقف ّ
وتحديدا وقت معاناته هضمها.
الدولة والحكومة والحاكم ،وواجباتهم وحقوق الشعب،
ً

تتبع ذلك ثمة اختالف وتماثل ،سواء لجهة الثقافة أو السلوك؛ كتمثالت للوجدان الجمعي؛ فعىل سبيل املثال ،كان املوقف
يف ّ

يعب عن مدى احتقار الحاكم والسخرية
الشعبي من سالطني املماليك ،يف ما يتعلق بمستوى عنف التمرد ،أو ما رفع خالله من شعاراتّ ،
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منه وأسبابه يف حالة املماليك عىل وجه الخصوص (كان املرصيون ينظرون إىل حكام املماليك نظرة دونية ،ويستنكرون صعودهم إىل

عب عنه األدب الشعبي آنذاك الذي حمل
الحكم،
ويسبونهم عند مرور ركابهم ،ويهينونهم عند التظاهر تحت نوافذ القلعة) ،أو كما ّ
ّ
تحديدا ،يتحدد
مفع ًما بالسخرية والتهكم واالحتقار ،وهذا فيه اختالف يرجع إىل الطبيعة الخاصة لهؤالء الحكام
ً
طبيعة التصور ،وكان َ

يف املبالغة يف اإلهانة ،وعدم االكرتاث بقوة السلطة ،ما أعطى الجموع قوة مقابلة أجربت الحكام يف ذلك العرص عىل االمتثال إىل املطالب
الشعبية .وفيه تماثل لجهة ثبات املوقف تجاه ّ
كل من حمل الصفات ذاتها من الحكام ،وتجاه ممارسات بعينها من جانب السلطة ،فع َلها
املماليك وغريهم.

ٍ
أحداث وأزمات تاريخية،
مهما يف تفسري
رئيسا يف البنيتني االجتماعية والذهنية ،ويحتل
يف ما يتعلق بالتدين الذي ّ
ً
موضعا ً
يعد مكو ًنا ً

إشكاليا ،فقد تأثّر بما هو اعتقادي ثابت ملدى طويل من الزمن ،عىل الرغم من تعدد الديانات
والعالقة بني الحاكم واملحكومني ،لكن
ً

بأن املوقف من الدين كان
خاصا من التدين الشعبي؛ ويف هذا يقول كثري من املؤرخني ّ
التي اعتنقها املرصيون ،األمر الذي أفرز ً
نوعا ً
براغماتيا ،وساهمت يف تشكيله الطبيعة غري القاسية؛ أي إ ّنه ارتبط برضورة عدم التعارض مع املصالح؛ فعندما قرر الفالحون أن يثوروا
ً

ً
وسيطا ،بعد أن كانت الدولة يف بنائها األول تفرض
عىل الحاكم يف مرص القديمة نزعوا عنه القداسة ،ورفضوا وجود مؤسسة دينية رسمية

أن انتقال املرصيني من ديانة إىل أخرى ،من الديانة القديمة إىل املسيحية ،ثم إىل اإلسالم ،ثم القبول
مفاهيم دينية ّ
تقدسه .إىل جانب ّ
ً
انتقال دفعته الرضورات ،فتب ّنوا مواقف سياسية واجتماعية أغفلت البعد الديني .لكن لم تكن املصالح
بحكم مختلف يف املذهب ،كان

املبني عليه التدين الشعبي املرصي.
وحدها ،بل كان النزوع إىل دين أو مذهب ،تحدده نقاط االلتقاء بني هذا الدين واملفهوم والتصور
ّ
وعندما كانت مصالح الشعب تتعارض معه ،وتهضم الدولة الحاكمة حقوقه ،وينشد يف الجديدة تحقيق تصوراته عن كيف ُيحكم ،كان
ٍ
وأفكارا وفلسفات من تلك الديانة أو ذلك املذهب؛ وليس ّ
أدل عىل ذلك من موقف املرصيني من
وعادات
طقوسا
ينتقل بعد أن يأخذ
ً
ً
الدولة الفاطمية التي استعانوا بها ضد ٍ
أيضا ،فلم يكن الدين
دولة سنية ،ثم ثاروا ضدها ،وعادوا إىل دولة سنية أخرى ،وثاروا ضدها ً
ِ
ويرجع مؤرخو تلك
هنا ُمحد ًدا .ويف ما يتعلق بالدولة الفاطمية ،لم يعتنق املرصيون املذهب الشيعي ،سوى من ارتبط بالسلطة منهمُ .
الفرتة ذلك إىل رفض تقديس األئمة ،الرتباطه بفكرة التقديس التي احتل رفضها مكا ًنا يف الذاكرة الشعبية ،لكن هذه الذاكرة احتفظت
كثريا من هذا العرص ،من تقاليد وموروثات
للفاطميني ،حكمهم ومذهبهم ،بأشياء وأسقطت أخرى ،فقد أخذت الثقافة الشعبية املرصية ً

وعادات ،استقرت بوصفها أهم املمارسات الشعبية يف مرصّ ،أما الرتاث الشعبي وبخاصة السري األدبية ،وهي وجهة نظر الشعب يف

التاريخ وأحداثه ّ
تفسريا وقراءة
تقدم أسبابه
وحكامه ،فقد أسقطت أحداث الدولة الفاطمية وشخصياتها؛ فلم تأت عىل ذكرها ،وهو ما ّ
ً
مختلفة لحكم هذه الدولة ،بل والدولة التي تلتها.

انقطاعا ً
ً
كامل مع ما قبله ،ومع التطورات
تاريخيا أحدث
فاصل
يعدها البعض
بعد تأسيس الدولة الحديثة املنسوب ملحمد عيل التي ّ
ً
ً

ً
أيضا ،قد ال تجد أسئلة كثرية إجابات سوى يف
عد بعضها
مهما ً
االجتماعية والسياسية املهمة ،خالل عهد األرسة العلوية التي ّ
فاصل ً

ً
فصل حا ًدا بينها وبني ما قبلها ،بحسب القائلني بتغري طبيعة املجتمع
تغيت الدولة ،بما يفصل
تتبع تاريخ العقلية؛ ففي هذه الفرتة ّ
أيضا ،فكيف انعكس ذلك عىل ذهنية املقاومة ،ومفهوم الدولة ،والعالقة
تغريا
وتغي نمط الرصاع بني الشعب والدولة ً
ً
املرصي ً
جذرياّ ،
تغريا أو استمرارية؟
الجدلية بني القمع والتمردً ،

تعددت أسباب الثورات واالنتفاضات الفالحية يف القرن التاسع عرش ،يف أساسها كانت يف مواجهة منظومة تلك الدولة "الحديثة"

وسياساتها التي أنتجت مظالم لدى الفالحني ،واختلفت السياسات ،لكن املظالم يف جوهرها لم تختلف ،وإن اختلفت أشكالها ،فجاءت
ً
حامل ثوابته بامتياز فيها مع ما
ريفيا
َ
اله ّبات بدفعها ،وعندما قوبلت بعنف شديد ،ظلت تتابع ،وتشابه السلوك الجمعي لعقل جمعي بقي ً
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اجتماعيا ،وخالفت العقد املتصور لديهم الذي دفعتهم مخالفته
عقدا
سبقها بفرتات كبرية ،فهذه الدولة "الحديثة" لم تربم مع املحكومني ً
ً

قبلها إىل االنتفاض باآلليات ذاتها (أنماط السلوك االحتجاجي) ،مع اختالف مستوى العنف املمارس ضدهم ومنهم.

ٍ
تبدل نمط الرصاع مع تلك
بتبدل منطق السلوك االحتجاجي الجمعي وشكله ،كما تم ّثل
بثورات وانتفاضات ،مع ّ
ّأما من يقولون ّ

وتحديدا بعد أن عرفت امللكية الفردية أثناء حكم الخديوي إسماعيل (قانون املقابلة عام  )1871وما ترتب عليها من ّ
تشكل
الدولة،
ً

تغري يف املفاهيم والتصورات والسلوكً ،
فضل عن انتشار
ثم وجود مضمون اجتماعي للثورات يستتبعه ٌ
طبقة كبار مالك مرصيني ،ومن ّ
ً
محتفظا بكثري من ثوابت بنيته
أن املجتمع املرصي ظل
فإن ذلك يقابله ً
أيضا حقائق عدة ،منها ّ
التعليم ،وما رافقه من تغريات فكريةّ ،

ازدهارا يف هذا القرن،
الذهنية ،بخاصة أ ّنه بقي ذا طابع زراعي حتى منتصف القرن العرشين ،عىل الرغم من ظهور صناعات شهدت
ً
تكونت
واختلفت عن القرن التاسع عرش ،وزيادة التفاعل بني الحياة املرصية والغربية بوجود الجاليات األجنبية ،وظهور طبقة صناعية ّ

من عمال وموظفني (غالبيتهم من أصول ريفية) ،لك ّنها ظلت عىل التكوين النفيس والذهني نفسه؛ فكانت العقلية الزراعية بطبيعتها

ّ
وكل تفاصيلها هي الغالبة ،وظل االقتصاد الزراعي صاحب النصيب األكرب ،يف حني اعتمد عىل وسائل االستغالل ذاتها ،وبقي املجتمع
املرصي الذي ّ
شكل الفالحون ثالثة أرباع سكانه ،تحت نري األوضاع املادية نفسها وتأثرياتها كافة.

فهل عندما قام الشعب بعدة انتفاضات وثورات من نهاية القرن التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين ،وهو تحت االحتالل

األجنبي ،كان يثور عىل الدولة ،وإن ّ
تغي هذا التصور مع
تحكم فيها محتل ،كان يسعى للتخلص منه ً
أيضا ،وفقًا لتصوره عنها؟ وهل ّ

تغي مفهومه للدين يف تلك الفرتة؟ هل بقي سمته النفعي بما يخدم
اختالف طبيعة الدولة وممارستها ،وتطور البنية االجتماعية؟ وهل ّ

أن ثمة تغريات سبقت هذه الفرتة ،وامتدت لها ،جعلت التصور الديني
ثم التمرد عليه؟ أم ّ
نضال الشعب ،ويؤثر يف نظرته للحاكم ومن ّ

ّ
وتحكم الدين يف قيم السلوك
يقف عائقًا أمام فاعلية تمرده ،من حيث رضورة وجود حدود للتمرد ،وجمح النزوع له ،وانتظار املعجزات،
الجماعي وقوانينه؟

اإلجابة عن هذه األسئلة وغريها ،يف ما أعتقد ،مجالها األسايس دراسة تاريخ الذهنية الجماعية املرصية ،تأثراتها وتأثرياتها ،من

ٍ
نطاق زمني يتجاوز التحقيب الذي ا ُتبع يف دراسة تاريخ مرص.
خالل املصادر الرسمية وسجالت تأريخ الشعب لنفسه ،يف

القسم الثاين :مناقشات
فاطمة بنسليمان :عندي مالحظتان أو ثالث أسوقها يف عجالة ،تتعلق باملواضيع التي تكلم فيها محمد الطاهر املنصوري

تقريبا اإلشكالية نفسها .بالنسبة إىل األستاذ محمد الطاهر ،أقول إنه ربما بالغ يف حديثه
وإبراهيم بوتشيش فهي متشابهة ،إذ تناوال
ً

عن مواضيع محظورة ومواضيع خسيسة ،فبالنسبة إىل الدراسات التاريخية يف تونس ال نأخذها من هذا املنظور ،فليس هناك إرادة

لتهميش بعض املواضيع ،وإنما هناك سياقات تاريخية وهي السياقات نفسها التي نجدها يف مناطق كما يف فرنسا أو غريها من البلدان.
معي ًنا من الدراسات دون أخرى .فمدرسة
فهذه السياقات التاريخية ارتبطت بمناخ معريف وسيايس واجتماعي ّ
معي وهو الذي أفرز ً
نوعا ّ

خاصا للمسائل االجتماعية واالقتصادية ،وتهمش ما غري ذلك بصفته يدخل يف إطار اهتمامات املدرسة
الحوليات كانت تويل
اهتماما ً
ً

إن من مسؤوليتنا نحن بوصفنا
ثم جاءت فرتة بعد ذلكّ .
الوضعية ،أي املسائل السياسية والحدث والشخصيات واألفراد إىل غري ذلكّ .
مؤرخني ليك تكون األجيال القادمة متفتحة عىل مواضيع جديدة وال يسعني يف الباب سوى التنويه إىل ما قام به األستاذ حسني بوجرة
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إن توافر دراسات من هذا القبيل يعني وجود بدايات نرجو لها أن تتواصل .ليست هناك إرادة فعلية
حول األمراض أو حول الخمرّ .
لتهميش التاريخّ .أما األمر الثاين فيتم ّثل بالرتكيز عىل الدولة أو عىل  Macrohistoryمقارنة بما يسمى  Microhistoryاليوم .ال يمكن
أن نقوم بالعكس ،نحن ننتقم للفرتة السابقة ونرجح عىل حساب املواضيع األخرى الدراسات املهمشة ،ومن عيوب ذلك أننا سنسقط

موضوعا
سائدا يف السابق؛ برأيي ،ينبغي لنا أن نرتك حرية اختيار املجال الذي نريد دراسته .فمن يدرس
يف التعامل نفسه الذي كان
ً
ً

سياسيا اليوم ال يعني أ ّنه بالفعل يندرج يف إطار تلك النظرة القديمة يف تناول املواضيع السياسية .أنا ال أتفق مع هذا ،إذ يجب أن تدرس
ً

واعيا بالتميش املنهجي واملقاربة التي
كل املواضيع وفق املناهج التي نعرفها .واملهم يف كل هذا بالنسبة إىل املصادر هو أن يكون املؤرخ ً

قادرا عىل تفسريها للقارئ .املهم بالنسبة إلينا هو ّأل نرتك كل املواضيع املطروحة للبحث سواء كانت حوادث
يستعملها ،وأن يكون ً
أيضا ً
أشخاصا أو مواضيع املهمشني أو غريهم.
أو
ً

وأخريا أنهي بهذه املالحظة بالنسبة إىل الدكتورة والباحثة نجالء .يزعجني صوغك املوضوع يف عبارة "التاريخ الطويل للذهنية
ً

الشعبية" .فماذا نقصد بالتاريخ الطويل؟ إذا كان التاريخ يمتد عىل عرشة أو عرشين قر ًنا ،فما معناه؟ التاريخ الطويل ذكرين بربوديل عندما

يتحدث عن الذهنية؛ وقد أثري حوله نقد كثري .وكذلك عبارة "الذهنية الشعبية" ،فما معنى الذهنية الشعبية؟ فهناك أشخاص فاعلون
وليس هناك أمر اسمه الشعب ،بل هناك أناس فاعلون يقولون أشياء ويفعلون أشياء ،ونحن يف التاريخ ندرس هؤالء ،ونحاول أن ندرس

أفعالهم ،ونحاول أن نحللها ونقارنهاّ .أما بهذه الصورة التي جاء عليها املوضوع ،فيبدو يل أ ّنه غامض وال أفهمه.
ً
استكمال ملا بدأته الدكتورة فاطمة سأبدي مالحظتني:
وجيه كوثراين:

صباحا عن مجاالت
املالحظة األوىل تنطبق عىل ما تفضل به الدكتور محمد الطاهر املنصوري والدكتور إبراهيم بوتشيش وما قلته أنا
ً

البحث التاريخي .صحيح نطلب أن يبحث املؤرخ يف هذا املجال ويف عرشات املجاالت ،وهذا ليس من اخرتاعنا أو من استنباطنا مثلما

صباحا كان الذهبي والسخاوي ،وقد أشاروا إىل هذه التصنيفات وعرشات التصنيفات وهي التعبري الحديث نفسه الذي نستخدمه.
قلت
ً
فأنا كلما تعددت االختصاصات وكرثت هذه املجاالت شعرت باإلحباط والقصور يف الحقيقة الذايت والعام .فعندي ثالثة أسئلة تتعلق
بعباريت "عىل املؤرخ" ،و"ينبغي للمؤرخ".

سأطرح ثالثة أسئلة ،انطال ًقا من تجربة أربعني سنة يف البحث مع طالب وجامعة  ...إلخ.
السؤال األول :من يوجب؟ والثاين :من ّ
يمكن للمؤرخ أن يتناول هذه املجاالت الصعبة؟ والثالث :كيف يتمكن املؤرخ؟
نذكر أمثلة من املؤرخني والعلماء الغربيني الذين تصدوا ملثل هذه املوضوعات ونرى رشوط تكوينهمً ،
أرخ فوكو Michel
فمثل كيف ّ

إن فوكو كانت قاعدته املعرفية علم النفس وليس الفلسفة ،وقد تمكن من علم النفس ومن الفلسفة ومن التاريخ
 Foucaultللجنون؟ ّ
بتأثري مجلة الحوليات بروديل ولوغوف بالضبط وبتأثري فليب آرياس  Philippe Ariesالذي اشتغل عىل العواطف والنفسيات والحب

واملوت ...إلخ.

نحتاج يف جامعاتنا ،ونحن نحتاج تعني :هل أستطيع أن أشتغل عىل الجنون يف البالد العربية؟ ليس بسبب االستبداد والضغط ولكن

بسبب إعدادي والتكوين املعريف املحدود .أنا ال أستطيع تناول ظاهرة الجنون مثلما تناولها فوكو ،ففوكو  -مثلما قالت فاطمة  -نتيجة
جدا .نأخذ ً
أيضا اشتغلت عىل كتاب بياجي إبستيمولوجيا علوم اللغة ،وبياجي
مثل آخر ً
سياق أو سياقات مركبة ومعقدة وثرية وغنية ًّ

أن العلوم اإلنسانية واالجتماعية
كذلك عالم نفس اشتغل عىل النمو عند الطفل .يف الوقت نفسه وصل بياجي بثقافته وباشتغاله إىل ّ
وسمى علم النفس واالقتصاد والسياسية بالعلوم التاريخية .فمن أين
وسماها العلوم التاريخيةّ ،
كلها التي تندرج يف الزمن التاريخي ّ
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تكونوا ً
فعل عىل هذا التداخل؟ نحن نمارس أحيا ًنا من االقتصاد ومن
لنا هذه العلوم؟ وحتى الذين تعلموا منا بالجامعات الغربية هل ّ
ثم نركبها.
األنرثوبولوجيا وعلم االجتماع والتاريخ ّ

دائما ،مثل العمل عىل تاريخ
مثال ثالث نورده عن بولفيه ،وهو صديق فوكو واشتغل معه يف تاريخ األفكار .وحتى ال نعجز طالبنا ً

الجنون ،إنها من املواضيع الجميلة ،ولكن كيف يمكن معالجتها يف البالد العربية ،وحتى يف بعض الجامعات الغربية؟

التدين .فالشعب املرصي فيه يشء من الرباغماتية كغريه من
ّأما املالحظة الثانية فأتوجه بها إىل الدكتورة نجالء بشأن موضوع
ّ

التدين الشعبي
الشعوب كما يقول ابن خلدون "الناس عىل دين ملوكهم" ،ولكنه جانب ال ُيفرس وحده الظاهرة ،فالجانب األهم هو
ّ
عب عن نفسه بالطرق الصوفية التي هي عبارة عن طقوس ،وردة فعل عىل األحكام الفقهية وجمودها.
املرن "اإلسالم الشعبي" ،وقد ّ

التدين يف األناضول أثناء الرصاع الصفوي  -العثماين ،فكان
فاإلسالم الطرقي قابل للتحول؛ ففي كتايب الفقيه والسلطان درست حالة
ّ
صوفيا .لقد بدأ التمذهب يف منطقة األناضول منذ عهد السلطان سليم والشاه إسماعيل ،إذ تحولت ُ
الطرق الصوفية إىل
طرقيا -
تدينا
ّ
ً
ً

مذاهب س ّنية عىل يد سليم وسليمان القانوين ،أو مذاهب شيعية فقهية عىل يد إسماعيل الصفوي ،فإيران كانت ثالثة أرباعها ُسنة،
تدين الشعوب عرب مدخلني:
ّ
ولكن الصفويني تمكنوا باإلرهاب والضغط والعصا والجزرة من تحويلها إىل شيعية .لذا يمكن أن نفهم ّ
والتدين الشعبي.
الرباغماتية السياسية،
ّ

التدين الشعبي يف بعض الفرتات يتحول إىل مسيحية ،ففي البلقان تحولوا ً
مثل إىل مسلمني ألهداف سياسية ،أو لالطمئنان عىل
ّ

ً
سؤال إىل الدكتور الطاهر املنصوري حول املجاالت املهملة :هل نستطيع أن نربطها بالوعي
أوجه
وضعهم داخل كيان الدولة العثمانيةّ .

إن التطور
مطلبا
بالذات؟ فمثل هذه املواضيع موجودة يف أوروبا ،وتتماهى مع ما هو موجود فيها بصفتها
اجتماعيا ،فهل يمكن القول ّ
ً
ً

يف املجاالت املهملة مرتبط بالوعي الطبقي؟ وكيف يمكن للمؤرخ أن يسلط األضواء عليها؟

نارص الدين سعيدوين :سؤايل لألستاذ إبراهيم بوتشيش يف ورقته "قراءة التاريخ من األسفل" .فاملشكلة هي ليس ما أهمل يف

تاريخ املستضعفني ،بل يف تحرير ذهنية املؤرخ ،والتحرر من املراقبة الذاتية واالرتباط باملواضيع املعربة عن الطبقات الشعبية .فتثوير
ذهنية املؤرخ وربط التاريخ بالعلوم اإلنسانية كما جاءت به مدرسة الحوليات وخروج املؤرخ من القوقعة كما حققه لوغوف وغريه هو

صناعا للتاريخ الراهن ،فهل يمكن للمؤرخ العريب
أن حركة الربيع العريب أتت بال خلفية أيديولوجية وأبرزت البسطاء
األهم .وسؤايل :بما ّ
ً
أن يستغل حركية الربيع العريب من دون الوقوع يف األيديولوجيا واملحظور مع الطوائف األخرى التي تعيش الحركية؟

خصوصا
أن العسكرتارية يف التاريخ العريب واملرصي
سؤال ثان إىل األستاذة نجالء :هل يمكن أن نجزم ،من خالل املدى الطويلّ ،
ً

ً
ثم
ثم من جيوش االستعمار
وصول إىل الحكم الوطني ّ
مع البويهيني والسالجقة واأليوبيني واملماليك واإلنكشارية ومحمد عيل باشا ّ
أن كل من يحكم مرص هو فرعون؟ فالعسكرتارية تحيل
الثورة والواقع اليوم هي التي خلقت الرباغماتية واملركزية يف الحكم؟ وهل ّ
عىل االنغالق يف الذهن وعدم تقبل مجتمع مدين وعدم السماح باختالف الرأي .فهل نستطيع تفسري مركزية الحكم يف مرص من خالل
ألن يف التاريخ ظواهر تستدعي الوقوف عندها.
املدى الطويل لحكم العسكر؟ وهذه تساؤالت بريئةّ ،

عمار السمر :سؤايل موجه إىل الدكتور الطاهر املنصوري وإبراهيم القادري بوتشيش بشأن مجاالت التاريخ ،وهي مجاالت

ال حرص لها ،فهل تلبي املجاالت املهملة حاجات معرفية عربية اليوم؟ عندما كنت أعمل يف األرشيف السوري يف دمشق جاء طالب

أمرييك من جامعة هارفرد أراد دراسة تاريخ العواطف يف سورية وأخرى عن تاريخ األمراض النفسية! وهذه مواضيع غائبة عن جامعاتنا
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إن يف أوروبا باإلمكان االهتمام بهذه املواضيع ،بعد ما وصلوا إليه من تطور يف أنظمة الحكم والديموقراطية
وأبحاثنا .يمكن القول ّ

والتطور العلمي والفكري وتلبية حاجات معرفية ،ولكن هل تكتيس هذه املواضيع يف عاملنا العريب األهمية نفسها؟

عز الدين جسوس :ثمة تقاطع بني ما قاله كوثراين وبوتشيش واملنصوري بخصوص التصنيفات التاريخية كما جاء بها السخاوي،

أن مواضيع مثل األوبئة واملجاعات مواضيع اهتم بها الكثريون يف املغرب ،وكذلك األقليات اهتم
ولكن مالحظتي للطاهر املنصوريّ ،
ّ
بها عدد غري قليل من أهل املغرب واملرشق العريب سواء بالنسبة إىل اليهود أو النصارى ً
(مثل دور اليهود يف اإلدارة ويف الثورات) .وخالل

األيام الوطنية يف املغرب سنة  ،2010عرضت أطاريح كثرية عن املجاعات واألوبئة يف الغرب اإلسالمي .ما ينقص يف جامعاتنا هو قلة

االهتمام بتاريخ اآلخر ،فالبحث التاريخي محصور يف مجاله وال يتجاوز نطاقه الجغرايف.

أن املؤرخني عندما يبدؤون بالكتابة ،فكأنهم يعقدون اتفا ًقا مع القارئ بأنه سيتحدث
بالنسبة إىل الدكتور بوتشيش ،لقد ذكرت ّ

عن السيايس ،فال بد من ذكر االستثناءات كما عند مسكويه يف كتابه تجارب األمم واملقريزي يف املواعظ واالعتبار وما كتبه الخطيب
البغدادي .إن تاريخ املهمشني ال يوجد يف كتب الحوليات والتواريخ التقليدية بل يف كتب الطبقات واملناقب والنوازل الفقهية.

محمد حبيدة :أريد أن أتفاعل مع الطاهر املنصوري ،فنالحظ قضية قصور تاريخية حول دراسة اآلخر ،وربما تحتاج ألدوات

البحث التاريخي كما أكد وجيه كوثراين ،ففي التسعينيات نرى العروي يؤكد مسألة أساسية ،وهي أنه عىل الباحث املغريب أن ينجز بحثه
ثم تأيت املرحلة الثانية التي يكتب فيها عن تاريخ املغرب .فاهتمام الباحث
األول خارج املغرب حول تاريخ الصني واليابان وأوروبا ،ومن ّ
بتاريخ اآلخر سيجعله يحتك باألسئلة واملصادر واألدوات كالتي أتت بها الحوليات .فأن يدرس املؤرخ التاريخ اآلخر  -وهو يف املغرب

ً
مقبول إذا لم يكن يف البلد ذاته .املشكل ليس يف
تفسريا
وصفيا ،وال يكون ملتصقًا باألرشيف ،وهو ال يقدم
ألن بحثه يبقى
 غري مجد ًّ
ً
املوضوعات ولكن يف التناول.

أن دراسة تاريخ اآلخر ارتبطت يف البحث التاريخي املغريب بعدد من الباحثني الذين توجهوا يف إطار
عبد الرحيم بنحادة :أعتقد ّ

البعثة املغربية إىل فرنسا ،فأنجزوا أطاريح محددة عن فرنسا وغريها ،ولكن عندما عادوا إىل املغرب انرصف معظمهم إىل تاريخ األندلس

وكأن تجربة التي خاضوها يف فرنسا لم تنفعهم يف يشء .فتاريخ اآلخر بالنسبة إىل املغاربة يدخل يف إطار إجابة عن
أو التاريخ املحيل،
ّ
تساؤالت مؤرقة تتعلق بتاريخ املغرب .ومن الدراسات املهمة التي بحثت يف تاريخ اآلخر دراسة محمد أعفيف عن تاريخ اليابان يف عهد
ً
مغربيا بامتياز وكذلك يف محاولتي الرتكيبية عن
سؤال
امليجي ،فقد حاول اإلجابة عن سؤال اإلصالح والتحديث لكنه يف الحقيقة كان
ً
وعموما فهاجس االهتمام بتاريخ اآلخر هو محاولة فهم ظواهر
الدولة العثمانية كان الهاجس هو اإلجابة عن قضايا ترتبط باملغرب.
ً

جغرافيا لكننا لم نبارحه من حيث األسئلة.
وقضايا تتعلق بالتاريخ الوطني .لقد خرجنا من التقوقع
ً

ومصطلحا ،فقد وردت يف كتابات أخرى املسكوت عنه أو
مفهوما
نصري الكعبي :سؤايل إىل الطاهر املنصوري حول املهمل
ً
ً
ولكن الجنس والعبيد وقضايا دينية واجتماعية حساسة خضعت لسلطة الرقيب التي حالت دون
طوعا،
املطموس .واملهمل هو املرتوك ً
ّ
ثم ،فمن هو املهمل الذات أم الجماعة؟
تلك املواضيع .ومن ّ

أحمد أبوشوك :أوجه مالحظتي إىل الدكتورة نجالء حول إشكالية الذهنية االجتماعية والسلطة يف مرص ،فيمكن اختصار العنوان

عموميا وله أبعاد عمودية وأفقية ترتبط بالعالقة بني فئات
الطويل "التحول الطويل للذهنية االجتماعية يف مرص" ،فقد أصبح عنوا ًنا
ً

نموذجا" .وإذا انتقلنا من مرجع الدين ،فيجب النظر
ثم عالقتها بالسلطة ،فلو أنه ضبط بعنوان "الحاكم واملحكوم يف مرص
ً
املجتمع ومن ّ

مرروا بكل السلطات الخارجية التي حكمت
إىل تركيبة الدولة يف إطار األمد الطويل منذ عهد عمر بن الخطاب حتى عهد عبد النارص ً
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أن الرباغماتية الشعبية ظاهرة عامة،
مرص .فما تأثري العامل الخارجي يف املجتمع؟ وهل للتمذهب تأثري يف بنية املجتمع؟ فمن املعلوم ّ

وبالنسبة إىل الدين الطرقي فيه استمرار واستيعاب ،فالرتكيبة الصوفية فيها خضوع لصاحب السجادة.

عبد الحميد هنية :تناول الطاهر املنصوري وبوتشيش مواضيع تتالقى وتتقارب عن املهمشني واملواضيع املهملة يف التاريخ

أن للمؤرخ عالقة مع وقته؛ فاملؤرخ ينظر إىل الحارض ليكتب عن املايض.
املغريب .ومن املفيد رصد هذه املواضيع ،ولكن يجب أن نفهم ّ
فأحيانا الحارض ال ينبهه فهو يكتب تحت طلب اجتماعي بوعي أو بغري وعي .وبالنسبة إىل املنصوري فقد أشار إىل قضية أهل الذمة،

أن هذه القراءات جاءت بعد الحرب العاملية الثانية وما تبعها من نشأة
وكيف قرئت بطريقة مختلفة وهو مصيب يف هذا ،ويجب أن نعلم ّ
إرسائيل ومناقشة قضايا األقليات يف العالم.

كتابا عن وضع الفرد اليهودي ومقارنته ببعض البالد األخرى .لقد كان وضعه
ويف البالد التونسية يف التاريخ الحديث ،أعددت ً

ممتا ًزا ويحظى بمكانة يف املجتمع ،وعىل سبيل املثال الدية ،فعندما يقتل فرد مسلم تكون ديته خمسمئة دينار ،والعني "ذو املكانة
االجتماعية الكبرية" ألف دينار ،يف حني نجد أن دية الذمي ألف دينار كذلك .ومالحظتي الثانية للدكتورة نجالء حول املنطلقات عىل
مستوى املفاهيم والتصنيفات التي استعملتها يف الورقة ،فما هو التاريخ الطويل؟ وما معنى الذهنية الشعبية؟ الشعبية كلمة يمكن

يوما أراد
أن تتضمن كل يشء وعلينا أن نعلم ّ
أن كلمة شعب كلمة ظهرت يف القرن العرشين كما قال أبو القاسم الشايب "إذا الشعب ً
ثم كان هذا التضاد بني الدولة والسلطة والشعب ،هذه الثنائية
الحياة" ،وعبارة "الفئات الشعبية" استعملتها الطغمة الستالينية ،ومن ّ
ال تنفع يف يشء ،فعلينا البحث عن مجتمعات التداخل.

ً
وبداية أريد أن أسأل األستاذ
جدا ،وأنا سعيد ألنها أثارت تساؤالت واعرتاضات.
مهمة ً
تم طرحها ّ
الطاهر املنصوري :املواضيع التي ّ

إن طرح مثل هذه القضايا يعطينا سبقًا ،وهذا ما نجده
هنية عن رأيه يف قضية املثليني وانقسام الشارع التونيس حول هذه الظاهرةّ .
عند الفرنسيني الذين يهتمون بكل جزئيةّ .أما بالنسبة إىل مسألة أهل الذمة فيل فيها دراسات ،فقد كتبت مقاالت حول الذمة يف العهد

اململويك والفاطمي ،ولباس أهل الذمة وقوانني أهل الذمة ،ولكن يجب أن ننظر إىل ما كتبه اآلخرون عن وضع الذمة وخاصة الكتابات
أن أهل الذمة كانوا
اليهودية .ففي دراسة للمؤرخة اليهودية املرصية بيتيور" ابنة النيل" التي قامت بقص النصوص وقدمت كتابات تبني ّ

يعيشون يف جحيم .ومع ذلك علينا أن ننظر إىل الوضعية السيئة ألهل الذمة ،ففي املغرب كانوا يلبسون الشكلة لتمييزهم عن اآلخرين
وحذاء أسود وأبيض .ولذلك نحن يف حاجة إىل املجاالت املهملة .وأسوق ً
مثال آخر عىل ذلك ،فعندما بدأت حوادث املوصل بدأ الناس

أن األوروبيني يستطيعون حماية أقلياتهم ،ونحن يف سورية وتونس وغريها ظهرت لدينا
يتساءلون من هم األزيديون .ونجد يف املقابل ّ
وأما ما قيل عن دفع دية الذمي فعلينا أن نعلم أنها كانت وفق عقد لحمايته وليس للرتفيع من
مجتمعات متصارعة وإفرازات مدمرةّ .
تحول إىل عقد اجتماعي يف العالم اإلسالمي فيما بعد.
قيمته ،فهو عقد بني الذمي واإلمام ،ولكنه ّ

أن الحاجة إىل
أثمن املالحظات التي أثرت موضوعي .وأبدأ باألسئلة التي أثارها كوثراين .أعتقد ّ
إبراهيم القادري بوتشيشّ :

اهتماما
تصحيح تاريخنا تتطلب ذلك ،فالتاريخ إذا كتب بطريقة فوقية يميش عىل قدم واحدة ،فلماذا نجد يف الواليات املتحدة والهند
ً
موسعا بالدراسات الهامشية وتقارع الدراسات الفوقية؟ فلماذا نريد أن نعرف تاريخ اآلخر وال نعرف تاريخنا؟ ونحن نتفق عىل الوجوب،
ً
ونحن بصفتنا مؤرخني نقوم بمحاوالت فردية أو جماعية أو مخربية أحيا ًنا ولكنها ال تزال هزيلة .واحد من عرشة من طاليب أنجزوا
عربا القيام ببعض األعمال إىل حني تغيري
أبحاثًا اجتماعية واقتصادية متميزة ،وربما هذا عائد إىل اإلمكانات ،وهنا علينا بصفتنا مؤرخني ً
الذهنية السائدة وتحولها إىل مطلب جماعي وأسايسّ .أما بالنسبة إىل قضية تغيري ذهنية املؤرخ فهي يف الحقيقة أساسية ،وكذلك قضية

التحرر من الرقابة الذاتية واملؤسساتية "النظام القمعي" .فاملؤرخ ال يمكن أن يبوح بكل ما يريد ،وهي مسألة يف غاية الخطورة .والسؤال
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املهم بالنسبة إيل هو :هل يمكن للمؤرخ العريب أن يستغل مرحلة الربيع العريب؟ وهنا أقول نعم ،وأكشف عن مرشوعي الذي أريد البدء
فيه وهو مؤرخو الربيع العريب ،ونحن نجمع بعض املعلومات وذلك لكتابة ما يحصل ً
فعل.

تصورا عن تاريخ مرص االجتماعي ،وأنا وضعت العنوان لدراسة الذهنية يف عالقة الحاكم واملحكوم
إن هناك
نجالء مكاوي :قلت ّ
ً

بالتدين ،فالذهنية الشعبية عندي نوعان :القراءة الشعبية وأنواع السلوك االجتماعي الجمعيّ .أما بالنسبة إىل السؤال املتع ّلق بـ
وارتباطها
ّ

"التاريخ الطويل" ،فأنا وصلت إىل القرن العرشين ألنه قرن االنقطاعات .وأنا ال أتفق مع مقولة "الناس عىل دين ملوكهم" ،فالرباغماتية
وعالقاتها بالطبيعة وكذلك عائق الدين ووضعه سقفًا ضد التمرد ،لكيال يثور عىل الحاكم ،والجوانب السياسية واالجتماعية تعكس
وأما سؤال الدولة املرصية املركزية ،فهناك إجابتان؛ األوىل تمتد ملئتي عام ،وفيه
املقولة .فالتبعية للحكام فرضتها مصالحه الخاصةّ .

أن الشعب املرصي يثور بطبيعته ،وربما هذه فرضيات تساعدنا عىل إعادة كتابة
بقيت مرص فرتات طويلة تحت حكم مستبد ،والثانية ّ
تاريخ مرص من جديد.
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الجلسة الرابعة:
إشكالية الحداثة واالنتامء الوطني
تجارب عربية
(رئيس الجلسة :إبراهيم القادري بوتشيش)

القسم األول :املداخالت
إبراهيم القادري بوتشيش :نبدأ الجلسة الرابعة واألخرية من سلسلة هذه الجلسات املفيدة .وسيدور موضوع هذه الجلسة حول

إشكالية الحداثة واالنتماء الوطني من خالل تجارب عربية ،ويتدخل فيها ثالثة أساتذة أفاضل ،هم :سامر عكاش ،وفاطمة بنسليمان،
وعمار السمر.

سامر عكاش | Samer Akkach

(((

الحداثة املبكرة وإشكاالتها يف التأريخ العريب
بد من
أن املجتمعات العربية ال بد من أنها انتقلت يف مرحلة تاريخية معينة من حالها القديم إىل حالها الحديث ،فال ّ
إذا س ّلمنا ّ

أن التحوالت املجتمعية بمختلف تجلياتها ،السياسية واالجتماعية واالقتصادية
التساؤل عن كيفية حدوث هذا التغيري .وباعتبار ّ
بد من التساؤل عن بدايات تلك التحوالت الحداثية يف السياق العريب ،وعن مظاهرها وطرق
دائما تدريجية ،فال ّ
والفكرية ،هي ً

تحديدها وأساليب التعرف إليها .تقودنا هذه التساؤالت للبحث إن كانت هناك مرحلة حداثية مبكرة يف املجتمعات العربية يمكن رصد
بواكري التغريات املجتمعية فيها ،عىل غرار ما يعرف بفرتة "الحداثة املبكرة"  Early modernityيف التاريخ األورويب .فضمن أطر التأريخ

األوروبية ،هناك حقبة محددة تعرف بـ "الحداثة املبكرة" ترتاوح حدودها الزمنية بني نهايات القرن الخامس عرش ومنتصف القرن التاسع

ً
وأفكارا .وعىل الرغم من وجود بعض املعارضني
أحوال
عرش ()1850 - 1500؛ حقبة ظهرت فيها املالمح األوىل للتغريات الحداثية،
ً

ملفهوم الحداثة املبكرة واملنتقدين لحقيقتها التاريخية كمرحلة ذات خصائص مميزة يمكن إسقاطها عىل جميع الشعوب يف تاريخ العالم
1

مركز عمارة آسيا والرشق األوسط ،جامعة أديالد ،أسرتاليا.

Researcher and the Founding Director of theCenter for Middle Eastern and Asian Architecture at the University of Adelaide.
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ً
درس،
بحثيا
مجال
 ،World historyفقد أصبحت هذه الفرتة
تخصصيا له رواده ودراساته ومنشوراته ومجالته البحثية املتخصصةُ ،
وي ّ
ً
ً
بشكل أو بآخر ،يف معظم مدارس التاريخ الغربية(((.
تختلف تحديدات فرتة الحداثة املبكرة يف التاريخ األورويب ،ولكن أغلبيتها تتقاطع يف الفرتة الزمنية املمتدة من نهاية العصور

الوسطى وحتى عرص النهضة الصناعية .وتتضمن البدايات معالم تاريخية ،مثل ارتقاء عرص النهضة يف إيطاليا ،وظهور الطباعة

امليكانيكية باألحرف املتحركة ،وسقوط القسطنطينية بأيدي العثمانيني يف منتصف القرن الخامس عرش ،ورحلة كريستوف كولومبوس

 Christopher Columbusواكتشاف أمريكا ،ونهاية حروب استعادة األندلس يف نهاية القرن الخامس عرش ،وبداية حركة اإلصالح
الربوتستانتي التي تزامنت مع سيطرة العثمانيني عىل البالد العربية يف بداية القرن السادس عرش .أما النهايات فمعاملها تتضمن الثورة
الفرنسية وبداية الثورة الصناعية يف نهايات القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش .ال شك يف أن هذه الفرتة كانت حافلة

باألحداث املهمة التي قادت إىل تغيريات جذرية يف املسرية الحضارية اإلنسانية شملت العالم كله .ومن أهم تحوالت هذه الفرتة ،كان
انتشار الحروب الدينية التي تلت حركة اإلصالح الربوتستانتي ،وتراجع النظام اإلقطاعي ،وظهور الرأسمالية ،وظهور الدولة القومية،
وبروز الفضول العلمي وما رافقه من ثورة علمية ،وظهور العلوم الحديثة وحركة التنوير األورويب ،وما تالها من صعود الغرب كقوة عاملية،

أن ّ
جل أحداثها
وبداية االستعمار األورويب لألمريكيتني وجنوب رشق آسيا .إال أن أهم ما يميز تلك الحقبة من الناحية التأريخية هو ّ
ُ
تميزت رسديات فرتة الحداثة املبكرة بالرتكيز عىل الحراك األورويب الداخيل وتجاهل العالم
ّ
تخص التاريخ األورويب ،أو هكذا أ ّرخت ،لذا ّ
الخارجي ،ما أدى إىل ظهور نزعات املركزية األوروبية  Eurocentrismيف كتابة التاريخ ،وخاصة فيما يعرف بتاريخ العالم.
ما زالت هذه الفرتة الزمنية املهمة بمبادئها وطروحاتها ونظرياتها التأريخية غريبة عن مناهج التأريخ العريب لسببني رئيسني .األول،

هو استمرار الرتكيز يف التحقيب التاريخي العريب بشكل أسايس عىل هويات األرس الحاكمة (األموي ،العبايس ،الفاطمي ،األيويب،
السلجوقي ،اململويك ،العثماين)((( .الثاين ،هو االنفصال التأريخي يف رسديات التحوالت الحداثية بني الخط الزماين العريب والخط الزماين

الغريب؛ إذ درجت العادة عىل اعتبار الحملة الفرنسية عىل مرص ،التي جاءت بعد الثورة الفرنسية ،عىل أنها بدايات دخول الحداثة إىل العالم
أن نهاية فرتة الحداثة املبكرة يف الغرب تزامنت مع بدايات الحداثة يف العالم العريب ،وهذا أساس اإلزاحة التأريخية
العريب .وهذا يعني ّ

التي رسخت االعتقاد بأن العملية الحداثية يف العالم العريب جاءت متأخرة ثالثة قرون عن نظريتها الغربية ،ومن ثم فهي ليست سوى
بكرا لهم ،وإنما
تكرار وتقليد ملنجزات صانعيها األوروبيني .وباعتبار أن العرب استلموا منجزات الحداثة املبكرة جاهزة فال تاريخ
حداثيا ُم ً
ً

هناك كم كبري من األدبيات عن الحداثة املبكرة يف التاريخ األورويب ال يمكن اختزالها ببضعة كتب مختارة .وحول تاريخ الحداثة املبكرة بشكل عام ،انظر كتاب مريي
2
وايزنر-هانكس ،وهو أحد مراجع كامربيدج يف التاريخ األورويب ،والدراسة التقديمية للحداثة املبكرة لشمويل آيزنستاد وولفغانع شلشرت:

Merry Wiesner-Hanks, Early Modern Europe1450 - 1789 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013); Shmuel Eisenstadt and Wolfgang
Schluchter, "Introduction: Paths to Early Modernity: A Comparative Vie," Daedalus, vol. 127, no. 3 (Summer 1998), pp. 1 - 18.

عن إشكاالت مفهوم الحداثة املبكرة ،انظر دراسة جاك غولدستون النقدية:

Jack Goldstone, "The Problems of the 'Early Modern World'," Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 14, no. 3 (1998),
pp. 249 - 284.

يركز هذا األسلوب التقليدي يف التحقيب عىل التاريخ السيايس بالدرجة األوىل ،الذي ال يعكس مسارات التحوالت الفكرية واالقتصادية واالجتماعية ،والتي ال تتوافق
3
التغيات السياسية واألرس الحاكمة .كما يوجه هذا النهج يف التحقيب اهتمام املؤرخني إىل التواريخ املحلية ويتجاهل موقع الحضارة العربية يف
مساراتها عادة مع مسارات ّ
تعرف الحقب التاريخية ،فإن التحقيب بحد ذاته إشكايل .والحداثة املبكرة كحقبة تاريخية بارزة ال تخلو من
تاريخ العالم .ومهما كانت واضحة الحدود والتوصيفات التي ّ
إشكاالت التحقيب .وصحيح أن التحقيب ينطوي عىل مشاكل نظرية ومنهجية كثرية ،ألن معايري التاريخ السيايس للتحقيب ً
مثل ،تختلف عن معايري التاريخ الثقايف ،أو
التغيات املستمرة يف الحياة االجتماعية يف مسرية التطور اإلنساين عرب التاريخ .ففي التاريخ اإلسالمي ،عىل سبيل
التاريخ الفكري ،ولكن ،باملقابل ،عدم التحقيب يتجاهل ّ
املثال ،نرى أن التمييز بني الحقب األموية والعباسية والفاطمية واأليوبية يستند إىل التغيري بالساللة الحاكمة ،فهو تغيري سيايس بالدرجة األوىل ،يتلوه تغيري ثقايف وفكري،
ولكن عىل وترية مختلفة عن وترية التغيري السيايس .هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإنه من املمكن أن يحدث تغيري فكري وثقايف ضمن استمرارية حقبة معينة موحدة
كالتغيات الكبرية التي حصلت يف الحقبة العثمانية عىل امتداد أربعة قرون.
سياسيا،
ّ
ً
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تحديات الحداثة وتاريخ للتأقلم مع أفكارها وأحوالها .هكذا ّأرخ األوروبيون للحداثة العربية وكتبوا رواياتهم التأريخية
تاريخ ملواجهة ّ
عن العالم العريب ،وهكذا نقلت الرسديات العربية ،بما يف ذلك خطابات حركة النهضة أو اليقظة العربية ،رواية ظهور الحداثة العربية يف

كرس هذا التصور صورة العرب
القرن التاسع عرشّ .
رسخت هذه الرواية الفصل واالنزياح التأريخي يف السياقني العريب واألورويب ،كما ّ

بأنهم ليسوا من ص ّناع الحداثة ،باعتبار أن ال حداثة مبكرة لهم ،وإنما من متقبليها ومستخدميها ومستهلكيها ،وحتى من رافضيها
كونها غريبة عن تاريخهم(((.

عىل الرغم من إشكاليات هذا الطرح ،فقد تقبله املؤرخون العرب ،وصاغوا خطاباتهم التأريخية ضمنه ،دون ٍ
تحد ُيذكر لالفرتاضات

التي ينطوي عليها ،أو إلطاره النظري ،أو ملبادئة املنهجية .فمعظم رسديات الحداثة العربية كتبت من هذا املنظور التأريخي .وليس لدينا
اليوم تاريخ لفرتة حداثية مبكرة عربية ،وال تأريخ لفرتة الحداثة املبكرة األوروبية من املنظور العريب((( .وهذا يعني غياب املنظور التأريخي
العريب لظهور العلوم الحديثة والثورة العلمية وحركة التنوير ،وكذلك للتغريات التجارية واالقتصادية التي رافقت تغيري أساليب اإلنتاج
ثم غياب املنظور التأريخي العريب لفكرة صعود الغرب املحورية يف تاريخ العالم الحديث ،والتي قادت
وظهور النظام الرأسمايل ،ومن ّ

تلقائيا إىل فكرة انحطاط الرشق.
ً

ُيربز هذا التقصري مشكلة تحديد املوقع العريب يف تاريخ العالم ،والذي يتطلب خروج العرب من عزلتهم يف تواريخهم املحلية

موقعا داخل هذا التاريخ ،وليس خارجه .فإذا نظرنا إىل التاريخ العريب من منظور تاريخ العالم وتحقيباته الزمانية،
الخاصة ليك يحتلوا
ً

تحديات وإشكاالت عدة ،يتمحور أهمها حول إن كانت هناك حداثة مبكرة يف تاريخ التطور الحضاري
فإن مناهج التأريخ العربية تواجه ّ
العريب((( .وملا كانت فرتة الحداثة املبكرة تتقاطع مع الفرتة العثمانية يف البالد العربية ،فهل يمكن النظر إىل التاريخ العريب  -العثماين عىل

أنه فرتة حداثة مبكرة؟ وماذا يعني تأريخ الفرتة العثمانية ضمن اإلطار النظري للحداثة املبكرة؟ وكيف تربز معالم تلك الفرتة إذا اعتربت
غالبا ما توصف بأنها فرتة تراجع علمي وانحطاط حضاري (من املنظور العريب
من منظور الحداثة املبكرة؟ وملا كانت الفرتة العثمانية ً

عىل األقل) ،فكيف يمكن حل تناقض هذا التوصيف السلبي مع مقتضيات الحداثة املبكرة اإليجابية؟ وإذا اعتربنا أن هناك تجربة
وفكريا مع التجربة األوروبية؟ وإذا كانت تتطابق معها ،فما هي املساهمات العربية
زمانيا
ً
حداثية مبكرة عربية  -عثمانية ،فهل تتطابق ً

والعثمانية ،وإذا كانت ال تتطابق معها ،فما هي معاملها الخاصة بها؟

ضم مجموعة من الدراسات عن التاريخ العثماين،
يف كتاب عثمانيو الحداثة املبكرة  The Early Modern Ottomansالذي ّ

طرح املحرران فريجينيا أكسان ودانيال غوفمان  Virginia Aksan and Daniel Geoffmanمفهوم الحداثة املبكرة يف السياق العثماين،
4

انظر ،عىل سبيل املثال ،دراسات برنارد لويس الواسعة االنتشار والتأثري ،والتي تحظى بقبول كبري يف الغرب:

Bernard Lewis, Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East (Chicago: Open Court 1993, 2001, 2003); Bernard Lewis, What
Went Wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East (New York: harper Perennial, 2002); Bernard Lewis, The Crises of
Islam: Holly War and Unholy Terror (New York: Random House, 2004).

طبعا عن ترجمة الرسديات األوروبية املكتوبة من املنظور األورويب إىل العربية.
5
كتابة تاريخ هذه املرحلة من املنظور العريب يختلف ً
دائما تساؤل إن كان هذا االعتماد سيغيب الصفات الجوهرية األساسية لتلك الحقبة .بمعنى آخر ،إذا اعتربنا أن هناك
يربز
معينة،
لحقبة
معني
توصيف
اعتماد
عند
6
ً
صفات جوهرية موضوعية وأساسية لتلك الحقبة خارجة عن تصوراتنا لها ،فال بد من أن يكون هناك تباين ما بني الصورة املرسومة أو املقروءة والواقع التاريخي بحد ذاته،
إذ ال مدخل لنا إليه إال من خالل الوثائق واألدلة التاريخية التي بني أيدينا .أما إذا اعتربنا أنه ليس هناك واقع تاريخي موضوعي خارج عن تصوراتنا التاريخية لهذا الواقع،
دائما كشف لجوانب وإغالق لجوانب أخرى ،كما يف تشبيه
عندها تبدو تصوراتنا أنها تمثل الحقيقة التاريخية من منظور ّ
مغيب ،وإنما هناك ً
معي ،وأنه ليس هناك واقع أصيل ّ
الرؤية واملنظور .فإن النظر من زاوية معينة يختلف عن النظر من زوايا أخرى ،وحتى إنه قد يعوق النظر من زوايا أخرى ،وما ينكشف من زاوية ما ،قد ينحجب من زوايا أخرى.
فقراءة الواقع التاريخي مرتبط بزاوية الرؤية ،التي هي اإلطار النظري الذي يتم النظر من خالله .فإذا اعتمدنا املنظور التقليدي الذي يرى أن القرن الثامن عرش عرص انحطاط
ً
وتطورا يتعارض مع فكرة االنحطاط .وهذا ما أعاق الكثري
وفكريا
اجتماعيا
حراكا
يف العالم العريب والعثماين ،فال مجال لنا للبحث عن تحوالت الحداثة املبكرة ،التي تفرتض
ً
ً
ً
من الدراسات عن تقيص معالم الواقع التاريخي خارج اإلطار التقليدي الرسمي املقبول.
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العدد 4

متـوز  /يوليـو 2016

أن
وناقشا تداعيات إسقاطها عىل التاريخ العثماين((( .نظر املحققان يف املقدمة يف إشكاالت التحديد الزمني لفرتة الحداثة املبكرة ،واعتربا ّ
الفرتة الزمنية املمتدة بني عامي  1453و ،1839عىل أنها فرتة "الحداثة املبكرة" العثمانية ،أي من عام فتح إسطنبول وهزيمة البيزنطيني،

عندما بدأ العثمانيون بالنظر إىل أنفسهم عىل أنهم قوة مسيطرة يف العالم ،وحتى عرص التنظيمات ،عندما بدأ العثمانيون بشكل واع
ً
التمدن الجديد الذي ظهر يف
مبدئيا لقراءة التحوالت الثقافية نحو
مقبول
نظريا
إطارا
ّ
ً
بتقليد أو محاكاة العالم الغريب .يقدم هذا الطرح ً
ً

بدايات القرن التاسع عرش ،وذلك عىل الرغم من اإلشكاالت النظرية واملنهجية العديدة التي ينطوي عليها .ويكمن اإلشكال األسايس

يف كيفية التمييز يف أسلوب التفاعل بني العثمانيني واألوروبيني يف مرحلتني ،مرحلة قبل عرص التنظيمات ،واملرحلة التي تلتها ،وإن

كان الحديث عن حداثة واحدة عاملية متشابكة ،ساهمت يف صناعتها جميع الحضارات ،أم حداثات مستقلة ومتوازية يف حراكاتها
وتطوراتها((( .وإذا كان الحديث عن حداثة واحدة ،فما مدى مساهمة العثمانيني بأحداث الثورة العلمية والتنوير والتغريات االقتصادية
العاملية؟ ال شك يف أن العثمانيني كانوا يف أفضل وأقوى حاالتهم يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،كما كانوا عىل تماس وتفاعل
ضمنيا عىل األقل ،أن العثمانيني يف فرتة ما قبل التنظيمات ،أي فرتة
دائم مع جريانهم األوروبيني .لذا َيفرتض هذا التحديد الزماين،
ً

الحداثة املبكرة ،كانوا يعيشون ضمن فضاء اجتماعي وفكري وديني خاص بهم ،ومستقل إىل حد ما عن الهيمنة األوروبية الثقافية،
ثم ُيفرتض أن الحراك
وهذا ما يميزه عن عرص التنظيمات عندما بدؤوا باالنضواء
تدريجيا تحت الهيمنة الثقافية والعلمية األوروبية .ومن ّ
ً

مدفوعا بالتجاذبات والتطورات الداخلية ،والتفاعالت الفكرية واالجتماعية
االجتماعي والفكري يف املجتمعات العثمانية آنذاك كان
ً

العثمانية ،كون املجتمع العثماين هو مركز اإلشعاع الفكري والعلمي ومركز القوة يف العالم حتى نهايات القرن السابع عرش .فما هي معالم
الحراك الحدايث العثماين املبكر؟ وهذا التمييز بني الحالتني إشكايل من جهة تحديد طبيعة الحراك االجتماعي وهدفه يف املرحلتني .فهل

كان حراك املجتمع العثماين قبل التنظيمات عىل مسار مغاير أم موافق لحراك املجتمع األورويب؟ فإن كان موافقًا ،فإىل أي حد ساهم
مغايرا ،فما هي طبيعته ومعامله
العثمانيون يف صناعة الحداثة املبكرة؟ وما الذي يميز هذا الحراك عن حراك ما بعد التنظيمات؟ وإن كان
ً

وهدفه؟((( ال يناقش املحرران أكسان وغوفمان هذه اإلشكاالت النظرية كما أنهما ال يعالجان املشاكل املنهجية التي ينطوي عليها
إسقاط مفهوم الحداثة املبكرة عىل الفرتة العثمانية(.((1

7
Virginia Aksan and Daniel Geoffman (eds.), The Early Modern Ottomans: Remapping the Empire (Cambridge: Cambridge University
Press, 2007).

"الحداثة املبكرة" مفهوم تيليولوجي  ،Teleologicalأي محدد مسبقًا بالغاية التأريخية التي يرتكز عليها ،أي الحداثة اآلتية بعده .فاملفاهيم املتمحورة حول
8
"الحداثة" مثل "ما قبل الحداثة" أو "الحداثة املبكرة" ،أو "ما بعد الحداثة" ،محددة مسبقًا بما هو متعارف عليه بأنه "الحداثة" ،محور التوصيف .وهذا صحيح وحتمي يف
كل التسميات التي تنطوي عىل تحديدات محمولة عىل مفهوم "الحداثة".
9

هناك عدد متزايد من الدراسات التي بدأت بالنظر إىل الفرتة العثمانية عىل أنها فرتة حداثة مبكرة ،انظر عىل سبيل املثال الدراسات التالية:

Onur Yildirim, "Ottoman Guilds in the Early Modern Era," International Review Social History, vol. 53 (2008), pp. 73 - 93; James Grehan,
""Smoking and 'Early Modern' Sociability: The Great Tobacco Debate in the Ottoman Middle East (Seventeenth to Eighteenth Centuries),
American Historical Review, vol. 111, no. 5 (2006), pp. 1352 - 1377; Baki Tezcan, "Lost in Historiography: An Essay on the Reasons for the
Absence of a Limited Government in the Early Modern Ottoman Empire," Middle East Studies, vol. 45, no. 3 (2009), pp. 477 - 505; Shirine
Hamadeh, "Ottoman Expressions of Early Modernity and the 'Inevitable' Question of Westernization," Journal of the Society of Architectural
Historians, vol. 63, no. 1 (2004), pp. 32 - 51.

 10ال شك يف أن مفهوم "الحداثة املبكرة" ،كحقبة تاريخية مميزة يف تاريخ العالم ،هو بحد ذاته إشكايل من ٍ
التغيات
نواح عدة :من ناحية الحدود الزمانية ،وطبيعة
ّ
إشكاليا أكرث عند إسقاطه عىل التاريخ العثماين  -العريب بسبب
تميزه ،وتفاصيل السياق التاريخي والفكري املصاحب له .ويصبح
ً
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي ّ
التأخر الزماين لظهور بدايات الحداثة عند العرب والعثمانيني بحسب التاريخ الرسمي الشائع .فإذا اعتمدنا صفة الحداثة املبكرة ،عىل أنها الصفة األساسية للحقبة التاريخية
العثمانية ً
تلقائيا هدف العملية التأريخية بأنها تتمحور حول البحث عن جذور تلك الحداثة" يف التاريخ العثماين ،بحسب فهمنا وتعريفنا للحداثة .وهذا طرح
مثل ،فهذا يحدد
ً
فعليا .كما أن مفهوم
إشكايل يثري التساؤل عن االفرتاضات املسبقة التي يتم البحث عنها والتأريخ لها ،وإن كانت متخيلة ومسقطة عىل السياق العثماين ،أم أنها موجودة ً
ومكانيا ،ومقتضيات التوصيف التاريخي .فصفة الحداثة املبكرة ً
مثل
زمانيا
ً
"الحداثة املبكرة" ينطوي عىل العديد من اإلشكاالت التي تخص طرق تحديد الحقبة التاريخية ً
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ندوة أسطور

ندوة أسطور :إشكاليات البحث يف التاريخ العريب

معرف بشكل مسبق بمعالم الفرتة الالحقة ،أي الحداثة ،فإننا
باعتبار أن مفهوم "الحداثة املبكرة" تيليولوجي  ،Teleologicalأي ّ

نجد أنفسنا مجربين عىل فهم وتعريف "الحداثة املبكرة" من خالل إسقاط اسرتجاعي ملفهوم "الحداثة" عىل الفرتات السابقة .يمكن

"التمدن الجديد" يف
تربير هذا اإلسقاط االسرتجاعي يف السياق العثماين عىل أساس تالقي املسريتني األوروبية والعثمانية يف محطة
ّ
القرن التاسع عرش .السؤال املنهجي هنا :هل يسمح لنا هذا التالقي بقراءة اسرتجاعية للتحوالت املجتمعية السابقة للقرن التاسع عرش

ضمن إطار الحداثة املرصودة يف القرن التاسع عرش؟ حاولنا يف كتابنا األخري ،يوميات شامية :قراءة يف التاريخ الثقايف ملدينة دمشق

يف القرن الثامن عرش( ،((1تقديم إجابة إيجابية عن هذا السؤال ،من خالل رصد جملة من التغريات يف األحوال املعيشة يف مدينة
تحديا
دمشق (كان لها صدى يف كل من القاهرة وحلب وإسطنبول)؛ وهي تحوالت بدت غريبة ومتطرفة وشاذة يف تلك الفرتة ،وشكلت
ً
ونظرا لغرابتها
ودينيا ،قبل أن تصبح من األمور العادية املألوفة يف سياق الحياة اليومية يف القرن التاسع عرش.
اجتماعيا
للمألوف واملقبول
ً
ً
ً

وقت ظهورها اعتربنا أنها تمثل معالم مرحلة مبكرة للحداثة يف السياق العريب  -العثماين ،كما يقول املثل الشامي "أول الرقص حنجلة".
وتمثلت معالم الحداثة املبكرة املرصودة يف الحوارض العربية  -العثمانية بمظاهر االنفتاح االجتماعي يف الفضاء العام للمدينة ،وتجلياته

مدنية جديدة ذات طبيعة دنيوية ،كظهور املقاهي واملالهي ،وانتشار رشب القهوة والتدخني ،وممارسات
بأحوال وممارسات اجتماعية ّ
الرتفيه يف املتنزهات ويف األماكن العامة ،والحضور البارز والجريء للمرأة يف الفضاءات العامة ،واالختالط الجنيس والطبقي .واعتربنا
مسموعا إىل يومنا هذا ،أنه دليل عىل غرابتها وقت ظهورها
رشعية هذه األحوال واملمارسات ،والذي مازال صداه
الجدل الفقهي حول
ً
ّ

وتحديها للتقليدي املألوف(.((1
ّ

اإلشكال األسايس الذي يواجه هذا الطرح ،كما يواجه أية محاولة للتأسيس ملرحلة حداثة مبكرة عربية أو عثمانية هو غياب الوعي

تعب عن حالة الوعي الحدايث والتحوالت املالزمة
الفكري لحالة حداثية مختلفة عن القديم والتعبري عنها
ً
فكريا .فليس لدينا نصوص ّ

لها حتى نهايات القرن الثامن عرش وبدايات القرن التاسع عرش .وملعالجة هذا اإلشكال ،حاولت يف يوميات شامية طرح تساؤل عن

أسباب التحوالت الحداثية ،هل هي األحوال أم األفكار؟ أي هل األحوال االجتماعية املعيشة ومتطلباتها هي التي تخلق الرغبة،

تقيم الحالة املعيشة ً
أول ،ثم تطرح الحاجة
وتدفع باألفراد واملجتمعات لطلب التغيري؟ أم أن األفكار والتصورات الجديدة هي التي ّ
االجتماعية املنشودة من خالل اعتقاد فكري يخلق الرغبة يف التغيري؟ من الصعب اإلجابة عن هذا التساؤل بشكل قطعي بسبب التفاعل
املتواصل بني الحال والفكر؛ تواصل يصعب فيه عزل أحد الطرفني عن اآلخر ،حتى لو بدت األسبقية ألحد الطرفني يف مختلف الحاالت

تجاريا من الطلب
التاريخية .فعىل سبيل املثال ،عندما خطر لبعض الدمشقيني يف النصف األول من القرن السادس عرش االستفادة
ً

املتزايد عىل رشب القهوة لدى ظهورها كمرشوب اجتماعي ،وقاموا ببيع القهوة للجمهور يف مكان عام استقطب العامة خارج خصوصية
جوهريا يف البنية االجتماعية والعمرانية
تغيريا
املنزل ،لم يخطر لهم آنذاك بأنهم مقدمون عىل خلق مؤسسة اجتماعية جديدة ستحدث
ً
ً
للمدينة التقليدية ،وستؤسس فيما بعد لفعالية اجتماعية محورية يف الفضاء العمراين الجديد للمدينة الحديثة ،باإلضافة لتحفيز مجموعة

من املمارسات االجتماعية الدنيوية الجديدة املرافقة لها .هؤالء الدمشقيون كانوا مدفوعني برغبة مادية وخربة تجارية من حالة اجتماعية
معيشة ،وليس بمرشوع فكري للتغيري ،ولكن مبادرتهم ما لبثت أن حازت شعبية واسعة ،وأخذت أبعا ًدا فكرية وثقافية ودينية .واليوم

مناقضة لصفتي الرتاجع واالنحطاط ،كما ذكرنا ،كما أنها مغايرة للهوية العثمانية التي ال تنطوي عىل تحديدات تتعلق بالحداثة .وملا كان هذا التحديد والتوصيف يحدد األفق
النظري للقراءات التاريخية ألحداث تلك الحقبة ،فإن تأريخ الفرتة العثمانية من وجهة نظر الحداثة املبكرة يطرح العديد من اإلشكاالت النظرية واملنهجية.
11

سامر عكاش ،يوميات شامية :قراءة يف التاريخ الثقايف ملدينة دمشق يف القرن الثامن عرش (بريوت :بيسان.)2015 ،

 12رصد ستيفان ويرب  Stefan Weberيف دراسة طويلة ومفصلة جوانب من التحوالت العمرانية ضمن إطار الحداثة العثمانية يف القرن التاسع عرش وبدايات القرن
العرشين .وتدفعنا دارسته للتساؤل عن بدايات تلك التحوالت الحداثة؛ هل انحرصت يف القرن التاسع عرش أم امتدت جذورها للقرن الثامن عرش؟

Stefan Weber, Damascus: Ottoman Modernity and Urban Transformation 1808 - 1918, 2 volumes (Damascus: Danish Institute, 2009).
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أساسيا يف النسيج العمراين املألوف للمدينة الحديثة ،ال يخطر عىل بال أحد عند الجلوس يف املقاهي لرشب
عنرصا
بعد أن أصبح املقهى
ً
ً

القهوة ،أن لهذه الحالة االجتماعية الطبيعية واملألوفة تاريخ طويل وحافل ،ورصاع ديني  -اجتماعي عريض وعنيف ،كما ال يخطر لهم
مرارة املعاناة االجتماعية التي صاحبت تطور هذه الظاهرة الجديدة يف املدن العربية والعثمانية عىل مدى ثالثة قرون من الزمان ،قبل أن
يتقبلها املجتمع  -الغريب أكرث من العريب  -كممارسة اجتماعية مألوفة ومطلوبة ،ويخصص عنرص عمراين أسايس لها يف املدينة(.((1

ال شك يف أن التغريات يف األحوال املعيشة ،وما الزمها من مظاهر االنفتاح االجتماعي ،ال تمثل سوى جانب من جوانب

التمدن الجديد ،املتشعبة .والتصور العام للحداثة يتمحور عادة حول التحوالت التي تخص تطور التصنيع التقني
الحداثة ،أو
ّ

والتحض ( Urbanismبمعنى االنتقال من الريف إىل املدينة) ،والعلمانية  ،Secularismوالعقالنية Rationalism
،Industrialism
ّ

محوريا .ويرى العديد من الباحثني أن
والفردية  .((1(Individualismويبقى دور الوعي الحدايث لهذه العوامل والتفاعل الفكري معها
ً
ظهور مفهوم "الدولة القومية" باملقارنة مع دولة املدينة ،أي ظهور التنظيم السيايس واالجتماعي القائم عىل االنتماء الوطني القومي
عوضا عن االنتماء القبيل أو املديني ،هو من أهم معالم التحوالت الحداثية .وكذلك ظهور النزعات الفردية يف تحديد الهوية ،مقارنة مع
ً

الرتكيز عىل الهوية الجماعية سابقًا .ويعترب أكسان وغوفمان ،يف كتابهما السابق ذكره ،أن دولة القومية والفردية هما اللذان يحددان
الحداثة وتحوالتها ،وهاتان الصفتان مرتبطتان بالتجربة الغربية لظهور الحداثة ،كما أنهما مرتبطتان بمفهوم اإلمربيالية الغربية ،ولذا

فإن الدراسات التي تسعى لتأطري منظورها ضمن الحداثة املبكرة ،أو ما قبل الحداثة ،محكوم عليها سلفًا بالتوجه والتحرك ضمن
سلبيا من املنظور الذي يرى تجربة الحداثة
التعريفات املفروضة واملستقاة من التجربة الغربية .وهذا صحيح وحتمي إىل حد كبري ،ويبدو ً

تقيم
املبكرة يف أوروبا مستقلة ومعزولة عن العالم العثماين  -العريب ،ويتصور أن التجربة العربية ال حداثة مبكرة لها ،ومن ّ
ثم يجب أن ّ
عىل مقاييس ومعايري داخلية خاصة بها فقط(.((1

ً
ارتباطا وثيقًا بتاريخ التنوير األورويب ،وأن التنوير األورويب هو الرحم الذي ظهرت فيه
أن تاريخ الحداثة املبكرة ارتبط
باعتبار ّ

الحداثة ،وأن ال حداثة بمفهومها املتداول واملعيش اليوم من دون تجربة التنوير األورويب ،فإن تلك االستقاللية املنشودة عن املعايري
 13عن تاريخ ظهور القهوة وإشكاالتها االجتماعية والدينية يف العالم اإلسالمي ،انظر :عبد القادر الجزيري ،عمدة الصفوة يف حل القهوة (أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للثقافة
والرتاث .)2007 ،للمزيد عن دور القهوة كمرشوب اجتماعي يف تغيري أحوال املدينة ،انظر:

Ralph Hattox, Coffee and Coffee Houses: The Origins of a Social Beverage in the Near East (Seattle: University of Washington Press, 3rd
edition, 1996 [1985]); Markman Ellis, The Coffeehouse: A Cultural History (London: Weidenfeld and Nicolson, 2004); Encyclopedia of Islam 2,
"Kahwa;" Jean-Paul Pascual, "Café et Cafés à Damas: Contribution à la chronologie de leur Diffusion au XVième Siècle," Berytus Archeological
Studies, vol. 42 (1995 - 96), pp. 141 - 56; Ali Ҫaksu, "Janissary Coffee Houses in Late Eighteenth-Century Istanbul," and Alan Mikhail, "The
Heart's Desire: Gender, Urban Space and the Ottoman Coffee House," in Dana Sajdi (ed.), Ottoman Tulips, Ottoman Coffee: Leisure and
Lifestyle in the Eighteenth Century (London and New York: Tauris Academic Studies, 2007); and Nelly Hanna, "Coffee and Merchants in Cairo
1580 - 1630," in Michel Tuchscherer (ed.), Le commerce du café avant l'ère des plantations coloniales (Cairo: Institut Farnçais d'Archéologie
Oreintale, 2001), pp. 91 - 101.

 14ترتكز هذه املعايري عىل التحوالت يف األفكار واألحوال يف فرتة التنوير األورويب والتي تبلورت فيما بعد بأشكال من الحداثة يف القرن التاسع عرش .لالطالع عىل مسح
عريض لتحوالت التنوير والتأسيس للحداثة ،انظر:

Paul Hayland et al., The Enlightenment: A sourcebook and Reader (London and New York: Routledge, 2003); and Martin Fitzpatrick et al., The
Enlightenment World (London and New York: Routledge, 2007).

 15ال بد من اإلشارة هنا إىل الحساسية العالية لدى بعض الباحثني املعارصين تجاه استعماالت مصطلح "حديث" ومشتقاته ،باعتبار ارتباطه بالغرب .وهذه الحساسية
املفرطة أحيانًا لدى بعض الباحثني تعقّد األمور ،إذ تفرتض أن املفاهيم واألفكار يمكن حرصها بمنشأ جغرايف وفكري وسيايس ،وتحديد هويتها التاريخية بحسب هذا الحرص
ومشوها للواقع التاريخي .ويمكن تربير
إشكاليا
دائما يف استخدامات املصطلح ،مما يجعل إسقاطه أو استعماله يف سياقات مختلفة عن املنشأ
ً
واالرتباط .فهوية املنشأ حارضة ً
ً
مكبلة عند االستغراق يف الحرص ،واالفرتاض أن لكل شعب أو حضارة خصوصية يمكن تحديدها استنا ًدا إىل منظومة شفافة من
هذه الحساسية إىل حد ما ،إال أنها تصبح ّ
دائما .هذا املنظور األصويل مغاير للمنظور الذي يركز عىل التشابك الحضاري والتاريخ املشرتك للمجتمعات اإلنسانية الذي اعتمدناه
القيم واملبادئ ،التي يجب املحافظة عليها ً
يف هذه الدراسة .كما تجدر اإلشارة هنا إىل حساسية مقابلة عند بعض املسترشقني نابعة من نزعة استعالئية.
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الخارجية تقيص العرب عن أي دور فعال يف تاريخ التنوير األورويب ،وتضعهم أمام أصعب تحد فكري لتأريخ حداثتهم املبكرة ،إن كانت

جذريا بطرح األمور التاليةً :
أول ،مواجهة
تغيريا
طبعا .لقد ساهمت تجربة التنوير يف تغيري املجتمع اإلنساين
ً
ً
لديهم رغبة يف تأريخها ً
السلطة الدينية ورفض احتكارها للحقيقة ،وإبعاد تأثريها يف إدارة الدولة ،وتأسيس مفهوم العدالة االجتماعية ،ليس عىل مبادئ الرشع

اإللهي ،وإنما عىل القوانني الوضعية ،التي كرست الحقوق الطبيعية للفرد واملساواة أمام القانون ،وأسقطت الحقوق املكتسبة بالوالدة،

ّ
وثانيا ،الرتكيز عىل قدرة العقل اإلنساين وإنجازات
وسطحت الرتاتبية الطبقية وهرمية املجتمع ،لتحقيق ما يسمى بـ "الديمقراطية".
ً
العلوم الحديثة ،وعىل دنيوية التجربة اإلنسانية ،إذ أصبح اإلنسان املرجع األول واألخري يف تحسني مستوى املعيشة وتحصيل السعادة
اإلنسانية .وثال ًثا ،توسيع مجال الحريات الشخصية والعامة ،بما يف ذلك تحرير املرأة ومساواتها بالرجل ،وظهور الفضاء العام كساحة

فعالة ملناقشة وحسم األمور االجتماعية والدينية والسياسية والتي تخص الفرد واملجتمع( .((1بالنظر إىل هذه التحوالت املهمة ،فإن
التحدي الذي تطرحه حركة التنوير ،باعتبارها تجل من تجليات الحداثة املبكرة ،هو تحديد املوقع الذي يشغله ،أو يجب أن يشغله،
العرب يف ذلك الحراك التنويري.
هامشيا؛ موقع املتفرج واملعقب ،وما دام موقعهم كذلك فلن يكون لهم حداثة
كان موقع العرب من الحراك التنويري  -ومازال -
ً

ثم لن يكونوا من صناع الحداثة وإنما من مستهلكيها .ولتغيري مواقفهم ،عليهم إما إعادة
مبكرة ضمن األطر التأريخية املعتمدة ،ومن ّ
فعال لهم يف تلك الحقبة
النظر يف األطر واملناهج والتحقيبات التأريخية املعتمدة لتقديم روايات جديدة مقنعة ،قادرة عىل حفظ مكان ّ

املهمة من تاريخ العالم ،وإما السعي إلبراز مشاركتهم يف صناعة التنوير ،بأسلوب أو آخر ،ضمن إطار ما يسمى "الحداثة املتشابكة"
يف محاولة إلعادة تمركزهم بشكل يمنحهم القدرة عىل اقتناء التحوالت الحداثية كجزء عضوي من تاريخهم املحيل  -العاملي .أنا أميل
إىل االتجاه الثاين ،وهذا ما سعيت ملناقشته يف كتاب يوميات شامية ،من خالل بيان مظاهر التطورات املجتمعية العثمانية املحلية
التمدن الجديد يف
يخص
املشابهة للتطورات املجتمعية األوروبية إىل حد ما .وهذا يربر اللقاء الثقايف والفكري األورويب  -العثماين فيما
ّ
ّ
بداية القرن التاسع عرش .ويعكس هذا العرض اقتناعنا الشخيص بأن التوجه الناجع اليوم للتعامل مع مفهوم الحداثة املبكرة ،يتطلب

التحول من البحث عن استقاللية فكرية وخصوصية ثقافية متوهمة ال واقع تاريخي لها ،والعمل عىل التشكيك بالروايات الغربية
ثم عن األصول املتشابكة لصناعة الحداثة املبكرة .فإذا اسقطنا مبدأ
التي تعترب التنوير األورويب تجربة غربية خالصة ونقية ،والبحث من ّ
فإن تبني مفكري اليقظة العربية
االنفصال التأريخي ورصدنا التغيريات املجتمعية العربية بشكل متزامن مع تلك التي ظهرت يف أوروباّ ،
عاما هدفها تعزيز دور اإلنسان يف مجتمع تحكمه أسس العدالة والرفاهية والسالم والعيش
نتاجا
أفكار التنوير األورويب ،كونها ً
إنسانيا ً
ً

غريبا عن التطور الحضاري
يوما
املشرتك ،يصبح
استمرارا لتاريخ حدايث مبكر مشرتك ساهم العرب والعثمانيون بصناعته ،ولم يكن ً
ً
ً
للشعوب العربية واإلسالمية.

16

للمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط ،انظر.Hayland et al :
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فاطمة بنسليامن | Fatima Bensulieman

(((

نحو تجديد مقاربة مسألة الجنسية يف تونس
يف أواخر العهد العثامين
اتسعت اليوم مجاالت البحث التاريخي ،ولم يعد هناك تفضيل ملوضوعات عىل حساب أخرى مثلما كان الشأن حتى بداية

السبعينيات من القرن املايض ،ملّا كانت مدرسة الحوليات مهيمنة ،وعندما استبعدت آنذاك املسائل ذات الطابع السيايس أو املتعلقة

أساسا باملقاربات التي يعتمدها الباحث ،وبالتساؤل الذي ّ
يمكنه من تجديد اإلشكاليات،
باألفراد ساسة كانوا أم ال .فاملسألة باتت متعلقة
ً

ويكيف تعاطيه مع املصادر املتاحة ومع خطاب الفاعلني الذي تتضمنه ...إلخ .فمسألة الجنسية ً
مثل عبارة عن زاوية معتمة ،إذ لم تفرد لها
ّ
فغالبا ما يحدث ذلك بصفة هامشية وبالتحديد من داخل حقل الدراسات
تم
ّ
اإلستغرافيا التونسية دراسات مستقلة ،وإذا ما ّ
التطرق إليها ً

املتعلقة بحركة التحرر الوطني .وهو وضع ترتب ً
أول عىل توزيع االختصاصات يف تدريس التاريخ يف الجامعة مع ما تضمنه من تحقيبات
كان لها دور الحواجز الفاصلة بينها ،مؤدية ً
مثل بالنسبة إىل الفرتة املعارصة إىل تركز البحوث حول التدخل االستعماري وردات الفعل
وثانيا كان
تراع ،يف نشأته ،مجمل
التي أدت إىل نمو حركة التحرر الوطني وإىل بروز كيان وطني تونيس لم َ
ّ
التحوالت السابقة لالستعمارً .
للظرفية التاريخية التي عقبت خروج االستعمار املتميزة ببناء الدولة الوطنية وانتشار أيديولوجيا التنمية دور مهم يف هذا التعتيم ،إذ ُع ّدت
ً
بأن التاريخي االجتماعي استبعد من أفقه ،لزمن طويل ،ال فقط
وبديهيا.
حاصل
أمرا
مسألة الجنسية التونسية
وأخريا لنذكر ً
أيضا ّ
ً
ضمنيا ً
ً
ً

أيضا القانون الذي ُع ّد مجرد شكل أو غالف ملوضوع أكرث عمقًا وهو االجتماعي.
املسائل ذات الطابع السيايس ،بل ً

طرح السياسيون والحقوقيون الفرنسيون مسألة الجنسية للدرس ،بعد  ،1881أي تاريخ انتصاب الحماية الفرنسية عىل البالد،

وارتبطت املسألة بوضعية "املحميني" وبوضع املهاجرين من سكان اإليالة التونسية يف الخارج .وكان هاجس السلط الفرنسية هو اآليت:
ما هي الوضعية الحقوقية التي ينضوي تحتها أولئك املهاجرون؟ أي ما هي الحقوق التي يمكنهم التمتع بها يف مواطن هجراتهم؟

طغت املشكالت اآلنية املتعلقة بالقضاء والسياسة عىل تلك الدراسات ،ولم تنل مواقف الفاعلني وال الجوانب التاريخية حظها من

أيضا ،من
االهتمام .ويف هذا السياق قرأ رجال القانون الفرنسيون "الجنسية" التونسية ،والتي هي رابط بني الفرد والدولة وبني األفراد ً
زاوية القوانني الفرنسية ،كما لو كانت ظاهرة غري مسبوقة وإحدى إفرازات الحداثة االستعمارية .كما اختزل الرابط بني األهايل والدولة يف
الدين ،إذ نفت تلك الدراسات أن يكون لألفراد يف تونس أو يف غريها من البلدان املسلمة انتماء آخر غري االنتماء إىل الديني اإلسالمي.

حل يف بالد اإلسالمّ ،
فوضع الرعية املسلم ،بحسب رأي أولئك الدارسني من رجال القانون ،هو واحد حيثما ّ
ونظروا لوجود ما سموه
بحالة "الوالء الدائم"  L'allégeance perpétuelleللحاكم املسلم .وإذا ما حصل تطور يف تحديد االنتماءات بني الكيانات السياسية
والتمييز بينها فالفضل ،يف تصورهم ،يعود إىل القوانني األوروبية وال سيما ما ساقته املعاهدات من توضيح لالنتماءات والحقوق .وتندرج

هذه املواقف ضمن التصور الذي طورته الدراسات االستعمارية واملتمثل بالتمييز بني قانون أورويب وضعي "تقدمي" مقابل صنف سمي
التحوالت التاريخية واملمارسات الفعلية لألفراد
بـ "القانون اإلسالمي" قائم عىل الرشيعة ومتميز بالثبات ،فغابت من أفق تلك الدراسات
ّ
1

أستاذة يف قسم التاريخ ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،تونس.

Professor at the Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, Tunis.
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واملجموعات(((ّ .
وإل فماذا تعني حالة "الوالء الدائم"؟ وما هو مضمونها؟ وهل استعمل الفاعلون املحليون هذه العبارة؟ وما مدى

غيب معنى االنتماء السيايس؟
تاريخية القول باالنتماء الديني الذي قد يكون ّ

لكن هذا التصور االستعماري للجنسية التونسية ،أي طابعها الديني واستدامتها التاريخية ،ترك آثاره يف الدراسات التاريخية املحلية.
ّ
فموضوع الجنسية يستحق الدرس ،فقد كان وال يزال من املسائل الشائكة سواء تعلق األمر باإلمرباطوريات أو بالدولة القومية.

وهو ككل املسائل التاريخية يتطور مع السياق التاريخي ،وما نراه اليوم من مشكالت تتعلق بتحديد االنتماءات يف ارتباط بالهجرة

وبأوضاع املهاجرين دليل عىل ذلك((( .كما أنه بات من الرضوري تناول الجنسية من زاوية السوسيولوجيا التاريخية ،أي املتعلقة بالفاعلني
تاريخيا.
ومواقفهم وخطاباتهم ومخيالهم ،وهو ما يعطي املسألة عمقًا
ً

أن الجنسية ،من حيث هي صنف قانوين ،هي ً
فعل أمر مستحدث حتى بالنسبة إىل أوروبا ذاتها التي لم يظهر بها هذا
لنرش إىل ّ

الصنف قبل القرن التاسع عرش(((ّ .أما يف البالد التونسية ،فمسألة "الجنسية" ،من حيث هي وضع قانوين ،فتجد جذورها يف الظرفية
السابقة للحماية ،وكانت فرتة السبعينيات من القرن التاسع عرش مرحلة مهمة يف مسارها .ولم ترتبط فقط بالتطورات املحلية ،بل كذلك

بالتأثريات العثمانية من جهة ،والفرنسية من جهة ثانية.

الجنسية التونسية بني القوانني العثامنية والحاميات األوروبية

(((

برزت عبارة "الجنسية التونسية" خالل السبعينيات من القرن  ،19يف خضم الجدل حول "الحمايات" بني حكومة بايات تونس

أيضا يف خضم سريورة اإلصالحات التي عرفتها اإليالة.
والسلطات القنصلية الفرنسية واألوروبية ،ومشكلة تحديد انتماء األفراد ،واندرجت ً
ثم بـ "قانون الدولة" (أو الدستور) الصادر يف ،1861
وكان ملناشري اإلصالحات العثمانية التي ترجمت يف تونس بـ "ميثاق عهد األمان" ّ

تأثري مهم يف الوضعية الحقوقية لألهايلَ .ضمن "عهد األمان" املساواة بني سكان اإليالة "عىل اختالف األديان واأللسنة واأللوان".
قانونيا) .فكان لهاتني اإلمرباطوريتني الفرنسية من جهة ،والعثمانية من جهة
وهي تسوية هيأت النبجاس مفهوم املواطنة (عىل األقل
ً
ثانية ،تأثري يف بداية تبلور مفهوم االنتماء التونيس سواء يف القوانني أو يف املمارسات السياسية .وتنوعت التصنيفات التي يستعملها الرعايا

معوضا عبارة "الحماية
والسلطات لإلشارة إىل هذه الحاالت من "رعاية" و"حماية" تونسية ،انضاف إليها لفظ "جنسية" يف السبعينيات
ً
التونسية" الدالة حتى ذلك العهد عىل االنتماء التونيس .قبل هذا التاريخ ،كانت ألفاظ "الجنس" أو "األجناس" أو "الجنوس" تستخدم

بصفتها صنفًا يميز بني انتماءات مختلفة؛ فتارة يكون له مدلول سيايس كاإلشارة إىل القوميات األوروبية وهو املعنى الذي نعرث عليه لدى
2

حول ابتداع صنف "القانون اإلسالمي" خالل القرنني الثمن عرش والتاسع عرش ،انظر:

3

فقد عاينا يف اآلونة األخرية يف الفضاء العام والسيايس الفرنيس ً
جدل حا ًدا حول إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من مرتكبي العمليات اإلرهابية من أبناء املهاجرين.

Léon Buskens & Beaudouin Dupret, "Qui a inventé le droit musulman? Une histoire des études occidentales de la normativité islamique et
leur diffusion en Orient", in François Pouillon et al. De la colonie à l'Etat-nation: Construction identitaire au Maghreb, Maghreb et sciences
sociales 2012 (Paris: IRMC- l'Harmattan et IRMC).
Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un français? Histoire de la nationalité française depuis la révolution (Paris: Grasset, 2002), p. 20.

4

ً
مستعمل لدى املتخصصني يف القانون ّإل بعد  .1848حول مصطلح الجنسية ومختلف استعماالته يف القرن التاسع عرش ،انظر:
ولم يصبح املصطلح

Gérard Noiriel,"Socio-histoire d'un concept. les usages du mot "nationalité" au XIX è siècle," Genèses, vol. 20, no. 1 (1995), p. 16.

5

أساسا إىل املقالني التاليني:
تستند االستنتاجات الخاصة بهذه املسألة
ً

Fatma Ben Slimane, "Entre deux empires: L'élaboration de la nationalité tunisienne," in: De la colonie à l'Etat-nation: Construction identitaire
au Maghreb (Paris/Tunis: l'Harmattan /Institut de Recherche sur la Maghreb Contemporain, 2012), pp. 107 - 117; Fatma Ben Slimane, "Définir
ce qu'est être Tunisien. Litiges autour de la nationalité de Nessim Scemama (1873 - 1881)," REMMM, no. 137 (mai 2015).
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معي "جنوس النصارى"(((.
املؤرخ ابن أيب الضياف (،((()1872 - 1804
وطورا يطبق عىل صنف اجتماعي أو ديني أو اجتماعي  /ديني ّ
ً
التحول من الجنس بهذا املعنى إىل الجنسية باملعنى القانوين.
يتم
ّ
وسيكون من املفيد يف هذا السياق معرفة كيف ّ

يحدد مضمونها؟ نكتشف ً
مثل من خالل القانون الرامي إىل
لكن ما املقصود بـ "الجنسية التونسية" والحال أنه ال وجود لقانون ّ

أن الرشط األسايس للدخول
إدماج الرعايا الجزائريني املهاجرين إىل تونس ،والذي ّ
أعده خري الدين الوزير األكرب يف اإليالة يف ّ ،1876

يتم عىل إثرها اإلقرار
ثم اإلقامة يف البالد عامني عىل األقل ّ
يف الجنسية التونسية يرتبط برغبة الفرد الجزائري يف االنتماء إليها أم الّ ،

النهايئ بالوضع الجديد((( .ليس هناك إذن من مستند قانوين أو تعريف للجنسية التونسية ال يف مرشوع هذا القانون وال يف دستور ،1861

بل علينا فهمها يف ثنايا تلك النصوص .فالتاريخ كما هو واضح مرتبط بالظرفية ،ويمر عرب منعطفات ،وال يسري وفق منطق تطوري خطي
ينطلق ً
مثل من مرحلة وعي بالذات ليك ينتهي عند التقنني.

قائما :ملاذا لم توجد السلطات التونسية قانو ًنا ينظم الجنسية التونسية عىل غرار ما قامت به السلطات الفرنسية يف
وهنا يبقى السؤال ً

أن إيجاد مثل هذا القانون كفيل بوضع حد للسجاالت الدائرة حول مسألة االنتماءات يف البالد ،والتي كانت باستمرار
الجزائر؟
خصوصا ّ
ً
ً
أن قانون الجنسية العثماين
أمرا
حاصل لدى أصحاب القرار؟ أم ّ
مصدر توتر داخيل ومس بسيادة الباي؟ هل كان االنتماء التونيس ً
سببا يف غياب القانون املشار إليه؟
الصادر يف  ،1869والذي ّ
تم سحبه عىل مجمل الواليات كان ً

حد علمنا ،إىل العديد من اإلجراءات التي قامت بها اإلمرباطورية العثمانية يف والياتها والرامية
لم تخضع البالد التونسية ،عىل ّ

إىل توحيد أوضاع الرعايا التابعني لها ،والتي منها اإلحصاءات التي حصلت يف  1830وشملت مجمل مناطق اإلمرباطورية أو القانون
املنظم للواليات ،كما لم تندرج ضمن القانون املؤسس للجنسية العثمانية الصادر يف  ،1869ولم تطبق بها النظم اإلدارية املرتبطة بذلك
القانون مثلما حصل يف املرشق .وهو أمر يستحق البحث .وإذا ما تعلق األمر بمسألة تحديد انتماء الرعايا يف تونس فاملقاييس املعتمدة

دوما محلية تونسية.
تبقى ً

أن البالط الحسيني تعامل يف هذا الظرف مع مجمل اإلجراءات القانونية التي اتخذتها اإلمرباطورية العثمانية (مراسيم
لنذكر هنا ّ

التنظيمات ً
املس بالرشعية
مثل) ومع الضغوط التي سلطتها عليه بقدر كبري من املرونة ،نتج منها تأكيد لالنتماء التونيس من دون ّ

العثمانية .ففي الوقت الذي حافظ فيه الباي عىل والئه للسلطان ،معرت ًفا بعلويته الدينية والسياسية ،رفض تطبيق فرمان التنظيمات
األول((( ،الرامي إىل إدماج مجمل الواليات وسكانها ضمن بوتقة االنتماء الجديد املؤسسة للعثمنة .وعندما قبل فيما بعد بتطبيق مبادئ

التنظيمات الواردة يف فرمان  ،1856املؤكدة بدورها محتوى الفرمان السابق ،فقد حصل ذلك بعد أن أخضع النص العثماين إىل تحويرات

يتحول إىل ميثاق تونيسّ .
تجل ذلك يف تلخيص املبادئ العامة الواردة يف نصوص التنظيمات العثمانية ،وتعريبها ،ووضعها
شكلية جعلته
ّ
6

يتوارد هذا اللفظ عند املؤرخ أحمد بن أيب الضياف ،يف كتابه :إتحاف أهل الزمام بأخبار ملوك تونس وعهد األمان (تونس :الدار العربية للكتاب.)1984 ،

عبارة الجنس تفيد الصنف يستخدمها ابن أيب الضياف يف حديثه عن القوميات األوروبية .وهي ذاتها التي نجدها يف مؤلف الجرنال حسني يف دفاعه عن جنسية نسيم
7
أيضا إىل األصناف االجتماعية والوظيفية.
لإلشارة
اإلصالح
رجال
لدى
متداولة
اللفظة
وكانت
العمل.
هذا
يف
ًا
ق
الح
ذلك
سنكتشف
كما
التونسية،
ً

أن "الواردين من الجزيريني يلزم أن يعلن الوارد منهم عند قدومه للملكة التونسية بما يختاره من البقاء عىل الحماية الفرنسية أو
8
يشري مرشوع القانون املذكور إىل ّ
الدخول يف الجنسية التونسية وإن اختار الوجه الثاين فإنه يقيد اسمه ونسبه وبلده بدفرت مخصوص مشتمال عىل بيان تاريخ التقييد تحت إدارة من تكلفه الدولة التونسية بذلك
وتنسحب عليه األحكام التونسية وقتيا مدة عامني اثنني من تاريخ قدومه فإن مضت املدة املذكورة يصري تونسيا .ويعطى له كتب بيده يتضمن ذلك" ،مراسلة الوزير األكرب
خري الدين إىل القنصل الفرنيس بتاريخ  17أفريل  .1875انظر :األرشيف الوطني التونيس ،السلسلة التاريخية ،الحافظة  ،204امللف 57 .مكرر.
9

خط قولخانه .1839
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تحت عنوان "عهد األمان"( .((1وبذلك بدت وثيقة "عهد األمان" من خالل ديباجتها والبنود التي احتوت عليها وكأنها ضمانات ممنوحة
من باي تونس ،ال من السلطان العثماين ،إىل رعاياه.

تسمى ،والصادر يف إسطنبول
ويف هذا السياق ً
أيضا وبدوره لم يجد القانون املؤسس للجنسية أو "التابعية العثمانية" كما كانت ّ

عام  ،1869والذي أرسلت منه نسخ معربة إىل الواليات ،طريقَه إىل التطبيق يف تونس ،بل ال توجد يف املصادر األرشيفية التونسية إشارة

عد
إليه( .((1يستخدم النص القانوين العثماين مصطلح "التابعية" ال الجنسية أو "تابع السلطنة السنية"،
وينص يف بنده األول عىل أ ّنه ُي ّ
ّ
عثمانيا كل من ولد عىل أرض اإلمرباطورية (وإيالة تونس هي جزء منها) .وهو وضع يعطي األولية لالنتماء الرتايب ويتجاوز الوضع السابق
ً

املوروث عن نظام "امللت" املبني عىل االنتماء الديني.

فإن إصدار قانون جنسية تونيس يف هذا الظرف املتوتر قد ترى فيه الدولة العثمانية ً
دليل عىل وجود كيان سيادي من شأنه
لذلك ّ

سببا يف غياب قانون يحدد الجنسية التونسية .ال
اإلخالل بالوضع القانوين للبالد وبعالقتها مع السلطة العثمانية ،ومن ّ
ثم ربما كان الحذر ً
تعد الباي يف مراسالتها أحد وزرائها ،وتشري إىل سكان اإليالة التونسية بصفتهم رعايا السلطان.
أن اإلمرباطورية العثمانية كانت ّ
ننىس هنا ّ
أيضا يف هذا الصدد التذكري بالنشاط الدبلومايس الحثيث الذي قامت به وزارة الخارجية العثمانية عن طريق سفرائها يف
كما ال يفوتنا ً
تمهيدا إللغائها بصفتها خر ًقا
العواصم األوروبية منذ أواسط القرن التاسع عرش ،ملحارصة نشاط القنصليات التونسية يف املدن األوروبية،
ً

لحقوق الباب العايل عىل تونسّ .
أن التطورات العثمانية قد تكون وراء غياب قانون جنسية تونيس.
كل هذه العنارص تجعلنا نتصور ّ

وتتداخل هذه املعطيات مع التغريات التي أحدثها االستعمار الفرنيس يف الجزائر .وكان من انعكاساتها املبارشة تفيش ظاهرة

الحمايات( ((1التي كانت منترشة يف مجمل فضاء اإلمرباطورية العثمانية ،والتي تجد جذورها يف نظام االمتيازات الذي منحه السلطان
العثماين لألجانب منذ القرن السادس عرش( .((1وهي وضعية اختص بها يف األصل املستخدمون يف القنصليات األوروبية من رعايا
السلطان العثماين مثل الحراس واملرتجمني والسمارسة الذين تمتعوا بحكم ارتباطهم الوظيفي بالبعثات الدبلوماسية بالحقوق نفسها

(((1
توسع القوى األوروبية يف تطبيقاتها يف القرن التاسع عرش ،يف ظل
التي تمتعت بها الجاليات األجنبية املقيمة يف اإلمرباطورية ّ .
لكن ّ

تحول قسم من الرعايا العثمانيني ،ال سيما غري املسلمني منهم ،إىل محميني( .((1وكباقي
الصعوبات التي واجهتها اإلمرباطورية ،أدى إىل ّ
الفضاءات العثمانية عرفت البالد التونسية نظام االمتيازات واستفحال تطبيقاته يف القرن التاسع عرش.

منحت فرنسا هذا االمتياز للرعايا الجزائريني املسافرين خارج بالد الجزائر ،أو الرعايا املوجودين بتونس وا ّدعوا أنهم من أصل

جزائري( .((1وشمل هذا الوضع العديد من رعايا الباي الذين استغلوا الظرف للحصول عىل حجج تثبت نسبتهم إىل الجزائر .ونسجت
يؤمن فيها الباي أحد رعاياه ،ال سيما أصحاب
 10عبارة "عهد األمان" هي يف األصل تسمية تحيل عىل ممارسة سياسية محلية تتمثل بتلك التعهدات املكتوبة التي ّ
الوظائف املخزنية ،عىل نفسه وممتلكاته .ويف هذا املعنى نعرث عىل "عهد أمان" ممنوح من أحمد باي لفائدة محمد بن عياد الالجئ إىل القنصلية اإلنكليزية .انظر :أرشيف وزارة
الخارجية الربيطانية ).218 /102 ،(FO
11
12

يف الحقيقة ال نعرف هل أرسلت نسخة من هذا القانون إىل تونس مثلما حدث بالنسبة إىل مرص والشام.

واسعا يف املغرب األقىص ،إذ شملت األشخاص واألرض بحيث نجد مجاالت وقبائل برمتها وحتى زوايا تحت الحمايات األوروبية .انظر:
انتشارا
شهدت
ً
ً

Mohammed Kenbib, Les protégés, contribution à l'histoire contemporaine du Maroc (Casablanca: Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1996).

13

املعروفة باسم  capitulationsوالرامية يف األصل إىل تسهيل استقرار التجار األوروبيني يف اإلمرباطورية.

15

ثم هومايون  .)1856انظر:
ّ
وتعد هذه الظاهرة من األسباب ّ
املهمة يف صوغ خطي التنظيمات (قولخانة ّ 1839

16

حول استعمال لفظ الحماية كذلك ،انظر :عبد الكريم املاجري ،هجرة الجزائريني والطرابلسية واملغاربة الجواونة إىل تونس (( )1937 - 1831تونس :د .ن)2010 ،؛

Maurits H. van den Boogert, The Capitulations and the Ottoman Legal System: Qadis, Consuls, and Beraths in the 18th Century (Leiden: Brill, 2005).

14

Salâhi Ramadan Sonyel, "The protégé system in the ottoman empire and its abuses," Belleten, no. 214 (1991).

)Habib Jamoussi, Juif et chrétiens en Tunisie au XIXe siècle. Essai d'une étude socio-culturelle des communautés non-musulmanes (1815 - 1821
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القنصليات األوروبية األخرى عىل املنوال الفرنيس ،إذ فتحت الباب أمام املحليني ،ال سيما غري املسلمني منهم ،للتمتع بوضع املحمي

فتحول العديد من الرعايا إىل محميني إنكليز وإيطاليني أو إسبان وغريهم  ...كانت الفئات املحمية ،الحاملة لبطاقات تثبت انتماءها
ّ
الجديد ،مثل البسبورت (أو جواز السفر) أو شهادة الحماية أو حتى شهادة الجنسية ،املقيمة يف البالد التونسية تتمتع ،بمقتىض وضع
ً
انتهاكا
الحماية ،بالحقوق املمنوحة لألجانب ذاتها ،وبنوع من الحصانة تجعلها غري خاضعة للقوانني التونسية .وم ّثلت العملية يف جوهرها

لسيادة الباي عىل رعاياه من يهود ومسلمني ،وكانت مصدر توتر بني األهايل والسلطة التونسية من جهة ،واملمثلني الفرنسيني أو غريهم
من القناصل من جهة أخرى  ...وقد تمحور التوتر حول أحقية التمتع بالحماية ،واقرتن برضورة إثبات الوضع الجديد .وانحرص التساؤل

أن لفظ الحماية من حيث هو صنف
يف كل مرة حول التمييز بني صنفني من االنتماء" :الحماية" أو "الرعاية" .لنذكر يف هذا السياق ّ
قانوين استعمل لإلشارة إىل "املتجنسني"( ،((1ومضا ًفا إىل عبارة الدولة التونسية للتعبري عن االنتماء التونيس.

يدعي الحماية الفرنسية أو غريها أو
مرة ،كان عىل الباي أو ممثليه أو غريهم تقديم الرباهني املثبتة النتماء شخص ما ّ
ففي كل ّ

تطور مهم يف مفهوم الرعاية ،إذ
حامل لوثيقة مثبتة لهذا الوضع ،أنه من رعايا اململكة وليس ً
خارجا عنها .ومن نتائج هذا الجدل حصول ّ

ً
متداول يف السابق واملتم ّثل بدفع الرضائب ،كما هو واضح يف سجالت
استوعب مجموعة من املقاييس جعلته يتجاوز املعنى الذي كان
الجباية أو اإلحصاءات والخضوع لألحكام املخزنية ،وأصبح يحيل عىل املعاين التالية:

ّ
أن هؤالء األعوان املندرجني يف خدمة الدولة
تول الوظائف املخزنية سواء كانت عسكرية أو سياسية أو الوظائف الدينية .لنذكر هنا ّ

وتسيريها من عسكر وموظفني أو من ذوي الوظائف الدينية لم يكونوا يف السابق ،أي قبل إصالحات القرن التاسع عرش ،مصنفني ضمن

الرعايا ،بل ضمن ما كان يعرف يف البالد باملخازنية أي الوظائف املتصلة بالدولة ،وهي تراتبية تجد جذورها يف الهيكلة العثمانية للمجتمع(.((1
الوالدة يف اململكة أو أقدمية اإلقامة بها ،أو ما يمكن أن يطلق عليه "حق األرض" يف القانون الفرنيس .فقد صادفتنا يف عديد املناسبات

مدعي الحماية الفرنسية أو غريها ،يف قرية أو مدينة ما من تراب اململكة ،ووجود
يف الوثائق األرشيفية شهادات ألعيان محليني تؤكد والدة ّ

إن الوضعية التي خلقها االستعمار الفرنيس يف الجزائر وما تبعها من إعادة تصنيف للسكان وحقوقهم،
روابط له عائلية باملكان .ويمكن القول ّ
يعب عن االنتماء التونيس ،وينسحب عىل مجمل سكان اإليالة
كانت أحد األسباب املهمة يف إعادة صوغ مفهوم الرعية وتحويله إىل صنف ّ
من دون النظر إىل املراتب االجتماعية أو الوظيفية .وهو بذلك يتماهى مع مفهوم "الجنسية التونسية" .فكان املعنى سابقًا للمفهوم.

ومن األلفاظ األخرى الكثرية التوارد والدالة عىل االنتماء إىل الدولة "أهل اململكة" ،وهم بحسب دستور " 1861كل واحد من أهل

اململكة سواء ولد بالحارضة أو غريها من البلدان والقرى ونواجع العربان عىل اختالف األديان ."...وهو ما يعطي األولوية يف منح الحقوق

للسكان والتسوية بينهم لالنتماء الرتايب ال الديني الذي كان يؤسس للرتاتبية االجتماعية يف السابق .وهذا ما يم ّثل كذلك بداية استبعاد
املرجعية الدينية يف تحديد االنتماء الوطني(.((1

(Tunis: Amal édition, 2010); Juliette Nunez, "Sujets et protégés de la France dans la Régence de Tunis (1848 - 1881)", Thèse pour le diplôme
d'archiviste paléographe, Paris, Ecole Nationale des Chartes, 1987.

17

استعمل لفظ الحماية ً
مثل لتوصيف وضع محمود بن عياد الذي اختار الدخول يف الجنسية الفرنسية يف بداية الخمسينيات من القرن التاسع عرش.

تسي البالد وتحميها وتندرج تحت تسميات العسكرية (أو السيفية) والقلمية (أي كل
 18بتقسيمه إىل فئتني :إحداهما تنتج وتدفع الرضائب وهي الرعية ،واألخرى ّ
الوظائف التي لها عالقة بالشأن اإلداري والديني).

أن هذا املسار هو ذاته الذي كرسته املراسيم العثمانية ،والتي تشري إىل الرعايا بـ "تابعي السلطنة السنية" ،مخرتقة الحدود الدينية والعرقية التي كانت تؤطر
 19واملالحظ ّ
املجتمع يف ما كان يسمى بـنظام "امللت" .انظر:

& Kemal Karpat, "Millet and Nationality. The Roots of the Incongruity of Nation and State in the Post-Ottoman Era", in Benjamin Braude
Bernard Lewis (eds.) Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society (New York: Holmes & Meier Publishers,
1982), pp. 141 - 169.
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(((2
يبي أهمية الظرفية من حيث
تعب عن االنتماء إىل تونس ،منها لفظ "الحماية" ذاته  .وهو ما ّ
ويضم الدستور أصنا ًفا أخرى ّ
ّ

دوما يف صيغة املفرد ويف
تأثريها يف التصورات السياسية .وتعرتضنا تصنيفات أخرى أكرث دقة ،وتتمثل باألساس يف صفة التونيس الواردة ً

سياق االنتماء أو تغيريه(.((2

تعب ً
وثانيا عن وجود جملة من الحقوق يتمتع بها املنتمون دون غريهم .فمن هم "الغري"؟
كل هذه التصنيفات ّ
أول عن االنتماء التونيسً ،

هم ً
تعب التصنيفات املحلية للمحميني من "حماية" أو "بروتسيون"( ((2و"نسيون"( ((2و"سوديتو"( ((2عن محاولة
أول املحميونّ :

الفاعلني املحليني ،بمختلف مراتبهم وانتماءاتهم ،فهم الوضع الجديد الذي أوجدته الظرفية املتوسطية واستبطانه .وهي تعني كذلك

تحولت الحماية إىل
املغايرة املرتتبة عن ابتعاد املحمي،
قانونيا ،عن انتمائه السابق بصفته رعية للباي .وألحق بصنف األجانب ،وبذلك ّ
ً
إحدى آليات اإلقصاء االجتماعية والقانونية.

ففي املستوى االجتماعي ،كان الجدل حول وضع الحماية واملحميني من العوامل املهمة يف تبلور الوعي بالذات لدى املحليني.

تفيد بذلك ً
أول ردات أفعالهم الرافضة لوضع املحميني أو "النسيون" كما كانوا ينعتونهم يف الغالب ،أولئك الذين لم تعد لهم املكانة
(((2
عبت السلطة الحسينية ومن يمثلها ،بصفة قارة عن عدم اعرتافها بتغيري
نفسها بني الرعايا التونسيني  .ويف املستوى السيايس ّ

(((2
وتحديدا يف باب
تضمن يف أحد بنوده
ً
وكرس دستور  1861هذا اإلقصاء .إذ ّ
رعاياها انتماءاتهم سواء كانوا محميني أو "متجنسني" ّ ،

"استحقاق الوظائف" إخضاع املوظف األجنبي لقوانني اململكة :فـ "كل أجنبي يبارش خدمة يف اململكة التونسية تجري عليه قوانينها
ما دام يف اململكة وكذلك إذا تعلقت به نازلة صدرت منه مدة مبارشته للخدمة املذكورة أو بعد انفصاله من الخدمة تجري عليه األحكام

املذكورة يف خصوص ذلك"(.((2

وسيكون هذا الفصل إحدى الوسائل القانونية املهمة يف إقصاء الجزائريني ،رعايا فرنسا ،من تويل الوظائف الحقًا .ذلك ما

نستخلصه من قضية خالد بن عمر رايس الجزائري الذي عزله باش مفتي الحنفية أحمد بن الخوجة عن وظيفة التوكيل بمجلس

الرشع يف  ،1877وما تبع هذه العملية من تدخل القنصل الفرنيس روستان  ،Roustanبصفته من رعاياه ،لدى الوزير األكرب خري الدين.
أن "دار الرشيعة مشتملة عىل عدة وكالء ُأخَ ر واملطلوب التسوية بينهم يف إجراء
كان جواب ابن الخوجة عىل هذه املسألة القانونية إذ رأى ّ
" 20غري املسلم من رعيتنا إذا انتقل لدين آخر ال يخرجه تنقله من الحماية التونسية ورعايتها" .انظر :دستور  ،1861الفصل  9من باب "حقوق أهل اململكة" .وقد كان هذا
الفصل يف صيغته األوىل ،أي زمن إعداد الدستور ،كما ييل " اليهودي التونيس إذا انتقل إىل دين آخر ال يخرجه تنقله من حماية الدولة التونسية ورعايتها" .انظر :األرشيف
الوطني التونيس ،السلسلة التاريخية ،الحافظة  ،142الدفرت  ،516وثيقة رقم .18491
ثم رجع
 21ينص هذا الفصل عىل ّ
أن "التونيس إذا انتقل لوطن آخر عىل أي وجه وبأي سبب طالت مدة مغيبه أو قرصت حسب من أهل الوطن املنتقل إليه أو لم يحسب ّ
ململكة تونس يحسب من رعاياها كما كان".
 22وهو ما تضمنته شهادة حمودة بن فرحات الجلويل سنة  )1854( 1271ملا تخىل عن حمايته ً
قائل" :إين تخليت عىل الربوتسيون يعني الحماية الفرنسية" .انظر :األرشيف
الوطني التونيس ،ص  ،204م 57 .مكرر  .002. /وثيقة .5
23
24

وهو ترجمة لكلمة  nationalitéاملعربة عن وضعية أهايل الجزائر واملوجودة يف بطاقات التعريف املسلمة لهم.
تنحدر من اللغة اإليطالية وتعني الرعيةsuddito :

 25من ذلك اعرتاض شخص تونيس عىل تزويج ابنته من رجل واركيل (من ورقلة بالجزائر) ورآه غري كفء" ،إذ ثبت أنه حماية فرنسية" .انظر :األرشيف الوطني التونيس،
ص ،116م .336 .وثيقة .22
 26وهو ما يفيد به القرار املوجه من محمد الصادق باي إىل القناصل بتونس سنه  1866يقول فيه "إنه بلغنا أن بعض رعايانا أخذوا حماية وبسبورتات من بعض الدول
األجانب ولهذا نعرفكم ال نتعرف ال بالحماية وال بالبسبورتات التي أعطيت لرعايانا وألهايل مملكتنا وال نزال نعتربهم كسائر رعايانا وظهر لنا أن نعرفكم بذلك لتكونوا عىل
بصرية" .انظر :الجرنال حسني" ،القسطاس املستقيم يف ظهور اختالل الحكم بنفي جنسية القائد نسيم" يف :أحمد الطوييل ،الجرنال حسني حياته وآثاره (تونس :بلدية
تونس ،)1994 ،ص .245
27

انظر" :باب املتوظفني عىل اإلطالق وما لهم وما عليهم" ،الفصل  2من دستور .1861
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األحكام .فإذا جنى هذا املشتيك (أي خالد بن عمر رايس املحمي) جناية وكانت ال تنال األحكام ذاته كما كانت تنال غريه يختل نظام
قاضيا بمنعه" .والقانون املشار إليه هو ذلك املؤرخ يف  30ربيع الثاين  25( 1293أيار  /مايو
دار الرشيعة ولذلك كان الفصل  17من ترتيبها
ً

 ،)1876والذي "يشرتط يف الوكالء الذين يناضلون يف النوازل الرشعية أن يكونوا ممن تنال األحكام الرشعية ذواتهم"(.((2

مهم ،إذ يجعل ،خال ًفا للممارسات السابقة ،االنتماء السيايس القانوين
هذا املثال يقيم الدليل عىل حصول تطور قانوين وفعيل ّ

أيضا استبطان العلماء التونسيني هذا القانون الذي يميز التونسيني عن غريهم
يتفوق عىل االنتماء الديني يف تويل الوظائف ،كما يبني ً

ويعطيهم حقو ًقا بصفتهم تلك ،ويقطع مرة أخرى مع فكرة وجود انتماء ديني هالمي تنتفي فيه الفوارق بسبب العقيدة كما روجت لذلك
املدرسة االستعمارية .فأهل اإليالة أو "املحتمني بها" ،بمعنى املولودين يف أي مكان ما من ترابهاُ ،يمنحون حقو ًقا ،مثل ّ
تول الوظائف

يف الدولة ،ال ُتمنح لغريهم لصفتهم تلك ال غري .وبذلك سيلتحق املحميون ،مسلمني أكانوا أم ال ،بصنف األجانب الذين ال تشملهم

قوانني البالد(.((2

فإن الجدل حول انتمائهم كان
تعرض املحميون يف بعض الحاالت إىل اإلقصاء وأحيا ًنا إىل العنف الجسدي أو اللفظيّ ،
وإن ّ

يف الغالب ذا طابع سيايس ،كما يتجىل من خالل وثائق األرشيف .ومواقف املؤرخ ابن أيب الضياف من هذه املسألة واضحة( .((3وهو ما

معينة ملخرتقي حدود االنتماء املعروفة يف عرصهم ومجتمعاتهم ،تفصل بني االنتماء السيايس واالنتماء
يقيم الدليل عىل وجود رؤية ّ
وضوحا يف تحديد الجنسية ،بمناسبة قضية نسيم شمامة التي شغلت السلطة الحسينية
العقائدي .وسوف تتجىل هيمنة السيايس بأكرث
ً

يف السبعينيات من القرن التاسع عرش.

قضية القائد نسيم أو جدلية الدين والسياسة يف الخطاب املخزين حول الجنسية

(((3

يف سنة  1873عندما تويف نسيم شمامة ،وهو يهودي تونيس شغل وظيف قابض ومدير مالية الدولة التونسية ،بالقرنة يف إيطاليا،

ثم اإليطالية .وإن ُقبل
كانت قد مرت ثماين سنوات عىل مغادرته البالد التونسية ،سعى خاللها إىل الحصول عىل الجنسيتني الفرنسية ّ
مطلبه بالنسبة إىل الثانية فإنه تويف من دون اإليفاء بموجباتها القانونية .طرحت مسألة جنسية نسيم أمام املحاكم اإليطالية بسبب النزاع

الحاصل بني ورثته والدولة التونسية بخصوص مخلفه الهائل( .((3وعىل الرغم من عدم إيفائه برشوط املواطنة اإليطالية ،فقد قررت

املحاكم اإليطالية (يف طوريها االبتدايئ واالستئنايف) ً
إيطاليا ،قد
نسيما الذي تخىل عن الجنسية التونسية وتويف قبل أن يصري
أن
أول ّ
ً
ً
أن مخلفه يخضع ،بحكم وفاته بأرض إيطاليا ،للقوانني اإليطالية .استند القضاء اإليطايل يف إصدار
خاليا من الجنسية،
وثانيا ّ
ً
مات ً

أساسا من القضاء الروماين وقوانني نابليون ،وبصفة ثانوية إىل الحجج التي
حكمه إىل حجج ارتبطت بمرجعيات قضائية أوروبية استمدت
ً

ثم ورثائها) املطالبني بقسم من إرثه.
تقدم بها قسم من أقرباء نسيم (زوجته ّ
28

مؤرخ يف  24أيار  /مايو  .1876األرشيف الوطني التونيس ،الصندوق  ،115امللف  .345وثيقة .31

30

برر ابن أيب الضياف يف مواضع عديدة من تاريخه لجوء األشخاص إىل الحمايات األجنبية باالستبداد السيايس والظلم املسلط عىل الرعايا.

بأن رعايا الجزائر كانوا قبل انتصاب االستعمار ينتقلون بحرية بني اإليالتني ،كما كان بإمكانهم االستقرار بالبالد التونسية ،وكانوا يدمجون ضمن التنظيم
 29لنذكر ّ
اإلداري الذي يخضع له باقي سكان اإليالة.
31

من العبارات التي كانت شائعة يف املصادر حتى القرن التاسع عرش وتعني الدولة.

ً
حامل معه ثروته التي كدسها من خدمة الدولة ووثائقه وكل ما
 32غادر نسيم شمامة تونس يف حزيران  /يونيو  ،1864يف خضم االنتفاضة التي هزت البالد ،إىل باريس
رافضا يف منفاه لكل محاسبة مع حكومة الباي .ويف بداية  1871استقر بالقرنة يف إيطاليا .حول مسألة جنسية نسيم ،انظر:
يمكن أن يدين ترصفاته املالية ،وظل ً

Ben Slimane, "Définir ce qu'est être Tunisien…".
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كان عىل الدولة التونسية ،عرب موكلها الجرنال حسني( ،((3الدفاع عن حقها يف مخ ّلف مدير ماليتها السابق( ،((3وذلك عرب إثبات

جنسيته التونسية أو "تونسيته" كما يقول أرشيف مراسالت الجرنال حسني .وتكشف رسالته املطولة التي وجهها إىل محاميي الدولة
التونسية يف إيطاليا مجمل إسرتاتيجياته يف الدفاع عن "تونسية" نسيم ،يف مواجهة قرارات املحاكم اإليطالية ،ومنافسيه من عائلة

املتوىف الذين سعوا إىل الربهنة عىل انتماء نسيم اإليطايل أو عىل األقل تمتعه بالحماية اإليطالية(.((3

استند هذا القسم من العائلة يف نفي "الجنسية التونسية" عن نسيم إىل انتماء املتوىف إىل األقلية اليهودية بالبالد ،فهم كانوا يرون

أن اليهود ال جنسية تميزهم ،وال وطن لهم وحيثما حلوا فهنالك وطنهم ،وقوانني تلك البالد هي التي تطبق عليهم وعىل مواريثهم،
ّ
إيطالياّ .أما حكومة اإليالة ّ
فكل ما يربطهم بها (أي اليهود) هو
وبالنتيجة فنسيم املتوىف بأرض إيطاليا ال يمكن أن يكون يف نظرهم ّإل
ً

مجرد حماية ال أكرث ،مؤكدين بالخصوص عدم تمتع اليهود باملساواة مع بقية سكان البالد ،إذ هم بحسب شهاداتهم مستبعدون من
الوظائف السياسية والعسكرية وال تقبل لهم شهادة يف املحاكم(.((3

معي ًنا للجنسية يجعلها تتماهى مع معنى املواطنة ،فال انتماء بالنسبة إىل أصحابها طاملا
تثري هذه املواقف الصادرة عن اليهود
ً
تصورا ّ

تنعدم املساواة بني السكان .وال يخفى يف هذا السياق دور الظرفية التاريخية لإليالة وملحيطها الجغراسيايس يف هذا التصور واملتمثلة
ً
وثانيا بالقوانني التي صاغتها
أول بسياسة اإلصالحات وما واكبها من ّ
تحوالت مهمة طالت عالقة األهايل ،بما فيهم اليهود ،بالسلطةً ،

فرنسا يف الجزائر وآثارها العميقة يف وضعية أهايل البالد ،وخاصة اليهود الذين منحوا الجنسية الفرنسية بالجملة بمقتىض قرار كريميو

.((3( Isaac Moise Cremieux

تواترا يف
تونسيا" هي األكرث
"تونسية نسيم" ال جدال فيها بالنسبة إىل الجرنال حسني ،وعبارة "نسيم ال يمكن أن يكون ّإل
ً
ً

رسائله .لكن كيف يمكن له الربهنة عىل ذلك؟ كيف يثبت ذلك أمام املحاكم اإليطالية؟ وما هي حججه يف تفنيد ادعاءات خصومه من
تونسيا بالنسبة إىل حسني؟
عائلة نسيم؟ وما معنى أن تكون
ً

أن الرشيعة اإلسالمية واإلصالحات الدستورية م ّثلتا املرجعيتني األساسيتني يف إسناد
بالعودة إىل الرسالة املذكورة آنفًا نكتشف ّ

مواقف وكيل الدولة التونسية.

يرى الجرنال حسني ،أنه خال ًفا ألوروبا التي اختارت بحسب رأيه "االجتماع الجنيس والعصبيات" لبنة يف بناء االنتماء الوطني،

ذمة .فالدين
ّ
فإن بالده اختارت الرابط الديني الذي هو بحسب رأيه األداة الناظمة للعالقات بني الحاكم والرعايا مسلمني كانوا أو أهل ّ

أن "ضياع الجنسية ال أصل
يف نظره عبارة عن عقد يربط بني الحاكم واملحكومني ،وليس هناك من جنسية خارج مفهوم الدين .ويؤكد ّ
الذمة بالنسبة
خروجا عن الدين ،أو ر ّدة بالنسبة إىل املسلم،
أن الخروج عن الجنسية يضاهي
له يف رشيعة اإلسالم" .وأضاف ّ
ً
وكرسا لعقد ّ
ً

إىل غري املسلم ،وكالهما ينطبق عليه حكم الر ّدة(.((3

 33وهو مملوك من أصل رشكيس ترىب يف تونسّ ،
تول حسني عديد الوظائف واملهمات جعلت البالط الحسيني يوكل إليه مهمة الدفاع عن مصالحه يف قضيته مع نسيم
شمامة ويرى فيه الشخص األكرث كفاءة.
34
35

القرار الصادر عن الباي يف  15ربيع الثاين  11( 1290حزيران  /يونيو  ،)1873األرشيف الوطني التونيس ،الحافظة  ،102امللف .239
حسني" ،القسطاس املستقيم  ،"...ص .278 - 231

 36لالطالع عىل الحجج التي تقدم بهام محامو زوجة نسيم وورثائه إىل محكمة القرنة  Livornoيف  1874واملتضمنة جملة من الشهادات صادرة عن جماعة من يهود
مدينة سوسة (رجال دين وغريهم) حيث كانت تقيم أرملة نسيم وكذلك نائب القنصل اإليطايل يف املدينة ذاتها .انظر :األرشيف الوطني التونيس ،الحافظة  102امللف .239
37

38

تم بمقتضاه إسناد الجنسية الفرنسية لفائدة مجمل يهود الجزائر ( 35ألف يهودي).
وهو قرار كريميو ،وهو محام ورجل سياسة فرنيس ،الصادر يف  ،1870وقد ّ
حسني" ،القسطاس املستقيم ،"...ص .237 - 236
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عموما تصبح الجنسية يف الدولة املسلمة محايثة لطبيعة اإلنسان مالزمة له ،حتى وإن انتقل إىل أي بلد آخر ،واشتغل هناك
ً

محمياّ .
تغي شي ًئا من جوهره الذي هو انتماؤه الديني،
تابعا أو
فكل تلك التغريات الطارئة عىل وضعه الحقوقي ال ّ
بوظيفة ما ،أو أصبح ً
ً
أبدا من دينه أي من جنسيته .فهل
معينة تعيده إىل وضعه األصيل ،بما أنه لم يخرج ً
وبالنتيجة فعودته إىل بالده ال ينجر عنها إجراءات ّ

التصور االستعماري للجنسية يف دول املغرب ،من حيث هي حالة والء دائمة مالزمة للفرد الرعية حيثما حل ببالد اإلسالم ،ينحدر
أن
ّ
ّ
التصور؟
من هذا
ّ

أن
كما يثري هذا التعريف للجنسية التونسية لدى حسني عديد التساؤالت :ما مدى اقتناع الرجل بهذا التحديد للجنسية ،والحال ّ
مفهوما غري ديني لعالقات األفراد بالسلطة؟ أو باألحرى كيف نفهم املرجعية اإلسالمية يف سياق هذه القضية؟ لنبني
اإلصالحات كرست
ً

مؤسسا لقانون شمويل يف مواجهة قانون شمويل آخر هو القانون األورويب ،فهي
أن الرشيعة يف خطاب حسني تشتغل كما لو كانت
هنا ّ
ً
عبارة عن قانون وضعي ديني.

فحسني ال يقدم يف خطابه آية قرآنية أو مرجعية فقهية تربهن عىل جنسية نسيم التونسية ،بل بالعكس نراه يصف الفتاوى التي

قدمها خصومه بالـ "مكذوبة" ،ويستهزئ بعباراتها ال سيما لفظ الجنسية الوارد بها ،والذي بحسب حسني ،ال وجود له يف لغة الفقه.

باملرة وضع الرعاية أو االنتماء
ومن املفارقات ً
أيضا ّ
أن حسني الذي بنى خطابه يف تعريفه الجنسية التونسية عىل مستندات دينية لم يذكر ّ

إن مجمل مرجعياته ظلت محلية تونسية وتتضمن
جزءا من دولة الخالفة ،بل ّ
األمة اإلسالمية) يف حني ّ
أن اإليالة كانت ً
العثماين (أي ّ
إن ما تكشف عنه رسالته هو دعم دستوري للمرجعية الدينية :إذ يورد حسني من الدستور التونيس
ً
تنديدا بما "فعله نسيم ضد وطنه" .بل ّ
وحسب من أهل الوطن املنتقل إليه أم لم
ما نصه" :التونيس إذا انتقل لوطن آخر عىل أي وجه وبأي وجه طالت مدة مغيبة أو قرصت ُ
أن الغرض من وراء إنشاء هذا الفصل يف أذهان واضعيه هو
ثم رجع ململكة تونس ُيحسب من رعاياها كما كان"( .((3لنذكر هنا ّ
ُيحسب ّ

مقاومة الحمايات القنصلية ال غري.

ويف رده عىل خصومه من عائلة نسيم ،نرى الجرنال حسني يفند ادعاءاتهم القائلة بانتفاء املساواة يف بالده بني اليهود وغريهم من

مشريا إىل ّ
مدعما
كل الضمانات القانونية التي أعطيت لليهود وما نصت عليه من مساواة تامة بني أهايل اململكة جميعهم،
املسلمني،
ً
ً
مواقفه بالحظوة التي تمتع بها نسيم يف حكومة البايليك.

قانونيا ،استند حسني إىل الضمانات التي توفرها املعاهدات بني تونس وإيطاليا ،والتي
طابعا
وليك يضيف إىل الجنسية التونسية ً
ً
تكرس املساواة الفعلية يف املعامالت بني التونسيني واإليطاليني ،مما يبني اعرتاف السلطات اإليطالية بصفة التونيس.

مقدما
وإذا ما تأملنا يف مسار الجرنال حسني السيايس ،فإننا نجده يف بداية الستينيات يستبعد املرجعية الدينية يف إسناد الوظائف
ً
(((4
فعال يف اإلصالحات التي عرفتها البالد ،والتي عمقت
عليها األهلية أو الكفاءة  .فهو واحد من تلك الفئات املثقفة التي كان لها دور ّ
فإن مجمل خطاب حسني واستدالالته والتوظيف الذي أخضع له الفصل  92املذكور ال
مسار العلمنة يف عالقة الفرد بالدولة .وبذلك ّ
يمكن فهمه ّإل بإدراجه يف إطاره التاريخي.
لنذكر ً
تم تغليفها يف أطر دينية .تم ّثل
أول ّ
بأن اإلصالحات الدستورية التي قامت بها الفئات املثقفة كانت يف جوهرها غري دينية ،بل ّ
هذا الغطاء الديني بالبحث عن مرشوعية دينية ملبادئ عهد األمان ذات املرجعية اإلنسانية العلمانية ،وذلك عرب ترشيك مجموعة من
39

الفصل  92من دستور .1861

كونه الباي غداة اإلعالن عن دستور ،1861
 40وهو ما يستنتج بوضوح يف رده عىل ابن أيب الضياف حول السبب يف عدم وجود أعضاء من اليهود يف املجلس األكرب الذي ّ
مربرا ذلك بما يف التفاسري القرآنية واألحاديث من اختالفات وتناقضات ال تؤدي إىل نتيجة واحدة وواضحة التي هي القاعدة بحسب
إذ استبعد حسني يف رده املرجعية الدينيةً ،
رأيه .انظر" :خطبة الجرنال حسني يف املجلس األكرب حول انتداب يهودي فيه" ،يف :الطوييل ،ص .223 - 221
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علماء املذهبني ،الحنفي واملاليك إىل جانب رجال السياسة ضمن اللجنة التي سهرت عىل رشح عهد األمان وإعداد الدستور .لقد قام عمل
اللجنة املذكورة عىل أقلمة القوانني الدستورية الفرنسية ونصوص التنظيمات العثمانية والقوانني املرتتبة عنها بمسار التونسة أو تجربة بناء
الدولة املحيل .ونظر املصلحون إىل عملهم عىل أ ّنه جزء من مسؤوليتهم واجتهاد يف الدين.

وثانيا لم تكن القوانني املرتتبة عن عهد األمان مستمدة من الرشيعة ،فليس هناك كما ذكر فان كريكن Gerard Van Krieken
ً

يف كتابه حول الوزير خري الدين إشارة واحدة إىل الدين يف دستور  ،1861وحتى الباي  -بحسب الكاتب نفسه  -لم يشرتط فيه انتماؤه إىل
(((4
ً
حاصل وتتكرر يف نص الدستور
أمرا
الدين اإلسالمي  .بل نجد العكس ،فمجمل القوانني الدستورية تجعل من املساواة بني الرعايا ً
عبارات "من أي دين كانوا" أو "عىل اختالف األديان" يف استحقاق الوظائف ومختلف الحقوق والواجبات .ومن العالمات املعربة عن
"الذمة" من االستعمال.
هذا التصور سقوط مصطلح
ّ

األويل لفائدة خصومه ،إشارة واحدة
وبالعودة إىل قضية نسيم ال نلمس يف رسائل حسني قبل  ،1877أي قبل صدور الحكم القضايئ ّ
بناء عىل أصول نسيم التونسية ،وعراقة عائلته يف
إىل مسألة الدين يف انتماء نسيم .كانت "تونسية نسيم" بديهية بالنسبة إىل حسنيً ،
خدمة الدولة ،ووظائفه السامية يف صلب الحكومة ،ورسائله التي تواصلت مع أصدقائه يف حكومة البايليك حتى قبيل وفاته .كان قرار
تغي مواقف حسني.
محكمة القرنة بوفاة نسيم بال جنسية والحجج التي قدمها الغرماء
حاسما يف ّ
ً
لكن املرجعية الرشعية التي وظفها حسني يف تحديد الجنسية التونسية كانت عبارة عن توليف قانوين يف صيغة إصالحية تونسية،
الذمة الوارد يف رسالته استخدم تصنيفًا ًّ
يفس لجوء حسني يف كل مرة إىل تحديد معناه
فمصطلح ّ
دال عىل غري املسلمني ال غري ،وهو ما ّ
(((4
ذمة اإلسالم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم"  .كما كان حسني ذاته من منارصي مبدأ
بتأكيد ّ
"أن الديانة اإلسالمية جعلت ألهل ّ
املساواة؛ ففي سنة  1876طلب من الوزير خري الدين إلغاء وظيفة قائد اليهود ،وإلحاق املنضوين تحتها ببقية سكان اإليالة حتى ال تبق
تفرقة يف إدارة شؤون األهايل(.((4
يتضح من خالل هذا العرض:
تكون مفهوم الجنسية لم يكن وليد الفرتة االستعمارية ،وإن كانت مرحلة مهمة يف تقنينه ،بل ارتبط بجملة الصعوبات
ّ
أن ّ

والتوترات التي واجهها املخزن الحسيني وكذلك رعاياه ،كما ارتبط برهانات سياسية ومادية؛ فقد كانت مصالح الدولة يف مخ ّلف نسيم

شمامة ً
أويل للجنسية.
مثل مناسبة مكنت املخزن من اللجوء إىل جملة من الحجج أفضت إىل بلورة مفهوم ّ

تكون مفهوم الجنسية ،كما تتضح من خالل قضية نسيم شمامة ،لم تكن سوى إسرتاتيجية قامت
ّ
أن املرجعية الدينية (الرشيعة) يف ّ

متماشيا مع متطلبات املرحلة التاريخية؛ فالحجج الدينية املقدمة يف تدعيم الجنسية التونسية ترمي إىل إسناد
عىل توظيف الدين بما يجعله
ً

طوره الجرنال حسني.
هيأت لربوز املفهوم الجديد للجنسية كما ّ
وضعية قانونية ،قامت عىل مبادئ كرستها اإلصالحات من مساواة ومواطنةّ ،
غالبا ما تخىل عنها املؤرخون للحقوقيني ،هي أساسية يف إثراء تاريخ اجتماعي يأخذ يف الحسبان
ّ
أن التصنيفات القانونية ،والتي ً

تصنيفات الفاعلني ،سواء كانوا يف قلب السلطة أو خارجها ،ويف فهم سريورات إعادة ّ
تشكل املجتمع.
41

بديهيا ،انظر:
أمرا
ً
طبعا كان ذلك االنتماء ً
ً

Gerard Van Krieken, Khayral-Din et la Tunisie, 1850 - 1881 (Leiden: E.J. Brill, 1976), p. 51.

 42ويتوارد تأكيد املساواة بني املسلمني وغري املسلمني يف اململكة التونسية يف مواضع عديدة من رسالة الجرنال حسني إىل محامي الدولة التونسية .انظر" :القسطاس
املستقيم ،"...ص.277
M'hamed Oualdi, "L'héritage du Général Husayn: La pertinence du national et de la nationalité au début

43

du protectorat français en Tunisie", in: Fatma Ben Slimane & Hichem Abdessamad (dir.), Penser le national au Maghreb et ailleurs (Tunis:
Arabesques éditions/Laboratoire Diraset, 2012), pp. 65 - 88.
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(((

مجاالت البحث التاريخي واهتاممات العرب :ملن نكتب التاريخ؟
دوما االهتمام يف الكيفية التي ُكتب التاريخ بها ،ويف الكيفية التي بها ُيكتب؛ كما هو الشأن يف عنوان
يف ما يتعلق بالتاريخ ،يرتكز ً

املؤتمر الثالث للدراسات التاريخية الذي عقده املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ويمتد السؤال إىل من يكتب التاريخ ،ومنهاج

جداّ .أما اليوم ،فتطرح
أن هذه القضايا اإلشكالية مهمة ً
الكتابة ومصادرها ،ومجاالت البحث يف التاريخ التي يصعب حرصها .وال بد ّ
ً
أن املوضوع يهمها بصفتها
موضوعا للنقاش
مجلة أسطور الرزينة
مكمل ملوضوع املؤتمر؛ وهو "مجاالت البحث يف التاريخ" وال ّ
بد ّ
ً
متخصصة بالدراسات التاريخية؛ لع ّلها ّ
تركز يف مجاالت جديدة ،يف البحث التاريخي ،غري مطروقة من املؤرخني العرب ،وقد فعلت.
ّ

وطبعا ،يهدف الرتكيز يف الكتابة التاريخية ورشوطها ،واملؤرخني وصفاتهم ،واملنهج ومدارسه إىل االرتقاء بالكتابة التاريخية،
ً

وتقديم منتج علمي مفيد لـ "األمة" واملجتمع والناس ،من شأنه أن يساهم يف توضيح كثري من القضايا التي تدور حولنا وتؤثّر يف حياتنا
ِ
وعمل العديد من املراكز العلمية
وخصوصا مع املخاض العسري ،منذ سنوات ،يف العالم العريب والربيع الذي طال انتظاره،
أشد تأثري،
ّ
ً

واملؤرخني ،وظهو ِر كثري من الكتابات الرزينة التي قامت بتحليل ما وصلنا إليه وما نحن ذاهبون إليه .ويف هذا السياق ،ال ّ
أن
شك يف ّ
ً
مجموعة من األسئلة للنقاش يف هذه الندوة.
وبناء عىل ما سبق ،نطرح
الحديث ُيقصد به الكتابات العلميةً .
ً
إن قام املؤرخون بكل ما هو مطلوب ،فمن سيقرأ ما
الكم الكبري من الكتابات والدراسات ،ال ّ
بد من أن نتساءلْ :
أول ،أمام هذه ّ

املتخصصني واملثقفني
سيكتبون؟ وهل تتناول تلك الكتابات اهتمامات الناس (الخاصة والعامة)؟ أم هل هي كتابات تحوز اهتمام
ّ
نادرا يف عاملنا العريب؟
فقط ،وقد تمتد أحيا ًنا إىل ص ّناع القرار وإن كان ذلك ً

ثانيا ،ما هي مجاالت البحث املناسبة ألمة يف طور أزمة وجودية كبرية؟ يطرح اليوم عدد من املؤرخني املميزين  -وبعضهم مشارك
ً

تحديدا ،ونجد ذلك عند اإلخوة املغاربة
معنا  -يف هذه الندوة مجاالت بحث جديدة يواكبون فيها ما يقوم به املؤرخون يف العالم والغرب
ً
عىل نحو خاص؛ بسبب الجغرافيا والخلفية الثقافية والتعليمية .ومن هذه املجاالت عىل سبيل املثال :تاريخ الغذاء ،وامليكروستوريا،

تلبي
أن تلك املجاالت مهمة وجديدة ،وأنها تواكب الدراسات التاريخية العاملية،
وتاريخ العواطف ...إلخ .ال بد ّ
ّ
ولكن السؤال هو :هل ّ
ً
ً
حاليا يف عاملنا العريب؟ هل هي مجاالت البحث املالئمة ألمة يف طور أزمة وجودية كبرية؟ نطرح هذا السؤال عىل الرغم
حاجة
معرفية ً

ً
أن بعضها ممتع وتتعدى
أن تلك املجاالت جديدة و ُتبعدنا عن املواضيع املكررة التي تعتمد عىل اجرتار التاريخ ومصادره،
إضافة إىل ّ
من ّ
ً
مدخل لفهم الحياة االجتماعية واالقتصادية.
االستفادة منه عنوانه؛ فيكون
ويف هذا السياق ،ينبغي ّأل يخطر ببالكم أننا ال نرى الجديد واملفيد .فقد أشار الزمالء إىل مواضيع عىل غاية من األهمية ،وهي

ً
ً
ً
مطموسة ،أو مسكو ًتا عنها ،يف تاريخنا .وقد أشار الدكتور محمد الطاهر املنصوري
مظلمة ،أو
مهملة ،أو
مالئمة وتيضء جوانب مازالت
مما لتلك القارة من تأثري يف ما جرى،
إىل عدم اهتمام املؤرخني العرب بالتاريخ األورويب وأرشيف العصور الوسطى يف أوروبا ،عىل الرغم ّ

وفيما يجري ،بالنسبة إىل عاملنا العريب منذ قرون ،كما أشار الدكتور نصري الكعبي إىل الرواية املوازية.

بد أن نأخذ يف الحسبان تطور املجتمعات والدولة
ثالثًا ،هل تلبي مجاالت البحث التاريخي وجديدها الحاجات املعرفية؟ ال ّ

تلبي املواضيع
والحاجات املعرفية املالئمة لكل مرحلة من ذلك التطور .والفرق كبري بني الغرب والعالم العريب من هذه الناحية؛ إذ ّ
ً
حاليا يف هذه املرحلة من تطور تلك املجتمعات ،ولم تكن موجود ًة ما
املطروحة يف الغرب ،اليوم ،اهتمامات وحاجات
معرفية موجود ًة ً
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قبل الحرب العاملية الثانية وال يف الخمسينيات ،عىل سبيل املثال ،بل كانت هناك مواضيع أخرى تحوز اهتمامات املؤرخني .أضف إىل
َ
اختيارا.
عربا ومسلمني كما هي لدى غرينا ،وهذا أمر ينبغي أن ُيؤخذ يف الحسبان وهو ليس
ذلك
الخصوصية املوجودة لدينا ،بوصفنا ً
ً

ربما علينا يف عاملنا العريب العودة قر ًنا إىل الوراء ملوازاة الغرب .فمازال لدينا سؤال الحرية والدولة ،عىل سبيل املثال ،والكثري من
القضايا واملواضيع السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي ُأشبعت بح ًثا يف الغرب .فقد بقيت الدولة واملجتمعات املستقرة وفضاء

الحريات العامة الواسع مواضيع غري مطروقة لدينا؛ بسبب عدم وجود بيئة مالئمة للبحث ،وأهمها الحريات التي هي أساس اإلبداع يف
عام والعلوم اإلنسانية عىل نح ٍو خاص.
العلوم بوجه ّ

بد أن نذكر أنه ،بسبب نقص من الحريات ،توجد مجاالت بحث قديمة وجديدة مهمة يف الغرب ،يف ما يتعلق
ويف هذا السياق ،ال ّ

ملحة يف عاملنا العريب ،ولكن لم يقرتب منها أغلبية املؤرخني العرب املشارقة واملغاربة .يف حني نجد
بالتاريخ السيايس واالجتماعي ،وهي ّ

ً
ألن ذلك
بعضهم يقبل عىل مواضيع كانتقاد الفكر اإلسالمي ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،ويأخذ يف ذلك
حرية غري معهودة يف الكتابة؛ ّ
حد سواء .ونرى بعضهم ينبش موضوعات
يتسق مع املوقف
العام لألنظمة العربية يف معاداة اإلسالم السيايس املتطرف واملعتدل عىل ّ
ّ
ً
ً
يصب الزيت عىل النار بدعوى حرية البحث والقراءة الجديدة.
معرفية مضاد ًة للمجتمعات ،وبعضهم
حاجة
تلبي
ّ
ويقوم بقراءات غريبةّ ،

وطبعا ،ذلك ال يشمل بعض القراءات الحديثة املبدعة للرتاث وللتاريخ اإلسالمي.
ً

رابعا ،هل يستطع املؤرخون الذين من املفرتض أن يكونوا أكرث الناس فهما ِلما حدثِ ،
ولما يحدث من حولنا أن يالمسوا اهتمامات
ً
ً
ِ
علميا لما يجري حوله؟ وإن أرادوا ذلك ،فهل يملكون وسائل إليصال معرفتهم للجمهور؟ وهل
تفسريا
يقدموا
املجتمع ومخاوفه ،وأن ّ
ً
ً
إن بعض الكتابات ال يكاد يفهمها
يستطع املؤرخون الوصول إىل الجمهور أو النزول إليه؛ ألنه من الصعب أن يصعد الجمهور إليهم؟ ّ
املتخصصون .بمعنى آخر ،ينبغي تبسيط األمور والكتابات .وإن امتلك املؤرخون وسائل الوصول إىل الجمهور ،فهل سيكون هناك من
ّ
يهتم بما يقولون؟ أم هل ستكون حالهم اليوم كحال ابن خلدون عندما خرج بفلسفته التاريخية يف ذلك العرص املضطرب الذي كانت
ّ
وقدم آنذاك تفسريه املعروف للحالة ،ولكيفية وصول الناس إىل ما وصلوا إليه من فوىض وانحطاط؟ لقد ضاعت
تعيشه األمة اإلسالميةّ ،
صيحته وأفكاره ،آنذاك ،يف صخب الرصاعات املستعرة  -مثل اليوم  -ولم ُيستفد منها آنذاك وال اليوم .فـ "ال حياة ملن تنادي".

فإن التنوع بني
خامسا ،املؤرخون ونرش املعرفة التاريخية :إن كان هناك تنوع كبري بني من يكتبون التاريخ ومجاالت بحثهمّ ،
ً

ثم ،كيف يمكن تلبية متطلباتهم املعرفية املتنوعة؟ بعبارة أخرى كيف يساهم املؤرخون يف بناء املعرفة يف املجتمع؟
القراء أكرب ً
كثريا .ومن ّ

وأن املروي منه أكرث من املكتوب ،والخيايل أكرث من الواقعي،
هذا مع عدم نسيان ما للتاريخ من "تقديس" يف املجتمعات العربية ّ

ً
املتخصصني .فكيف يترصف املؤرخ تجاه
إضافة إىل نخبوية الكتابة التاريخية؛ بمعنى توجهها إىل
والطائفي والعشائري أكرث من العلمي،
ّ
هذه اإلشكالية؟

وجد بعض املؤرخني طرائق للوصول إىل الناس عن طريق وسائل اإلعالم الحديث؛ كالصحف واملواقع اإللكرتونية واملدونات،

بغض النظر عن توجهاتهم ،زاويا خاصة أسبوعية يف بعض الصحف؛
القراء ،حتى أصبح لبعض املؤرخنيّ ،
وهي وسائل أكرث ً
قربا من ّ

كيونان لبيب رزق عىل سبيل املثال ،فهو قد استطاع أن يمزج الصحافة بالتاريخ ،من خالل مقاالته األسبوعية يف جريدة األهرام تحت
إن "يونان رزق أشاع
عنوان "ديوان الحياة املعارصة " ،وعمل من خاللها عىل توثيق بعض وقائع التاريخ املرصي الحديث ،حتى قيل ّ

(((
املعرفة التاريخية بني أوساط الشعب املرصي فبسط إليهم التاريخ املرصي وقدمه ً
طبعا ،ينبغي ّأل يفهم من هذا الكالم
سهل
ً
مفهوما" ً .

أنه دعوة لتحول املؤرخ إىل صحايف .ولكن هذه طريقة واسعة االنتشار إلشاعة املعرفة التاريخية.
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فضل عن ذلك ،نجد لدى مؤرخني آخرين؛ كسيار الجميل ً
ً
ً
ً
نشيطة يتناولون فيها الكثري من القضايا العربية
إلكرتونية
مثل ،مواقع

املتخصصني والناس العاديني((( .وهذا النوع من التواصل مع الناس مازال محدو ًدا .ولكن توجد مشكلة أخرى أكرب
تهم
ّ
والعاملية التي ّ
إحصائيا أنها من ّ
أقل شعوب العالم قراءةً.
من ذلك؛ مفادها أ ّننا نتحدث عن البالد العربية التي ُع ِر َف عنها
ً
انتشارا
ونجد بعض املؤرخني يطرق مجال الدراما والسينما ،مع انتشار موجة األعمال الدرامية التاريخية ،وهي من أكرث الوسائل
ً
بني الناس .وهذا أمر ال بأس به ،ولكن ينبغي ّأل ُترتك هذه الوسيلة الواسعة لغري املتخصصني؛ َّ
لئل تنترش املعرفة التاريخية غري الدقيقة
أي مضمون معريف.
خاليا من ّ
أو ُتوظف توظيفًا فارغً ا ً

هذه هي التساؤالت التي أطرحها للنقاش مع الزمالء يف هذه الندوة لع ّلنا نخرج بأجوبة لها.

القسم الثاين :مناقشات
ِ
أوجهها إىل األستاذة
القيمة ،وهذا
نارص الدين سعيدوين:
ٌ
الطرح الجديد ،لكن ّ
لدي بعض التساؤالتّ ،
سعيد أنا بهذه املحارضات ّ
ِ
جدا ،ومنعش للذاكرة التاريخية ،لكني أرى ً
خلطا ما بني الهوية والجنسية ،وما بني االنتماء والتمايز ،وسؤايل
فاطمة بنسليمان.
بحثك رائع ًّ
هو :هل كانت حمالت الحكام الجزائريني ،ال سيما صالح باي وغريه ،عىل الحدود التونسية ،أو التدخالت الجزائرية يف العرص العثماين،
معلوم أن هناك تماي ًزا يف الجزائر؛ فأبو راس النارصي ً -
ً
مثل  -عندما يجتاز الحدود بخطوة واحدة
نمو الشعور والتمايز التونيس؟
ٌ
عامل يف ّ

يقول :اآلن دخلت الوطن ،كذلك حسني الورتالين يف رحلته ،غادر الكاف  -وكانت الحدود آنذاك وادي ْساط ،وليست الحدود الحالية ،-
ً
عندما قطع الوادي قال :اآلن دخلت الوطن فانرشح قلبي .كانت تونس بالنسبة إليه ً
مختلفة ،لكن القضية لم تكن مرتبطة باالستعمار،
بيئة

بل هي بدأت يف الواقع مع العهد الحفيص ،وتميزت يف القرن السادس عرش .بدأت الجنسية هنا بالرتاب ثم وصلت إىل الشعور .نجد هذا
كذلك عند محمود مقديش يف صفاقس ،ونجده عند أيب الضياف وغريهما .إ ًذا؛ هناك شخصية تونسية متميزة يف الواقع .لكن احتالل
ِ
ِ
عدا ما ،وأهنئك بهذا الطرح.
طرحك
تعمق بعد ذلك .منح
وتحليلك  -يف الحقيقة  -هذا ك ّله ُب ً
الجزائر ّ
يتحول العريب إىل صحايف ،أو رجل
مضطربا ،ملاذا؟ ألنه ُيخىش أن
بخصوص مداخلة الدكتور عمار السمر؛ يف الواقع ،وجدت نفيس
ً
ّ

سياسة ،أو رجل مواقف إذا ارتبط مجال البحث التاريخي باهتمامات الباحث الشخصية .وهذه إشكالية كبرية؛ ألنني أرى أن التحفّظ واجب

عىل املؤرخ ،ألنه كالذي يعمل يف املجال الدبلومايس ،أو يف الجيش .أما إذا فقد املؤرخ الحياد وانخرط يف املعالجة السياسية ،فإنه سيفتقر إىل
ما نسميه "صدقية" ،عىل الرغم من ِ
الصدقية التاريخية أو املوضوعية مستحيلة التحقق يف الواقع .ومع ذلك؛ نجد ً
مثل أن زميلنا
علمنا بأن
ّ
ّ
ٍ
ويكرث
يكتب،
بدأ
مرص
يف
االنفتاح
بدأ
عندما
الجزائر،
ويف
مرص
يف
سنوات
معه
عشنا
الذي
الله
رحمه
رمضان
العظيم
عبد
وأخانا الفاضل
ُ
السياسية أو التماهي معها ،ومحاولة جعل املؤرخ ُيديل بدلوه يف
الكتابة ،وكذلك محمد أنيس رحمه الله وغريهما .فاالستغراق يف األعمال
ّ

نوعا ما.
األحداث السياسية مجازفة قد تؤ ّدي به إىل أن يصبح طر ًفا ،وهذا نوع فقط من املحاذير ،ال أدري مدى صحته ،لكن هناك خطورة ً
َ
الحدث ،و َت َض َح الصورة ،ثم بعد ذلك تأيت الكتابة التاريخية لتلقي األضواء عىل األحداث،
يكتمل
بد من ترك فرتة زمنية حتى
ُ
إنه ال ّ

جدا.
لكن رأيك وتوجهك يخيفانني يف هذه القضية يف الواقع ،وإن كانت مداخلتك رائعة ًّ
ّ

هنية :الدكتور عمار السمر ،عندما أستمع إليك أشعر أنه ليس هناك تفاعل بني املنتج للمعرفة التاريخية والجماهري.
عبد الحميد ّ

تقول :ملن يكتب املؤرخ؟ لكن ماذا تقول عندما نجد الجماهري تكتب عىل الجدران "فليسقط التاريخ"؟ حدث هذا يف لبنان ،يف بريوت
3
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أيضا .ماذا تقول عندما تجد الجماهري تطالب بإعادة كتابة التاريخ؟ أال يعني هذا أن الجماهري تعرف ما ُيك َتب؟ ولهذا
خاصة ،ويف الجزائر ً
ترفض ً
معينة ،هذا ما أريد قو َله.
شكل من أشكال كتابة التاريخ ،وتطالب بإعادة كتابة ّ

فاملؤرخ ينتج املعنى  ،Producteur de sensويف الجامعة ،مث ً
ال ،تظهر بعض األفكار ،ثم ُت َب ُّث عىل التلفاز ،ويف الصحافة ،فهناك قنوات
ِّ
دائما إبداعات املؤرخني إىل الجماهري.
تنقل ً

أريد أن أبدي مالحظة للدكتور سامر عكاش ،برصاحة ومع احرتامي ملا تقول ،يف تونس؛ يف الجامعة دراسات حول الحداثة ،ولنا توجه
وكأن بك
تماما ،فالنظرة إىل الحداثة كما يقول أحدهم "إنما هي ابتكار للعبقرية األوروبية"  -كأن أوروبا هي مركز العالم  -أكرب خطرّ .
مختلف ً
ٌ
ً
ً
َ
ين  -إن كان
حداثة
عامة،
تع ُّد
كونية؛ ألن الحداثة ظاهرةٌ
كونية ،لك ّنها بالنسبة إليك ظاهرة كونية غربية ،والكو ُّ
ُ
الحداثة األوروبية ،أو الغربية ّ
كونيا ً
غربيا فقط.
فعل  -ال يمكنه أن يكون ًّ
ًّ
شخصيا ،وهو الدولة باملعنى الحديث
مظهرا من مظاهر الحداثة ،أنا اعتنيت به
تقول كذلك :ليست هناك حداثة مبكرة .لو أخذنا فقط
ً
ًّ
للكلمة  ، Etat/Stateظهرت هذه الكلمة يف القرن الثالث عرش ،وتطورت شي ًئا فشي ًئا؛ ألن الحداثة ال تولد هكذا ً
دفعة واحدةً .عندما ننظر
ٍ
يف شمال أفريقيا ً
سيايس
ماس ًة إىل بناء
ٍّ
مثل ،يف املغرب؛ منذ القرن الثاين عرش ،وجد الفاعلون السياسيون والفاعلون االجتماعيون الحاجة َّ
ٍ
ٍ
ٍ
أساسية .كلمة مخزن ال تزال موجود ًة
بدرجة
املوحدين
جديد يخضع ملحتوى الدولة باملعنى الحديث للكلمة  ،Etatوهو املخزن ،ظهر مع ِّ
ٍ
ومستعملة يف املغرب للداللة عىل الدولة العميقة ،وهناك استنباط ملعنى كلمة مخزن للداللة عىل ٍ
سيايس من ٍ
ً
جديد ال عالقة له
نوع
بناء
ٍّ
ٍ
سيايس جديد بمعنى حديث،
تماما مثل ما استنبط األوروبيون كلمة  L'Etatللتعبري عن بناء
ٍّ
مما كان موجو ًدا ،بل هو ً
بالخالفة أو بغريها ّ
ظهرت يف العالم غ ِ
ري األورويب ،قبل أوروبا ،ولك ّننا  -يف الحقيقة  -ال نحاور الذاتية
الحداثة إ ًذا  -عىل الرغم من أننا اقترصنا عىل هذا املثال فقط َ -
املركزية األوروبية بذاتية مركزية مغاربية ،بل ظهرت الدولة باملعنى الحديث للكلمة يف الصني قبل ظهورها يف املغرب العريب بكثري.

تماما؛
أن
أحمد أبو شوك:
سأوجه مالحظتي وتعليقي إىل الدكتور سامر عكاش .أعتقد ّ
ّ
الفرضية التي انطلق منها تنفي وجود املركزية ً
ّ
لكن السؤال املحوري الذي طرحه -
أقر بقضية الثقافة النسبية ،ومن هذه الزاوية حاول أن ينظر إىل ظواهر الثقافة يف مواقع مختلفةّ ،
ألنه َّ
يف وجهة نظري  -هو املرتبط بتموقع التاريخ العريب يف املنظومة العاملية ،والفرضية األخرى التي يرى فيها أن اإلمعان يف التاريخ املحيل يقود
رث من مؤرخ ،بمن فيهم األخ املنصوري؛ ففي قضية التحقيب تختلف األدبيات
طرح هذه القضية أك ُ
إىل التهميش الذايت .بحسب قراءايتَ ،
اإلسالمية ،وكل االختالف مرتبط بالعصور الوسطى ،لكننا نتفق عىل التاريخ القديم ومرحلة التاريخ الحديث .إذا حاولنا أن نضع التاريخ
العريب أو اإلسالمي يف هذه املنظومة ،يجب أن نجعل للعصور الوسطى وجهني ً
بدل من وجه واحد ،الوجه الواحد يمثل التاريخ الظالمي أو
فرتة الظالم يف أوروبا ،لكن الوجه اآلخر أنها كانت فرتة العطاء واإلنتاج يف التاريخ العاملي .إذا استطعنا أن نموقع التاريخ العريب يف هذا اإلطار،
نحتاج إىل منهج عاملي لقراءة اآلثار التي أحدثها التاريخ العريب خارج اإلطار العاملي .نحتاج إىل أن ننظر إىل املصطلحات بعمق؛ ألن قراءتك
للحداثة تقودنا إىل الدولة العثمانية .لقد الحظ ُتها يف دراسات صدرت عن  ،IRCICAحاو َل ْت أن تموقع الدولة العثمانية يف إطار التاريخ
منظورا يمكن للعالم العريب
رية يف العالم العريب هي :كيف نضع
العاملي ،أراها محاوالت جيدة ،إال أن اإلشكالية املطروحة بعد قيام الدولة الق ُْط ّ
ً
جزءا من املنظومة العاملية؟
فيه أن يكون ً
سامر عكاشً :
تحدثت عن الحداثة املبكرة ،ال عن الحداثة ،وعن التحوالت الحداثية ال عن توصيفات الحداثة ،ولهذه فرتة
أول،
ُ
عما جرى يف القرن  ،13وال أريد أن أخرج عن السياق التاريخي للحداثة املبكرة،
زمنية محددة ،وتغريات مرصودة بالكامل .ولم أتحدث ّ
وال عن التغيريات املرصودة يف هذا التاريخ؛ فنحن ال نريد أن نموقع أنفسنا كما تفضل الدكتور ،ولكننا نريد إعادة َص ْوغ هذا التاريخ العاملي
ً
تخصصيا موجو ًدا
مجال
رئيسا فيه ،وهو ما يحتاج إىل دراسات متخصصة يف مدارس التاريخ عن فرتة الحداثة املبكرة بوصفها
لنحتل ً
موقعا ً
ًّ
يف كل العالم ،لكنه ليس موجو ًدا عندنا.
ثانيا ،أما الطريق التي سنشتغل عليها بدورنا يف هذا املجال ،فأنا اشتغلت عليها يف الكتاب األخري الشامل لقراءة التاريخ الثقايف
ً
أملح إليها الدكتور خالد زيادة هي موضوع األفكارَ ،ص ْو ُغ التاريخ العاملي
التي
العملية
هذه
يف
تواجهنا
التي
األساسية
املشكلة
دمشق.
ملدينة
َ
قائما عىل نوع من الوعي بهذا التغيري ،ومن ث ََّم الكتابة يف
وتحوالت الحداثة قائمة عىل أساس أن أي تغيري مجتمعي عاملي يجب أن يكون ً
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حداثيا .لذلك؛
تغيريا
وعي اجتماعي ال ُي َع ُّد
تغيريا
إن
أساسا تغيري فكري ،هكذا ُر ِص َد تاريخُ الحداثةّ .
هذا التغيري ،فالتغيري ً
ً
ً
ًّ
ًّ
اجتماعيا ال يصاحبه ٌ
وحاولت أن أوضح يف هذا الكتاب أن التغيريات املجتمعية هي تغيريات األحوال وتغيريات األفكار.
نقضت هذا املوضوع،
ُ
ُ

مبتكرا ،هو بيع القهوة ،وكانت القهوة يف بداية
تجاريا
مرشوعا
األول من القرن  15أقام شخصان من دمشق
ً
ً
من األمثلة عىل ذلك ،يف النصف ّ
ً
انتشارها ،وهكذا ُف ِتح أول مقهى يف دمشق ،ثم نقال بيع القهوة إىل تركيا ،وانترش رشبها ،وبهذا ظهرت املقاهي يف املجتمعات الغربية والعربية عىل
ً
جذريا يف هيكلة املدينة ،ويف العالقات االجتماعية ،ويف تسطيح
مجتمعيا
تغيريا
كاملة .انتشار القهوة كان
نحو واسع ،وغريت الرتكيبة املجتمعية
ً
ًّ
ًّ
التنظري فيما بعد ،أي أن التغيري االجتماعي عندما طرأ عىل املدينة ،لم يحتج الناس إىل التنظري ،ومن هنا حاولت أن
الهرمية االجتماعية ،ثم بدأ
ُ
أطرح مفهوم "الحداثة املتشابكة"؛ عىل أساس أن املشاركة العربية التي كانت سباقة يف تحوالت الحداثة ،كانت يف األحوال وليس يف األفكار؛ لذلك
أساسيا ،أما نحن فليس لدينا الوعي للتنظري لظاهرة انتشار القهوة ً
مثل ،وتأثريها يف املجتمعات ،وتغيريها.
موضوعا
الغربيون عىل األفكار
اعتمد
ً
ًّ
ّ

فاطمة بنسليمان :سأجيب األستاذ نارص الدين سعيدوين عن سؤاله حول الهوية والجنسية التونسية ،نعم ،أنت عىل حق ،ولكن
ُ
ً
ً
ً
ً
وشحنة يمكن أن نقول إنها تاريخانية ،أي أن كل إنسان
عاطفية،
شحنة
عطي ْت
مسألة الهوية كانت
متداولة يف النقاشات بعد الثورة ،وأ َ
نظرت إىل املسألة
يتكلم عن هويته كأنها يشء ثابت يف التاريخ ،فهوية البعض بربرية ،وهوية البعض اآلخر عربية إسالمية ،إىل غري ذلك؛ لذا
ُ
واستعملت لفظ "االنتماء" الذي هو "الجنسية" بدل "الهوية" .صحيح أن الجنسية وضعية قانونية ،أما بالنسبة إىل العالقة بني
من باب آخر،
ُ
االنتماءات ،فهذه ً
فعل انتماءات قبل استعمار الجزائر وتونس ،وكان لرصاع الواليتني العثمانيتني تأثريه يف بلورة االنتماءات يف الناحيتني.
أثّرت العالقة بني السلطة الحاكمة يف تونس واملجال الرتايب البرشي يف مسألة االنتماء ،وال سيما بعد تسطري الحدود بني الجزائر وتونس
هم الحكام يف تونس عىل املجال التابع لهم ضمن هذه الحدود،
بداية القرن  ،17وبينها وبني اإليالة يف طرابلس،
ً
وابتداء من هذا التاريخ تركز ُّ
ويات القومية
وارتبط الرعايا يف الداخل بمركز الحكم الذي هو مدينة تونس ،وقد درست هذا املوضوع ،وهو يشبه  -إىل ٍّ
تكو َن ُ
اله َّ
حد كبري ُّ -
يف أمريكا الالتينية التي درسها أندرسون يف كتابه الجماعات املتخيلة.
يلج يف دراسة ما يجري اآلن؛ ألن هذا شأن العلوم السياسية،
تماما ،وأدرك أن املؤرخ يجب أال َ
عمار السمر :أوافق الدكتور سعيدوين ً
مر عىل املوضوع خمسون سنة؛ فليك نفهم ما يجري يف سورية ً
مثل أو حتى
ونحن نعرف  -منذ كنا
ً
طالبا يف الجامعة  -أنه يجب أن يكون قد ّ

بد أن نعود إىل بداية الدولة الحديثة ،وهذا مىض عليه مئة عام.
يف الجزائر أو ليبيا أو لبنان ،ال ّ

كذلك إذا أردنا أن نتتبع ظاهرة العنف والعنف املضاد الذي يجري يف العراق ،أو مسألة بناء الهوية الوطنية وتف ُّتتها ،ال بد أن نعود إىل
كثريا ،لكن حني أحاول أن أتكلم مع ٍ
غالبا من
كثريا .ومثل هذا ُي ِه ُّم الناس ً
الوراء ،لكن من غري أن نبتعد ً
ناس استق َْوا معرف َتهم عن التاريخ ً
يجمع .يف لبنان ً -
مثل  -قبل خمس سنوات ،فشلت لجنة يف وزارة الرتبية اللبنانية
يفرق أكرث مما ّ
مصادر شفهية ،فهذا  -كما قلت سابقًا ّ -
شاهدت هذه اللجنة عىل التلفزيون تعلن أنها فشلت يف وضع هذا املقرر ،وكان هناك
يف وضع مقرر للطالب لتدريس التاريخ الحديث ،وقد
ُ
ربورتاج ل ّلجنة قامت فيه بلقاء بعض الطالب يف املدارس ويف الصفوف ،وكذلك بعض املعلمات .سئلت إحدى املعلمات هذا السؤال:
الجميل ،كيف ستجيبني؟
طالبا سألك عن بشري
ِّ
لنفرض أن ً

درس التاريخ يف مدارس
سألف وأدور حتى ال أجيب؛ ألن اإلجابة عن هذا السؤال ربما تخلق مشكلة يف
قالت:
ّ
ُّ
الصف .إ ًذا ،كيف ُي َّ
تابعة لطوائف وما إىل ذلك؟

عندنا يف سورية الوضع مختلف؛ فهناك مناهج قومية عربية ،تشجع عىل الوطنية وأشياء كثرية ،لكن بال نتيجة .عىل الرغم من ذلك،
جدا يف بناء الهوية ،وبناء روح مشرتكة لألطفال وألبناء البلد ،لكن هذه الهوية يجب أن تكون ثابتة وغري متناقضة مع
أرى أن التاريخ مهم ًّ
وشكرا.
الواقع ،لذلك؛ الرجوع إىل املايض مهم من أجل العيش يف الحارض.
ً

لدي مالحظة ،ربما أختلف فيها مع الدكتور نارص يف ما يتعلق بقضية املؤرخ واللحظة الراهنة،
إبراهيم القادري بوتشيش :أنا بدوري ّ
يسمى بـ "التاريخ اللحظي" ،وفيه يخ ّزن املؤرخ املعلومات حتى ال تتعرض للطمس والتشويه فيما بعد ،وال يقوم بإصدار األحكام،
عندنا اآلن ما ّ
جلية.
بل ُترتك حتى تنضج
القضية ،وتصبح األمور أكرث سهولة يف التناول ويف التحليل ،أي أنه يوثِّق ،لكن ال يك ُتب حتى تظهر الحقائق ّ
ّ
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