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 تدريس التاريخ يف الجامعات العربية:ندوة أسطور
The Ostour Symposium: “Teaching History in Arab
Universities”
ٍ دراسات مختار
ٍ
ة من أوراق الندوة العاملية التي نظّمها قسم العلوم اإلنسانية
تقدم "ندوة أُسطور" يف هذا العدد أربع

26 – 25  يف،" الــرؤى واملناهج واملوضوعــات: بعنــوان "تدريس التاريــخ يف الجامعات واملعاهــد العليا،بجامعــة قطر

 وكانت هذه الندوة تهدف إىل مناقشــة التطورات التي شــهدها علــم التاريخ يف العقود.2015  نوفمرب/ترشيــن الثــاين
 والعالقة التكاملية، واملناهج البحثية، والحقول املوضوعية، من حيث التنوع يف التخصصات التاريخيــة،الخمســة املاضية

فضل عن طرائق التدريس املتجددة يف
ً
، واملصادر املعلوماتية املتعددة،مبناهج العلوم االجتامعية واإلنسانية األخرى

، الخطط الدراسية: وتعالج الدراســات األربع قضية تدريس التاريخ يف الجامعات العربية؛ من خالل.املؤسســات األكادميية
، واملســكوت عنه يف تدريس تاريخ الخليج العريب يف جامعات الخليج العربية،وموقع تاريخ العامل يف الربامج التاريخية
.وتحقيب تدريس التاريخ يف الجامعات املغربية

In this edition of the journal, the Ostour Symposium offers an overview of the International Academic Conference
hosted in 2015 by the Department of Humanities at Qatar University , which surveyed the changes to academic
history across Arab national universities over five decades. The symposium on The Teaching of History in
Universities and Higher Education Institutes: Visions, Curricula and Subjects, which was held on November
25 - 26, 2015 , offered scholars an opportunity to discuss the changes to the academic study of history as well as
the interfaces of history with the other social sciences and humanities. The four papers included in this edition
of Ostour look at how these issues affect the teaching of history in Arab universities, with special reference to
educational plans, the status of “world history” within history curricula, universities in the Gulf and how they
approach proscribed topics in Gulf History, and the periodization of historical pedagogy in universities in the
Arab Maghreb.
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مقدمة
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ومختارة من أوراق الندوة العاملية التي ّ
نظمها قسم العلوم
متجانسة
دراسات
كون من أربع
يتميز باب "ندوة أسطور" بأنه ُم َّ

اإلنسانية بجامعة قطر ،بعنوان "تدريس التاريخ يف الجامعات واملعاهد العليا :الرؤى واملناهج واملوضوعات" ،يف  26–25ترشين الثاين/

نوفمرب  .2015وكانت تلك الندوة تهدف إىل مناقشة التطورات التي شهدها علم التاريخ يف الخمسة عقود املاضية ،من حيث التنوع

يف التخصصات التاريخية ،والحقول املوضوعية ،واملناهج البحثية ،والعالقة التكاملية مع مناهج العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى،

ً
فضل عن طرائق التدريس املتجددة يف املؤسسات األكاديمية .وتوجد بني هذه الدراسات األربع قواسم
واملصادر املعلوماتية املتعددة،
مشرتكة يف معالجة قضية تدريس التاريخ يف الجامعات العربية؛ من خالل الخطط الدراسية ،وموقع تاريخ العالم يف الربامج التاريخية،

واملسكوت عنه يف تدريس تاريخ الخليج العريب يف جامعات الخليج العربية ،وتحقيب تدريس التاريخ يف الجامعات املغربية.

أن الجامعات العربية املختارة قد ُأسست يف النصف الثاين من القرن العرشين ،من أجل تراكم الوعي
ّبينت هذه الدراسات ّ

بشقيه القومي واإلسالمي يف أوساط املتخرجني؛ لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والهوية اإلسالمية التي ت ّ
التاريخي ّ
ُشكل منطلقات

ً
متأثرة بالخطاب الرتبوي القائم
تفاعلهم اإليجايب مع مجتمعاتهم املحلية .وهكذا ،أضحت برامج التاريخ يف الجامعات العربية

عىل ثنائية االنتماء ُ
ً
إضافة إىل تأثرها باملناهج التاريخية الغربية التي مثّلت
القطري والعقدي ،واحتياجات سوق العمل املحيل،

الحواضن الفكرية األوىل للمؤرخني الرواد ،أمثال محمد شفيق غربال (ت ،)1961 .وحسن إبراهيم حسن (ت ،)1968 .وميك
الطيب شبيكة (ت ،)1980 .وقسطنطني زريق (ت ،)2000 .وعبد العزيز الدوري (ت ،)2010 .وعبد الله العروي .وبالتدريج،

تبلور هذا التالقح الرتبوي واملنهجي يف الربامج التاريخية والخطط الدراسية املصاحبة لها.

وقد ح َّللت الدراسات الواردة يف هذا العدد ،ويف مقدمتها مقاربة يوسف بني ياسني ،بعنوان "الخطط الدراسية يف أقسام التاريخ يف

الجامعات العربية :األردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ،املقررات اإلجبارية يف الخطط والربامج الدراسية ،ورشحت

أنساق تحقيبها الزمني التقليدي (تاريخ قديم ،ووسيط ،وحديث ،ومعارص) ،وتقسيماتها الجغرافية (الوطني املحيل ،واإلقليمي،

والعريب ،والعاملي) ،وتصنيفها املوضوعي (تاريخ سيايس ،واجتماعي ،وثقايف ،واقتصادي) ،وعرضت الساعات الدراسية املعتمدة وكيفية
وأخريا ،خلصت املقاربة
وموضوعيا ،وناقشت املسوغات الكامنة وراء توزيع الساعات املعتمدة وتحديد أوزانها.
وجغرافيا،
زمنيا،
ً
ً
ً
توزيعها ً

أن الخطط الدراسية املذكورة قد أغفلت تواريخ الشعوب اإلسالمية غري العربية؛ مثل إيران ،وتركيا ،ودول وسط آسيا ،وجنوبها
إىل ّ

جنويب الصحراء .وقد أطنبت الدراسة يف رسد التاريخ السيايس عىل حساب التاريخ الثقايف واالجتماعي واالقتصادي،
ورشقيها ،وأفريقيا
ّ
ّ
محتاجا إىل التبيني والتفصيل ،دعا بني ياسني إىل إعادة النظر يف هيكلة
بدا
مع قلة االهتمام باملقررات املنهجية .ومن أجل تجاوز ما َ
ً
الربامج التاريخية يف الجامعات العربية من حيث التوزيع الجغرايف ،والتصنيف املوضوعي ،واإلعداد املنهجي.

ً
منطلقة من
ويف النسق ذاته ،جاءت دراسة أحمد إبراهيم أبو شوك بعنوان "تدريس تاريخ العالم يف جامعات الخليج العريب"،

َ
بأن تاريخ
أن تدريس تاريخ العالم يف جامعات الخليج العريب لم
يحظ باالهتمام الكايف ،وذلك لسببني؛ يتمثل أحدهما ّ
فرضية مفادها ّ
العالم ال يزال ً
حقل
بكرا يف الدراسات التاريخية ،يهدف إىل إبراز األنساق املشرتكة لتاريخ الشعوب ،ويبحث عن االختالفات
أكاديميا ً
ً

ً
أن مناهجه ،ومقرراته ،وأدبياته ما زالت يف مرحلة البناء والتطوير يف أوساط
التي تكشف عن تنوع التجارب اإلنسانية،
فضل عن ّ
أن الخطط الدراسية يف الجامعات العربية ال تزال مقيد ًة بمتطلبات
فمجمله ّ
الجامعات األمريكية صاحبة االمتيازّ .
وأما السبب الثاينُ ،

النزعة القومية والهوية اإلسالمية؛ ونتيجة لذلك ضعف االهتمام بتدريس تاريخ العالم ،سواء كان ذلك يف إطار كوين من منظور عاملي،

أو دراسات مناطقية ذات أبعاد إقليمية .حاولت هذه الدراسة أن تناقش هذه التحديات التي حالت دون تدريس تاريخ العالم يف الربامج
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التاريخية يف معظم الجامعات العربية ،كما طرحت بعض الحلول التي ربما ُتساهم يف تدريس تاريخ العالم يف الجامعات الخليجية
عوضا من املقررات املبعرثة التي تتناول تاريخ العالم من زوايا إقليمية منفصلة عن بعضها.
عىل نح ٍو تدريجي؛ ليكون ً

العام للخطط الدراسية لربامج التاريخ يف الجامعات العربيةّ ،
شكلت مساهمة إبراهيم شهداد "جامعات الخليج
ويف هذا اإلطار
ّ

ً
ً
تدريس تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص" ً
تحليليا للمطروق وغري املطروق
عرضا
داخلية
رؤية
تقدم ً
نقدية؛ اجتهدت يف أن ّ
ً
أن تاريخ منطقة
يف تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص الذي ُيدرس يف الجامعات الخليجية .وخلص املؤلف إىل نتيجة مفادها ّ

البعد السيايس الذاهل عن تأثري األبعاد االقتصادية
الخليج الذي ُيدرس يف الجامعات ال يتجاوز الطريقة التقليدية التي تجعله حبيس ُ
واالجتماعية والفكرية والثقافية يف عملية الحراك التاريخي .ومن أجل ذلك ،وصف مقررات التاريخ التي تدرس يف الجامعات الخليجية

أي إ ّنها ُوظفت لخدمة أغراض املؤسسات السياسية الحاكمة ،من دون النظر يف تدريس التاريخ وفق
مسيسة ورسمية"؛ ْ
بأنها "تواريخ ّ
ٍ
ٍ
أن
مناهج
موضوعية يراعى فيها التنوع املوضوعي والتوازن الرسدي بني أدوار العنارص الفاعلة يف حركة التاريخ .ولذلك يرى شهداد ّ

درس يف الجامعات؛ مثل تاريخ
بعض املوضوعات ذات الحساسية االجتماعية أو السياسية ،قد ُحجبت عن املقررات التاريخية التي ُت َّ

تجارة الرقيق واالسرتقاق ،والرصاع السيايس داخل األرس الحاكمة ،والحراك الشعبي بنوعيه السيايس املناهض للمؤسسات التقليدية
الحاكمة ،والفكري املنادي بحرية االعتقاد والتفكر.

ّأما الدراسة الرابعة لعبد الرحيم بنحادة "يف تحقيب تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية" ،فقد حقَّبت التطورات التي شهدتها
ٍ
عملية تدريس التاريخ يف الجامعات املغربية خالل الستني عاما املاضية؛ وذلك من خالل ٍ
فاحصة لتأهيل األساتذة الفاعلني يف
رؤية
ً
مرت بها التجربة املغربية ،واألوضاع السياسية والفكرية التي ساهمت يف تشكيلها ،ودور
إعداد الخطط الدراسية ،وكذلك املراحل التي ّ

ً
حزمة من األسئلة
تلك املراحل يف تكوين الشخصية املغربية ،وتحصني الهوية الوطنية .وملعالجة هذه املشكلة ومثيالتها ،طرح بنحادة

أهم مراحل تجربة الجامعة املغربية يف تدريس التاريخ؟ وما الخصائص
الجوهرية التي أجاب عنها يف منت مقاربته العلمية ،منها :ما ّ

مدى
أي ً
وأي تاريخ كان ُيدرس يف قاعات الجامعة؟ وما غاياته؟ وما املجاالت املوضوعية التي ارتبطت به؟ وإىل ّ
املائزة لتلك املراحل؟ ّ

أثّرت املقررات التاريخية يف السياقات السياسية واالجتماعية؟ وكيف تفاعلت تلك املقررات مع البحث العلمي يف مجال التاريخ؟
وهل تواجه الجامعة املغربية يف الوقت الراهن ً
أزمة يف تدريس التاريخ؟

كان من املفرتض أن تكون هناك دراسة خامسة ملحمد الطاهر املنصوري ،يف هذا العدد من مجلة ُأسطور ،بعنوان:

النص الكامل واملُحكم ملساهمة املنصوري
"التاريخ ما بني نتائج البحث ومقررات التدريس"ّ ،
املنية كانت أرسع من حصولنا عىل ِّ
لكن ّ
الذي حدثت وفاته املفاجئة يوم الخميس  10آب /أغسطس  .2016لكن اعرتا ًفا بفضل املنصوري ومساهماته العلمية السامقة يف مجال
قدمها يف الندوة العاملية التي ّ
نظمها قسم العلوم اإلنسانية يف
الدراسات التاريخية بح ًثا
وتدريسا ،آثرنا أن نضع مستخلص الكلمة التي ّ
ً
هذه املقدمة التحريرية.

صممت برامجها التاريخية بحسب تخصصات أعضاء هيئة التدريس
انطلق املنصوري من فرضية مفادها ّ
أن الجامعات العربية قد ّ

أن
التابعني لها ،ولذلك أضحى املؤرخ العامل فيها
حبيسا لقيود الربامج التدريسية والكتب املرجعية املُ َّ
عدة لهذا األمر .ويعتقد املنصوري ّ
ً

أن تدريس التاريخ يف معظم
هذا الواقع ساهم يف "قتل" البحث العلمي ،وعرقلة التطور الفكري ،وتجميد املعرفة التاريخية .ولذلك يرى ّ
ٍ
مستشهدا يف هذا الشأن بتجربة الجامعات التونسية .ويعزو املنصوري
مواكب لنتائج البحوث التاريخية املنجزة،
الجامعات العربية غري
ً

هذا التنافر بني البحث العلمي يف التاريخ واملقررات التاريخية ،يف كثري من الحاالت ،إىل "عوامل سياسية متمثلة يف السعي من طرف
ُأويل األمر إىل التحكم يف املادة التاريخيةِ ،ل َما لها من أث ٍر يف تكوين شخصية الناشئة ،وتربية املواطن ضمن تصوره للوطن واملواطنة".
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أيضا عوامل برشية ،مرتبطة بطبيعة اختصاصات األساتذة واملدرسني ،من خالل عمليات االنتداب والتوظيف يف
كما تتحكم يف ذلك ً

سلك التعليم العايل ،وهي "عملية معقدة ُتفيض يف بعض األحيان إىل انتداب الشخص غري املناسب ،ووضعه يف املكان غري املناسب".

نوعا من االنفصام بني البحث العلمي وتدريس التاريخ
ويضيف املنصوري إىل هذه العوامل سوق العمل الذي يخلق ،من وجهة نظرهً ،
يف املؤسسات األكاديمية.

إن األبحاث املنشورة
يف ضوء هذه اإلضاءات املتع ّلقة بمحتويات هذا العدد الخامس من مجلة ُأسطور ،نختم هذا العرض بالقول ّ

ً
جيدة الصنعة عن تدريس التاريخ يف الجامعات العربية وتحدياته وآفاقه؛ ولذلك يمكن اإلفادة منها يف
بني دفتيها ُتقدم طروحات
نقدية ّ

درس يف الجامعات العربية ،والتي تحتاج إىل نوع من التقويم والتطوير الجاد الذي
مراجعة الخطط الدراسية واملقررات التاريخية التي ُت َّ
ومنهجا ،ويربطها باألبحاث واألدبيات العميقة التي ُأنجزت عن علم التاريخ ،وعالقته بالعلوم االجتماعية
موضوعا
يرتقي بمحتوياتها
ً
ً
بعيدا عن
واإلنسانية األخرى ،وكيفية معالجته للمشكالت الشائكة ،وربطها بالحارض اإلنساين ،وتوظيف ِع َبها السترشاف املستقبلً ،

القراءات اإلطرائية املقيدة بإسقاطات املنهج البطويل (أو املثايل) يف تدريس التاريخ واستقراء وقائعه ،وإعادة تركيبها خارج سياقاتها

الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شُ ّكلت فيها.

أحمد إبراهيم أبو شوك

يوسف بني ياسني | Yosif Bani Yassen

(((

الخطط الدراسية يف أقسام التاريخ يف الجامعات العربية
األردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة تحليلية
مقدمة
تكمن أهمية علم التاريخ يف أنه يدرس حياة اإلنسان يف املايض ويفرسها ،بغية فهم الحارض؛ لالستنارة بهما يف املستقبل ،كون

مستودعا للخربات والتجارب البرشية ،وذلك باالعتماد عىل املصادر املتنوعة التي خلفها اإلنسان.
التاريخ
ً

أن غاية برامج أقسام التاريخ بما تقدمه من حزمة مقررات دراسية لنيل درجة البكالوريوس يف التاريخ
يرتاءى يل ،انطال ًقا من هذاّ ،

تستهدف ما ييل:

ً
ملما باملعرفة التاريخية سواء يف مستوى التاريخ الوطني املحيل أو اإلقليمي أو العاملي ،كيما
ӵӵإعداد طالب مؤهلني
علميا رصي ًناًّ ،
تأهيل ًّ

يكونوا قادرين عىل فهم هذه املعرفة وتقديمها الحقًا لغريهم.
1

أستاذ التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية يف قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة قطر.

Professor of History and Islamic civilisation at History program, Qatar university.
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ً
مزو ًدا باملعرفة النظرية التي تفاعلت وتمازجت يف تكوين املادة التاريخية (الروايات
تأهيل
ӵӵإعداد طالب مؤهلني
علميا رصي ًناّ ،
ًّ

ومصادرها) ،وكيفية تفسري حوادثها وحقبها (النظريات التاريخية) ،وفهم التاريخ ومناهجه ومدارسه (املناهج املعارصة املتداخلة مع
غريها من مناهج العلوم اإلنسانية واالجتماعية) ،كيما يتمكنوا من فهم مجريات الحوادث التاريخية وعلل حدوثها ،وعدم تقديس

الحوادث وروايات املصادر ،لتملك أدوات النقد التاريخي.

ً
ّ
متمك ًنا من املعرفة النظرية والعملية يف خطوات كتابة البحث العلمي ،من أول تحديد
علميا رصي ًنا،
تأهيل
ӵӵإعداد طالب مؤهلني
ًّ
للمشكلة البحثية حتى نهاية كتابة مقرتح جديد بشأنها ،كيما يرفدوا املكتبة التاريخية بأبحاث علمية منهجية رصينة.

فإن املقررات يف الخطط والربامج الدراسية يجب أن تراعي هذه املهمات الثالث فيما تقدمه ،لخلق الباحث املؤهل ً
أول،
ولذاّ ،

واملؤرخ الباحث الجاد املتقن ثال ًثا .فليس املطلوب  -يف ظل ما نشهده من ٍ
تنام يف أوعية املعلومات  -أن
ثانيا،
ّ
ّ
واملؤرخ املطلع الناقد املفرس ً

ً
املؤرخ العارف واملفرس
حافظا
مؤرخً ا
مستظهرا للمعرفة التاريخية بحقبها املتوالية فحسب ،بل ال بد ً
ً
أيضا من إيجاد ّ
نخلق بمناهجنا ّ

والباحث ،من خالل إيجاد خطط دراسية يف أقسام التاريخ تعمل عىل تحقيق الغايات املشار إليها .وبناء عليه ،فقد فحصت الدراسة
الخطط الدراسية ،لإلجابة عن األسئلة التالية:

منهجيا؟ أم أنها اقترصت عىل تقديم املادة التاريخية
املؤرخ إعدا ًدا
ӵӵهل أولت الخطط والربامج الدراسية بمقرراتها مسألة إعداد ّ
ًّ
للطالب ،من دون بيان عناء كيفية الحصول عىل تلك املادة العلمية من مصادرها األصيلة؟
ӵӵهل ُأ ّهلت الخطط الدراسية بمقرراتها لتقدم وسائل وطرائق للتعامل مع املصادر بأصنافها كافة (املدون ،والشفهي ،والوثائق،
واألرشيف)؟

املؤرخ لفهم بواعث الحراك التاريخي كالفلسفة ،وعلوم اآلثار،
ӵӵهل ُرفدت الخطط الدراسية بمقرراتها بعلوم أخرى يتسلح بها ّ
واالجتماع ،والجغرافيا ،واالقتصاد؟

ӵӵهل رفدت الخطط الدراسية بمقرراتها بأحدث النظريات العلمية يف فهم التاريخ وتفسريه؟

ӵӵهل رفدت الخطط الدراسية بمقررات تطبيقية مثل مقررات قراءة النصوص التاريخية من املصادر التاريخية وآليات فهمها؟
ومن رحم هذه التساؤالت ،حرصت الدراسة عىل التعرف إىل:

ӵӵعدد ساعات التخصص (التاريخ) يف مجموع الساعات املعتمدة يف الخطط الدراسية (البكالوريوس).
ӵӵعدد الساعات اإلجبارية (املطلوب دراستها من جميع الطلبة) يف مجمل ساعات التخصص.

ӵӵكيفية توزيع الساعات اإلجبارية داخل الخطة الدراسية ،وما الحقول /الحقب :الزمنية ،والجغرافية ،واملعرفية التي استحوذت عليها
الخطط الدراسية.

ӵӵمقدار حضور التاريخ القديم ،والوسيط ،والحديث ،واملعارص ،يف الساعات اإلجبارية يف كل خطة من الخطط الدراسية.
ӵӵمقدار حضور التاريخ الوطني ،واإلقليمي ،والعاملي ،يف الساعات اإلجبارية يف كل خطة من الخطط الدراسية.

ӵӵكيفية بناء أسماء املقررات الدراسية يف كل خطة من الخطط الدراسية ،واألسس التي اعتمدت يف البناء والتقسيم.

مجتمع الدراسة
شملت العينة املدروسة ،للوقوف عىل الغايات املذكورة أعاله ،أقسام التاريخ يف الجامعات الحكومية اآلتية:
ӵӵقسم التاريخ ،الجامعة األردنية ،األردن.
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ӵӵقسم التاريخ ،جامعة الكويت ،الكويت.

ӵӵقسم التاريخ ،جامعة البحرين ،البحرين.

ӵӵقسم التاريخ ،جامعة امللك سعود ،السعودية.

ӵӵقسم التاريخ ،جامعة السلطان قابوس ،سلطنة ُعمان.

ӵӵقسم التاريخ والحضارة اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.
ӵӵقسم التاريخ ،جامعة قطر ،دولة قطر.

وكان هدفنا البحث عن مقدار تحقق هذه الغايات من عدمه ،وركزت الدراسة املقارنة يف هذه الورقة عىل الساعات اإلجبارية يف

جميعا يف دراستها.
جميعا مجربون عىل دراستها ،فهي لذلك املقررات التي يتشاركون
ألن الطلبة
التخصص ،كونها األقدر عىل القياسّ ،
ً
ً

أولً  :قراءة يف الشكل العام للخطط الدراسية
ابتداء من التعرف إىل الشكل العام للربامج الدراسية /الخطط التي تشتمل عليها هذه الجامعات ،من حيث إجمايل عدد
ال بد
ً

ثم بيان عدد ساعات
الساعات الدراسية املعتمدة وما يوازيها من مقررات دراسية ،وكيفية توزيعها بني القسم والكلية والجامعةّ ،
ثم ما خصص من الساعات للتخصص املساند/
التخصص اإلجبارية واالختيارية يف حقل التاريخ ،وعدد ساعات مسار التخصصّ ،

الفرعي ،والجدول ( )1يبني ذلك:

الجدول ()1

كيفية توزيع الساعات الدراسية املعتمدة
عدد املقررات

ساعات
البكالوريوس

جامعة البحرين /
البحرين

43

 69ساعة
 129ساعة
%53.48

 36ساعة
%27.90

 33ساعة
%25.58

 15ساعة
%11.62
من عدة
مسارات

 11ساعة
%11.62

 16ساعة
%12.40

 24ساعة
%18.60

ساعات التخصص

جامعة الكويت/
الكويت

44

 60ساعة
 132ساعة
%45.45

 33ساعة
%25

 27ساعة
%20.45

ال يوجد

مندمجة
 45ساعة
ومتطلبات
%34.09
الجامعة

 3ساعات
%2.27

 24ساعة
%18.18

ساعات التخصص
اإلجبارية

الجامعة األردنية/
األردن

44

 81ساعة
 132ساعة
%61.36

 54ساعة  27ساعة
%20.45 %40.90

ال يوجد

 24ساعة
%18.18

 21ساعة
%15.90

 6ساعة
%4.54

ال يوجد

الجامعة

ساعات التخصص
االختيارية

ساعات مسار
التخصص

ساعات متطلبات
الكلية

ساعات متطلبات
الجامعة اإلجبارية

ساعات متطلبات
الجامعة االختيارية

ساعات التخصص
املساند /الفرعي

كيفية التوزيع
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جامعة قطر /دولة قطر

40

 33ساعة
 120ساعة
%27.5

 27ساعة
%22.5

 6ساعات
%5

 15ساعة
%12.5
من عدة
مسارات

 6ساعات
%5

 33ساعة
%27.5

9ساعات
%7.5

 24ساعة
%20

عدد املقررات

جامعة السلطان
قابوسُ /عمان

40

 58ساعة
 120ساعة
%48.33

 52ساعة
%43.33

 6ساعات
%5

ال يوجد

3 + 17
ساعة
%16،66

 12ساعة
%10

 6ساعات
%5

3 + 21
ساعات
%20

ساعات
البكالوريوس

قسم التاريخ والحضارة
اإلسالمية /الشارقة

41

 78ساعة
 123ساعة
%63.41

 60ساعة
%48.78

 18ساعة
%14.63

ال يوجد

 15ساعة
%12.19

 24ساعة  6ساعات
%4.87 %19.51

ال يوجد

ساعات التخصص

ساعات التخصص
اإلجبارية

ساعات التخصص
االختيارية

ساعات مسار
التخصص

ساعات متطلبات
الكلية

ساعات متطلبات
الجامعة اإلجبارية

ساعات متطلبات
الجامعة االختيارية

امللك سعود /السعودية

43

 61ساعة
 128ساعة
%47.65

 48ساعة
%37.5

 13ساعة
%10.15

ال يوجد

 31ساعة
%24.21

 12ساعة
%9.37

الجامعة

ساعات التخصص
املساند /الفرعي

كيفية التوزيع

 6ساعات  18ساعة
%14.06 %4.68

يمكن بخصوص الشكل العام للخطط الدراسية الواردة يف الجدول ( )1استنتاج اآليت:
ӵӵنالحظ شبه إجماع يف الجامعات العربية يف مجتمع الدراسة ويف غريها من الجامعات عىل تسمية القسم بـ "قسم التاريخ" وحسب.

وأضافت بعض الجامعات إليه مسمى آخر هو "الحضارة اإلسالمية" ،كجامعة الشارقة .وأضاف بعضها اآلخر إليه "اآلثار" ،كما فعلت

جامعة اإلمارات العربية املتحدة .وينضوي قسم التاريخ يف الغالب تحت كلية اآلداب ،أو كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ويتبع يف
جامعة قطر لكلية اآلداب والعلوم.

ӵӵاعتمدت معظم الجامعات يف التدريس نظام الساعات الحرة .واعتمد بعضها اآلخر ،يف غري مجتمع الدراسة ،نظام السنوات الدراسية
كجامعة دمشق وجامعة عدن ،ولكال املنهجني ميزات.

ӵӵخصص يف الغالب لكل مقرر من املقررات الدراسية ثالث ساعات معتمدة ،وإن أقرت بعض الجامعات ساعتني لبعض املقررات
الدراسية ،كجامعة امللك سعود يف اململكة العربية السعودية.

ӵӵنالحظ تفاو ًتا يف عدد الساعات املخصصة للحصول عىل شهادة البكالوريوس /الليسانس يف برنامج التاريخ ،فقد جاءت بناء عىل ذلك

ثم جامعة البحرين بواقع 129
أعىل الجامعات يف عدد الساعات املعتمدة الجامعة األردنية وجامعة الكويت بواقع  132ساعة ،وً 44
مقررا؛ ّ

مقررا؛ وجامعة السلطان قابوس
مقررا؛ وجامعة الشارقة  123ساعة وً 41
مقررا؛ وجامعة امللك سعود بواقع  128ساعة ،وً 43
ساعة ،وً 43

مقررا .واستتبع ذلك بالطبع تفاو ًتا يف عدد املقررات
ثم ً
أخريا ،جامعة قطر بواقع  120ساعة معتمدة ،وً 40
بواقع  120ساعة ،وً 40
مقررا؛ ّ
املدروسة يف كل قسم من هذه األقسام.
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ӵӵتتوزع الساعات الدراسية املعتمدة يف أقسام التاريخ للحصول عىل شهادة البكالوريوس (كبقية األقسام األخرى) بني ثالثة متطلبات
تتفاوت من حيث األوزان ،وهي:

ӵӵمتطلبات عامة :وهي لكل طلبة الجامعة ،وتحرص الجامعة فيها عىل تزويد كل طلبتها بمعارف موحدة تتضمن أهدافها العامة،
غالبا مادة يف التاريخ الوطني تطرح لكل طالب الجامعة كمتطلب إجباري ،وهي من املواد األساسية التي يطرحها قسم
ويخصص فيها ً

التاريخ ،ويطل بها عىل بقية طالب الجامعة.

ӵӵمتطلبات خاصة :وهي لطالب الكلية التي ينتسب إليها الطالب ،تتكون من مجموعة من املبادئ /املداخل العامة للتخصصات التي
تشتمل عليها الكلية.

ӵӵمتطلبات معتمدة للتخصص :وهي لطالب القسم ،وتقسم إىل قسمني إجبارية واختيارية ،وتم ّثل العمود الفقري يف برنامج البكالوريوس.
ӵӵوبعد فحص الخطط ،تبني أنها قد تفاوتت فيما بينها يف توزيع الساعات املعتمدة بني هذه املتطلبات الثالثة ،فأولت بعض الجامعات
عناية ووز ًنا أكرب لساعات التخصص عىل حساب بقية ساعات املتطلبات املخصصة للجامعة أو الكلية ،كالجامعة األردنية التي خصصت

 81ساعة بنسبة  ،%61.36ملقررات تخصص التاريخ ،من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس  138ساعة؛ وكذلك جامعة الشارقة
التي خصصت  78ساعة بنسبة  ،%60.93ملقررات تخصص التاريخ ،من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس  128ساعة؛ وكذلك

جامعة البحرين التي خصصت  69ساعة بنسبة  ،%53.48ملقررات تخصص التاريخ ،من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس

 129ساعة.

ӵӵوقد فاق عدد الساعات املخصصة لدراسة التخصص (التاريخ)  %50يف هذه الجامعات ،وهو أمر فريد ،لم تتشابه معهما فيه أي
جامعة أخرى ،بينما قل عدد الساعات املخصصة لدراسة التخصص يف بقية الجامعات ،عن  .%50وأولت بعضها من حيث الوزن
املتطلبات العامة املخصصة للجامعة والكلية وز ًنا أكرب عىل حساب مواد التخصص اإلجبارية واالختيارية ،كما يف جامعة السلطان
قابوس التي خصصت  58ساعة بنسبة  %48.33ملقررات تخصص التاريخ ،من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس  120ساعة؛
وجامعة امللك سعود التي خصصت  61ساعة بنسبة  %47.65ملقررات تخصص التاريخ ،من أصل العدد اإلجمايل لساعات البكالوريوس

 128ساعة؛ وجامعة الكويت التي خصصت  60ساعة بنسبة  %45.45ملقررات تخصص التاريخ ،من أصل العدد اإلجمايل لساعات
البكالوريوس  132ساعة؛ وكذلك جامعة قطر إذ خصصت  48ساعة بنسبة  %40ملقررات تخصص التاريخ ،من أصل العدد اإلجمايل

لساعات البكالوريوس  120ساعة.

ӵӵتنقسم الساعات املعتمدة املخصصة لدراسة تخصص (التاريخ) يف األقسام بني نوعني من الساعات اإلجبارية واالختيارية .ويتفاوت
عدد الساعات اإلجبارية والساعات االختيارية لدراسة التخصص (التاريخ) بني هذه الجامعات .ويغلب عىل الجامعات منح األفضلية

الكربى للساعات اإلجبارية بحيث جعلتها ذات وزن أكرب ،ففي جامعة الشارقة بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ  78ساعة ،وخصص منها

 60ساعة إجبارية بنسبة  ،%76.92و 18ساعة اختيارية بنسبة %23.07؛ ويف جامعة البحرين بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ  69ساعة،
وخصص منها  36ساعة إجبارية بنسبة  ،%27.90و 33ساعة اختيارية بنسبة %25.58؛ ويف جامعة السلطان قابوس بلغ عدد ساعات

دراسة التاريخ  64ساعة ،وخصص منها  58ساعة إجبارية بنسبة  ،%90.62و 6ساعات اختيارية بنسبة%9.37؛ ويف الجامعة األردنية
بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ  81ساعة ،وخصص منها  54ساعة إجبارية بنسبة  ،%66.66و 27ساعة اختيارية بنسبة %33.33؛ ويف

جامعة امللك سعود بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ  61ساعة ،وخصص منها  48ساعة إجبارية بنسبة  ،%78.68و 13ساعة اختيارية بنسبة

%21.31؛ ويف جامعة الكويت بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ  60ساعة ،وخصص منها  33ساعة إجبارية بنسبة  ،%55و 27ساعة اختيارية
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بنسبة %45؛ ويف جامعة قطر بلغ عدد ساعات دراسة التاريخ  48ساعة ،وخصص منها  27ساعة إجبارية بنسبة  ،%56.25و 6ساعات

اختيارية بنسبة  ،%12.5إضافة إىل  15ساعة إجبارية ملسار التخصص بنسبة .%31.25

أيضا ،ولكنها يف املجمل تتوزع عىل أربع سنوات
ӵӵنالحظ تفاو ًتا يف عدد الساعات /الحصص يف الجامعات التي تعتمد نظام السنوات ً
بواقع ثمانية فصول أو ثمانية مستويات.

ӵӵاعتمد بعض الجامعات نظام التخصص املنفرد للتاريخ ،والذي يعني تخصيص كل الساعات الدراسية املعتمدة لدراسة تخصص
واحد وهو التاريخ ،ومنح شهادة بكالوريوس يف تخصص التاريخ وحسب .واعتمد بعضها اآلخر ،نظام التخصص الرئيس مع تخصص
آخر هو التخصص الفرعي /أو املساند ،ويمنح فيها الطالب شهادة بكالوريوس يف التخصص الرئيس وهو التاريخ مع تخصص آخر

فرعي ،وتم اعتماده يف جامعة الكويت وجامعة امللك سعود وجامعة السلطان قابوس وجامعة قطر ،وقد تفاوت عدد الساعات املخصصة

للتخصص الفرعي /املساند ،بني  24ساعة كجامعة قطر وجامعة الكويت وجامعة السلطان قابوس ،و 18ساعة كجامعة امللك سعود.
وتنتمي التخصصات املساندة /الفرعية يف أغلبها إىل حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية ذات عالقة قريبة بتخصص التاريخ كتخصص
بأن يطلع عن كثب ،عىل تخصص آخر قريب من تخصصه،
األثار ،أو اإلعالم ،أو العلوم السياسية ،أو الشؤون الدولية ،ما يسمح للطالب ّ

ولكال املنهجني (التخصص املنفرد والتخصص الرئيس مع الفرعي) ميزات مهمة.

ӵӵاعتمد بعض الجامعات نظام الرتاكيز أو املسارات داخل متطلبات التخصص ،إذ يتم توجيه الطلبة نحو مسار مكثف يف حقل أو
حقبة من حقب التاريخ ،لتعميق معرفة الطلبة به ،فقسمت بعض الجامعات ساعات متطلبات التخصص إىل قسمني /مسارين باعتماد

التحقيب الزمني ،وهما (التاريخ اإلسالمي ،وتاريخ الخليج) ،وتاريخ أوروبا كما صنعت جامعة قطر ،إذ يعمد الطالب إىل الرتكيز يف

تخصصه عىل أحد هذه املسارات؛ واعتمدت جامعات أخرى املسارات ،لكنها قسمتها إىل حقول معرفية باعتماد التحقيب املوضوعي
كالتاريخ االجتماعي أو االقتصادي أو الدبلومايس ،كما فعلت جامعة البحرين.

أن املقررات الدراسية قد جاءت عىل دوائر معرفية متعددة ،وهي كالتايل:
تبي بعد القراءة املعمقة يف الخطط الدراسية ّ
ّ ӵӵ

ӵӵباعتماد املجال الجغرايف ،تفاوت توزيع املقررات الدراسية بني كل جامعة من الجامعات ،وتبني أنها جاءت عىل خمس:
ӵӵدائرة التاريخ الوطني (بلد الجامعة).
ӵӵدائرة التاريخ اإلقليمي.

ӵӵدائرة التاريخ العريب /اإلسالمي.
ӵӵالتاريخ العاملي.

ӵӵإضافة إىل مقررات منهج البحث التاريخي وما يتعلق بها.

ӵӵباعتماد مجال التحقيب الزمني ،فقد تبني أنها جاءت عىل أربع حقب زمنية هي التاريخ القديم ،والتاريخ الوسيط ،والتاريخ الحديث،
والتاريخ املعارص؛ مع دمج يف العديد من الجامعات بني تخصص التاريخ الحديث والتاريخ املعارص ،مع املحافظة عىل مقررات املنهج يف

دراسة التاريخ.

ӵӵباعتماد مجال التحقيب املوضوعي ،جاءت عىل التاريخ السيايس ،والتاريخ االجتماعي ،والتاريخ الفكري /الثقايف،
والتاريخ االقتصادي.

299

العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

ثان ًيا :قراءة يف الحقول املعرفية يف ساعات التخصص اإلجبارية
واهتامم الخطة الدراسية بها وكيفية تصنيفها
يتم بناء الخطة الدراسية ضمن اهتمامات عديدة تتبدى يف كل خطة دراسية ،بحسب رؤية التعليم وفلسفته يف البلد الذي تنتمي
ّ

إليه الجامعة ،ويأيت ذلك يف تراكيز واضحة يف الخطة الدراسية .ويستهدف االستعراض الالحق بيان كيفية توزيع الحقول التاريخية وما

تم الرتكيز عليه يف دراسة التاريخ ،وذلك من خالل بيان كيفية بناء الخطة الدراسية.

وأعدت ترتيب املقررات الدراسية فيها يف جداول مقارنة ،بحسب
أجريت قراءات زمانية ومكانية وموضوعية للخطط الدراسية،
لقد
ُ
ُ

توزيعها عىل أنماط التحقيب :التحقيب التاريخي املعتمد عىل الزمن ،والتحقيب التاريخي املعتمد عىل املكان ،والتحقيب التاريخي
املعتمد عىل املوضوع.

التحقيب التاريخي املعتمد عىل الزمن
بهدف بيان مقدار ما استحوذت عليه كل حقبة من هذه الحقب التاريخية من املقررات التاريخية التي تطرحها كل جامعة ،بينت

وزن كل حقبة من الوزن العام للمقررات اإلجبارية ،وصنعت ذلك يف جداول لسهولة بيانها ،وأتبعت كل جدول بمجموعة من االستنتاجات.
الجدول ()2
توزيع الساعات املعتمدة يف الجامعات بناء عىل الحقب التاريخية

الجامعة

الساعات

تاريخ قديم

تاريخ وسيط

تاريخ حديث

تاريخ معارص

منهج

السلطان
قابوس

 58ساعة

 9ساعات
%15.51

جامعة الشارقة

 57ساعة

الجامعة
األردنية

 3ساعات
%5.26

 21ساعة
%36.20

 15ساعة
%25.86

 3ساعات
%5.17

 10ساعات
%17.24

 54ساعة

 6ساعات %11.11

 48ساعة

 6ساعات
%12.5

جامعة امللك
سعود
جامعة
البحرين

 36ساعة

جامعة الكويت

 33ساعة

جامعة قطر

 27ساعة

 0ساعة
%0

املجموع

 310ساعات

 33ساعة
%10.64

 3ساعات
%8.33

 6ساعات
%18.18

 30ساعة
%52.63

 24ساعة
%44.44
 16ساعة
%33.33
 12ساعة
%33.33

 12ساعة
%36.36

 15ساعة
%26.31

 9ساعات
%16.66
 15ساعة
%31.25

 15ساعة
%41.66
 9ساعة
%27.27

 0ساعة
%0

 9ساعات
%16.66
 0ساعة
%0

 0ساعة
%0

 0ساعة
%0

 9ساعات
%15.78

 6ساعات
%11.11
 11ساعة
%22.91

 6ساعات
%16.66

 6ساعات
%18.18

 6ساعات
%22.22

 12ساعة
%44.44

 0ساعة
%0

 9ساعات
%33.33

 121ساعة
%39.03

 90ساعة
%29.03

 12ساعة
%3.87

 54ساعة
%17.41

300

ندوة أسطور

ندوة أسطور :تدريس التاريخ يف الجامعات العربية

يمكن بخصوص التحقيب التاريخي ملقررات الخطط الدراسية استنتاج اآليت:
ӵӵتفاوت عدد الساعات اإلجبارية يف الجامعات ،وجاء الرتتيب كاآليت :جامعة السلطان قابوس  58ساعة ،جامعة الشارقة  57ساعة،
الجامعة األردنية  54ساعة ،جامعة امللك سعود  48ساعة ،جامعة البحرين  36ساعة ،جامعة الكويت  33ساعة ،جامعة قطر  27ساعة.

أن أكرث األقسام التي خصصت ساعات دراسية لتدريسه
فتبي ّ
ӵӵالتاريخ القديم :تفاوت االهتمام بالتاريخ القديم يف الجامعاتّ ،

ثم جامعة امللك سعود 6
ثم تلتها جامعة الكويت  6ساعات ،بنسبة %18.18؛ ّ
هي جامعة السلطان قابوس  9ساعات ،بنسبة %15.51؛ ّ
ثم جامعة البحرين  3ساعات ،بنسبة %8.33؛ وجامعة الشارقة 3
ثم الجامعة األردنية  6ساعات ،بنسبة %11.11؛ ّ
ساعات ،بنسبة %12.5؛ ّ
ساعات ،بنسبة %5.26؛ وأقلها جامعة قطر التي لم تخصص له ساعة.

أيضا معنى التاريخ القديم فيها ،والجدول ( )3يوضح ،من خالل
ӵӵوكما تفاوت اهتمام الجامعات بالتاريخ القديم ،فقد اختلف ً
املقررات ،الداللة العملية لذلك:

الجدول ()3

داللة حقبة التاريخ القديم يف الجامعات
الجامعة األردنية

جامعة الكويت

جامعة امللك
سعود

جامعة السلطان
جامعة البحرين
قابوس

تاريخ الرشق القديم

تاريخ الرشق
األدىن القديم

تاريخ الرشق
األدىن القديم

تاريخ حضارات
الرشق األدىن
القديم

تاريخ العرب قبل
اإلسالم

حضارة الرشق
القديم

تاريخ الجزيرة
العربية القديم

جامعة الشارقة جامعة قطر
-

-

تاريخ العرب قبل
اإلسالم
الدولة البيزنطية

التاريخ اليوناين

تاريخ عمان
والخليج العريب يف
العصور القديمة

أن أكرث األقسام التي خصصت ساعات دراسية للتاريخ الوسيط هي جامعة الشارقة  30ساعة ،بنسبة
ӵӵالتاريخ الوسيط :تبني ّ
ثم جامعة امللك
ثم جامعة السلطان قابوس  21ساعة ،بنسبة %36.20؛ ّ
ثم الجامعة األردنية  24ساعة ،بنسبة %44.44؛ ّ
%52.63؛ ّ

ثم جامعة البحرين  12ساعة ،بنسبة %33.33؛ وأقلها
ثم جامعة الكويت  12ساعة ،بنسبة %36.36؛ ّ
سعود  16ساعة ،بنسبة %33.33؛ ّ
ً
مستقل لدراسة التاريخ اإلسالمي وبواقع  15ساعة.
مسارا
جامعة قطر  6ساعات ،بنسبة  ،%22.22والتي خصصت لطالبها
ً
عمليا بأسماء املقررات يف الجدول ( ،)4التايل:
ّأما عن داللة "التاريخ الوسيط" يف الجامعات فذلك موضح
ً
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الجدول ()4
داللة حقبة التاريخ الوسيط
جامعة األردنية

جامعة الكويت

جامعة سعود

تاريخ عرص
الرسول
والراشدين

تاريخ صدر
اإلسالم

السرية النبوية
والخلفاء
الراشدون

تاريخ الدولة
األموية

الدولة األموية

تاريخ الدولة
األموية

تاريخ الدولة
العباسية

الدولة العباسية

تاريخ الدولة
العباسية

تاريخ العالم
اإلسالمي من
القرن (7–4هـ)

العرص العبايس
(656-132هـ/
1258-749م)

الدولة اإلسالمية
يف العرص األموي
الدولة اإلسالمية
يف العرص العبايس

تاريخ األندلس
واملغرب
اإلسالمي

تاريخ املغرب
واألندلس.

تاريخ املغرب
واألندلس.
تاريخ أوروبا
وحضارتها يف
العصور الوسطى.

تاريخ أوروبا يف
العصور الوسطى
الحضارة
اإلسالمية
العالقات بني
الرشق والغرب
(923-656هـ/
1516–1258م)

تاريخ العالم
اإلسالمي 1
()1187–600

تاريخ الدولة
األموية

تاريخ الدولة
العباسية حتى
القرن 4هـ

تاريخ األيوبيني
واملماليك

تاريخ املغرب
واألندلس

النظم اإلسالمية

الدولة العربية
اإلسالمية
132( 1هـ/
749-622م)

تاريخ عرص النبوة
والخالفة الراشدة

تاريخ عرص
الرسالة
تاريخ عرص
الراشدين

العالم اإلسالمي
من القرن 7-4هـ

تاريخ عرص
املماليك

تاريخ أوروبا يف
العصور الوسطى

جامعة البحرين

جامعة قابوس

جامعة الشارقة

جامعة قطر

تاريخ العالم
اإلسالمي 2
()1516 –1187

تاريخ املغرب
واألندلس.

النظم اإلسالمية.

الحضارة
اإلسالمية 1
الحضارة
اإلسالمية 2
تاريخ الفكر
اإلسالمي.

تاريخ ُعمان يف
العرص اإلسالمي

تاريخ الخليج
حتى القرن 15م

ӵӵالتاريخ الحديث :دمجت أغلبية الجامعات  -باستثناء الجامعة األردنية  -مقررات التاريخ الحديث مع التاريخ املعارص ،وخصصت
الجامعة األردنية  9ساعات ،بنسبة  %16.66لكل حقبة منهما.

ӵӵالتاريخ الحديث واملعارص :تساوت معظم األقسام يف عدد الساعات الدراسية املخصصة لدراسة التاريخ الحديث وهي :جامعة
البحرين  15ساعة ،بنسبة %41.66؛ وجامعة امللك سعود  15ساعة ،بنسبة %31.25؛ وجامعة السلطان قابوس  15ساعة ،بنسبة %25.86؛
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ثم جاءت جامعة الكويت  9ساعات ،بنسبة %27.27؛ والجامعة األردنية  9ساعات ،بنسبة
جامعة الشارقة  15ساعة ،بنسبة %26.31؛ ّ

%16.66؛ بينما خصصت جامعة قطر مسارين من مسارات التخصص الدقيق للتاريخ الحديث واملعارص ،أحدهما لتاريخ الخليج
الحديث ،واآلخر لتاريخ أوروبا وبواقع  15ساعة لكل مسار.

عمليا بحسب أسماء املقررات ،كما يف الجدول (:)5
ّأما عن داللة "التاريخ الحديث واملعارص" يف الجامعات ،فذلك موضح
ًّ
الجدول ()5
داللة حقبة التاريخ الحديث واملعارص

الجامعة األردنية

جامعة
الكويت

السلطان
قابوس

امللك سعود

جامعة البحرين

الدولة العثمانية
النشأة واملؤسسات

تاريخ الدولة
العثمانية

القوى اإلسالمية
يف العرص الحديث
الدولة العثمانية
(1342-923ه/
1923-1517م)

تاريخ العرب
الحديث (1516م-
)1918
تاريخ العرباملعارص

تاريخ العرب
الحديث

تاريخ العرب
الحديث واملعارص

تاريخ العالم
الحديث
()1900–1500
تاريخ العالم املعارص

تاريخ أوروبا
الحديث

تاريخ أوروبا
الحديث واملعارص

تاريخ العالم
العريب الحديث تاريخ العرب الحديث واملعارص
واملعارص

تاريخ النهضة
األوروبية

تاريخ الدولة
السعودية
تاريخ اململكة
العربية السعودية

تاريخ األردن
املعارص

تاريخ الخليج
العريب الحديث
واملعارص

تاريخ اليمن
والخليج العريب
الحديث

جامعة الشارقة

تاريخ أوروبا
الحديث
واملعارص

تاريخ أفريقيا
الحديث واملعارص
تاريخ آسيا الحديث
واملعارص
تاريخ الواليات
املتحدة
األمريكية
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تاريخ العرب
الحديث
()1919-1516
تاريخ العرب
الحديث منذ
1919

تاريخ العالم منذ
تاريخ أوروبا الحديث واملعارص
1300

تاريخ ُعمان
الحديث
واملعارص
تاريخ الجزيرة
تطور الحياة
السياسية والثقافية العربية الحديث
واملعارص
يف الخليج العريب

جامعة قطر

تاريخ قطر
الحديث
تاريخ الخليج العريب
()1650-1500
تاريخ الخليج العريب
(1820–1650م)
تاريخ الخليج العريب
(1970–1820م)
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تم عرضه سابقًا يف مجال التحقيب التاريخي املعتمد عىل الزمن (تاريخ قديم ،وتاريخ وسيط ،وتاريخ حديث ،وتاريخ معارص) ما ييل:
ّ
تبي ّ
مما ّ
عينة الدراسة ،قد كانت لتدريس التاريخ الوسيط (املشتمل بوضوح عىل
ّ ӵӵ
أن األولوية يف تدريس التاريخ يف الجامعات التي تم ّثل ّ
أن النسبة فيه قد فاقت جميع النسب األخرى ،فاستحوذ عىل  121ساعة من مجموع الساعات اإلجبارية
التاريخ اإلسالمي) ،ذلك ّ
املخصصة لدراسة التاريخ البالغ مجموعها  310ساعات ،بنسبة .%39.03

تاليا التاريخ الحديث واملعارص ،وذلك كون معظم الجامعات قد دمجت بني الحقبتني يف املقررات الدراسية ،وقد استحوذ
ّ ӵӵ
ثم جاء ً
عىل  90ساعة ،عالوة عىل  12ساعة أفردتهما للتاريخ املعارص كل من جامعة البحرين والجامعة األردنية ،وبعدد إجمايل ملجموع ساعات
التاريخ الحديث واملعارص  102ساعة ،بنسبة .%32.9

ثم جاءت بعد ذلك املقررات املخصصة لدراسة املنهج وتدريسه ،وقد خصصت له  54ساعة ،بنسبة .%17.41
ّ ӵӵ
ӵӵوتذيلت قائمة االهتمام املقررات الخاصة بالتاريخ القديم ،وبعدد  33ساعة ،بنسبة .%10.64

ӵӵليس هناك اتفاق كبري بني الجامعات عىل املقررات املعربة عن حقب التاريخ سواء القديم أو الوسيط أو الحديث واملعارص ،بل تباينت
الجامعات يف فهمها للحقب التاريخية .وترجمت ذلك بمقررات مختلفة يف هذه الجامعات من ناحية البناء املكاين (ظهر تاريخ أفريقيا

فقط يف جامعة البحرين) ،أو الزماين (ظهر تاريخ الدولة البيزنطية فقط يف جامعة السلطان قابوس) ،أو املحتوى املوضوعي املعريف (ظهر
أيضا ،واسم مقرر تاريخ الدولة العباسية خري مثال عىل ذلك.
تاريخ الدولة األيوبية فقط يف جامعة امللك سعود) ،وكذا يف أسماء املقررات ً

التحقيب التاريخي اإلقليمي

إقليميا بحسب (التاريخ الوطني (بلد الجامعة) ،والتاريخ اإلقليمي
وهي قراءة خاصة اعتمدت عىل بيان كيفية توزيع الساعات
ًّ

(اإلقليم الذي يتبعه بلد الجامعة) ،وتاريخ العالم العريب ،وتاريخ العالم اإلسالمي غري العريب ،وتاريخ العالم ،والتاريخ املشرتك وخاصة
تاريخ العالقات) لبيان مقدار ما استحوذ عليه كل إقليم /حقبة ،من املقررات التاريخية التي تطرحها كل جامعة ،وبينت وزن كل إقليم/
حقبة من الوزن العام للمقررات اإلجبارية ،وأتبعت العرض املبني يف الجدول ( )6بمجموعة من االستنتاجات.
الجدول ()6
توزيع الساعات املعتمد عىل التحقيب اإلقليمي

التاريخ
الوطني

التاريخ
اإلقليمي

تاريخ العالم
العريب

تاريخ العالم اإلسالمي
غري العريب

تاريخ
العالم

التاريخ
املشرتك

املنهج

 3ساعات
الجامعة األردنية  54ساعة
%5.55

 0ساعة
%0

 36ساعة
%66.66

 3ساعات
%5.55

 6ساعات
%11.11

 0ساعة
%0

 6ساعات
%11.11

 0ساعة
%0

 3ساعات
%9.09

 15ساعة
%45.45

 0ساعة
%0

 9ساعات
%27.27

 0ساعة
%0

 6ساعات
%18.18

 4ساعات  5ساعات
 48ساعة
%10.41 %8.33

 22ساعة
%45.83

 3ساعة
%6.25

 3ساعات
%6.25

 0ساعة
%0

 11ساعة
%22.91

 3ساعات
%8.33

 12ساعة
%33.33

 3ساعات
%8.33

 9ساعات  3ساعات  6ساعات
%16.66 %8.33
%25

الجامعة

جامعة الكويت
جامعة امللك
سعود

الساعات

 33ساعة

جامعة البحرين  36ساعة

 0ساعة
%0
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تاريخ العالم
العريب

تاريخ العالم اإلسالمي
غري العريب

تاريخ
العالم

جامعة السلطان
 9ساعات  3ساعات
 58ساعة
قابوس
%5.17 %15.51

 21ساعة
%36.20

 3ساعات
%5.17

 12ساعة
%20.68

 0ساعة  10ساعات
%17.24
%0

جامعة الشارقة

 57ساعة

 0ساعة
%0

 12ساعة
%21.05

 33ساعة
%57.89

 0ساعة
%0

 3ساعات
%5.26

 0ساعة
%0

 9ساعات
%15.78

جامعة قطر

 27ساعة

 3ساعات
%11.11

 0ساعة
%0

 12ساعة
%44.44

 0ساعة
%0

 3ساعات
%11.11

 0ساعة
%0

 9ساعات
%33.33

 19ساعة
 310ساعة
%6.12

 26ساعة
%8.38

 148ساعة
%47.74

 12ساعة
%3.87

 39ساعة  3ساعات  54ساعة
%17.41 %0.96 %12.58

الجامعة

املجموع

الساعات

التاريخ
الوطني

التاريخ
اإلقليمي

التاريخ
املشرتك

املنهج

يمكن بخصوص التحقيب اإلقليمي للخطط الدراسية استنتاج اآليت:
إجباريا ضمن
مقررا
ӵӵالتاريخ املحيل /الوطني :حرصت الجامعات الوطنية عىل تدريس التاريخ الوطني ،وجاء يف معظم الجامعات
ً
ً

أيضا يف املقررات الخاصة بطلبة القسم.
املتطلبات العامة ولجميع طلبة الجامعة ،ومع ذلك ظهر اهتمام الجامعات بالتاريخ الوطني ً

وقد جاءت جامعة السلطان قابوس يف املرتبة األوىل من حيث االهتمام به ،إذ خصصت  9ساعات ،بنسبة  %15.51من مجموع

الساعات اإلجبارية ،للتاريخ املحيل /الوطني العماين ،وتوزعت هذه املقررات عىل الحقب التاريخية املختلفة (والقديم ،والوسيط

ثم تلتها جامعة امللك سعود بمقررين  4ساعات ،بنسبة  %8.33لتاريخ الدولة السعودية؛ بينما اكتفت
(اإلسالمي) ،والحديث)؛ ّ

الجامعة األردنية بمقرر واحد  3ساعات ،بنسبة  %5.55لتاريخ األردن املعارص ،وكذلك جامعة قطر لتاريخ قطر الحديث  3ساعات،
بنسبة %11.11؛ واختفى من املقررات اإلجبارية لطلبة القسم يف جامعة الكويت وجامعة الشارقة وجامعة البحرين ،مع التنبيه لوجود

مسار مستقل يف جامعة البحرين لتدريس تاريخ البحرين والخليج الحديث وبواقع  15ساعة.

إقليما متماي ًزا ويستشعر بارتباطه الشديد بعضه ببعض ،سواء يف التاريخ القديم
ӵӵتاريخ اإلقليم :ال يزال الخليج العريب يم ّثل
ً

عينة الدراسة باستثناء الجامعة األردنية ،وجاءت
والوسيط أو التاريخ املعارص .وقد ظهر االعتناء الواضح بتاريخ اإلقليم يف الجامعات ّ
جامعة الشارقة يف املرتبة األوىل إذ خصصت  12ساعة ،بنسبة  %21.05ملتابعة تاريخ الخليج عرب العصور؛ وكذلك صنعت جامعة امللك
سعود  5ساعات ،بنسبة  %10.41لبيان تاريخ اليمن والجزيرة العربية وتاريخ الخليج الحديث واملعارص ،بينما اكتفت لتاريخ اإلقليم

بتاريخ الخليج الحديث واملعارص ،بمقرر واحد  3ساعات كل من جامعة الكويت ،بنسبة  ،%9.09وجامعة البحرين ،بنسبة ،% 8.33
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أن
وجامعة السلطان قابوس ،بنسبة %5.17؛ واختفى من املقررات اإلجبارية للجامعة األردنية ولجامعة قطر ،مع رضورة التنبيه إىل ّ
ً
مستقل لتاريخ الخليج الحديث وبواقع  15ساعة.
مسارا
جامعة قطر وجامعة البحرين قد خصصتا
ً

عموما ،وم ّثلت مقرراته العمود الفقري لتخصص
ӵӵتاريخ العالم العريب :استحوذ تاريخ العالم العريب عىل اهتمام الجامعات العربية
ً
ثم تلتها
التاريخ ،حتى أنه طغى عىل بقية التواريخ .وكانت الجامعة األردنية يف املرتبة األوىل إذ خصصت له  33ساعة ،بنسبة %61.11؛ ّ

ثم جامعة
ثم جامعة امللك سعود  22ساعة ،بنسبة %45.83؛ ّ
بعدد الساعات نفسه جامعة الشارقة ،بنسبة  33ساعة ،بنسبة %57.89؛ ّ

وأخريا جاءت جامعة قطر  12ساعة ،بنسبة
ثم جامعة الكويت  15ساعة ،بنسبة %45.45؛
ً
السلطان قابوس  21ساعة ،بنسبة %36.20؛ ّ

 %44.44وجامعة البحرين  12ساعة ،بنسبة  %33.33اللتان تواضع الرقم لديهما بسبب اعتمادهما نظام املسارات التعليمية داخل

أما يف جامعة البحرين فقد تم اعتماد مسار التاريخ
التخصص العام .ففي جامعة قطر ُيعتمد مسار مستقل يف التاريخ اإلسالميّ ،

املقسم عىل املوضوع.

املؤمل ،بل لم يخصص له من املقررات
ӵӵتاريخ العالم اإلسالمي غري العريب :لم يلق تاريخ العالم اإلسالمي غري العريب االهتمام َّ
الدراسية سوى مقرر واحد  3ساعات يف جامعات البحرين بنسبة  ،%8.33وجامعة امللك سعود بنسبة  ،%6.25واألردنية بنسبة ،%5.55
وجامعة السلطان قابوس بنسبة %5.17؛ وقد خصص لدراسة تاريخ الدولة العثمانية بصفتها دولة إسالمية حكمت العالم العريب ،بينما
تماما املقررات التي تدرس تاريخ الدول اإلسالمية غري العربية ،كتواريخ دول جنوب رشق آسيا ً
مثل.
اختفت ً

ӵӵتاريخ العالم :ظهر االهتمام به متفاو ًتا يف عدد املقررات التي خصصت له ،فبينما خصصت له جامعة السلطان قابوس  12ساعة بنسبة
 ،%20.68فقد خصصت له جامعة الكويت  9ساعات بنسبة  ،%27.27وكذلك فعلت جامعة البحرين  9ساعات بنسبة ّ ،%25أما الجامعة
األردنية فقد خصصت له  6ساعات بنسبة ّ ،%11.11أما جامعة امللك سعود فقد خصصت له  3ساعات بنسبة  ،%6.25وكذلك فعلت جامعة

ً
مستقل لطالب التخصص باسم تاريخ أوروبا الحديث
مسارا
الشارقة بنسبة  ،%5.26وجامعة قطر بنسبة  ،%11.11عالوة عىل تخصيصها
ً

 15ساعة.

ӵӵالتاريخ املشرتك :وهو الذي يمازج بني موضوعني أو حقبتني أو منطقتني جغرافيتني .اختفى ظهوره من املقررات الدراسية يف
جميع الخطط الدراسية ،باستثناء مقرر واحد يف جامعة البحرين رصد العالقات بین الرشق والغرب بنسبة .%8.33

تم عرضه يف موضوع التحقيب اإلقليمي استحواذ تاريخ العالم العريب عىل اهتمام الجامعات ،فقد بلغ عدد الساعات
ّ
تبي ّ
مما ّ

ثم تاريخ اإلقليم
ثم يتلوه االعتناء بتاريخ العالم بواقع  39ساعة ،بنسبة %12.58؛ ّ
التي خصصت له  148ساعة ،بنسبة %47.74؛ ّ

ثم تاريخ العالم اإلسالمي
ثم جاءت مقررات التاريخ املحيل /الوطني بواقع  19ساعة ،بنسبة %6.12؛ ّ
وبواقع  26ساعة ،بنسبة %8.38؛ ّ
وأخريا التاريخ املشرتك بواقع  3ساعات ،بنسبة .%0.96
غري العريب وبواقع  12ساعة ،بنسبة %3.87؛
ً

التحقيب املعتمد عىل املوضوع
قد يكون موضوع التحقيب /العرض املعتمد عىل موضوع املقررات من أهم املوضوعات يف هذه الدراسة التحليلية للخطط

الدراسية ،بحيث يسعى للتعرف عىل طبيعة املادة املقدمة للطالب يف هذه املقررات .ويمكن استكشاف ذلك من خالل اسم املقرر
وبأكرث دقة من خالل توصيف املقرر .وتبني بوضوح ،وعىل األقل من خالل أسماء املقررات ،أنها تخص الجانب السيايس من

ونادرا ما خصص بعض املقررات ملوضوعات غري سياسية ،والجدول ( )7يبني ذلك:
التاريخ،
ً

306

ندوة أسطور

ندوة أسطور :تدريس التاريخ يف الجامعات العربية

الجدول ()7

التحقيب املعتمد عىل املوضوع
التاريخ الثقايف،
واالقتصادي ،واالجتماعي

املنهج

الجامعة

الساعات

التاريخ السيايس

الجامعة األردنية

 54ساعة

 45ساعة %83.33

 3ساعات %5.55

جامعة السلطان قابوس

 58ساعة

 42ساعة %72.41

 6ساعات %10.34

 10ساعات %17.24

جامعة الشارقة

 57ساعة

 39ساعة %68.42

 9ساعات %15.78

 9ساعات %15.78

جامعة امللك سعود

 48ساعة

 34ساعة %70.83

 3ساعات %6.25

 11ساعة %22.91

جامعة الكويت

 33ساعة

 27ساعة %81.81

 0ساعة %0

 6ساعات %18.18

جامعة قطر

 27ساعة

 18ساعة %66.66

 0ساعة %0

 9ساعات %33.33

جامعة البحرين

 36ساعة

 15ساعة %41.66

 15ساعة %41.66

 6ساعات %16.66

املجموع

 310ساعات

 220ساعة %70.96

 36ساعة %11.61

 54ساعة %17.41

 6ساعات %11.11

يمكن بخصوص التحقيب املوضوعي للخطط الدراسية استنتاج اآليت:
ӵӵطغيان التاريخ السيايس يف الخطط الدراسية عىل بقية موضوعات التاريخ الثقايف واالجتماعي واالقتصادي ،واستحوذ عىل ما نسبته

 220 ،%70.96ساعة من مجموع الساعات  .310ولم تصل بقية املوضوعات بمجموعها يف الخطط ما يقارب نصف املقررات ،باستثناء

جامعة البحرين التي قل بها التاريخ السيايس عن نصف املقررات وهو أمر فريد ،واقترصت املوضوعات غري السياسية عىل الجانب

الثقايف ،بمقررات الحضارة أو الفكر أو النظم ،وغياب تام للتاريخ االجتماعي واالقتصادي.

ӵӵتواضع حضور مقررات املنهج يف الخطط الدراسية ،واقتصارها عىل مقررين أو ثالثة ،والجدول ( )8يوضح دالالت مقررات املنهج يف
الخطط الدراسية يف الجامعات:

الجدول ()8

داللة مقررات املنهج يف الخطط الدراسية
جامعة امللك
سعود

منهج البحث
التاريخي
املؤرخ
مهارات ّ

جامعة قطر
مقدمة يف التاريخ
علم التاريخ

جامعة
الشارقة

منهج دراسة
التاريخ

جامعة السلطان
قابوس
منهج البحث
التاريخي

مدخل لدراسة
التاريخ
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جامعة
الكويت

منهج البحث
التاريخي

جامعة البحرين

الجامعة األردنية

منهج البحث
التاريخي

منهج البحث التاريخي
جغرافية الوطن العريب
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جامعة قطر

نصوص
تاريخية باللغة
اإلنكليزية

حلقة بحث
بحث تخرج

جامعة
الشارقة

مرشوع
التخرج

مرشوع التخرج

جامعة السلطان
قابوس

جامعة
الكويت

جامعة البحرين

الجامعة األردنية

نصوص ووثائق
تاريخية
حلقة البحث
مرشوع التخرج

مرشوع بحث
تخرج

مرشوع تخرج

ثالثًا :قراءة يف طبيعة بناء أسامء املقررات
عينة الدراسةّ ،إل أنها لم تخرج يف مجموعها عن
معينة ،وتفاوتت بني الجامعات ّ
تبنى أسماء املقررات يف الجامعات بحسب طبيعة ّ

البناء الجغرايف ،والبناء املوضوعي ،والبناء الزمني ،والبناء األرسي .وقد قمت بإجراء مسح ملعرفة كيفية توزيع الساعات املعتمد بحسب
طبيعة بناء عنوان املقرر ،وما استحوذ عليه كل بناء من املقررات التاريخية التي تطرحها كل جامعة ،وبينت وزن كل نمط بناء من الوزن

العام للمقررات اإلجبارية ،وأتبعت ذلك بمجموعة من االستنتاجات.

الجدول ()9

توزيع املقررات بحسب طبيعة بناء عنوان املقرر /العنوان
الجامعة
الجامعة األردنية
جامعة الكويت

بحسب
الجغرافيا
 12ساعة
%22.22
 15ساعة
%45.45

جامعة امللك سعود  18ساعة %37.5
جامعة البحرين

 9ساعات
%25

السلطان قابوس

 27ساعة
%49.09

جامعة الشارقة

 3ساعات %5.26

جامعة قطر

 3ساعات %11.11

املجموع /الوزن

 87ساعة
%28.06

بحسب
بحسب الزمن
األرس /الدول
 18ساعة
%33.33

 6ساعات
%18.18

 6ساعات
%12.5

 6ساعات
%16.66
 3ساعات
%5.45
 24ساعة
%42.10
 15ساعة
%55.55

 78ساعة
%25.16

 15ساعة
%27.77

 6ساعات
%18.18

 10ساعات
%20.83
 0ساعة
%0

 12ساعة
%21.18

 12ساعة
%21.05
 0ساعة
%0

 55ساعة
%17.74
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املنهج
 6ساعات
%11.11
6ساعات
%18.18
 11ساعة
%22.91

 6ساعات
%16.66

 10ساعات
%17.24
 9ساعات
%15.78

 9ساعات
%33.33
 54ساعة
%17.41

بحسب
املوضوع

املجموع

 3ساعات
%5.55

 54ساعة

 0ساعة %0

 33ساعة

 3ساعات
%6.25

 48س

 15ساعة
%41.66

 6ساعات
%10.90
 9ساعات
%15.78
 0ساعة
%0

 36ساعة
%11.61

 36ساعة
 58ساعة
 57ساعة
 27ساعة
 310ساعات
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ويمكن بخصوص بناء أسماء املقررات يف الخطط الدراسية استنتاج اآليت:
معتمدا عىل املواضيع ،كأن يكون تاريخ العالم اإلسالمي1
ӵӵالبناء الزمني :وهو أن يكون األساس يف بناء عنوان املقرر واملادة التاريخية
ً

أن جامعة الشارقة احتلت الرتتيب األعىل يف بناء املقررات ،اعتما ًدا
تبي ّ
( ،)1187 – 600أو العالم اإلسالمي من القرن (7-4هـ) .وقد ّ
ثم جامعة قطر بواقع
ثم تلتها الجامعة األردنية بواقع  18ساعة ،بنسبة %33.33؛ ّ
عىل التقسيم الزمني بواقع  24ساعة ،بنسبة %42.10؛ ّ

ثم تساوت جامعة الكويت بواقع  6ساعات ،بنسبة  ،%18.18مع جامعة البحرين ،بنسبة
 15ساعة من أصل  27ساعة ،بنسبة %55.55؛ ّ

وأخريا جامعة السلطان قابوس بواقع  3ساعات ،بنسبة  .%5.45وقد استحوذ هذا النمط
 ،%16.66وجامعة امللك سعود ،بنسبة %12.5؛
ً
يف البناء عىل املرتبة الثانية يف توزيع بناء أسماء املقررات بواقع  78ساعة ،بنسبة .%25.16

معتمدا عىل األرس أو الدول ،كأن
ӵӵالبناء بحسب األرس أو الدول :وهو أن يكون األساس يف بناء عنوان املقرر واملادة التاريخية
ً

أن الجامعة األردنية قد احتلت املرتبة األوىل
يكون تاريخ الدولة الراشدية ،أو تاريخ الدولة األموية ،أو تاريخ الدولة العباسية .وقد تبني ّ

ثم تلتها جامعة السلطان قابوس بواقع 12
بني الجامعات يف مراعاة بناء مقرراتها بحسب النمط املذكور بواقع  15ساعة ،بنسبة %27.77؛ ّ

ثم جامعة امللك سعود بواقع  10ساعات ،بنسبة
ساعة ،بنسبة  ،%21.18وتساوت معها جامعة الشارقة بواقع  12ساعة ،بنسبة %21.05؛ ّ

ثم جامعة الكويت بواقع  6ساعات ،بنسبة %18.18؛ واختفى النمط من مقررات جامعة البحرين وجامعة قطر .وقد استحوذ
%20.83؛ ّ
هذا النمط يف البناء عىل املرتبة الثالثة يف توزيع بناء أسماء املقررات بواقع  55ساعة من أصل  310ساعات ،بنسبة .%17.74

معتمدا عىل املواضيع ،كأن يكون تاريخ الحضارة
ӵӵالبناء املوضوعي :وهو أن يكون األساس يف بناء عنوان املقرر واملادة التاريخية
ً

أن جامعة البحرين احتلت املرتبة األوىل بني الجامعات يف مراعاة
اإلسالمية ،أو الحضارة األوروبية ،أو تاريخ الفكر اإلسالمي .وقد تبني ّ

ثم جامعة
ثم تلتها جامعة الشارقة بواقع  9ساعات ،بنسبة %15.78؛ ّ
بناء مقرراتها بحسب النمط املذكور بواقع  15ساعة ،بنسبة %41.66؛ ّ
ثم تساوت جامعة امللك سعود بواقع  3ساعات ،بنسبة  %6.25مع الجامعة األردنية
السلطان قابوس بواقع  6ساعات ،بنسبة %10.90؛ ّ

بواقع  3ساعات ،بنسبة %5.55؛ واختفى النمط من مقررات جامعة الكويت وجامعة قطر .وقد استحوذ هذا النمط يف البناء عىل املرتبة
الرابعة يف توزيع بناء أسماء املقررات بواقع  36ساعة من أصل  310ساعات ،بنسبة .%11.61

معتمدا عىل املكان ،كأن يكون ً
مثل تاريخ املغرب
ӵӵالبناء الجغرايف :وهو أن يكون األساس يف بناء عنوان املقرر واملادة التاريخية
ً

أن جامعة السلطان قابوس احتلت أعىل الرتتيب من
تبي ّ
واألندلس ،أو تاريخ أوروبا ،أو تاريخ الجزيرة العربية ،أو تاريخ ُعمان .وقد ّ
ثم تلتها جامعة امللك سعود ،وبواقع  18ساعة ،بنسبة
حيث اعتمادها عىل البناء الجغرايف يف مقرراتها بواقع  27ساعة ،بنسبة %49.09؛ ّ

ثم تساوت
ثم الجامعة األردنية ،وبواقع  12ساعة ،بنسبة %22.22؛ ّ
ثم جامعة الكويت ،وبواقع  15ساعة ،بنسبة %45.45؛ ّ
%37.5؛ ّ
جامعة قطر بواقع  3ساعات ،بنسبة  %11.11مع جامعة الشارقة بواقع  3ساعات بنسبة  .%5.26وقد استحوذ هذا النمط يف البناء عىل أعىل
نسبة يف توزيع بناء أسماء املقررات ،بواقع  87ساعة من أصل  310ساعات ،بنسبة .%28.06

التوصيات
ӵӵرضورة زيادة عدد ساعات دراسة البكالوريوس يف التاريخ ،بحيث يجب ّأل يقل عدد الساعات املخصصة عن  130ساعة معتمدة،
كثريا من القصور يف استيفاء بعض الحقب أو املجاالت أو املوضوعات حقها يف الحضور كان سببه انخفاض عدد الساعات الدراسية.
ّ
ألن ً
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ӵӵالحظنا قسمة غري عادلة يف مقدار متطلبات الجامعة والكلية عىل حساب ساعات متطلبات القسم /التخصص .ولذا يجب تغليب حصة
متطلبات القسم عىل بقية املتطلبات ،لتصل عىل األقل إىل ما يعادل أو يزيد عىل  %75من مجموع الساعات املعتمدة ،وهذا عامل آخر
يفس انخفاض حصة بعض املجاالت أو املوضوعات.
عالوة عىل ما ذكر ّ

إن مسألة اعتماد التخصص املساند أو الفرعي أمر محمود ،ويدفع الطالب نحو االنفتاح عىل تخصص رديف يوسع من مداركه
ّ ӵӵ

وفرصه املعرفية والوظيفية.

ӵӵالحظنا عدم توازن يف كيفية توزيع الساعات املعتمدة فيما يخص الحقب التاريخية ،إذ ظهر طغيان للتاريخ الوسيط عىل بقية الحقب
األخرى .ولهذا يجب إعادة النظر يف حصة التاريخ الوسيط لتتوازن عىل األقل مع التاريخ الحديث واملعارص.

ӵӵظهر كذلك تركيز واضح يف املقررات عىل منطقة العالم العريب ،وإغفال للمناطق األخرى سواء املجاورة أو البعيدة .ولذا تحتاج الخطط
الدراسية إىل إعادة نظر فيما يتعلق بتواريخ املناطق ذات الصلة بالعالم العريب.

ӵӵرضورة إعادة النظر يف تاريخ العالم اإلسالمي غري العريب ،كتاريخ الدول اإلسالمية يف العرص الحديث ،مثل إيران وتركيا ودول رشق
آسيا وجنوب أفريقيا ،يف الخطط واملقررات الدراسية ،كيما تحصل للطلبة إطاللة ثقافية عىل تواريخ اإلسالم والدول اإلسالمية خارج
جغرافية الوطن العريب.

ӵӵتبني من خالل الدراسة طغيان التاريخ السيايس يف الخطط الدراسية عىل بقية املوضوعات (التاريخ الثقايف ،واالجتماعي،
واالقتصادي) ،وهو أمر يطبع تاريخنا بالطابع السيايس الجاف "املنفر" .وبناء عليه ،فال بد من إعادة االهتمام بالتواريخ غري السياسية
يف الخطط الدراسية.

ӵӵتواضع حضور مقررات املنهج يف الخطط الدراسية ،واقتصارها عىل مقررين أو ثالثة .وال بد ،من أجل خلق جيل يمتلك القدرات
وامللكات البحثية النقدية ،من إعادة النظر يف مقررات املنهج يف الخطط الدراسية يف الجامعات.

ӵӵال بد من إعادة النظر يف آلية تسمية املقررات الدراسية ومنهجها ،ومحاولة تنظيم تسمياتها عىل أساس موحد ،ولو عىل األقل يف كل

قسم /جامعة عىل حدة ،حتى تتسم بنوع من التوحيد من حيث بناء التسميات.
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املراجع
•"الخطة الدراسية لبكالوريوس التاريخ" ،الجامعة األردنية ،قسم التاريخ ،يفhttp://bit.ly/2eKuD9u :
•"صحيفة التخرج" ،جامعة الكويت ،قسم التاريخ ،يفhttp://bit.ly/2fpNMBT :
•"خطة بكالوريوس التاريخ" ،جامعة البحرين ،قسم التاريخ ،يفhttp://bit.ly/2e0NobV :
•"الخطة الدراسية" ،جامعة امللك سعود ،قسم التاريخ ،يفhttp://bit.ly/2f8egnX :
•"الخطة الدراسية" ،جامعة السلطان قابوس ،قسم التاريخ ،يفhttps://www.squ.edu.om/squ-ar :
•"الخطة الدراسية" ،جامعة الشارقة ،قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية ،يفhttp://bit.ly/2f7VbBZ :
•"مقررات الخطة الدراسية" ،جامعة قطر ،قسم التاريخ ،يفhttp://bit.ly/2fg5wdX :
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أحمد إبراهيم أبو شوك | Ahmed Ibrahim Abushouk

(((

تدريس تاريخ العامل يف جامعات الخليج العريب:
التحديات واآلفاق
مقدمة
مرتبطة بمركزية الجهة املُ ِّ
ً
نظرة وهامشية
للنظرة الكونية إىل املايض اإلنساين تاريخ طويل يف الكتابات التاريخية((( ،إال أنها ظ ّلت

نظرتها إىل آلخر؛ لذلك ارتبطت ٌ
كل من الكتابات اإلغريقية والرومانية القديمة بمركزية التاريخ اليوناين والروماين ،والكتابات اإلسالمية

الوسيطة بمركزية التاريخ اإلسالمي ،والكتابات األوروبية الحديثة بمركزية التاريخ األورويب .وبرز مقرر تاريخ الحضارة الغربية يف الجامعات
األوروبية واألمريكية بعد الحرب العاملية األوىل ،بدافع النظرة األوروبية املتحيزة للحضارة الغربية ودورها يف تشكيل تاريخ العالم بعد حقبة
الكشوفات الجغرافية .ويف الربع األخري من القرن العرشين ،تعرضت مقررات تاريخ الحضارة الغربية النتقادات واسعة يف بعض الدوائر

ً
قطيعة بني تاريخ الرشق والغرب املشرتك ،وتؤسس
األكاديمية التي رفضت النظرة األوروبية  -املركزية لتاريخ العالم ،بحجة أنها تخلق

ً
إقصائية ،تضع تواريخ الشعوب األخرى يف هامش التاريخ األورويب .ويف أوروبا نفسها ،انتقد بعض املؤرخني النظرة املركزية لتاريخ
نظر ًة
أوروبا التي ارتقت بدور النخب الدينية الرثية عىل حساب القطاعات األخرى التي كان لها دور محسوس يف تشكيل التاريخ األورويب(((.

أن هذه االنتقادات لفتت انتباه مجموعة من مؤرخي تاريخ العالم الذين أقنعوا بعض املؤسسات األكاديمية يف الواليات
ال جدال يف ّ

املتحدة األمريكية بأن تعتمد مقررات شاملة عن تاريخ العالمً ،
بأن هذه الرؤية الكلية
بدل من مقررات تاريخ الحضارة الغربية .واحتجوا ّ

ّ
تمكنهم من دراسة نشأة الحضارات العاملية واضمحاللها بصور شاملة ،وكذلك ظاهرة العوملة وإيجابياتها وسلبياتها املاثلة يف التاريخ
املعارص .وإىل جانب ذلك ،انتقدوا النظرة األوروبية  -املركزية لتاريخ العالم ،متعللني بأنها تضع تواريخ حضارات الشعوب غري األوروبية يف

ٍ
موضع هاميش .وتجاو ًزا لهذا الخطأ املنهجي ،من وجهة نظرهم ،حاولوا أن يقدموا قراء ًة ً
كلية لتاريخ العالم .ولكنهم يف سنوات التأسيس

ً
واستجابة لهذا التحدي املنهجي،
األوىل ،واجهوا بعض التحديات املنهجية املرتبطة بكيفية تدريس تاريخ العالم يف الربامج التاريخية.

إقليميا ،يقيض دراسة تاريخ العالم يف شكل وحدات جغرافية متصلة مع بعضها يف إطارها املحيل ،ومنفصلة يف كلياتها عن
منهجا
تب َّنوا
ً
ً
أن هذا املدخل قد ّ
تحد ًيا آخر ،دفع املؤرخة األمريكية باتريشيا لوبس دون إىل انتقاد مدخل "الدراسات
شكل ّ
اإلطار العاملي .ويبدو ّ

املناطقية املتقابلة" ،وهو مدخل يستند إىل معرفة املؤرخني بأدبيات املناطق الجغرافية التي تخصصوا يف تاريخها ،مع ضمور معرفتهم
العام(((.
بأدبيات تاريخ العالم يف إطارها ّ

1

أستاذ التاريخ يف قسم التاريخ ،جامعة قطر.

Professor of History at History department, Qatar University.

2 James R. Palmitessa & Stephen T. Staggs, “The Success & Challenges of Teaching World History in the Twenty-First Century: Two Case
Studies from Western Michigan,” World History Connected, vol. 3, no. 1 (October 2005), p. 1.
3 Gleb Tsipursky, “Western Civilization from the Margins: Teaching a Western Civilization Course from a World History Perspective,” World
History Connected, vol. 7, no. 3 (October 2010), accessed on 27 / 4 / 2015, at:
http://bit.ly/2icRHzo
Patrick Manning (ed.), Global Practice in World History: Advances Worldwide (Princeton: Markus Wiener, 2008).
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ويف العقدين األخريين من القرن العرشين ،ظهرت نخبة من مؤرخي تاريخ العالم ،استطاعت أن تؤسس مناهج جديد ًة لتدريس

تاريخ العالم .ونذكر من أفراد هذه النخبة باترك ماننغ((( ،وروس دون((( ،وجري بنتيل((( ،وديفيد كريستني((( .وقد َّركزت مناهجهم الجديدة
ظاهرت االستمرارية والقطيعة املتكررتني يف تاريخ العالم ،وإبرازهما يف شكل قواعد ُتساهم يف فهم حركة التاريخ العام عىل
عىل استقصاء
َ

أن ذلك ُيعينهم يف تجاوز الحدود اإلقليمية والقومية الفاصلة لحركة
نطاق جغرايف واسع ،كما فعل املؤرخ الفرنيس فرناند بروديل ،وافرتضوا ّ
ِّ
ويمكنهم من النظر يف دور األفراد ،واألفكار ،والحركات ،واألحداث املشرتكة التي استندت إليها مفردات تاريخ العالم .وتحقيقًا
التاريخ،

ً
ً
شبكة من الجمعيات
سلسلة من الكتب التدريسية  ،(((Text booksوعقدوا العديد من املؤتمر العاملية( ،((1وأسسوا
لهذا الهدف ،أصدروا
األكاديمية( ،((1بهدف الرتويج ملقررات تاريخ العالم يف الربامج الجامعية ،بصفتها ً
ً
ونتيجة لهذا الجهد
بديل من مقررات الحضارة الغربية.
رئيسا يف برامج العديد من الجامعات واملدارس العامة يف الواليات املتحدة وبعض الدول األوروبية.
املرتاكم ،أضحت مقررات تاريخ العالم ً
جزءا ً

جامعات الخليج وتاريخ العامل :التحديات واآلفاق
يف النصف الثاين من القرن العرشين ،أسست دول الخليج العديد من الجامعات واملؤسسات األكاديمية ،وهي تهدف إىل املساهمة

امللبية لحاجات تلك املجتمعات .ولدراسة برامج هذه الجامعات
يف تطوير املجتمعات املحلية عن طريق التعليم واألبحاث العلمية ّ
ست جامعات من دول مجلس التعاون
وخططها األكاديمية املتعلقة بتدريس مقررات التاريخ وتاريخ العالم بصفة خاصة ،جرى اختيار ّ

لدول الخليج العربية مرتبة من حيث العرض بحسب تواريخ تأسيسها.

 .1جامعة امللك سعود

ٍ
مرسوم مليكٍ  ،صادر يف  15ترشين الثاين/
تأيت يف مقدمة الجامعات الخليجية ،جامعة امللك سعود يف الرياض التي ُأسست بموجب

نوفمرب  ،1957جاء فيه" :بعونه تعاىل نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ،ملك اململكة العربية السعوديةً ،
رغبة يف نرش املعارف وترقيتها

وحرصا عىل
وحبا يف مسايرة األمم يف العلوم والفنون ومشاركتها يف الكشف واالخرتاع،
ً
يف مملكتنا ،وتوسيع الدراسة العلمية واألدبيةًّ ،

ً
ً
صالحة ،تكفل لهم العقل السليم والخلق
تربية
إحياء الحضارة اإلسالمية واإلبانة عن محاسنها ومفاخرها وطموحها إىل تربية النشء
القويم ،رسمنا ما هو ٍ
آت [ ]...تنشأ يف مملكتنا جامعة ُتسمى جامعة امللك سعود"( .((1ويف مرسومني آخرين مكملني لهذا املرسوم ،تمت
اإلشارة إىل تأسيس ك ّلي َتي اآلداب والعلوم .وشملت أقسام كلية اآلداب "قسم اللغة العربية وآدابها ،واللغات اإلسالمية وآدابها ،وقسم

العام ،وتاريخ اإلسالم والحضارة اإلسالمية ،وقسم الجغرافيا ،وقسم اللغات األوروبية وآدابها"(.((1
التاريخ ّ

Ross E. Dunn (ed.), The New World History: A Teacher’s Companion (Boston: Bedford/St. Martin's, 1999).

5

6 Jerry H. Bentley, Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times (Oxford: Oxford University Press, 1993).
David Christian, Maps of Time: An Introduction to Big History (California: University of California Press, 2005).

7

Ibid.

8

World History: Patterns of Interaction, Student Edition Survey, Series: Holt McDougal (New York: National/State, 2009).

9

10

انظر ً
مثل:

11

انظر ً
مثل:

12

"تاريخ الجامعة" ،جامعة امللك سعود ،شوهد يف  ،2016/1/2يف:

13

املرجع نفسه.

WHA Conference, Costa Rica, 16 - 18 / 7 / 2014; WHA Conference, 26 - 29 / 6 / 2013; WHA Conference, Beijing, 7 - 10 / 7 / 2011.

World History Association (WHA), (1982); Asian Association of World Historians (AAWH), (2008); The Network of Global and World History
Organizations (NOGWHISTO), (2008).
http://ksu.edu.sa/ar/about-ksu/history
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ٍ
ٍ
ثم ُفصلت مقررات اآلثار عن التاريخ ،وآلت تبعيتها إىل قسم اآلثار
بدأ قسم التاريخ بتدريس ماديت التاريخ واآلثار يف
برنامج واحدّ ،
قائما بذاته ،ويف عام ُ 2005أجيزت
تم ترفيعه إىل كلية السياحة واآلثار عام  .2006وبموجب ذلك ،أصبح قسم التاريخ ً
عام  1975الذي ّ
خطته الدراسية الحالية التي تستند إىل أربعة مسارات دراسية ،وذلك عىل النحو اآليت:
ӵӵالتاريخ القديم :يضم تاريخ الحضارات التي نشأت يف بالد الرافدين ،وعىل ضفاف النيل ،ويف مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية،
ً
إضافة إىل تاريخ اليونان والرومان وأثره يف منطقة الرشق األدىن القديم.

ӵӵالتاريخ الوسيط :يركز عىل تاريخ الدولة البيزنطية ،وتاريخ أوروبا يف العصور الوسطى ،والحروب الصليبية ،والدولة األيوبية،

والدولة اململوكية.

ӵӵالتاريخ اإلسالمي :يهتم بدراسة السرية النبوية ،وعرص الخلفاء الراشدين ،والعرص األموي ،والعبايس ،واألندليس ،إىل جانب دراسة
الفرتات األخرى يف التاريخ اإلسالمي الوسيط ما بني رشق العالم اإلسالمي وغربه.

ӵӵالتاريخ الحديث والعالم الجديد :يتناول تاريخ اململكة العربية السعودية ،وتاريخ الخليج والجزيرة العربية ،وتاريخ الدولة
العثمانية ،وتاريخ العرب الحديث واملعارص ،وعرص النهضة ،وتاريخ أوروبا الحديث واملعارصً ،
فضل عن دراسة التاريخ األفريقي ،وتاريخ
العالم الجديد(.((1

ويف ضوء هذا التحقيب التاريخي الرباعي ّ
دراسية معتمدةًُ ،م ً
ً
وزعة عىل النحو اآليت:
تشكل برنامج البكالوريوس يف التاريخ من  128وحد ًة
الجدول ()1

متطلبات برنامج التاريخ
املستوى

مقررات معادلة يف السنة التحضريية

وحدات دراسية

النسبة املئوية

12

%9.3

18

%14.0

31

متطلبات الجامعة
متطلبات الكلية

6

متطلبات التخصص املساند

متطلبات إجبارية ،التخصص الرئيس (تاريخ)

متطلبات اختيارية ،التخصص الرئيس والتدريب امليداين
املجموع

%24.2
%4.6

45

%35.1

128

%100

16

%12.5

املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ بجامعة امللك سعود.

ً
دراسية ،أي بنسبة  %47.6من إجمايل الساعات املعتمدة
وهكذا ،بلغت ِح َّصة مقررات التخصص الرئيس (التاريخ)  61وحد ًة
ٍ
ً
مجموعات تشمل مناهج البحث التاريخي ( ،)%7.1والتاريخ اإلسالمي ( ،)%37.5والتاريخ الوطني
موزعة إىل
لبكالوريوس التاريخ،
14

"حول القسم" ،قسم التاريخ ،جامعة امللك سعود ،شوهد يف  ،2016/1/2يف:

http://arts.ksu.edu.sa/ar/history/about-us
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للمملكة العربية السعودية ( ،)%19.6وبقية املقررات التي هي عبارة عن مقررات إقليمية ( ،)%33.9وال تعني اإلقليمية األقاليم املتاخمة للملكة

ً
إضافة إىل تاريخ العالم الحديث (.)%1.7
العام(،((1
العربية السعودية ،بل ُيقصد بها املقررات أو الدراسات املناطقية  Area Studiesيف معناها ّ
الجدول ()2
توزيع مقررات برنامج التاريخ

تاريخ العالم

التاريخ الوطني

التاريخ اإلسالمي

التاريخ اإلقليمي

املناهج التاريخية

1

1

13

29

2

املصدر :املرجع نفسه.

أي نسبة  %34من جملة املقررات املدرجة يف الخطة الدراسية ،وتحمل
مقرراْ ،
تشمل املقررات املناطقية أو اإلقليمية تسعة عرش ً

عناوين متنوعة ،مثل :تاريخ الرشق األدىن القديم (ترخ  ،)121وتاريخ أوروبا يف العصور الوسطى (ترخ  ،)261وتاريخ العرب املعارص

الكمي بعد مقررات التاريخ اإلسالمي التي يبلغ عدد مقرراته
(ترخ  ،)475وتاريخ الرشق األقىص (ترخ  .)482وهي تأيت يف الرتتيب ّ
مقررا ،أي بنسبة  37.5من إجمايل مقررات الخطة الدراسيةّ .أما املقرر الوحيد الذي يحمل اسم تاريخ العالم ،فهو تاريخ العالم الجديد
ً 21

(ترخ  )481الذي يتناول تاريخ الكشوفات الجغرافية ،واالستعمار األورويب ،والحركات التحررية يف أمريكا الالتينية ،والحرب األهلية
يف أمريكا الشمالية وتأثريها السيايس  -االجتماعي واالقتصادي ،وقيام الواليات املتحدة وتوسعها اإلمربيايل بعد الحرب العاملية األوىل.

ً
عضوا منهم بدرجة أستاذ،
عضوا ،خمسة عرش
ثالثة وثمانني
ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بقسم التاريخ ،جامعة امللك سعود،
ً
ً

عضوا بدرجة محارض .ويمثل العنرص
عضوا بدرجة أستاذ مساعد ،وسبعة وثالثني
وخمسة عرش آخرين بدرجة أستاذ مشارك ،وستة عرش
ً
ً

عضوا ،والعنرص الرجايل أربعون ،متخصصون يف التاريخ القديم ،والتاريخ اإلسالمي ،والتاريخ الحديث،
النسايئ منهم ثالثة وأربعني
ً

يدرسه أستاذان متخصصان يف تاريخ أوروبا الحديث.
وليس بينهم عضو واحد متخصص يف تاريخ العالم الذي ّ
الجدول ()3
توزيع أعضاء هيئة التدريس بحسب تخصصاتهم األكاديمية

التاريخ الحديث
32

التاريخ اإلسالمي
38

التاريخ القديم
13

املصدر :املرجع نفسه.

أن إعداد برنامج التاريخ لنيل شهادة البكالوريوس يف جامعة امللك سعود قد تأثر بعاملني ،أحدهما يرتبط باهتمام
نخلص إىل ّ

اململكة العربية السعودية بالتاريخ اإلسالمي والتاريخ الوطني بوصفهما مكونني أساسيني للهوية اإلسالمية وبناء الشخصية السعودية

أن رسالة القسم
وتفعيل انتمائها الوطني .ويؤكد ذلك كلمة عبد الرحمن بن عبد الله األحمري ،رئيس قسم التاريخ ،وقد أشار فيها إىل ّ

إن هذا القسم بيت خربة
ال تقترص عىل تخرج من تحتاج إليه البالد من حاميل درجات البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه فحسب ،بل ّ

 15ملزيد من التفصيل عن مفهوم الدراسات املناطقية وكيفية نشأتها كامتداد ألدبيات االسترشاقية يف إطار آخر ،انظر :عبد الفتاح نعوم" ،مساهمة االسترشاق-األنجلو
أمرييك يف صعود دراسة املناطق" ،تبني للدراسات الفكرية والثقافية ،العدد  ،)2014( 9ص .28-7
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ومؤسسة مرجعية مهمة للقضايا الوطنية ذات الطابع التاريخي التي تحتاج إليها الدوائر واملؤسسات الحكومية واملصالح العامة والخاصة
ً
نخبة من أبرز األساتذة واملؤرخني املتخصصني يف تاريخ اململكة العربية السعودية ،والجزيرة العربية،
يف اململكة ،وذلك لكونه يضم

والعالم اإلسالمي( ،((1يف حني يرتبط العامل الثاين بأصحاب االختصاص الذين ينتسب معظمهم إىل التاريخ اإلسالمي والتاريخ الحديث

(التاريخ الوطني) .واستنا ًدا إىل هذين العاملني ،لم يكن تدريس تاريخ العالم من الناحيتني املوضوعية واملنهجية من أولويات الدولة ،أو
أعد برنامج البكالوريوس يف التاريخ بجامعة امللك سعود.
قسم التاريخ الذي َّ

 .2جامعة الكويت

ٍ
أمريي صادر عام  ،1966يقيض تأسيس جامعة وطنية مكونة من ثالث كليات؛ تشمل
مرسوم
ُأنشئت جامعة الكويت بموجب
ٍ
ً
سلسلة من التطورات التي شملت العديد
كلية العلوم ،وكلية اآلداب والرتبية ،وكلية البنات الجامعية .وبعد تأسيس الجامعة ،شهدت

من الكليات ،واألقسام األكاديمية ،وأعضاء هيئة التدريس ،والهيكل اإلداري ،وعدد الطلبة الدارسني .وبحلول عام  ،2012بلغ عدد
ً
ً
كليات جامعة الكويت ست عرشة ً
وإنسانية (الحقوق ،واآلداب ،والعلوم ،والرتبية ،والطب ،وهندسة البرتول ،والعلوم الطيبة
علمية
كلية

املساعدة ،والرشيعة الدراسات اإلسالمية ،وإدارة األعمال ،والصيدلة ،وطب األسنان ،والعلوم االجتماعية ،والعلوم الحياتية ،والهندسة

املعمارية ،وعلوم الحاسب اآليل والهندسة ،والصحة العامة)( .((1ويف ظل هذه التطورات الهيكلية ،كان قسم التاريخ من أول األقسام
التي ُأنشئت يف كلية اآلداب والرتبية .وبعد فصل كلية الرتبية من اآلداب عام  ،1971آلت تبعية القسم اإلداري إىل كلية اآلداب .وتتكون
كلية اآلداب اليوم من خمسة أقسام أكاديمية ،تشمل قسم التاريخ ،وقسم اللغة العربية وآدابها ،وقسم اللغة اإلنكليزية وآدابها ،وقسم
الفلسفة ،وقسم اإلعالم( .((1ويمنح قسم التاريخ ثالث درجات علمية ،هي البكالوريوس ،واملاجستري ،والدكتوراه .ويبلغ عدد الساعات
ً
ساعة ،وهي كما ييل(:((1
املعتمدة للحصول عىل شهادة البكالوريوس يف التاريخ 132
الجدول ()4
متطلبات برنامج التاريخ

املتطلبات

متطلبات برنامج الثقافة العامة (مهارات االتصال ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية
والسلوكية ،والعلوم الطبيعة ،والرياضيات ،والتفكري اإلبداعي)
متطلبات التخصص الرئيس (املقررات اإلجبارية ،واملقررات االختيارية)
متطلبات االختيار الحر

أي برنامج أكاديمي)
متطلبات التخصص الفرعي (من ّ
املجموع

الساعات املعتمدة

النسبة املئوية

45

%34.0

60

%45.4

24

%18.1

3
132

%2.2

املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ بجامعة الكويت.
16

عبد الرحمن بن عبد الله األحمري" ،كلمة رئيس قسم التاريخ" ،قسم التاريخ ،جامعة امللك سعود ،شوهد يف  ،2016/3/30يف:

17

"نبذة تاريخية" ،جامعة الكويت ،شوهد يف  ،2016/3/15يف:

18

"كلية اآلداب يف سطور" ،جامعة الكويت ،شوهد يف  ،2016/3/15يف:

19

عبد الهادي نارص العجمي" ،قسم التاريخ" ،جامعة الكويت ،شوهد يف  ،2016/3/15يف:

http://bit.ly/2iqnagP
http://bit.ly/2hbTBOE
http://bit.ly/2icQgAD
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ّأما مقررات التخصص الرئيس (التاريخ) ،فيمكن تصنيفها إىل أربع مجموعات تشمل مناهج البحث التاريخي ( ،)%4.3والتاريخ

اإلسالمي ( ،)%28.2والتاريخ اإلقليمي ( ،)%63.0والتاريخ الوطني (.)%2.1

الجدول ()5
توزيع مقررات التاريخ

التاريخ الوطني
1

التاريخ اإلسالمي

التاريخ اإلقليمي

13

29

مناهج البحث
2

املصدر :املرجع نفسه.

ً
متنوعة ذات صبغة إقليمية؛ مثل التاريخ
تحتوي مجموعة التاريخ اإلقليمي (أو املناطقي) مقررات مبعرثةً ،تتناول موضوعات

اليوناين (ترخ  ،)110وتاريخ الرشق األديب القديم (ترخ  ،)111وتاريخ آسيا الصغرى القديم (ترخ  ،)116والعرص الهلنستي (ترخ ،)212

واإلمرباطورية الرومانية (ترخ  ،)213وتاريخ الدولة البيزنطية (ترخ  ،)214وتاريخ أوروبا يف العصور الوسطى (ترخ  ،)215وعالقات
الرشق والغرب يف العصور الوسطى (ترخ  ،)360وتاريخ أوروبا الحديث (ترخ  ،)363وتاريخ أوروبا املعارص (ترخ  ،)421وتاريخ أمريكا

أن هذه املقررات لم ُتصمم وفق منهج عاملي ،بل إنها جميعها
الحديث (ترخ  ،)424وحضارة أوروبا يف العصور الوسطى (ترخ  .)475بيد ّ
دارسات إقليمية أو مناطقية أو ُقطرية فحسب؛ إذ ليس ثمة رابط يعكس القواسم التاريخية املشرتكة بينها ويوضح القواعد الناظمة
لحركتها ،يف إطار التاريخ العاملي وتجلياته اإلقليمية ،وال يوجد بينها مقرر واحد باسم تاريخ العالم.

أن قسم التاريخ بجامعة الكويت
والسبب الرئيس يف ارتفاع نسبة املقررات اإلقليمية وانخفاض نسبة مقررات التاريخ اإلسالمي هو ّ
ً
دراسية)،
مقررا ( 33وحد ًة
قد ص َّنف مقررات التخصص الرئيس إىل قسمني :إجباري واختياري .ويتكون القسم اإلجباري من أحد عرش ً

ويشمل ذلك التاريخ اإلسالمي ( 3مقررات) ،والتاريخ اإلقليمي ( 6مقررات) ،ومناهج البحث التاريخي (مقرران) .ويتكون القسم
ً
واحدا من كل مجموعة .وال شك يف
مقررا
االختياري من تسعة مقررات ( 27وحد ًة
ً
مقسمة إىل تسع مجموعات ،يختار الطالب ً
دراسية) َّ

أن ارتفاع نسبة املقررات اإلقليمية قد قلل من حصة مقررات التاريخ اإلسالمي .ويف الوقت نفسه ،كان عىل حساب تاريخ العالم ،بدليل
ّ
ً
أن املقررات
أنه ال يوجد مقرر واحد باسم تاريخ العالم يف الخطة الدراسية لربنامج البكالوريوس يف التاريخ بجامعة الكويت،
فضل عن ّ
اإلقليمية لم ُتصمم وفق منهج عاملي.

 .3جامعة قطر

ٍ
أمريي ،عام  ،1973نوا َة جامعة قطر التي بدأت مسريتها التعليمية عام  .1977وشملت كلياتها
بمرسوم
تم ّثل كلية الرتبية التي ُأسست
ٍ
ثم ُأسست الحقًا
آنذاك كلية الرتبية ،وكلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ،وكلية الرشيعة والقانون والدراسات اإلسالمية ،وكلية العلومّ .
كلية الهندسة عام  ،1980وتلتها كلية اإلدارة واالقتصاد يف العام نفسه .وبحلول عام  ،2015بلغ عدد كليات جامعة قطر ثماين كليات،

هي اآلداب والعلوم ،واإلدارة واالقتصاد ،والرتبية ،والهندسة ،والقانون ،والصيدلة ،والرشيعة والدراسات اإلسالمية ،والطب(.((2

تم دمج ك ّلي َتي اإلنسانيات والعلوم االجتماعية والعلوم يف كلية واحدةُ ،أطلق عليها كلية اآلداب والعلوم .ويف
ويف عام ّ ،2004
برنامج ٍ
ٍ
أيضا عىل برنامج الفلسفة الفرعي ،ومقررات
الوقت نفسهُ ،ق ِّلص قسم التاريخ إىل
تابع لقسم العلوم اإلنسانية الذي يرشف ً

20

"نشأة الجامعة" ،جامعة قطر ،2015/1/29 ،شوهد يف  ،2016/3/15يف:

http://www.qu.edu.qa/ar/theuniversity/history.php
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حدث قسم العلوم اإلنسانية الخطة الدراسية لربنامج التاريخ ،إذ أعاد
الجغرافيا املصنفة ضمن مقررات املتطلبات العامة( .((2وعام َّ ،2011

تشكيلها يف ثالثة مسارات تخصصية تشمل التاريخ اإلسالمي ،وتاريخ الخليج ،وتاريخ أوروبا .وبلغ عدد الساعات الدراسية املعتمدة لنيل
ً
ً
موزعة كما ييل(:((2
ساعة
شهادة البكالوريوس يف التاريخ 120

الجدول ()6
متطلبات برنامج التاريخ

املقررات

املقررات العامة (مهارات االتصال ،والعلوم االجتماعية واإلنسانية والسلوكية ،والعلوم
الطبيعة ،والرياضيات ،والتفكري اإلبداعي)

الساعات املعتمدة

النسبة املئوية

33

%27.5

27

%22.5

مقررات التخصص اإلجبارية

مقررات املسار التخصيص (تاريخ الخليج ،أو التاريخ اإلسالمي ،أو التاريخ األورويب)

%12.5

15

مقررات التخصص االختيارية

%5.0

6

مقررات اللغات (فرنيس ،أو أسباين ،أو تريك ،أو فاريس)

%5.0

6

مقررات االختياري الحر

%7.5

9

مقررات التخصص الفرعي

%20.0

24

املجموع

120

الكتيب التعريفي لربنامج التاريخ ،قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة قطر.
املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل
ّ

يف ضوء هذا التوزيع ،يمكن تصنيف مقررات التخصص الرئيس التي تقدر نسبتها بـ  %40من إجمايل الساعات املعتمدة للربنامج

إىل خمس مجموعات :مناهج البحث التاريخي ( ،)%7.6وتاريخ العالم ( ،)%2.5والتاريخ اإلسالمي ( ،)%28.2والتواريخ اإلقليمية

( ،)%48.7والتاريخ الوطني (.)%12.5

الجدول ()7
توزيع مقرر التاريخ

مناهج البحث

تاريخ العالم

التاريخ اإلسالمي

التاريخ اإلقليمي

التاريخ الوطني

2

1

13

29

5

املصدر :املرجع نفسه.
“CAS History,” College of Arts and Sciences, Qatar University, 15 / 7 / 2015, accessed on 15 / 3 / 2016, at:

21

http://www.qu.edu.qa/artssciences/about/history.php

22
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أن النصيب األكرب من املقررات املعتمدة يف الخطة الدراسية يتمثل بمقررات التواريخ اإلقليمية،
ӵӵيظهر من خالل هذا الجدول ّ
البعدين الديني والجغرايف (التاريخ اإلسالمي ،وتاريخ الخليج ،وتاريخ أوروبا).
ُ
ويعزى سبب ذلك إىل املسارات الثالثة التي تزاوج بني ُ

ً
تم حرص تاريخ العالم يف مقرر واحد باسم "تاريخ العالم منذ عام  ،"1300وهو يتناول "التحوالت التاريخية الرئيسة التي
ونتيجة لذلكّ ،

ابتداء من قيام الدولة العثمانية ،وظهور حركة الكشوفات الجغرافية األوروبية ،والنهضة األوروبية
حدثت يف العالم منذ عام 1300م،
ً

والتنوير ،واالقتصاد الرأسمايل ،والنفوذ االستعماري يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الشماليةً ،
فضل عن الحربني الكونيتني وآثارهما يف العالم".

أن املقررات اإلقليمية لم ُتصمم وفق منظور عامليُ ،ي َّ
ً
وطن لها يف إطار حركة تاريخ العالم العامة ،وانعكاساتها
إضافة إىل ذلك ،نالحظ ّ
عىل حركة التاريخ اإلقليمي واملحيل.

عضوا مقسمني ،بحسب رتبهم األكاديمية ،إىل تسعة أساتذة،
مكونة من ثالثني
ً
ّ ӵӵأما هيئة التدريس التابعة لربنامج التاريخ ،فهي ّ
ً
مشاركا ،وتسعة أساتذة مساعدين ،وأستاذ محارض .ويمثل العنرص النسايئ  %10منهمّ .أما من ناحية التخصصات
وأحد عرش أستا ًذا

فإن الجدول ( )8يوضح توزيعاتهم التخصصية.
األكاديميةّ ،

الجدول ()8

توزيع أعضاء هيئة التدريس بحسب تخصصاتهم األكاديمية
التاريخ الحديث

التاريخ اإلسالمي

التاريخ الوسيط

التاريخ القديم

21

6

1

2

املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ بجامعة قطر.

عد املسارات الدراسية املذكورة سابقًا ،والرتكيبة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس ،من األسباب التي ساهمت يف االكتفاء بمقرر
ُت ُّ

واحدة لتدريس تاريخ العالمً ،
فضل عن إغفال املنهج العاملي يف تصميم املقررات اإلقليمية.

 .4جامعة اإلمارات العربية املتحدة
تأسست جامعة اإلمارات العربية املتحدة عام  1976بقرار سيادي من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .وبعد تأسيسها ،تطورت

منتظما إىل أن بلغ عدد كلياتها ،تسع كليات ،تشمل كلية اإلدارة واالقتصاد ،وكلية الرتبية ،وكلية الهندسة ،وكلية األغذية
تطورا
ً
ً

والزراعة ،وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وكلية تقنية املعلومات ،وكلية القانون ،وكلية الطب والعلوم الصحية ،وكلية العلوم(.((2

حاليا كلية العلوم اإلنسانية
وي ُّ
ُ
عد قسم التاريخ واآلثار من األقسام األوىل التي نشأت مع قيام الجامعة عام  ،1976وهو يتبع ً

واالجتماعية ،ويجري اإلرشاف عىل برنامج موحد لنيل شهادة البكالوريوس يف التاريخ واآلثار ،يبلغ عدد ساعاته الدراسية املعتمدة

ً
ساعة ،وهي موزعة عىل النحو اآليت:
120
23

"نظرة عامة" ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،2016/1/13 ،شوهد يف  ،2016/2/11يف:
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الجدول ()9

متطلبات برنامج التاريخ واآلثار
املتطلبات

املقررات

الساعات املعتمدة

النسبة املئوية

املتطلبات الجامعية

13

39

%32.5

مسار التاريخ

9

27

%22.5

مسار اآلثار

8

24

%20.0

االختياري الحر

4

12

%10.0

التخصص الفرعي

6

18

%15.0

املجموع

40

120

املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ واآلثار ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة.

تنقسم مقررات التخصص الرئيس (تاريخ  -آثار) إىل أربع مجموعات ،تشمل مناهج البحث التاريخي ( ،)%9.3وتاريخ العالم

( ،)%6.2والتاريخ اإلسالمي ( ،)%15.6والتواريخ اإلقليمية ( ،)%37.5والتاريخ الوطني ( ،)%3.1واآلثار ( .)%28.1ويتضح من نسب

أن برنامج التاريخ يف جامعة اإلمارات العربية يختلف عن الربامج النظرية يف الجامعات الخليجي
توزيع مقررات التخصص الرئيس ّ

موضوع هذه املقاربة ،وذلك يف عدة أوجهً .
إن الربنامج يقوم عىل ثنائية اآلثار والتاريخ التي ساهمت يف تقليص حصص املجموعات
أولَّ :

إن تخصص مقررين لتاريخ العالم يعكس أوجه الشبه بني الربامج وبعض نظائره يف الجامعات األمريكية .ثال ًثا :صياغة
ثانياَّ :
األخرىً .

أسماء املقررات يف شكل دراسات مناطقية أو إقليمية ،مثل :تاريخ رشق آسيا (ترخ  ،)243وتاريخ الغرب اإلسالمي (ترخ  ،)251وتاريخ
الخليج العريب (ترخ  ،)318وتاريخ العالم اإلسالمي منذ عام ( 1500ترخ  ،)375وتاريخ التجارة يف املحيط الهندي حتى عام 1500

أن هذه املقررات اإلقليمية قد أفسحت املجال لتب ّني منهج عاملي منطلق من الخلفية التاريخية التي وضعها
(ترخ  .)378وال شك يف ّ
مقر َرا تاريخ العالم املذكور آنفًا .فاملقرر األول منهما (تاريخ العالم حتى عام  )1500يتناول تاريخ الحضارات القديمة وقنوات التواصل
ّ

بينها ،ويناقش األسباب السياسية واالجتماعية واالقتصادية املرتبطة بظهور اإلمرباطوريات وسقوطها .يف حني يناقش املقرر الثاين "تاريخ
العالم الحديث" مرتكزات العالم الحديث ومراحل تطوره يف ظل التحوالت اإلقليمية والعاملية التي حدثت آنذاك .وتشمل موضوعاته
الرئيسة :اقتصاديات العوملة ،والتطورات الفكرية والثقافية للحداثة ،واإلمربيالية الحديثة ،ومقاومة االستعمار األورويب ،ونشأة الحركات

التحررية والدول القُطرية(.((2

“Bachelor of Arts in History,” United Arab Emirates University, 1 / 9 / 2016, accessed on 11 / 2 / 2016, at: http://bit.ly/2hBi7dr
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الجدول ()10
توزيع مقررات برنامج التاريخ
اآلثار

التاريخ الوطني

التواريخ اإلقليمية

التاريخ اإلسالمي

تاريخ العالم

مناهج البحث

9

1

13

5

2

3

املصدر :املرجع نفسه.

 .5جامعة البحرين
تعود جذور جامعة البحرين إىل أواخر عقد الستينيات من القرن العرشين ،عندما أسست الحكومة البحرينية املعهد العايل للمعلمني

أمرييا يقيض تطوير معهد املعلمني ليصري ً
كلية
مرسوما
وكلية الخليج الصناعية .ويف عام  ،1978أصدر امللك عيىس بن سلمان آل خليفة
ً
ً

ً
ً
مكونة من كلية اآلداب والعلوم
أمرييا آخر ،عام  ،1986يقيض قيام جامعة البحرين
مرسوما
ثم أصدر
ً
ً
جامعية لآلداب والعلوم والرتبيةّ .
والرتبية ،وكلية الخليج للتكنولوجيا ،تلتها ك ّلي َتا إدارة األعمال ،والهندسة( .((2وبحلول عام  ،2015بلغ عدد الكليات األكاديمية بجامعة

البحرين عرش كليات؛ وهي اآلداب ،وإدارة األعمال ،والبحرين للمعلمني ،والرتبية والعالج الطبيعي ،والتعليم التطبيقي ،وتقنية
املعلومات ،والحقوق ،والعلوم ،والعلوم الصحية ،والهندسة.

وبعد تأسيس كلية اآلداب ُ ،1986أنشئ قسم العلوم االجتماعية ،مكو ًنا من برنامجي التاريخ والعلوم االجتماعية .وعام ،2004

ً
ً
موزعة كما ييل(:((2
ساعة
ُأقرت خطة برنامج بكالوريوس اآلداب يف التاريخ الحالية ،ويبلغ عدد ساعاتها املعتمدة 120
الجدول ()11
متطلبات برنامج التاريخ

املتطلبات

املتطلبات الجامعية

الساعات املعتمدة

النسبة املئوية

34

%28.3

24

%20

11

متطلبات الكلية

متطلبات التخصص

51

متطلبات التخصص الفرعي
املجموع

120

%9.1

%42.5

املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل املوقع اإللكرتوين لقسم التاريخ واآلثار بجامعة البحرين.

يتكون برنامج البكالوريوس يف التاريخ من خمس مجموعات تشمل مناهج البحث التاريخي ( ،)%7.8والتاريخ اإلسالمي
ّ
( ،)%21.0والتواريخ اإلقليمية ( ،)%31.5والتاريخ الوطني ( ،)%2.6والتاريخ الفكري (.)%3.8
25

"عن الكلية" جامعة البحرين ،2014/2/5 ،شوهد يف  ،2016/2/11يف:

26

املرجع نفسه.

http://bit.ly/2i2ljQf
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الجدول ()12

توزيع مقررات التاريخ
التاريخ الفكري

التاريخ الوطني

تواريخ إقليمية

تاريخ العالم

مناهج البحث التاريخي

10

3

12

1

4

املصدر :املرجع نفسه.

ً
متنوعة ،مثل :عالقات الرشق والغرب (ترخ  ،)304والنهضة األوروبية (ترخ ،)418
تشمل مجموعة التواريخ اإلقليمية مقررات

وتاريخ أفريقيا الحديث واملعارص (ترخ  ،)419وتاريخ آسيا الحديث واملعارص (ترخ  ،)451وتاريخ املجتمع العريب الحديث واملعارص (ترخ

ً
 ،)324ومجتمعات اليونان والرومان القديمة (ترخ  .)326وال يوجد مقرر واحد بينها يحمل اسم تاريخ العالم،
أن املقررات
فضل عن ّ
ٍ
أنساق عاملية معينة.
يراع يف تصميمها حركة االستمرارية والتغيري يف تاريخ العالم وفق
اإلقليمية ،أشبه ما تكون بالدراسات املناطقية ،ولم َ

تميز ،من بني نظائره يف الجامعات األخرى ،بإنشاء أربعة مسارات ذات مواصفات
لكن نالحظ ّ
أن قسم التاريخ بجامعة البحرين قد ّ

ً
ً
دراسية معتمدةً .وتشمل هذه املسارات
ساعة
مكملة للمقررات اإلجبارية ،يختار الطالب منها خمس عرشة
موضوعية وإقليمية،
ّ
التاريخ الدبلومايس والعالقات الدولية ،وتاريخ البحرين والخليج العريب ،والتاريخ االجتماعي واالقتصادي ،والتاريخ الفكري .وبهذه
ُ
عطي طالب قسم التاريخ بجامعة البحرين فرصة اختيار بعض املقررات ذات النظرة العاملية ،مثل نظريات السياسة الدولية
الكيفية ،أ َ
يف العرص الحديث (ترخ  ،)307وتاريخ العالقات الدولية (ترخ  ،)308وتاريخ االقتصاد املعارص (ترخ  ،)320والفكر الحديث واملعارص

(ترخ .((2()330

 .6جامعة السلطان قابوس

ٍ
ين عام  ،1986يقيض قيام خمس كليات ،هي :كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية،
ُأسست جامعة السلطان قابوس
بمرسوم سلطا ٍ
وكلية الهندسة ،وكلية الطب والعلوم الصحية ،وكلية العلوم الزراعية والبحرية ،وكلية العلوم .وبعد عام من تأسيس الجامعةُ ،أنشئت كلية

اآلداب ،وكلية التجارة واالقتصاد عام  ،1993وكلية الحقوق عام  ،2006وكلية التمريض عام .((2(2008

تم تأسيس الجامعة ،حتى ُأنشئ قسم التاريخ والجغرافيا بكلية الرتبية والعلوم اإلسالمية .ويف عام  ،1993أصبح قسم
وما إن ّ

ً
مستقل بذاته تحت إدارة كلية اآلداب والعلوم االجتماعية .وإىل جانب برنامج البكالوريوس يف التاريخُ ،يعنى قسم التاريخ
التاريخ

بالدراسات العليا (املاجستري والدكتوراه) ،كما يطرح بعض املتطلبات الجامعية لطلبة الكليات األخرى ،مثل :مقرر تاريخ عمان ودراسات

ً
ً
ساعة
يف الحضارة اإلسالمية .ويبلغ عدد الساعات املعتمدة لربنامج البكالوريوس يف التاريخ 120
موزعة كما ييل(:((2
27

املوقع اإللكرتوين لربنامج التاريخ ،جامعة البحرين ،شوهد يف  ،2016/3/10يف:

28

"عن الجامعة" ،جامعة السلطان قابوس ،شوهد يف  ،2016/3/5يف:

29

"الدرجة والخطة الدراسية لقسم التاريخ" ،جامعة السلطان قابوس ،2013/5/1 ،شوهد يف  ،2016/3/5يف:

http://bit.ly/2hbOZby
http://bit.ly/2dMd49Z
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الجدول ()13
متطلبات برنامج التاريخ
املتطلبات

املتطلبات الجامعية

الساعات املعتمدة

النسبة املئوية

20

%16.6

24

%20

%15.0

18

متطلبات الكلية

متطلبات التخصص

%48.3

58

متطلبات التخصص الفرعي
املجموع

120

املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس.

ُتقسم الساعات املعتمدة لربنامج بكالوريوس التاريخ إىل خمس مجموعات ،وهي :مناهج البحث التاريخي ( ،)%12.1وتاريخ

العالم ( ،)%6.0والتاريخ اإلسالمي ( ،)%33.0والتواريخ اإلقليمية ( ،)%39.3والتاريخ الوطني ( ،)%12.1وهي موزعة كما ييل:
الجدول ()14

مناهج البحث التاريخي
4

تاريخ العالم
2

التاريخ اإلسالمي
10

التواريخ اإلقليمي
13

التاريخ الوطني
4

املصدر :املرجع نفسه.

ً
متنوعة؛ مثل تاريخ حضارة الرشق األدين (ترخ  ،)1110والتاريخ األورويب والحضارة
تشمل مجموعة التواريخ اإلقليمية مقررات

يف العصور الوسطى (ترخ  ،)2311والدولة البيزنطية (ترخ  ،)3210وتاريخ أوروبا الحديث واملعارص (ترخ  ،)3411وتاريخ أمريكا
(ترخ  ،)4470وتاريخ الحضارة اليونانية والرمانية (ترخ  ،)4210وتاريخ آسيا الحديث واملعارص (ترخ  ،)4411وتاريخ أفريقيا الحديث
واملعارص (ترخ  .)4412وضمن متطلبات التخصص الرئيس ،توجد مقررات تتناول تاريخ العالم من زاويا مختلفة ،نذكر منها ما ييل:

مدخل إىل تاريخ العالم والحضارة (ترخ  ،)1025وتاريخ التجارة العاملية يف العصور الوسطى (ترخ  ،)3212وتاريخ العالم املعارص

(ترخ  .)4417لكن إذا نُظر إىل تخصصات أعضاء هيئة التدريس ،اتضح أنه ال يوجد عضو واحد من هؤالء األعضاء متخصص يف تاريخ

ألن خمسة أعضاء منهم متخصصون يف التاريخ الحديث ،وثالثة أعضاء يف التاريخ اإلسالمي ،وعضو واحد يف اآلثار والتاريخ
العالم؛ ّ
أيضا يف التاريخ الوسيط.
القديم ،وعضو واحد ً

واضحا ما بني برامج التاريخ يف الجامعات الخليجية املختارة من حيث هياكلها التنظيمية،
تشابها
أن هناك
بناء عىل ذلك ،يظهر ّ
ً
ً
ً

ومحتويات مقرراتها ،وتأهيل أعضاء هيئات تدريسها؛ إذ ُت ّ
شكل الربامج التاريخية من أربعة مكونات أساسية تشمل املتطلبات

أن برنامج التاريخ يف جامعة امللك سعود يختلف
الجامعية /الكلية ،ومقررات التخصص الرئيس ،ومقررات التخصص الفرعي ،إال ّ
عن برامج بقية الجامعات؛ بسبب إضافة متطلب خامس يتمثل باملقررات التحضريية التي يأخذها الطالب قبل االلتحاق بالربنامج

323

العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

ً
ً
ساعة.
ونتيجة لذلك ،انخفض عدد الساعات املعتمدة ملتطلبات الجامعة إىل 16
الرئيس ،وهو متطلب أشبه بمقررات الربامج التأسيسية.

ست
أن برنامج البكالوريوس يف التاريخ يف جامعة قطر قد أضاف متطلب اللغة؛ بمعنى أن يدرس الطالب ّ
ومن زاوية أخرى ،نالحظ ّ
ساعات تدريسية من اللغة املختارة ملسار تخصصه ،كأن يدرس ً
مساري التاريخ اإلسالمي أو
مثل اللغة الرتكية أو الفارسية بالنسبة إىل
َ
تاريخ الخليج؛ واللغة اإلسبانية أو الفرنسية بالنسبة إىل مسار التاريخ األورويب.
الجدول ()15

متطلبات البكالوريوس يف التاريخ
املقررات التحضريية
31

املتطلبات الجامعية/
الكلية
16

التخصص
الرئيس

0

48

60

24

0

33

25

24

6

0

39

62

18

0

0

45

51

24

0

0

38

58

24

0

امللك سعود
الكويت
قطر

اإلمارات العربية
البحرين

السلطان قابوس

التخصص الفرعي

لغات

18

0
0

61

املصدر :من إعداد الباحث ،استنا ًدا إىل أقسام التاريخ بالجامعات املذكورة.

تهدف برامج املتطلبات العامة يف كل الجامعات املختارة إىل تزويد الطلبة بمعرفة واسعة متعددة االتجاهات ،وباملهارات األساسية

الالزمة للنمو والتطور الفكري ،والنضج األخالقي ،وتحقيق الذات والتطور االجتماعي؛ وذلك ملواكبة للتطورات الرسيعة التي يشهدها
العالم يف إطار ثقافات متعددة املشارب يف عرص العوملة .وبهذه الكيفية ،تحاول برامج املتطلبات العامة أن تغرس روح املواطنة املثالية ذات

األبعاد املحلية واإلقليمية والعاملية يف عقول الطلبة ً
أول ،وأن تساهم يف تطوير الوعي املتعدد األبعاد والجوانب لدى الطلبة عن طريق
ثانيا ،وأن تصقل مهارات االتصال الكتايب والخطايب لدى الطلبة ثال ًثا ،وأن
املقررات العامة الرضورية لفهم التغريات املحلية والعاملية ً

رابعا .وتتمثل املخرجات املتوقعة من هذا املتطلبات
تساعد عىل تطوير مهارات التفكري النقدي وتنمية طرائق البحث العلمي األساسية ً

ومسلحا باملهارات األكاديمية املتعددة ،ذا ٍ
إملام جيد بمفردات
العامة بأن يكون متخرج بكالوريوس التاريخ متكامل املواصفات،
ً
التخصص الذي ينتمي إليه.

خاصا بمقررات التاريخ اإلسالمي ،وكذلك التاريخ اإلقليمي
أن برامج التاريخ يف الجامعة املختارة قد أولت
ويالحظ ً
أيضا ّ
ُ
اهتماما ً
ً

أن تاريخ العالم ظهر يف شكل مقررات إقليمية ليس بينها رباط
والتاريخ الوطني ،لكنها تعاملت مع تاريخ العالم بطريقة مج َّزأة ،بدليل ّ

يبي حركة االستمرارية والتغيري يف نطاق عاملي واسع ملعالجة بعض القضايا املشرتكة .ويفيض بنا هذا الواقع إىل السؤال املحوري
عامليّ ،

الذي يتعلق بالتحديات الرئيسة التي تواجه تدريس تاريخ العالم يف الجامعات الخليجية.
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تدريس تاريخ العامل يف الجامعات الخليجية :التحديات واآلفاق
يواجه تدريس تاريخ العالم سلسلة من التحديات يف الجامعات الخليجية .وتتجسد هذه التحديات يف النقاط اآلتية:

ً
وإن  %70من مقررات برامج التاريخ يف الجامعات
إن علم التاريخ ليس من العلوم األساسية التي ُتدرس يف املدارس الثانويةّ ،
أولَّ ،

الخليجية قد خُ صصت لتدريس التاريخ اإلسالمي ،والتاريخ الوطني ،وذلك عىل حساب مقررات تاريخ العالم.

أن تاريخ العالم حقل جديد
إن معظم أعضاء هيئات التدريس (أو املؤرخني) يف الجامعات الخليجية املختارة يعتقدون ّ
ثانياَّ ،
ً

ً
فضل عن أنه يركز عىل الحضارة والتاريخ الغريب ،عىل حساب تاريخ
من الدراسات التاريخية ،وليس لديه منهج أكاديمي متماسك،

ويعزى هذا النقد إىل سببني يرتبط أحدهما بضعف الخربة يف مجال تاريخ العالم
املسلمني ،والحضارة اإلسالمية ودورها العامليُ .
وما شهده من تطورات منهجيةّ .أما السبب الثاين ،فهو يستند إىل ندرة الكتب العربية عن تاريخ العالم .وتبلور حصيلة ذلك يف تضخم
البعد العاملي الذي يساعد يف تفسري األنساق املشرتكة واألنماط التي تعكس
عدد مقررات التواريخ اإلقليمية التي لم َ
يراع يف تصميمها ُ

حركة االستمرارية والقطيعة يف تاريخ العالم.

أن أعضاء هيئات التدريس الذين صمموا برامج التاريخ يف الجامعية الخليجية قد تأثروا باهتمام املؤسسات السيادية
ثالثًا ،يبدو ّ

واألكاديمية بالتاريخ الوطني والتاريخ اإلسالمي ،لتمكني الوعي القومي ،والحس اإلسالمي املرتبط بالديناميات الداخلية الناظمة
لألحداث التاريخية يف املنطقة ،وأصدق شاهد عىل ذلك برنامج قسم التاريخ بجامعة البحرين الذي يهدف إىل "تعميق ارتباط الطالب

بالوطن" ،وتطوير معارفه "املتعلقة بالفهم الحضاري لألمة العربية واإلسالمية"( .((3ونتج من ذلك ارتفاع يف نسبة مقررات التاريخ
ً
مقارنة بمقررات تاريخ العالم التي ُحرصت يف مقرر أو مقررين.
اإلسالمي يف الخطط التدريسية،

خامتة
(((3
ّ
لكن فهم العالقة العضوية بني
يشكل تاريخ العالم القاعدة العريضة التي تستند إليها تواريخ الشعوب اإلقليمية واملحلية ّ ،

هذه الفضاءات الجغرافية الثالثة يحتاج إىل منهج بحث تاريخي متعدد التخصصات األكاديمية ،وطرائق تدريس قادرة عىل استيعاب

وأفقيا بمفردات الوقائع واألوضاع السياسية واالقتصادية
رأسيا بكليات األحداث التاريخية،
القواسم التاريخية املشرتكة ،وربطها
ً
ً
واالجتماعية والثقافية املحيطة بها ،والفاعلة يف تشكيلها .فالتحدي الذي يواجه الجامعات الخليجية يتجسد يف ضعف عدد مقررات
تاريخ العالم ،كما أوضحنا يف هذه املقاربة ،وكذلك يف غياب املنهج العلمي الذي يصل الجسور التاريخية بني التاريخ العاملي واإلقليمي
أفقيا ،والناظم لعالقة أعالها
واملحيل .وتوصيفات املقررات اإلقليمية واملناطقية التي أرشنا إليها تفتقر إىل املنهج التكاميل الجامع بينها ً
ٍ
فإن املقررات املناطقية املبعرثة يف الخطط
رأسيا يف ظل واقع
(تاريخ العالم) بأدناها (التاريخ املحيل)
ثمّ ،
معولم وعاب ٍر للقارات .ومن ّ
ً

رأسيا بني التاريخ العاملي والتاريخ املحيل ،وال تحقق التواصل األفقي بني
الدراسية للجامعات الخليجية ال َتفي بالغرض املنهجي الجامع ً

حد ذاتها هي مشكلة ّ
مركبة تتبلور أطرافها الثالثة يف املجال األكاديمي املوضوعي،
ألن املشكلة يف ّ
تواريخ الشعوب واألمم املختلفة؛ ّ
والفضاء الجغرايف ،ومنهج البحث العلمي الذي يصل ما بني الرأيس واألفقي يف حركة التاريخ.

30

جامعة البحرين ،شوهد يف  ،2016/3/10يف:

http://bit.ly/2hbOZby

31 Robert B. Bain, “Challenging of Teaching and Learning World history,” in Douglas Northrop (ed.), A Companion to World History (New
Jersey: Wiley-Blackwell, 2012), p. 119.
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وربما يتجىل ّ
يتم تدريسهما من
جزئيا يف مبادرة جامعة اإلمارات العربية التي وضعت مقررين عن تاريخ العالمَّ ،
حل هذه املشكلة ً

منظور عاملي .فاملقرر األول (ترخ  ،)121يغطى تطور الحضارات العاملية والثقافات الكربى منذ عهد العرص الحجري الحديث حتى عشية
الغزو األورويب لألمريكتنيّ .أما املقرر الثاين (ترخ  ،)122فهو يتناول تطور العالم الحديث املرتبط بظهور الحداثة األوروبية ،وتمدد األطماع

اإلمربيالية ،ومقاومة النفوذ االستعماري ،وقيام الدول القطرية الحديثة يف آسيا وأفريقيا .ومن زاوية أخرى يمكن االستئناس بتجربة

قسم التاريخ بجامعة البحرين الذي ص ّنف املسارات املساندة للمقررات اإلجبارية يف التاريخ عىل أساس موضوعي ،يشمل "التاريخ
الدبلومايس والعالقات الدولية" ،و"التاريخ االجتماعي واالقتصادي" ،و"التاريخ الفكري".

إىل جانب ذلك ،تحتاج هاتان التجربتان إىل تعزيزات من نوع آخر تتبلور يف إنتاج الكتب املدرسية عن تاريخ العالم ،وتشجيع

ثم دعم الجمعيات األكاديمية لتاريخ العالم واملراكز املتخصصة
املتخرجني الجدد عىل مواصلة دراساتهم العليا يف مجال تاريخ العالمّ ،
يف الغرب ألعضاء هيئات التدريس املهتمة بهذا الحقل األكاديمي يف الجامعات الخليجية؛ لحضور بعض الدورات التدريبية عن تاريخ
العالم ،أو املؤتمرات الدولية املعنية بالقضايا التاريخية العاملية واملناهج البحثية الشارحة لها.
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إبراهيم شهداد | Ibrahim Shahdad

(((

جامعات الخليج وتدريس تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص
"املطروق وغري املطروق" رؤية من الداخل

مقدمة
إجباريا تحت اسم تاريخ الخليج العريب
مقررا
ً
منذ نشأة الجامعات يف املنطقة ،بدأت أغلب أقسام التاريخ فيها تطرح ضمن خططها ً

أن النهج املتبع
الحديث واملعارص .وكان معظم ما يتناوله من موضوعات
منصبا عىل جانب واحد فقط يف معظم املحارضات .زد عىل ذلك ّ
ً

يف تناول هذا الجانب كان ال يتعدى أسلوب طرح العموميات واملقنن للحقائق ،من دون الخوض يف تفاصيل هذا الجانب والجوانب
األخرى التي كان من املمكن أن تكشف عن الوجه الحقيقي لتاريخ املنطقة بصفة أعمق.

تحليليا للمطروق وغري املطروق من املسائل يف تاريخ الخليج العريب الحديث
عرضا
وبناء عليه ،جاءت هذه الورقة لتقدم
ً
ً
واملعارص الذي يدرس يف الجامعات الخليجية؛ بغية الخروج بأكرث من مالحظة ورؤية يمكنها إخراج هذا التاريخ من إطار طرحه التقليدي
ٍ
واحد ،متم ّثل بالبعد السيايس.
واالنتقايئ الذي ينصب عىل جانب
وقبل الدخول يف تفاصيل الورقة من املهم اإلشارة إىل اآليت:

أن هذه الورقة ليست طويلة وال كثرية التفاصيل ،ولكن ربما يمكن االستفادة منها يف تطوير محتوى املقرر ،من حيث املفروض
ّ ӵӵ

واملتوقع أن يتطرق إليه املقرر من محاور خالل تدريسه يف األقسام العلمية للتاريخ.
ӵӵأعتمد يف كتابة هذه الورقة عىل مصدرين هما:

*توصيفات ألغلب مقررات تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص ملعظم جامعات املنطقة بهدف عقد مقارنة بينها ،والكشف عما
ينبغي الرتكيز عليه موضع اهتمام من موضوعات ،وإن اختلفت بعض املسميات من جامعة إىل أخرى.

*املصدر اآلخر هو مجموعة من االمتحانات عن املقرر لعدد من أقسام التاريخ وبرامجه عىل مدى فصول وأعوام دراسية
متباينة يف الجامعات الخليجية لكون هذه االمتحانات توفّر بعض الدالئل واملؤرشات عىل ما يركز عليه األساتذة الذين كانوا
ً
ودليل عىل أن هذه الورقة تعتمد عىل ممارسات واقعية وفيها سمة
يطرحون املقرر من موضوعات خالل فرتة التدريس،
مبني عىل انطباع أو توجه شخيص.
التجرد والطرح العلمي ،حتى ال يفهم البعض ّ
أن ما توصلت إليه الورقة ٌ

أن عنوان الورقة يدور
نعرج يف عجالة عىل مسميات املقرر وآليات طرحه .ومع ّ
وقبل الدخول يف تفاصيل الورقة ،أرى من املهم أن ّ

رسيعا عىل توجهات بعض الجامعات
حول "تدريس تاريخ الخليج الحديث واملعارص" يف الجامعات الخليجية ،فمن الرضوري الوقوف
ً

وآليتها يف طرح املقرر بصفة عامة بقصد استكمال صورة ما تطرحه الورقة.
1

أستاذ التاريخ الحديث واملعارص يف قسم التاريخ ،جامعة قطر ،قطر.

Professor of Modern and Contemporary History at History program, Qatar University, Qatar.
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أول :توجهات بعض الجامعات وآليتها يف طرح املقرر
ً
الجامعات السعودية
نظرا إىل كرثة عدد الجامعات وتقارب مسميات املقرر فيها وآليات طرحه ومنطلقاته ،فقد وقع االختيار عىل كل من جامعة امللك
ً

سعود ،وجامعة امللك فيصل ،وجامعة امللك عبد العزيز كنماذج ،لكونها األبرز واألقدم للوقوف عىل آلية طرح املقرر فيها.

إن طرح املقرر فيها مبني عىل أساس طرح مساقني له ،رقم " "1ورقم " "2تحت مسمى واحد وهو تاريخ الخليج
 .أجامعة امللك سعودّ :
وجنوب الجزيرة العربية .فاملساق رقم " "1يتم الرتكيز فيه ما يطلقون عليه الهجمة الربتغالية ودور القوى املحلية واإلقليمية يف

انتهاء بالنفوذ الربيطاين
انحساره ،إىل جانب إلقاء الضوء عىل موضوع التنافس الدويل وآثاره خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش
ً

ً
ووصول إىل الحرب العاملية األوىلّ .أما املساق رقم " "2فيتناول نشوء الكيانات العربية يف الخليج
وآثاره خالل القرن التاسع عرش
وجنوب الجزيرة العربية وعالقاتها املحلية والدولية ،كما يسلط الضوء عىل التطورات السياسية واالقتصادية منذ نهاية الحرب
العاملية األوىل حتى االنسحاب الربيطاين من املنطقة.

 .بجامعة امللك عبد العزيز :يطرح املقرر فيها باسم "تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص" ،ومكونات محتواه
تقريبا هي مكونات
ً
املساقني نفسهما املشار إليهما يف جامعة امللك سعود.

 .ججامعة امللك فيصل :يطرح املقرر فيها عىل أساس التحقيب ،وهو عىل النحو اآليت:
ӵӵتاريخ الخليج العريب يف العرص القديم.

ӵӵتاريخ الخليج العريب يف العرص اإلسالمي.
ӵӵتاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص.

جامعة الكويت

يتشابه طرح املقرر فيها وطريقة الطرح يف جامعة امللك فيصل املؤسس عىل التحقيب ،ولكن بمسميات أخرى مثل:
ӵӵتاريخ الخليج العريب القديم.

قديما ،والذي كان يعرف بداية حدوده من شمال
ӵӵالخليج والجزيرة يف العصور اإلسالمية ،ويطرح تحت مفهوم إقليم البحرين
ً
البرصة إىل جنوب عمان ،تحت التسميات التالية:
*البحرين وعمان يف عرص النبوة.

*البحرين وعمان يف العرص الراشدي.
*البحرين وعمان يف العرص األموي.
*البحرين يف العرص العبايس.

*تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص.
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جامعة البحرين
إن طرح املقرر فيها مؤسس عىل شكل حزمة من املقررات تحت مسمى رئيس هو تاريخ البحرين والخليج العريب ،ويتفرع من هذا
ّ

االسم بالنسبة إىل تاريخ الخليج أربعة مقررات يتم طرحها عىل أساس التحقيب تحت املسميات التالية:
ӵӵالبحرين والخليج القديم.

ӵӵالبحرين والخليج يف العرص اإلسالمي.
ӵӵالخليج العريب الحديث.
ӵӵتاريخ النفط يف الخليج.

استثناء من بقية تسميات املقرر يف باقي الجامعات الخليجية.
وجاءت التسمية األخرية
ً

جامعة السلطان قابوس

يتم يطرح املقرر فيها تحت مسمى التاريخ الحديث واملعارص لدول مجلس التعاون الخليجي.

جامعة زايد
يتم طرح املقرر فيها تحت مسمى التوجهات االقتصادية واالجتماعية يف الخليج العريب.

جامعة قطر
جاء طرح املقرر فيها عىل شاكلة مجموعة من املقررات املتنوعة تدور حول تاريخ منطقة الخليج ،ومقرر تحت مسمى تاريخ الخليج

أساسيا للتخصص يف املسار نفسه .كما يطرح بصفته متطلب جامعة .وطرحها فيما يبدو مبني عىل فلسفة
يعد
يف العرص الحديث الذي ّ
ً
خطة القسم املعتمدة عىل أكرث من مسار يف التخصص الرئيس.

تبي آاليت:
وعينات االختباراتّ ،
ً
وتأسيسا عىل ما سبق ،وبعد قراءة متأنية لتوصيفات املقررات ذات الصلة بعنوان الورقة ّ

بدءا من الغزو الربتغايل،
بالنسبة إىل توصيفات املقرر وتحت مسمياتها املختلفة ،كان الرتكيز األسايس فيها عىل الفرتة االستعماريةً ،

مرورا بالغزو الهولندي والفرنيس والربيطاين الذي كان صاحب الحظ األوفر يف استمراريته ووجوده وترسخه حتى سبعينيات القرن
ً

العرشين حينما أعلنت بريطانيا انسحابها من املنطقة بفعل عوامل داخلية مرتبطة بها إىل جانب عوامل دولية ،مع اإلشارة إىل منافس لها

وبقوة يف أعقاب الحربني العامليتني متم ّثل بالواليات املتحدة األمريكية.

تطرقت كذلك تلك التوصيفات إىل موقف القوى املحلية تجاه الغزو االستعماري ،إىل جانب تعرضها لعالقة شيوخ املنطقة بتلك

القوى االستعمارية وخاصة بريطانيا .كما حاولت تسليط الضوء عىل بعض القضايا كالنفط وآثاره املحلية واالقتصادية واالجتماعية التي

حدثت نتيجة اكتشافه واإلشارة إىل مساعي االتحاد التساعي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية .إضافة إىل ذلك تطرق البعض
جدا ،إىل بعض الحركات السياسية ،ونالحظ يف هذا الصدد غياب الكثري من املوضوعات املهمة التي
منها ،وإن كان يف نطاق ضيق ًّ

وضوحا عىل مستوى الطرح العلمي.
يتجسد فيها تاريخ املنطقة بصفة أوسع وأعمق وأكرث
ً

ومن هنا يستمد ما سيتم طرحه خالل هذه الورقة أهميته ،لكونها تعطينا صورة عما هو شائع تناوله من موضوعات خالل تدريس

املقرر يف الجامعات الخليجية منذ فرتة ليست بالقصرية .يمكن أن نسمي ذلك بالطرح التقليدي املتوارث للمقرر ،والذي من دون مبالغة
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اختزل تاريخ املنطقة يف جملة من املوضوعات التقليدية الدائمة التكرار التي تشعر املتلقي والقارئ بأنها داخلة يف دائرة التاريخ شبه
وكأن تاريخ املنطقة مختزل ومقنن ومحصور يف دائرة ال يمكن الخروج عنها .وعادة ما يغلب أثناء تدريس هذا املقرر أسلوب يف
املسيسّ ،

الطرح شديد الحذر واالختصار املمنهج ،وأغلب محاوره تدور حول محركني لهما دور يف صوغ تاريخ املنطقة من خاللهما:

أولهما االستعمار األورويب وكيفية تالعبه بمصري املنطقة ،من أوائل القرن السادس عرش إىل سبعينيات القرن العرشين .وثانيهما

حكام املنطقة الذين كانوا يسيطرون عىل مقاليد األمور يف بلدانهم ،وتولد قناعة راسخة لديهم بأنهم وليس سواهم لهم الحق

بصفتهم مرجعية سياسية يف تحديد مصائر بلدانهم ،سواء يف الشأن الداخيل أو الخارجي ،ما أدى إىل ترسيخ ما يمكن أن نطلق عليه

تبعا
"شخصنة تاريخ املنطقة" ،والتي امتدت آثارها إىل الوقت الحارض عىل الرغم من وجود محاوالت للتخفيف منها يف نطاق ضيق ً
للظروف واملستجدات.

وبخالف املحركني السابقني ،كان هناك طرف آخر ساعد عىل استمرارية اختزال تاريخ املنطقة وشخصنته تم ّثل بعدد من الباحثني

الذين سمحوا ألنفسهم بتصوير تاريخ املنطقة بمثالية املدينة الفاضلة .والسبب يف ذلك هو إظهار املجتمعات الخليجية عىل أنها لم

تتعرض ،عرب تاريخها ،ألي انتكاسات يف عالقاتها مع حكامها .وأكرث من ذلك تصويرهم املنطقة يف الوقت نفسه عىل أنها كانت منطقة
متقوقعة عىل نفسها ال تتأثر بما يدور حولها ،وأنها كانت بمنأى عما كان يحدث من تطورات فكرية وتحوالت سياسية يف املجتمعات

األخرى القريبة منها هوية وامتدا ًدا.

سلبيا ،بال شك ،ليس يف محتوى املقرر
ّ
إن طرح تاريخ املنطقة بأسلوب االختزال والتقنني والشخصنة واملصاحب بالتسيس أثّر ًّ

أيضا ،وإن توافرت بعض املحاوالت عىل املستوى
فقط ،بل جعل األغلبية ممن يطرحونه ال يخرجون من تلك الدائرة أثناء تدريسهم له ً

الفردي وباجتهاد شخيص المس بعض املوضوعات من خارج دائرة الطرح التقليدي املتعارف عليه ولكن بحذر .وهي موضوعات يمكن
أن نسميها مجا ًزا املوضوعات الساخنة والدافئة ،أو بحسب ما جاء يف عنوان الورقة "غري املطروق".

وتدريسا؟
السؤال ما هو غري "املطروق" من املوضوعات؟ أو بمعنى آخر ما هي املوضوعات املغيبة واملهمشة يف املقرر محتوى
ً

ثان ًيا :القضايا غري املطروقة
بعد هذا التوضيح املقتضب ،ال بد من العودة إىل اإلجابة عن السؤال الذي تم طرحه فيما سبق .وقبل الدخول يف التفاصيل ال

أن الكثري من موضوعات هذا
بد من القول إنه ليس بخاف عىل أذهان الكثري من املتخصصني واملهتمني وطارحي مقرر تاريخ الخليج ّ
التاريخ غري مطروقة ومغيبة ومهمشة لدى الدارسني .فهي مدرجة يف دائرة املوضوعات املمنوع تناولها يف جامعات املنطقة التي تحاول
هذه الورقة تسليط الضوء عىل "جملة" منها بيشء من االختصار الشديد ،وهي التالية:

إشكالية تسمية الخليج
إن إشكالية تسمية الخليج بـ "عريب أم فاريس" لألسف ال يوجد ولو من باب اإلشارة ذكر لها يف أي توصيف من التوصيفات التي
ّ

أن إشكالية هوية الخليج من املسائل البالغة األهمية وكذلك مناقشتها مع الطالب يك يقفوا عىل خلفية جذورها
تم االطالع عليها ،مع ّ
أن طر ًفا آخر يؤجج هذه اإلشكالية يف املحافل الدولية بروح قومية وبصالبة وحجج قوية بال كلل
وتداعياتها .ويتأكد األمر إذا علمنا ّ

جدا عىل الطرف املقابل ،وهو الطرف الخليجي ،الرد عىل هذه الحجج بحجج أقوى يف أدبيات مثل
وعرب أجهزة إعالمه .لذا ،فمن املهم ًّ
هذا املقرر.
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مسألة تشكل الكيانات السياسية يف املنطقة
أن املنطقة كانت قبل ذلك
يكون طرحها بالرتكيز عىل كيفية والدتها حتى أصبحت معروفة كما هي اآلن .فكما هو معروف
تاريخيا ّ
ًّ

تعرف بمنطقة البحرين ،وكانت حدودها تمتد من شمال البرصة إىل جنوب عمان .وعىل الرغم من امتدادها الكبري ،فإ ّنها لم تشهد قيام

تقريبا يف العقود األوىل من القرن التاسع عرش باستثناء عمانّ .أما قبل هذه
كيانات سياسية عىل شاكلة إمارات أو دول ّإل يف وقت متأخر
ً

الفرتة ،فكانت املنطقة عبارة عن مناطق جغرافية بمسمياتها الحالية ،حدودها غري واضحة املعالم ،تسكنها القبائل املحلية يف أماكن

متفرقة يطلق عليها يف الغالب الديرة" ،ديرة القبائل" ،تحت إمرة شيوخها.

الغوص
غالبا ما يتم الرتكيز عىل أنه أساس حرفة األغلبية العظمى من أهل الخليج التي تتعيش منها ،وأنها
حينما يطرح هذا املوضوعً ،

العمود الفقري القتصادهم ،من دون محاولة الكشف عن األوجه األخرى ملا أدته هذه الحرفة من دور غري مكشوف للعيان آنذاك وحتى
للكثري من الباحثني .ومن تلك األوجه عىل سبيل املثال نذكر:

ӵӵدور العائدات املالية للغوص يف املساهمة بصفة أساسية يف بلورة البنى األوىل للزعامات السياسية وتشكيلها يف املنطقة .قد يسأل
سائل كيف؟

واضحا يف أذهان أهل الخليج يف ذلك الوقت ،بل مفهوم الزعامة القبلية ممثلة بشيخ
ӵӵمفهوم الزعامة السياسية لم يكن يف الحقيقة
ً

تكون رؤوس األموال وتراكمها من موارد الغوص لدى بعض أفراد األرس املنتمني إىل بعض القبائل ،وبما كان لديهم
القبيلة .ولكن مع ّ

من بعض الفطنة تكونت لهم يف بداية األمر وجاهة اجتماعية .ومع زيادة مواردهم املالية التي كانوا يجنونها من تجارة الغوص بدؤوا

ّ
يشكلون ما يمكن تسميته بالوجاهة االقتصادية .بدؤوا من خالل هذه الوجاهة احتواء الكثري من القبائل ،لاللتفاف حولهم عن طريق
منح العطايا واتباعهم سياسة اإلقراض مع النواخذة أو دفعهم إىل العمل ملصالحهم .إضافة إىل ذلك انتهاجهم يف الوقت نفسه سياسة
تمشيا مع طبيعة املجتمع الخليجي .ويتوافر الكثري من األمثلة عىل
إيجاد العضيد عن طريق التحالف مع أكرب القبائل باملصاهرة،
ً

ً
وجاهة اجتماعية وقو ًة اقتصادية ،كان من الطبيعي أن يفسحوا
تقريبا يف كل املجتمع الخليجي .وبعد ترسيخ وجودهم
هذه السياسة
ً

ألنفسهم ،من خالل هاتني الوجاهتني إىل جانب كسبهم القبائل سواء عن طريق العطايا أو املصاهرة كما مر بنا ،أن تتقبلهم أغلبية

زعماء محليني عليهم من دون أن يكون لهم طابع النفوذ السيايس
القبائل مع مرور األيام .ويف ظل عدم وجود منافسني لهم ،أصبحوا
َ

يف بداية األمر غدوا ممثلني لهم ويتكلمون بلسان حالهم يف كثري من األمور وخاصة يف الشأن الخارجي .كان ذلك يعني أنهم أصبحوا
الجهة االعتبارية التي يمكن أن يتفاوض معها اآلخرون من الخارج ،وعىل رأسهم بعض مسؤويل بعض الدول النافذة يف املنطقة ،ويف

رسميا عىل أنهم القائمون بأمور
إن بريطانيا بعقدها اتفاقيات معهم أضفت عليهم صفة الحكام ،واعرتفت بهم
مقدمتها آنذاك بريطانياّ .
ًّ
ّ
تتشكل إمارة تحمل اسم مشيخة منذ العقود األوىل من القرن التاسع عرش.
مناطقهم التي بدأت كل واحدة منها

ӵӵومن األوجه الخفية لحرفة الغوص نذكر إرضابات الغاصة ،ومحاوالتهم تحسني أجورهم ،والوقوف يف وجه املتعسفني من النواخذة

تجاه حقوقهم املهضومة .لقد شهدت كل من الكويت والبحرين عد ًدا من إرضاباتهم ،وكان من أبرزها إرضابات األعوام  ،1923و،1928
و .1935فكانت نتيجتها أن دفعت بعض الحكام إىل إدخال إصالحات وتنظيمات عىل نشاط الغوص ،بهدف الحد من املشاكل التي

كانت تحدث بني الغاصة والنواخذة وغريهم ،عىل الرغم من وجود محاكم كانت تعرف باسم محاكم السالفة التي كانت منترشة يف
الخليج .وكان من أهم مهمات هذه املحاكم فض املنازعات التي تحدث بني الغاصة والنواخذة ،إىل جانب مهمات أخرى ذات صلة
بتجارة اللؤلؤ.
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تجارة األسلحة والعبيد
كان لهاتني التجارتني دور مهم يف سري الحوادث يف الخليج آنذاك .لقد كانتا مدعاة لتدخل بعض الدول االستعمارية يف شؤون

الخليج كربيطانيا ،وترسيخ نفوذها يف املنطقة تحت غطاء القضاء عليهما وفرض اتفاقيات عىل حكامها ،كان من أشهرها االتفاقيات
املانعة التي عقدتها معهم منذ العقد األخري من القرن التاسع عرش.

البنية االجتامعية
ونقصد بها البنية االجتماعية يف املنطقة ،يف مرحلة ما قبل النفط وما بعده ،من ناحية هرميتها واالصطفاف االجتماعي والقوى

صاحبة السيادة والقوى املهمشة ،والتغيريات التي استجدت فيما بعد .لقد كان لهذه القوى دور يف رسم بنية جديدة للمجتمع الخليجي،

يف ظل الوفرة النفطية ،وزيادة رقعة الفئة املتعلمة واملثقفة إىل حد ما من خريجي املدارس الثانوية والجامعات .كما تنامت طبقة عمالية
مسيسة ،وخاصة يف أوساط عمال النفط يف بداية الخمسينيات من القرن العرشين ،وأصبحت رائدة لحركات مطلبية عن طريق

أن الحس الوطني بدأ يتبلور ويتكرس وينترش ،وإن كان بدرجات متفاوتة بني
اإلرضابات والتظاهرات يف أكرث من إمارة .أضف إىل ذلك ّ
بدءا من خمسينيات القرن العرشين.
أفراد املجتمع الخليجي ،بفعل ما كان يدور يف محيطهم سواء العريب أو العاملي ً

الرصاعات الداخلية
كان للرصاعات الداخلية وخاصة حول مسائل الحكم بني أجنحة األرس الحاكمة تداعياتها عىل األوضاع الداخلية ،سواء عىل

املستوى السيايس أو االقتصادي أو االجتماعي واللحمة الداخلية ،واألمثلة عىل هذه األنواع من الرصاعات كثرية .والهدف من تسليط

وأن املثالية هي السائدة
بأن املجتمع الخليجي كان بمنأى عن مثل هذه الرصاعاتّ ،
الضوء عىل هذه الرصاعات هو عدم إعطاء انطباع ّ

أن خفاياها كانت معروفة لدى بعض األطراف الخارجية التي تبوح
يف تداول السلطة يف هذه املناطق .والغريب يف أمر هذه الرصاعات ّ
تمشيا مع مصالحها بطبيعة الحال .يف حني كان
دورا يف تغليب جناح عىل آخر،
الكثري من وثائقها عنها ،واألكرث من ذلك أنها كانت تؤدي ً
ً

الداخل يف سبات عميق تجاه تلك الرصاعاتّ ،إل قلة من الناس كانوا مقربني إىل أطراف تلك الرصاعات واملوثوق بهم.

الحراك الشعبي
كان الحراك الشعبي يف املنطقة حارضًا سواء عىل مستوى قيام حركات إصالحية كانت تتميز بسمة االعتدال يف الكثري من مطالبها،

ومن هذه الحركات عىل سبيل املثال الحركات التي حدثت يف الكويت والبحرين وديب يف ثالثينيات القرن العرشين ،أو الحراك الشعبي

يف قطر يف الستينيات من القرن نفسه .إىل جانب تلك الحركات اإلصالحية كانت تنشط حركات معارضة اتسمت بالطابع األيديولوجي،

كما يف البحرين يف الخمسينيات من القرن املايض ،وكذلك السعودية التي لم تكن بعيدة كل البعد عن أجواء وجود حركات معارضة فيها
يساريا ،وتحولت إىل
توجها
كما يتصور البعض .وخال ًفا للبحرين والسعودية ،كانت املعارضة قوية يف عمان ،وأخذت يف بعض مراحلها
ً
ً

حركة مسلحة يف سبعينيات القرن املايض ،وكانت عسكرة املعارضة يف عمان بمنزلة ظاهرة أطلت برأسها يف املنطقة أول مرة .إضافة إىل

تلك الحركات املعلنة ،وجدت حركات رسية تعلن عن نفسها وأدبياتها بطرق رسية ،بالكتابة عىل الجدران يف األحياء ،وإلقاء املناشري،
وتدبري بعض التظاهرات واإلرضابات.

333

العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

موقف الخليج من القضايا العربية
اتخذ الخليج موقفًا من القضايا العربية كقضية فلسطني ،والقضية الجزائرية ،والعدوان الثاليث عىل مرص عام  1956وغريها من

القضاياً ،
فضل عن موقف الخليج من نشاط الجامعة العربية قبل االستقالل وخاصة يف فرتة الستينيات من القرن املايض.

التيارات الفكرية والسياسية
كان للتيارات الفكرية والسياسية حضور كالتيار القومي بتحزباته كافة ،والتيار الليربايل ،والتيار املاركيس ،والتيار السلفي ،والتيار

النارصي الذي كان أكرث التيارات استحوا ًذا وبصفة علنية عىل مستوى جميع الرشائح يف املجتمع الخليجي .ولعل تعبري أحد الشباب
الخليجيني ،خري دليل عىل مدى تعلق الخليجيني بهذا التيار ،حينما قال" :فحبنا لجمال طبيعي ألنه أملنا الوحيد بعد ما فقدنا األمل يف

الرجل الذي يقودنا إىل شاطئ األمان فبعث الله هذا الرجل ليحي فينا األمل".

الوعي السيايس
بدءا من بعد الحرب العاملية األوىل ،وزادت وتريته
تعددت عوامل تطور الوعي السيايس وتغلغله يف األوساط الشعبية يف الخليجً ،

بصفة واضحة بعد الحرب العاملية الثانية .وكان من أبرز أسباب تطور هذا الوعي الصحف؛ واإلذاعات كإذاعة قرص الزهور يف العراق،

وإذاعة البحرين ،وصوت العرب؛ واألندية الثقافية؛ واملؤثرات الخارجية؛ وهجرة بعض الوافدين العرب؛ وانتشار التعليم الحديث؛

جدت يف فرتة الخمسينيات وغريها من العوامل األخرى.
وتأثريات شعارات بعض الثورات العربية التي ّ

مسألة الهجرة األجنبية
تمثلت مسألة الهجرة األجنبية بالعمالة وما لها من تداعيات اجتماعية وثقافية ،وأكرث من ذلك سياسية ،وخاصة العمالة األسيوية

معا.
بسبب عددها الكبري ،إىل درجة أنها أصبحت تم ّثل األغلبية مقارنة بالسكان املحليني والوافدين اآلخرين ً

أهمية النفط

أيضا بالوقوف عىل تأثرياته يف
ليست أهمية النفط مرتبطة بالتطرق إىل مسرية التوقيع عىل عقود االمتياز وتطورها فحسب ،إنما ً

تشكيل البناء االقتصادي واالجتماعي يف مرحلة ما بعد تصديره ،إىل جانب تأثريه وتوظيفه بعض األحيان أداة ضغط عىل املجتمع
أيضا قضايا محيطها العريب ،واملثال عىل ذلك دور نفط الخليج يف حرب ترشين
الدويل ليس يف حل قضايا املنطقة ذاتها فحسب ،وإ ّنما ً

األول /أكتوبر .1973

تلك هي جملة املوضوعات والقضايا التي يف أغلبها وبصفة الفتة للنظر ال يتم التطرق إليها لألسف الشديد ،اللهم يف حاالت

جدا وباجتهاد شخيص من بعض األساتذة.
استثنائية ويف نطاق ضيق ًّ

إن طرح مثل هذه املوضوعات التي تتناول قضايا حساسة يرى البعض االقرتاب منها ً
خطا أحمر له تداعياته
قد يقول قائلّ ،

ً
إن هذا الكالم مردود عليه ،لكون ما كان غري مباح يف السابق فهو يف الوقت الحايل مباح لعدة أسباب،
السلبية عىل من يتناولها.
حقيقةّ ،

نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص ما ييل:

أن من كانوا يتحسسون تجاه طرح ما كانوا يرونه ً
مسموحا به يف ظل الفضاء املفتوح
خطا أحمر ،لم يعد باستطاعتهم حجبه ،إذ أصبح
ّ ӵӵ
ً
وانتشار محركات البحث العلمي اإللكرتوين ،إىل جانب وجود مراكز األبحاث التي بدأت تتناول كل صغرية وكبرية عن تاريخ املنطقة.
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ӵӵبرز أكرث من مركز بحثي متخصص يف تاريخ املنطقة ،ومكتبات رسمية كاملكتبة الوطنية يف قطر عىل سبيل املثال التي أخذت عىل
تقريبا ،األمر الذي يجعل من
عاتقها نرش معظم الوثائق التي لها عالقة بتاريخ املنطقة .وأكرث من ذلك أنها أصبحت يف متناول الجميع
ً
املستحيل عىل أي كان أن يمنع اآلخرين من الوصول إليها.

ӵӵظهر نوع من التفهم والقبول لكل ما كان يطرح سابقًا من قضايا ،صدر عن الذين كانت تمسهم تلك املوضوعات يف املنطقة ،بسبب
قناعتهم وتغري نظرتهم تجاهها ملا استجد من ظروف ال يمكن التغايض عنها أو الوقوف يف وجهها.

ӵӵبدأت جامعات أجنبية كثرية استزرعت يف املنطقة يف اآلونة األخرية تتناول بالدراسة مثل تلك املوضوعات يف بعض أقسامها العلمية،
من دون أي غضاضة.

ثالثًا :املردود العلمي لتدريس القضايا غري املطروقة
أن تناول مثل هذه املوضوعات وإعطاءها أهمية خالل تدريسها من املتوقع أن
يف البدء ال بد من إدراك حقيقة نؤكدها ،مفادها ّ

يكون له مردود علمي كبري عىل أكرث من مستوى:

عىل مستوى اإلثراء العلمي :ستسلط الضوء عىل تاريخ املنطقة وتضفي عليه أبعا ًدا وجوانب مخالفة ملا يطرح بصفة اعتيادية

أن هذه األبعاد والجوانب من شأنها إعطاء ثقل لتاريخ املنطقة ،وتخرج من دائرة االنغالق
ومتكررة ومتعارف عليها .والسبب يف ذلك ّ

املعتادة يف طرح املقرر إىل دائرة أوسع يف تناول تاريخ املنطقة .ويكون ذلك بصفة متكاملة وبرؤية علمية مبنية عىل الطرح العقالين ،من
دون الدخول يف دائرة املبالغات التي عادة ما كانت تطرح يف مؤلفات األدعياء وتجار الكتب.

توسعا يف مفردات تاريخ املنطقة ،ويف الوقت نفسه
عىل مستوى الطلبة :سيساهم تناول تلك املوضوعات يف جعلهم عىل بينة وأكرث
ً

أن تاريخ املنطقة ليس كما هو متصور يف أذهان الكثريين وأنه مختزل بوجود االستعمار وأدواته ،وسلطات محلية استأثرت
يدركون ّ

وتحكمت بكل ما كان يدور يف الساحة الخليجية من حراك شعبي سيايس واقتصادي واجتماعي وثقايف ،كان أهل الخليج هم من

جزءا ال يتجزأ من وعيهم التاريخي الذي من املفروض بل من الرضوري أن يصل بكل أبعاده إىل اآلخرين ،سواء
قاموا بصوغه ،وأصبح ً

ً
وصول إىل الجيل الخليجي املعارص .والغرض من ذلك كشف تفاصيل تاريخ الخليج وهويته
أكانوا دارسني أم مهتمني بتاريخ املنطقة

ً
ومغيبا ومهمشً ا ،كما تدرسه لألسف جهات أكاديمية من املفرتض أن تكون هي صاحبة
متكامل ،وليس مجزأ
تاريخا
الحقيقية بصفته
ً
ً
السبق يف ذلك.

إن تناول تاريخ الخليج ،عىل أساس ما يتم طرحه يف هذه الدراسة ،من املتوقع أن يضطلع بدور يف
عىل مستوى البحث العلميّ :

تنشيط الدراسات وتكثيفها حول ما يثار من موضوعات لم تكن محل اهتمام ،بسبب التهميش والتغييب.

إن إثارة مثل تلك املوضوعات ،بسبب ما تتضمنه من حقائق مثرية للذهن ،سيكون لها أثر فيهم من ناحية
عىل مستوى الباحثنيّ :

ً
فضل عن تدريبهم عىل إبداء الرأي واتخاذ املواقف ،لكون
تنمية قدراتهم العقلية ،وذلك بتعويدهم عىل التحليل واملقارنة والعقلنة،
الكثري من تلك الحقائق له صلة ببعض الحوادث الجارية التي يالمسونها أحيا ًنا يف حياتهم اليومية.

335

العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

الخامتة
وقفنا من خالل ما تناولته الورقة عىل وجود الكثري من جوانب النقص يف آلية طرح مقرر الخليج العريب يف جامعات املنطقة .وهذه

النقائص توحي بوجود خلل منهجي عىل مدى األعوام السابقة ،ما أدى إىل عدم الكشف عن الكثري من تفاصيل تاريخ املنطقة بأبعاده

وجوانبه املختلفة .وهو األمر الذي يعني ،من باب تحمل املسؤولية العلمية والتكامل املنهجي والخروج بمخرجات عالية الجودة لهذا

املقرر ،أ ّنه عىل أقسام التاريخ يف هذه الجامعات وباختصار أن تضطلع باملهمات التالية:

تعب عن تاريخ املنطقة بكل أبعاده وجوانبه من دون تقنني تفاصيله.
ӵӵأن تكون املبادرة إىل صوغ محتويات جديدة للمقررّ ،

ӵӵأن تبادر إىل تشجيع من يقومون بطرحه عىل رضورة الرتكيز عىل املوضوعات التي كانت يف حكم املوضوعات التي يمنع االقرتاب منها

بحسب قناعات بعضهم ومخاوفه آنذاك.

ӵӵأن تشجع طلبة الدراسات العليا عىل تناول مثل هذه املوضوعات يف أطروحاتهم ،األمر الذي يساعد عىل تنشيط الدراسات حولها
وزيادتها وانتشارها ،وفق أسس علمية طابعها املنهجية يف الطرح والرؤية والحيدة.

ممنوعا االقرتاب منها وتناولها عمن سبقوهم،
ӵӵأن تحث الطلبة الذين يطرح عليهم املقرر عىل الرتكيز عىل املوضوعات التي كان
ً
األمر الذي يكون له مردود علمي كبري عليهم ،لكون تلك املوضوعات ستولد لديهم رغبة يف معرفة املزيد عن تفاصيلها ،ويف الوقت

نفسه تساعدهم عىل تنمية قدراتهم ومهاراتهم يف التحليل واملقارنة والتعليق عىل مجرياتها ،لكون تأثريات البعض منها ما تزال حارضة

يف مجتمعاتهم.

336

ندوة أسطور

ندوة أسطور :تدريس التاريخ يف الجامعات العربية

مراجع مقرتحة للتوسع يف املوضوعات غري املطروقة
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شمس .القاهرة ،مرص.1986 .

•الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العريب .وثائق النضال الوطني  .1974-1965بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش.1974 ،
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•الحفيظ ،عماد محمد ذياب" .أصالة عروبة الخليج العريب وأسمائها منذ أقدم العصور  -تسمية الخليج العريب  -العصور التاريخية".
ستوب ،منتدى بنك املعلومات الثقافية وموسوعة هل تعلم ،2011/8/15 ،يفhttp://www.stooob.com/327599.html :
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(((

يف تحقيب تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية
أنشئت الجامعة يف املغرب يف عام  ،1957وكانت أوىل كلياتها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،وهي الكلية التي احتضنت

عد من أوائل األقسام التي أقيمت .وقد شهد هذا القسم ً
متزايدا من الطلبة منذ السنوات األوىل .ويعود السبب
إقبال
ً
قسم التاريخ الذي ُي ّ

يف ذلك إىل كون هذا التخصص العنرص األسايس يف تكوين الشخصية املغربية وتحصني الهوية الوطنية .ومنذ البداية ،تبوأ درس التاريخ

مكانة متميزة يف الجامعة ،وانفرد بخصوصيات كانت وراء تميز التجربة املغربية يف كتابة التاريخ.

نظرا إىل تغري الفاعلني يف حقل التدريس ،وتفاعلهم
واليوم ،وبعد مرور ما يناهز ستني سنة من تدريس التاريخُ ،تطرح أسئلة عديدةً ،

مع مناهج تدريس التاريخ املختلفة التي أتاحها انفتاح الجامعة .ومن هذه األسئلة :ما أهم املراحل التي مر بها درس التاريخ يف الجامعة
درس؟ وما غايات هذا الدرس بحسب تبدل األحوال
املغربية؟ وما العالمات البارزة والسمات التي ميزت كل مرحلة؟ وأي تاريخ ُي َ

وتغريها؟ وما مجاالت الدرس التاريخي؟ وإىل أي حد تأثر هذا الدرس بالسياقات السياسية واالجتماعية؟ وكيف تفاعل درس التاريخ مع

البحث التاريخي الجامعي؟ وهل يمكن أن نتحدث عن أزمة التاريخ؟

مراحل تدريس التاريخ بالجامعة املغربية
مر تدريس التاريخ بالجامعة املغربية بأربع مراحل أساسية ،تمتد املرحلة األوىل من  1957إىل  ،1973أما املرحلة الثانية فتمتد من 1973
إىل  ،1983وتتميز هذه املرحلة من غريها بالغنى ِ
فتمتد من  1983إىل  ،2003وهي سنة إصدار
وبالق َص يف اآلن نفسه .أما املرحلة الثالثة
ّ

فتمتد من  2003إىل .2014
املراسيم الجديدة التي انتقلت بمنظومة التعليم العايل يف املغرب إىل اعتماد نظام "إ .م .د"((( .أما املرحلة الرابعة
ّ

السامت التي م ّيزت مراحل تدريس التاريخ سياس ًيا وأكادمي ًيا واجتامع ًيا
املرحلة األوىل ()1973-1957
قدم يف قسمني؛ القسم الفرنيس والقسم العريب .وخالل هذه املرحلة أرشف عىل التدريس
كان تعليم التاريخ يف املرحلة األوىل ُي ّ

جماعة من األساتذة الفرنسيني ،ويمكن اإلشارة إىل أن أول عميد لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية كان مؤرخً ا((( ،وكانت أغلبية هؤالء
من الذين تعاطفوا مع قضية استقالل املغرب .وقد كان لهم ٍ
أياد بيضاء يف تكوين خرية األساتذة املغاربة ،يف التعليم الثانوي والجامعي.
1

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

Professor of History at the Doha Institute for Graduate Studies.

سبا ًقا إىل تطبيقه ،وهو نظام يمنح اإلجازة يف ثالث سنوات ،واملاجستري يف خمس سنوات ،والدكتوراه يف ثماين سنوات.
 2نقصد بنظام (أ .م .د) نظام بولونيا الذي كان املغرب ّ
واصطلح عىل تسمية هذا النظام الجديد بـ  ،LMDوترجمناها بـ (إ .م .د) ،أي إجازة وماسرت ودكتوراه.
 3يتعلق األمر باملؤرخ شارل أندري جوليان املعروف بمواقفه العدائية لالستعمار وبكتابيه املغرب يف مواجهة اإلمربياليات؛ وتاريخ شمال أفريقيا .وقد كان أستا ًذا بمعهد
عميدا لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عند إنشائها من  1957إىل .1960
الدراسات العليا املغربية ثم
ً
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كانت املؤسسة الوحيدة التي تدرس التاريخ يف املغرب آنذاك هي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،وبقيت كذلك إىل عام
 ،1975عندما ُأ ِ
حدث قسم التاريخ بكلية اآلداب بفاس .وكانت هذه الكلية تستقبل الطلبة من كل أنحاء املغرب .ويمكن القول إنها بذلك
ودورا أكرب يف تحقيق رؤية ثقافية موحدة يف املغرب.
كبريا يف تنميط املعرفة التاريخية،
دورا ً
ً
أ ّدت ً
تركز تدريس التاريخ عىل املجاالت الجغرافية اآلتية:

عموما.
خصوصا ،وبالد املغرب العريب
ӵӵدولة املغرب
ً
ً
ӵӵتاريخ أوروبا.

ӵӵتاريخ العالم اإلسالمي لكن برتكيز ّ
أقل.

هموما متعددة:
ويمكن القول إن تدريس املادة خالل هذه املرحلة عكس
ً

تم التوجه إىل دراسة التاريخ االقتصادي واالجتماعيَ ،
س ذلك اهتمامات املدرسني؛ فقد نقل مدرسو
وعك َ
الهم املنهجي؛ إذ ّ
ّ ӵӵ
التاريخ الفرنسيون النقاشات املنهجية الدائرة يف الجامعات الفرنسية ،وبذروا بذور مدرسة الحوليات يف املغرب .ويمكن أن

نتتبع ذلك من خالل ثالثة نماذج أساسية ملدريس تلك املرحلة يف الجامعة املغربية .ويتعلق األمر بدانييل نوردمان ،وبرينارد
واضحا يف من درس عىل أيديهم من أمثال عبد األحد السبتي وعبد الرحمن
أثرا
ً
روزنربجي ،ودانييل ريفي ،الذين تركوا ً
املودن ومحمد كنبيب وغريهم.

هم تحرير املعرفة التاريخية؛ فلقد خرج املغرب للتو من تجربة استعمارية ،وكان من الرضوري
الهم األيديولوجي ،أو
ّ
لنسمه ّ
ّ ӵӵ
القيام بمراجعات تهم تاريخ املغرب الذي كتبه املستعمرون ،وقد انربى مدرسون يف الكلية لتمرير هذه املراجعات يف

سيما املتعلقة بتاريخ املغرب .ولعل أحسن مثال عىل ذلك
دروسهم ،بل جعلوها هي الرابطة الناظمة لهذه الدروس ،وال ّ
األستاذ جرمان عياش واألستاذ إبراهيم بوطالب .ويبدو أن أمر املراجعة لم يقترص عىل املدرسني من املغاربة بل شاركهم يف

ذلك زمالء فرنسيون .وظهرت نتيجة الجهد يف الكتاب الرتكيبي((( األول من نوعه يف مرحلة االستقالل ،والذي عكف عىل
إنجازه جماعة من أساتذة قسم التاريخ بالكلية(((.

هم التكوين من أجل مغربة التعليم ،بهدف االستغناء عن األطر األجنبية ،ومن هنا كان التكوين يتم عرب قناتني يف املدرسة
ّ ӵӵ
تمت مغربة تدريس التاريخ يف التعليم
معا .وقد تحقق هدف املغربة يف ّ
العليا لألساتذة والكلية ً
مدة وجيزة؛ ففي عام ّ 1972

سهل األمر يف وقت قصري لتعريب تدريس التاريخ بالجامعة املغربية.
اإلعدادي ،وبعد عامني أعقبتها مغربة التعليم الثانوي؛ ما ّ

لقد انتهت هذه املرحلة عىل الرغم من جاذبيتها ورصامة التكوين العلمي فيها عىل نغمة حزينة؛ ففي عام  1973وعىل إثر "سنة

بيضاء"((( قامت السلطات املكلفة بالتعليم العايل بإغالق كلية اآلداب بالرباط ،وترسيح أطرها املغربية إىل فاس ،وإىل بعض معاهد
سحوا لم يعودوا إىل
البحث التي كانت تشتغل بال إمكانات .وقد كان ذلك خسارة للتدريس يف قسم التاريخ؛ فمعظم هؤالء الذين ُ ِّ
الكلية .وهكذا ،يمكن القول إن درس التاريخ يف الجامعة املغربية تأثر إىل حد بعيد بالرصاع الذي عرفته الحياة السياسية بني القرص من

جهة ،وأحزاب الحركة الوطنية والحركات اليسارية املاركسية من جهة ثانية.

 4يتعلق األمر بكتاب تاريخ املغرب الذي أنجزه مجموعة من الباحثني املغاربة والفرنسيني ،وكان هذا الكتاب من الكتابات الرتكيبية الوطنية األوىل لتاريخ املغرب ،وعكس
هذا الكتاب هواجس معرفية متقدمة خالل هذه املرحلة ،انظر:
Brignon J., Histoire du Maroc (Casablanca: Hatier, 1967).

5

6

شارك يف كتابة تاريخ املغرب املؤلفون اآلتية أسماؤهم :إبراهيم بوطالب ،عبد العزيز أمني ،ويك مارتيني ،وبرينارد روزنربجي ،وآخرون.

يقصد بالسنة البيضاء رسوب كل الطلبة يف الكلية؛ بسبب طول اإلرضابات التي عرفتها الجامعة املغربية خالل السنة الجامعية .1973-1972
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املرحلة الثانية ()1983-1973
وتتميز بالخصائص التالية:
ّ
ӵӵصادفت هذه املرحلة إصدار القوانني املنظمة للتعليم العايل وللجامعة املغربية يف  25شباط /فرباير  ،1975وتنص مجمل بنود
هذا الظهري يف شأن التدريس عىل اعتماد النموذج الفرنيس؛ من حيث اعتماد نظام الشهادة الواحدة ،ومن حيث الشهادات
املتوجة لسنوات التدريس.

ӵӵتميزت هذه املرحلة بالتعريب الشامل لكل مقررات تدريس التاريخ .ففي عام  ،1973وحني تم تعريب التعليم اإلعدادي
والثانوي ،أصبح من الرضوري تعميم التعريب يف تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية .وكانت النتيجة أن تم االستغناء  -مع
ً
فاسحة املجال لكفاءات
األسف الشديد  -عن الكفاءات الفرنسية التي كانت لها بصماتها عىل التكوين الجامعي يف التاريخ،

تدريجيا ،واستقدمت هيئة
أخرى بتوجهات جديدة .فقد ترتب عىل تعريب تدريس التاريخ مغادرة الهيئة التدريسية الفرنسية
ً
تدريسية من العديد من البلدان العربية.

تميزت به هذه املرحلة استقدام ُأ ُطر من املرشق العريب ،واملالحظ أنه خالل هذه املرحلة ،وملا لم تكن الجامعة املغربية
ӵӵومما ّ

قد كونت ما يكفي من األطر لتدريس التاريخ باللغة العربية ،فقد انفتحت عىل املشارقة ،وتم استقطاب كفاءات من بعض
الجامعات العربية يف مرص وسورية والعراق.

جانبا الجوانب السلبية((( لهذه التجربة ،فإنه ينبغي التنويه بأن الكفاءات املرشقية ساهمت يف انفتاح طلبة
ӵӵوإذا ما تركنا ً

الجامعة املغربية عىل املراجع الرشقية التي تم تداولها عىل نحو واسع ،وصادف ذلك الفورة الكبرية يف اإلنتاج التاريخي يف

املرشق العريب ،والنقاشات الساخنة بني مثقفي هذه املرحلة حول القضايا الرتاثية
عموما ،فقد كانت أعمال حسني مروة وطيب
ً
تيزيني وصادق جالل العظم وأدونيس تغزو مدرجات الجامعة املغربية ،وتنا َقش بسخونة زائدة عن اللزوم يف بعض األحيان.

ӵӵوكان من بني املدرسني يف جامعة فاس ً
جزءا من أعماله  -إن لم نقل كلها -
كرس ً
مثل محمود إسماعيل عبد الرازق الذي ّ
كبريا يف األبحاث التاريخية التي أنجزها املغاربة من طلبته؛ إذ بدت
تأثريا ً
لبالد الغرب اإلسالمي يف العرص الوسيط .وقد أثر ً
يف هذه األعمال نفحات التحليل املادي للتاريخ الذي كان يعتمده.

غصت بهم شي ًئا فشي ًئا فضاءات املؤسسات
ӵӵاالستعانة بالجيل األول من خريجي الجامعة يف التدريس كمساعدين ،وقد ّ

الجامعية ،وسيشكل هؤالء فيما بعد عصب التدريس يف الجامعة .ويعود الفضل إىل جماعة من هؤالء يف إعادة الروح لدرس
التاريخ بالجامعة املغربية.

ӵӵتم إحداث أقسام جديدة للتاريخ يف الكليات ،وذلك ملواجهة العدد املتزايد من طلبة التاريخ ،وهو ما أدى إىل تزايد الحاجة إىل
أطر للتدريس يف الجامعة املغربية ،عالجناها يف محطات مختلفة.

د التدريسية ومالحظات فيها
املوا ّ
نذكر هذه املوا ّد وتوزيعها يف الجدول (:)1

 7تتجىل هذه الجوانب يف الطريقة التي درس بها هؤالء ،والتي تعتمد أكرث عىل إعطاء كراسات للطلبة ،ويتميز غالب هذه الكراسات بالنقل من بعض الكتب من دون
اإلشارة إىل املنقوالت .ومن ذلك ً
مثل ما كان يقوم به يونان لبيب رزق عند تدريسه تاريخ الدولة العثمانية.
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الجدول ()1

املواد التدريسية يف الجامعة املغربية موزعة عىل سنوات الدراسة
ّ
مدخل إىل التاريخ والحضارة
تاريخ الغرب اإلسالمي
تاريخ اإلغريق

السنة األوىل

تاريخ الرومان

تاريخ صدر اإلسالم

تطبيقات يف التاريخ األموي

تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى

تاريخ املغارب يف العرص الحديث
العباسيون

السنة الثانية

املوحدون واملرينيون

تاريخ الثورة الصناعية

العالم يف القرن العرشين
تاريخ النهضة األوروبية
تاريخ الدولة العلوية

تاريخ الدولة العثمانية

أوروبا يف القرن الثامن عرش

السنة الثالثة

العالم اإلسالمي الحديث
النظريات االقتصادية
الحضارة اإلسالمية
الدولة السعدية

تطبيقات يف التاريخ اإلسالمي
تاريخ العالم املعارص

تاريخ الحماية باملغرب

السنة الرابعة

تاريخ املرشق العريب

تاريخ التوسع األورويب واالستعمار
تاريخ الواليات املتحدة األمريكية
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يستدعي هذا الجدول تسجيل املالحظات التالية:
ӵӵمن الناحية اإلحصائية ،يشمل برنامج التاريخ  26مادة ،إضافة إىل مواد الجغرافيا التي تدرس يف السنتني األوىل والثانية بالتساوي،
وتبلغ نسبتها يف السنتني الثالثة والرابعة  .%20غري أن ما يهمنا يف األساس هو مواد التاريخ ،ويف الجدولني ( )2و( )3تفصيل عن توزيع
هذه املواد من الناحية الزمنية ومن الناحية الجغرافية.

الجدول ()2

زمنيا
توزيع ّ
مواد التاريخ ً
املرحلة الزمنية

العدد

العرص الوسيط

9

التاريخ القديم

3

العرص الحديث

9

الزمن املعارص

5

الجدول ()3

جغرافيا
مواد التاريخ
توزيع ّ
ً
املجال

العدد

أوروبا

8

املغرب

6

العالم العريب واإلسالمي

9

تاريخ العالم

3

ӵӵظل التدريس عىل حالته يف املرحلة السابقة يتم يف إطار ثنائية التاريخ والجغرافيا ،وهي ثنائية ال يمكن تربيرها باالنفتاح عىل مجاالت
معرفية أخرى ،بقدر ما تربر بكون تدريس التاريخ إنما كان لتغطية النقص الحاصل يف األطر التعليمية يف املدارس الثانوية .وملا كان
معا ،فهو
التاريخ يدرس الحقًا بالجغرافيا ،فقد كان من الرضوري أن يكون األستاذ مزدوج التكوين ،أي
جامعا بني التاريخ والجغرافيا ً
ً
مدرس للمادتني كليهما.

ӵӵراعى تدريس التاريخ وفق هذا الربنامج مسألتني عىل قدر عظيم األهمية ،تخص األوىل مسألة الرتتيب الكرنولوجي يف توزيع املقررات

بحسب السنوات .وبناء عليه؛ كان من الرضوري البداية بالتاريخ القديم يف السنة األوىل ،إىل التاريخ الوسيط يف السنة الثانية ،إىل التاريخ
الحديث يف السنة الثالثة ،ثم التاريخ املعارص يف السنة الرابعة .أما املسألة الثانية فتتعلق بتغطية املجاالت الجغرافية املعروفة من أوروبا
إىل العالم اإلسالمي إىل أمريكا.

ӵӵيالحظ يف املسألة األوىل غياب بعض اللحظات املفصلية يف تاريخ املغرب ،ومن ذلك ً
مثل ،غياب تاريخ املرابطني ،وغياب تاريخ

املراحل التي ُ
اصطلح عىل تسميتها يف األدبيات الكولونيالية بمرحلة العصور املظلمة ،وغياب تاريخ القرن التاسع عرش ،وأكرث من ذلك
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غياب تاريخ مرحلة ما بعد االستقالل؛ فهل من تفسري لهذه الغيابات؟ وهل ترتبط بطبيعة النظرة إىل تاريخ تلك املراحل عىل املستوى
الرسمي؟ أم يرتبط األمر بصعوبة تغطية كل املراحل التاريخية؟

ӵӵأما املسألة الثانية فرتتبط بطغيان املجال العريب اإلسالمي ،عىل الرغم من هاجس تغطية املجاالت الجغرافية ،وهو أمر مثري حقًا،
أفقيا ،وإ ًذا ،من الرضوري معرفة تاريخ املجاالت العربية اإلسالمية.
انطباعا بأن املغرب بقدر ما هو ممتد
ويعطي
عموديا فهو ً
ً
ً
أيضا ممتد ً

بيداغوجيا .هل يمتلك الطالب ما يكفي
مهمة يف هذا الباب ،تتعلق بمدى صحة إدراج التاريخ القديم يف السنة األوىل
ӵӵوثمة مالحظة ّ
ًّ
من األسلحة لفك ألغاز التاريخ القديم؟ مهما يكن من أمر فإن إدراج هذه املقررات يف مرحلة مبكرة من التدريس كانت له انعكاسات
ض الطرف عن املراحل القديمة من تاريخ املغرب يف األبحاث التاريخية
عىل البحث يف التاريخ القديم ،يف مرحلة ما بعد اإلجازة .فقد غُ ّ

يف الجامعة املغربية ،وأعني عىل التحديد يف الدراسات العليا.

"املركزوية" األوروبية عىل برنامج تدريس التاريخ؛ فظلت أوروبا حارضة بقوة يف كل مراحل التدريس ،وجرى الربط بني
ӵӵلقد طغت
ّ
ُ
آليا .ولم ُت َ
ً
أهمية ،فقد غُ ِّيب التاريخ األفريقي ،وغُ ِّيب تاريخ
عط املجاالت األخَ ُر التي أثرت يف تاريخ البالد
تاريخ املغرب وتاريخ أوروبا ًّ
العالقات بني أفريقيا واملغرب .ولم يتم االهتمام بتاريخ أمريكا كقارة ،ولكن الرتكيز عىل أمريكا كان من خالل قوتها العظمى .ويعد املجال
اآلسيوي الغائب األكرب يف مقررات الربنامج.

ӵӵأوىل برنامج التاريخ  -ولعل هذه من حسنات هذه املرحلة  -للتطبيقات وتحليل النصوص يف مختلف مراحل التدريس أهمية كبرية؛
اعتني بنصوص الدولة العباسية ،وتم الرتكيز
ففي السنة األوىل كانت العناية بنصوص العصور اإلسالمية األوىل ،أما يف السنة الثانية فقد ُ

عىل نصوص مغربية يف العرص الحديث يف السنة الثالثة .غري أن تدريس هذه النصوص أصبح يعاين صعوبات شديدة؛ أهمها ما يرتبط
بال ِب َنى التحتية املتوافرة يف الجامعة املغربية ،والتي أصبحت ال تتالءم مع الفورة الطالبية يف بداية الثمانينيات ،واإلقبال املتزايد عىل
أقسام التاريخ يف الجامعات املغربية.

ӵӵيتميز برنامج التاريخ يف هذه املرحلة  -ولعل هذا جديد املقارنة باملرحلة السابقة  -برضورة إنجاز بحث للتخرج .وقد أنجز بعض طالب
السنوات األوىل  -منذ اعتماد هذا التقليد  -بحوثًا من الدرجة الرفيعة ،عكست هواجس البحث التاريخي لدى الشباب .وقد كرست معظم

هذه البحوث لتاريخ املغرب يف مختلف مراحله التاريخية ،باستثناء املرحلة القديمة ،وكانت أشبه برجع صدى ملا كان يدور يف الفصول
وانعكاسا ملا كان يصدر يف املغرب من كتابات تاريخية .وقد كرست بعض هذه البحوث إلنجاز ترجمات لبعض
من نقاشات ساخنة،
ً

الكتابات باللغة الفرنسية ،كما ُكرس بعضها لتحقيق نصوص قديمة من تاريخ املغرب ،أو لنرش وثائق محلية حصل عليها الطلبة ،وال

سيما املنتمني إىل مجاالت جغرافية نائية.
ّ

املرحلة الثالثة ()2003-1983
لعل من السمات األساسية لهذه املرحلة التاريخية:
ӵӵتحققت مغربة الجامعة املغربية؛ فقد استقبلت أقسام التاريخ يف الجامعات املغربية أفواج الخريجني من فرنسا ،والذين أوفدوا يف
بعضا من هؤالء جربوا النقص الحاصل يف تغطية بعض املواد التي كانت تفتقر إىل
بعثات إىل الجامعات الفرنسية ،ويمكن القول إن ً
عموما ،وتاريخ أوروبا يف العرص الوسيط ،وتاريخ
املتخصصني ،ومن هذه املجاالت تاريخ املغرب يف عرص الحماية ،أو التاريخ املعارص
ً
أفريقيا الغربية يف العرص الوسيط واملرحلة املعارصة.

ӵӵلم تكتف اإلدارة الوصية عىل التعليم العايل باألطر الوافدة من فرنسا وبعض البلدان األوروبية األخرى ،بل سعت لتعزيز الصفوف
الجامعية بكفاءات كونت يف رحاب الجامعة املغربية .فقد أحدثت الوزارة يف جامعتي فاس والرباط ما عرف بـــربنامج "تكوين املكونني"

345

العدد 5

كانون الثاين  /يناير 2017

منذ ترشين األول /أكتوبر  ،1982ويقوم هذا الربنامج عىل أساس توظيف أساتذة للتعليم الثانوي أو الحاصلني عىل اإلجازة حدي ًثا،

وتمكينهم من التكوين مدة سنتني يحرزون فيهما شهادة تؤهلهم للتسجيل يف الدكتوراه ،وتؤهلهم لشغل وظيفة "مساعد" .ومهما
تكن النتائج املرتتبة عىل هذا التكوين ،فإن الجامعة املغربية استطاعت خالل ثماين سنوات من إطالق هذا الربامج ،من تعزيز صفوف
الوصي ُة ً
آجال ملناقشة أطروحات هؤالء فقد ساهمت يف تحقيق قفزة نوعية عىل مستوى البحث
األساتذة العاملني بها .وملا وضعت اإلدارة
ّ
الكم .ويف الوقت نفسه تواصل استقبال املتخرجني من الجامعة الفرنسية يف رحاب الجامعة املغربية.
التاريخي من حيث ّ

إصالحا بالفعل يف تدريس التاريخ؟
ӵӵتميزت املرحلة بتعديل يف املقررات التي تدرس يف قسم التاريخ؛ فما هذه املقررات؟ وهل حققت
ً
الجدول ()4
املعدلة يف املرحلة الثالثة من تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية
املقررات الدراسية ّ
املواد املدرسة

املستوى

تاريخ الحضارات القديمة
تاريخ أوروبا العصور الوسطى
السنة األوىل

جغرافية املغرب
الدراسات اإلسالمية
اإلحصاء
تاريخ اإلغريق والرومان
تاريخ املغرب اإلسالمي

السنة الثانية

تاريخ أوروبا
تاريخ أمريكا
تاريخ الرشق األقىص
تاريخ املغرب
العباسيون
تاريخ أوروبا

السنة الثالثة

تاريخ أفريقيا الشمالية
مدخل لدراسة اآلثار
دراسة املناهج
فلسفة التاريخ
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أفريقيا جنوب الصحراء
تاريخ املغرب يف القرن التاسع عرش
تاريخ أوروبا

السنة الرابعة

تاريخ العالم اإلسالمي
تاريخ العالم العريب
تاريخ املغرب يف القرن العرشين

مالحظات عىل هذه القوائم
ӵӵالرتاجع الهائل يف عدد املقررات املدروسة ،وتكفي املقارنة بني هذا الجدول والجدول السابق لنقف عىل تراجع عدد املواد؛ فقد تقلص
عدد مواد التاريخ من  26إىل  17من أصل  25مادة .أما بقية املواد فقد خصصت لإلحصاء ،والدراسات اإلسالمية ،وفلسفة التاريخ،

ومناهج البحث ،وجغرافية املغرب ،واملدخل لدراسة اآلثار.

ӵӵيعد تاريخ املغرب مادة محورية يف كل سنوات التخصص وقد جرى اعتماد الرتتيب الكرنولوجي يف تدريس هذه املادة .ويف ما ييل مواد
هذا الربنامج مقسمة بحسب الفرتات التاريخية:

الجدول ()5
مواد الربنامج مقسمة بحسب الفرتات التاريخية
عدد املواد

الحقبة

التاريخ القديم

3

التاريخ الوسيط

4

التاريخ الحديث

8

التاريخ املعارص

5

ӵӵحاول الربنامج االنفتاح عىل تاريخ العالم أكرث مما جرى يف التجربة السابقة ،ولنئ كان التاريخ األورويب حارضًا بالطريقة ِ
عينها،
والتي تسمح بتتبع هذا التاريخ من العصور القديمة إىل املرحلة املعارصة ،فإن الربنامج استحرض تاريخ القارات األخرى (أمريكا وأفريقيا
يهتمان بالتوجه نحو تاريخ العالم؛ األول يتعلق بمقرر أفريقيا
والرشق األقىص) لكن بأسلوب محتشم ،فقد وضع مقررين جديدين
ّ
جنوب الصحراء ،والثاين يتعلق بمقرر تاريخ الرشق األقىص ،كما أن تاريخ أمريكا لم يعد يعني تاريخ الواليات املتحدة األمريكية فقط.
ӵӵيقتيض هذا النظام أن يختار الطالب يف التقييم بني مادتني ،وهو ما يؤثر يف التحصيل العام للطالب.

املرحلة الرابعة ()2014-2003

تميزت هذه املرحلة بتفعيل نظام "إ .م .د" وتطبيقه ،وهو النظام املستوحى من مسلسل بولونيا ،وال بد من اإلشارة إىل أن املغرب

كان البلد العريب الوحيد الذي سبق إىل تطبيق هذا النظام .ويتميز هذا النظام بما ييل:
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ً
معمول به يف السابق.
ӵӵنظام فصيل عوض النظام السنوي الذي كان

ӵӵيتكون الفصل من وحدات دراسية ،وكل وحدة دراسية تتكون من مقررين أو ثالثة.

ӵӵنظام يعطي الحرية للجامعات يف تحديد املقررات ،وبخاصة يف الفصلني األخريين.
الجدول ()6
املقررات الدراسية يف تخصص التاريخ يف الجامعة املغربية بحسب الفصول الدراسية
املواد املدرسة

الفصل

مدخل لدراسة التاريخ
العثمانيون
مدخل لدراسة علوم الرتاث

األول

عرص الخالفة إىل الدولة العباسية
مرص وبالد الرافدين
اإلغريق والرومان
الفيودالية
جغرافية املغرب
اللغة الفرنسية

الثاين

النهضة وعرص األنوار
املرابطون واملوحدون
خرائطية
األدارسة واإلمارات املستقلة
املغرب يف عهد الرومان
السعد يون والعلويون األوائل
الحضارة املرينية والوطاسية

الثالث

مناهج تحليل الوثائق
فلسفة التاريخ
ما قبل التاريخ واملمالك األمازيغية
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املواد املدرسة

الفصل

املغرب يف القرن العرشين
تاريخ أمريكا

تاريخ الرشق األقىص

الرابع

املغرب يف القرن التاسع عرش

أوروبا يف القرنني التاسع عرش والعرشين
أفريقيا جنوب الصحراء
التاريخ العسكري
التاريخ البحري

النظم االقتصادية

الخامس

البنيات االجتماعية

مناهج البحث يف الرتاث

مناهج تحقيق املخطوطات
قضايا مغربية راهنة
املغاربيون

السادس

الثقافة املقاوالتية
العالم العريب

قضايا عاملية راهنة

مالحظات عىل املنهج
ӵӵيضع تاريخ املغرب يف قلب الربنامج ،ويراعي  -كما الشأن يف التجارب السابقة  -التوايل الكرنولوجي .إال أنه يمكن الطلبة  -يف مستوى
متقدم من دراستهم  -من اإلخالل اإليجايب بهذا الرتتيب ،عندما يضع عنوان "ما قبل التاريخ واملمالك األمازيغية" ،وهذا العنوان يف
الحقيقة يستجيب لطلب االهتمام بتاريخ األمازيغ من قبل الفاعلني السياسيني والجمعويني يف املغرب .ففي خريف  ،2003انعقد يف
إحدى قرى األطلس املتوسط لقاء تحت إرشاف امللك ،تقرر فيه إعادة االعتبار إىل الثقافة األمازيغية ،وإحداث معهد مليك للدراسات
األمازيغية ،وهي مبادرة سبقت االعتماد الرسمي لألمازيغية لغة رسمية إىل جانب اللغة العربية يف التعديل الدستوري لـ .2011

يسجل  -أول مرة  -حضور التاريخ القطاعي؛ إذ يتحول درس التاريخ من التحقيب الساليل والحديث إىل توزيع قطاعي؛ التاريخ
ّ ӵӵ

انعكاسا للنقاشات الدائرة يف أوساط البحث التاريخي املغريب ،كما أنه يعرب عن
االقتصادي والتاريخ االجتماعي والديني .ويعد ذلك
ً

الرغبة يف تجاوز التقليد من حيث بناء الربامج.

ً
ارتباطا وثيقًا بالنقاش
ӵӵيكرس الفصل السادس للقضايا املعارصة ،املتعلقة باملغرب وكذلك املتعلقة بقضايا عاملية .وترتبط هذه املقررات
الساخن الذي عرفه املغرب يف بداية العرش األول من القرن الحادي
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محورا يف هذا الباب ،فقد أصدرت هيئة
والعرشين؛ إذ فتح املغرب امللفات الحقوقية املتعلقة بسنوات الرصاص((( .وكان التاريخ الراهن
ً
اإلنصاف واملصالحة((( تقريرها النهايئ ،وأوصت يف هذا التقرير برضورة العناية بالتاريخ الراهن.

ӵӵفتحت الهيكلة األكاديمية الجديدة الباب أمام مناهج البحث يف الرتاث ،ومناهج تحقيق املخطوطات .وقد مكن هذان املقرران من
إطالع الطلبة عىل الوثائق الدفينة واالشتغال بها .وإن كانت هذه الهيكلة قد أغفلت االنفتاح عىل العلوم االجتماعية األخرى ،وقطعت

تكريس عبور التخصصات الذي يعد إغناء للمعرفة التاريخية.

خالصة
جزءا من التدريس يف الجامعة املغربية ،وتأثر إىل حد بعيد بالسياسات املنتهجة يف
إن تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية شكل ً

املجال التعليم بصفة عامة ،وهي:

ӵӵاملغربة؛ فلقد حرصت الدولة املغربية ومنذ االستقالل ،عىل رضورة مغربة اإلطار األكاديمي والعلمي .واستطاعت أن تحقق املغربة

مدة ال تتعدى عرشين سنة .وقد فتحت قنوات عديدة من أجل تحقيق هذا الهدف ،ولعل من بني هذه القنوات البعثات
الشاملة يف ّ
الدراسية إىل الخارج ،غري أن ما يعاب عىل مغربة األطر األكاديمية هو ارتباطها بفرنسا ،فلم تعمل اإلدارة املغربية عىل تنويع وجهات
البعثات إال يف نهاية الثمانينيات .وقد كانت الوجهة املفضلة هي فرنسا؛ العتبارات تتعلق باملنح وكلفة الدراسة واللغة .وقد أدى كل ذلك
إىل ارتباط قوي بالجامعات الفرنسية ،عىل مستوى البحث ،وعىل مستوى التدريس .وهو أمر له سلبياته وإيجابياته.

ӵӵالتعريب؛ إذ كانت مادة التاريخ هي املا ّدة السباقة إىل التعريب ،ولعل لذلك ما يفرسه ،فالتاريخ هو أداة لبناء الهوية ،ولنقل إن هذه

هي الوظيفة التي أعطيت له يف السنوات األوىل لالستقالل ،فكان من املفارقة أن تبنى الهوية بلغة دخيلة .وقد مكن التعريب من بناء
معرفة تاريخية وطنية صلبة ،ولم يكن التعريب يعني بالرضورة اتخاذ موقف من املعرفة التاريخية الفرنسية؛ فلم ُي ِضع املؤرخون املغاربة
ً
وق ًتا
طويل يف ما عرف يف بلدان مجاورة بتحرير املعرفة التاريخية بعد تحرير األرض .لقد كان التعريب وسيلة أساسية لنرش املعرفة
التاريخية ،يف لحظة عرف فيها االهتمام بالتاريخ أقىص درجاته .ولم يحل التعريب دون االنفتاح عىل ما يجري يف الغرب من تطور يف

الكتابة التاريخية.

أيضا يف وضع املقررات،
يبد هذا االنفتاح يف محتويات الدروس فحسب ،ولك ّنه بدا ً
ӵӵاالنفتاح عىل املدارس الجديدة يف التاريخ ،ولم ُ

والعمل عىل تحقيق نوع من االنسجام يف ما بينها .ففي كل مرة حرضت مادة مناهج البحث التاريخي ،ويف هذه املادة كان يتم الرتكيز
عىل التطورات التي عرفتها الكتابة التاريخية يف أوروبا ،وخاصة يف فرنسا.

ӵӵالتأثر باألوضاع السياسية املحلية والدولية؛ إذ تأثر تدريس التاريخ باألوضاع املحلية والدولية ،ولم يكن هذا التأثري يمس تصميم
املواد فحسب ،بل شمل  -وهذا هو األساس  -محتويات هذه املواد .فقد تأثر تدريس التاريخ بسنوات الرصاص يف املغرب ،عندما

أقدمت الدولة عىل ترسيح عدد من أساتذة التاريخ يف بداية السبعينيات ،بوصفهم يستغلون املدرجات لتحريض الحركة الطالبية ضد
نظام الحكم ،ويقومون باملراجعات التي لم تكن تعجب الدولة ،من حيث التعامل مع بعض القضايا التاريخية .كما تأثر تدريس التاريخ

 8يقصد بـ "سنوات الرصاص" املرحلة املمتدة ما بني  1963و ،1994وهي املرحلة التي تميزت بالتوتر بني القرص والحركات اليسارية يف املغرب ،وهي املرحلة التي عرفت
حركات احتجاجية واسعة ،واعتقاالت واستجوابات خارج القانون من طرف أجهزة الدولة.

شهورا عديدة أصدرت عىل
 9هي الهيئة التي أنشأها امللك محمد السادس يف عام  2003للنظر يف ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .وقد اشتغلت هذه اللجنة
ً
وافيا عن هذه االنتهاكات بعد تنظيم جلسات االستماع ،وتجميع ما توافر من وثائق حول هذه االنتهاكات .وتعد تجربة اإلنصاف واملصالحة تجربة متفردة يف
إثرها
ً
تقريرا ً
تاريخ العالم العريب ،بيد أنها تظل محدودة الصيت عىل الرغم من نتائجها املرتبطة بامللف الحقوقي باملغرب من جهة ،وبتطور املعرفة التاريخية من جهة ثانية.
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باستقدام عدد من األساتذة املشارقة الذين كان لبعضهم دور يف نقل ما كان يجري يف املرشق العريب إىل مدرجات الجامعة .وتأثر الدرس
أيضا بالنزاع الذي احتدم يف قضية الوحدة الرتابية ،والذي دفع إىل االهتمام بالدراسات األفريقية يف بداية ثمانينيات القرن
التاريخي ً

وأخريا ،تأثرت برامج التاريخ بما عرفه املغرب من تغريات مع انطالقة العهد الجديد ،أي ابتداء من  .1999فقد فتح املغرب
العرشين.
ً

ملف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان خالل سنوات الرصاص من  1960إىل  ،1994عرب إحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة .ومنذ
ٍ
وبخاصة أنها جاءت لتعويض هيئة مدنية كانت قد أحدثت تحت مسمى "هيئة
حاميا حول تسمية هذه الهيئة،
البداية كان النقاش
ً
الحقيقة واإلنصاف" ،وكان النقاش حول الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الهيئة .ومهما يكن من أمر فقد كان من بني توصيات هذه
الهيئة رضورة االهتمام بالتاريخ الراهن .ولقد كان لهذه التوصية تأثري كبري يف التحقيب الجديد لتاريخ املغرب ،وبعد أن جرت العادة عىل
حرص اهتمام املؤرخني باملراحل السابقة عىل  ،1956أصبح االهتمام مرك ًزا عىل تاريخ املغرب الحارض .وهي مقاربة انسجمت مع التطور
الذي عرفته الكتابة التاريخية يف فرنسا.

ӵӵيبدو أنني أحطت ببعض جوانب هذا املوضوع ،غري أنني لم أجب بعد عن السؤال الذي طرحته يف البداية ،والذي صغته عىل النحو
التايل :هل يمكن أن نتحدث عن أزمة يف تدريس التاريخ يف الجامعة املغربية؟ وستكون اإلجابة بالتأكيد باإليجاب .ولعل من أهم مظاهر
هذه األزمة:

ӵӵعدم تجديد األطر األكاديمية القادرة عىل تجديد البحث التاريخي ،ومن ث َّم تجديد تدريس التاريخ بما يساهم يف تكريس معرفة
تاريخية جادة داخل أسوار الجامعة.

ӵӵعدم قدرة سوق الشغل عىل استيعاب الخريجني ،فقد كان املنفذ الوحيد للخريجني هو التدريس يف مدارس التعليم الثانوي ،وهو
نظريا يف حاجة إىل مدرسني ،غري أن قلة املناصب التي توفرها الحكومات املتعاقبة منذ التقويم الهيكيل الذي بدأ يف
املجال الذي ما يزال ً
 ،1983حال دون استيعاب أعداد املتخرجني يف الجامعة ،ليس فقط من أقسام التاريخ بل من كل األقسام يف اآلداب والعلوم اإلنسانية.

كرس هذا الوضع لدى الرأي العام
وتظل مخرجات تدريس التاريخ عىل مستوى سوق الشغل محدودة ً
جدا ،وال تتجاوز التدريس .وقد ّ
تخرج سوى العطالة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية.
أن الجامعة ال ّ

عموما؛ فإن نسبة
ӵӵعدم قدرة الطلبة الحاصلني عىل اإلجازة من متابعة الدراسات العليا ،وهو ما يؤثر يف البحث التاريخي ويف اإلنتاجية
ً
املسجلني يف الدراسات العليا يف تخصص التاريخ ال تتجاوز  10يف املئة من عدد الخريجني يف اإلجازة .ويعود ذلك إىل عزوف األساتذة
عن تقديم مشاريع برامج الدراسات العليا يف التاريخ لالعتماد من جهة ،وعدم توفر الطلبة عىل إمكانيات ملتابعة الدراسات العليا من جهة

ثانية .وهو وضع كان له أبلغ األثر يف اإلنتاج التاريخي؛ فخالل السنوات العرش األخرية ،لم يتجاوز عدد األعمال التي نوقشت يف مجال
الدراسات التاريخية يف جامعة محمد الخامس عرشين رسالة.
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