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وة يف الحكاية
ّ الق
The Power in the Story
 والتاريخ بوصفه معرفة بتلك الســرورة أو حكاية،مثة تداخل يبلغ ح ّد االلتباس بني التاريخ بوصفه ســرورة اجتامعية تاريخية

ن البرش يســاهمون يف التاريخ بوصفهم فاعلني وســاردين عىل ح ّد
ّ د ذلك أ
ّ  ومر،" بني "مــا حدث" و"ما يُقال إنّه حدث،عنهــا
 يف حني شدّدت البنائية عىل، وإذا ما كانت الوضعية قد مالت إىل تأكيد التمييز بني السريورة التاريخية وحكايتنا عنها.سواء
 مثل هذا. فقد آن أوان النظر إىل إنتاج التاريخ خارج الثنائيات التي يشري إليها هذان املوقفان ويعيدان إنتاجها،التداخل بينهام

ن الحدود بني "ما
ّ  وبأ،ن للســرورة التاريخية بعض االستقاللية إزاء الرسد
ّ  ال يعني عدم االعرتاف بأ،النظر الخارج عىل الثنائيات

وع الساردين الذين
ّ  بل يعني أن يؤخذ بأشــ ّد الحسبان تن. مهام تكن ملتبســة وطارئة،حدث" و"ما قيل إنّه حدث" تبقى رضورية
وع
تن
يقتضيه
ما
ن
 إ. وما تنطوي عليه رسدياتهم من رهانات أبعد من األكادمييا،ال يقتــرون البتّــة عىل املؤ ّرخني املختصني
ّ
ّ

 وحده. ال االهتامم املجرد بطبيعة التاريخ،البرش املساهمني ووجود رهاناتهم هو الرتكيز امللموس عىل عملية إنتاج التاريخ
 ومن خالل هذا التداخل.الرتكيز عىل هذه العملية ميكن أن يكشف عن الطرائق التي يتداخل بها جان َبا التاريخ يف سياق بعينه

ً وة؛ ذلك التباين الذي يجعل بعض الرسديات ممكن
.ة ويُسكت أخرى
ّ فحسب ميكن أن نكشف عن التباين يف مامرسة الق
. القوة، الفاعلون، البنائية، الوضعية، الرسد، السريورة، التاريخ:كلامت مفتاحية

Words are not concepts and concepts are not words: between the two are the layers of theory accumulated
throughout the ages. But theories are built on words and with words. Thus it is not surprising that the ambiguity
offered by the vernacular use of the word history has caught the attention of many thinkers since at least antiquity.
What is surprising is the reluctance with which theories of history have dealt with this fundamental ambiguity.
Indeed, as history became a distinguishable profession, theorists have followed two incompatible tendencies. Some,
influenced by positivism, have emphasized the distinction between the historical world and what we say or write
about it. Others, who adopt a “constructivist” viewpoint, have stressed the overlap between the historical process
and narratives about that process. Most have treated the combination itself, the core of the ambiguity, as if it were a
mere accident of vernacular parlance to be corrected by theory. What I hope to do is to show how much room there
is to look at the production of history outside of the dichotomies that these positions suggest and reproduce.
Keywords: History, Process, Positivism, Constructivism, Actors, Power.
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مقدمة

(((

حكاية داخل حكايةٌ :
ٌ
الحد الذي يدفع املرء إىل أن يتساءل :متى بدأت؟ وأين؟ وهل ستنتهي؟ يف
زلقة عند الحواف إىل
هذه
ّ

أواسط شباط /فرباير  ،1836وصل جيش الجرنال أنطونيو لوبيز دي سانتا آنا إىل األسوار املتداعية لإلرسالية القديمة يف سان أنطونيو

دي فالريو يف مقاطعة تيخاس املكسيكية .كانت تلك بضعة آثار تركها الكهنة الفرنسيسكان الذين بنوا هذه اإلرسالية منذ أكرث من
ٍ
ٍ
ّ
جنود إسبان ومكسيكيني ،قد
تدي ًنا .كان النزالء املتناوبون ،من
وسلسلة من املقيمني
يفروا أمام هجمات الزمن
األقل ّ
قرن قبل أن ّ
حولوا املكان إىل نوع من الحصن أطلقوا عليه اسم "األالمو" ،من اسم وحدة الفرسان اإلسبانية التي اضطلعت بواحد من التحوالت
ّ

األويل .واآلن ،بعد ثالث سنوات من بسط سانتا آنا سلطته عىل املكسيك املستقلة ،كان يشغل املكان عدد
الكثرية التي اعرتت البناء ّ
أن عديده كان يفوق عديد
قليل من النزالء الناطقني باإلنكليزية ،رافضني االستسالم لقوته املتفوقة .وكان من ُحسن حظ سانتا آنا ّ

وأن البناء ذاته كان ضعيفًا .ولذلك كان الفتح ً
سهل ،أو هكذا
أولئك النزالء ،الذين ما كانوا ليزيدوا عىل  189من املقاتلني القادرينّ ،

اعتقد سانتا آنا.

لم يكن الفتح ً
يوما من القصف املدفعي .ويف  6آذار /مارس ،أطلق سانتا آنا األبواق التي
سهل؛ فقد استمر الحصار اثني عرش ً

أخريا،
اعتاد املكسيكيون عىل استخدامها لإلعالن عن هجوم حتى املوت .ويف وقت الحق من ذلك اليوم ذاته ،اخرتقت قواته الحصن ً
ِ
أسريا
تمض بضعة أسابيع حتى وقع سانتا آنا ،يف  21نيسان /أبريل ،عىل ضفاف سان خاسينتو،
وقتلت معظم املدافعني عنه .غري أ ّنه لم
ً
املعتمد حدي ًثا لجمهورية تكساس االنفصالية.
لدى سام هيوسنت ،القائد الجديد
َ

لكن هزيمته يف
مرات أخرى زعيم املكسيك التي اخ ُتزلت
ً
مزيدا من االختزالّ .
خرج سانتا آنا من هذه املحنة؛ وصار يف أربع ّ

أيضا تلك املعركة التي كان قد ربحها يف األالمو ،ذلك
سان خاسينتو كانت هزيمة مضاعفة؛ إذ خرس معركة ذلك اليوم ،كما خرس ً

"تذكروا األالمو! ّ
ّ
تذكروا األالمو!" .ومع
أن رجال هيوسنت زركشوا هجومهم الظافر عىل الجيش املكسييك بصيحات متكررة:
ّ
وحيدوا قواته.
اإلشارة إىل اإلرسالية القديمة ،كانوا يصنعون التاريخ عىل نحو مضاعف .فهم بوصفهم فاعلني ،أرسوا سانتا آنا ّ

جديدا .ولم تعد الخسارة العسكرية يف آذار /مارس نقطة النهاية يف
وهم بوصفهم ساردين ،كانوا يعطون حكاية األالمو معنى
ً

وعظيما عىل
حتميا
رضوريا يف الحبكة  -محاكمة األبطال  -التي عملت ،بدورها ،عىل جعل النرص النهايئ
الرسد ،بل باتت منعطفًا
ً
ً
ً

السواء .مع رصخة معركة سان خاسينتو ،عكس رجال هيوسنت طوال أكرث من قرن وجهة النرص الذي اعتقد سانتا آنا أ ّنه أحرزه

يف سان أنطونيو.

املتأصل يف كلمة "التاريخ"  Historyيف كثري
يساهم بنو البرش يف التاريخ بوصفهم فاعلني وساردين عىل السواء .ويشري التجاذب
ّ

من اللغات الحديثة ،بما فيها اإلنكليزية ،إىل هذه املساهمة املزدوجة .ففي االستخدام الدارج ،يعني التاريخ وقائع األمور ورسد تلك
يركز املعنى األول عىل السريورة االجتماعية التاريخيةّ ،
الوقائع" ،ما حدث" و"ما ُيقال إ ّنه حدث"ّ .
ويركز الثاين عىل معرفتنا تلك السريورة،
أو عىل حكايتنا عنها.

هذا هو الفصل األول من كتاب بعنوان إسكات املايض :القوة وإنتاج التاريخ  ،Silencing the Past: Power and the Production of Historyالصادر يف عام 1995
1
ّ
واملفكر الهاييتي األصل ميشيل رولف ترويو (.)2012-1949
واملؤرخ
لألنرثوبولوجي
ّ
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الق ّ

(((
ّ
ومحل جدل ،فلن يكون
القراء أ ّنه تبسيطي
إذا
ُ
كتبت" :يبدأ تاريخ الواليات املتحدة مع املايفالور"  ،وهو قول قد يجد كثري من ّ

رسو املايفالور.
ثمة شك كبري يف أ ّنني أقرتح ّ
نسميها اآلن الواليات املتحدة هو ّ
أن الحدث املهم األول يف السريورة التي شهدتها ما ّ
ّ
محل جدل مثلها" :يبدأ تاريخ فرنسا مع ميشليه"((( .لقد انزاح معنى كلمة
نحويا للجملة السابقة ،ولع ّلها
لننظر اآلن إىل جملة مطا ِبقة
ً

"التاريخ" ،عىل نحو ال لبس فيه ،من السريورة االجتماعية التاريخية إىل معرفتنا تلك السريورة .وما ّ
أن أول رسد مهم
تؤكده الجملة هو ّ

عن فرنسا هو ذاك الذي كتبه جول ميشليه.

واضحا عىل الدوام .لننظر يف جملة ثالثة" :تاريخ الواليات املتحدة هو تاريخ
لكن التمايز بني ما حدث وما ُيقال إ ّنه حدث ليس
ً
ّ

أن
هجرة" .قد يختار القارئ أن يفهم
استخدامي كلمة "تاريخ" عىل أ ّنهما يشددان عىل السريورة االجتماعية التاريخية .ويبدو ،عندئذّ ،
َ
مرشوعا باملثل أن ُيقال
تفسريا لهذه الجملة
أن واقعة الهجرة هي العنرص األسايس يف تطور الواليات املتحدة .لك ّنه يبقى
الجملة تشري إىل ّ
ً
ً

أضفت بعض النعوت" :تاريخ الواليات
إن الرسد األفضل عن الواليات املتحدة هو حكاية هجرات ،ويغدو هذا التفسري ذا امتياز إذا ما
ُ
ّ
املتحدة الحقيقي هو تاريخ هجرات .ذلك التاريخ ال يزال ينتظر أن ُيك َتب".

تفسريا ثال ًثا قد يضع التشديد عىل السريورة االجتماعية التاريخية بالنسبة إىل االستخدام األول لكلمة "تاريخ" ،وعىل املعرفة
أن
بيد ّ
ً

رسد ُت ِّ
شكل الهجر ُة
والرسد بالنسبة إىل استخدامها الثاين يف الجملة ذاتها،
مشريا بذلك إىل ّ
أن الرسد األفضل عن الواليات املتحدة هو ٌ
ً
ضمنيا بتداخل بني السريورة االجتماعية التاريخية ومعرفتنا بها،
موضوعه األسايس .وليس هذا التفسري الثالث ممك ًنا ّإل ألننا نعرتف
ً

أن تاريخ الواليات املتحدة هو حكاية هجرات .وال يقترص
وهو تداخل كبري بما يكفي ألن نشري ،بدرجات متفاوتة من النية املجازية ،إىل ّ

أن الحدود بني
أن التاريخ يمكن أن يعني إما السريورة االجتماعية التاريخية أو معرفتنا بتلك السريورة ،بل يتعدى ذلك إىل ّ
األمر عىل ّ
غالبا ما تكون حدو ًدا مرنة.
املعنيني ً

ثم تداخل غري قابل لالختزال باملثل،
هكذا يضعنا االستخدام الدارج لكلمة "تاريخ" إزاء التباس داليل :تمايز غري قابل لالختزالّ ،

جانبي التاريخية  Historicityقد ال َي ْعنوان
بني ما حدث وما ُيقال إ ّنه حدث .لك ّنه يشري ً
أيضا إىل أهمية السياق؛ فالتداخل واملسافة بني َ
ٍ
إن كان ما حدث وما ُيقال إ ّنه حدث هما اليشء ذاته أم ال قد تكون هي ذاتها تاريخية.
لصيغة عامة .والطرائق التي تحدد ْ
مر العصور .لكن النظريات مبنية
ليست الكلمات مفاهيم وليست املفاهيم كلمات؛ بني االثنني طبقات النظرية املرتاكمة عىل ّ

عىل كلمات وبكلمات .فال عجب إ ًذا أن يكون االلتباس الذي يضعنا إزاءه االستخدام الدارج لكلمة تاريخ قد لفت انتباه عديد من

ّ
املفكرين منذ العصور القديمة عىل األقل .ما يثري العجب هو اإلحجام الذي تعاملت به نظريات التاريخ مع هذا االلتباس الجوهري.

املنظرون اتجاهني متعارضني؛ ّ
اختصاصا ممي ًزا ،ا ّتبع ّ
فأكد بعضهم ،ممن تأثّروا بالوضعية ،التمييز بني
والحال ،إ ّنه حني غدا التاريخ
ً
وشدد آخرون ،ممن تب ّنوا وجهة نظر "بنائية" ،عىل التداخل بني السريورة التاريخية والرسديات
العا َلم التاريخي وما نقوله عنه أو نكتبهّ ،
لب االلتباس ،كما لو كان مجرد مكروه ينزل باللغة الدارجة عىل
التي تتناول تلك السريورة .وعالج معظمهم التضافر ذاته ،وهو ّ

أبي مقدار املدى املتاح للنظر إىل إنتاج التاريخ خارج الثنائيات التي يشري إليها هذان
النظرية أن
تصوبه .ما آمل أن أفعله هو أن ّ
ّ

املوقفان ويعيدان إنتاجها.

 2املايفالور  :The Mayflowerهي السفينة اإلنكليزية التي نقلت البيوريتانيني اإلنكليز األوائل ،املعروفني اليوم بالحجيج ،من باليموث يف إنكلرتا إىل العالم الجديد يف
عام  .1620صارت هذه السفينة أيقونة ثقافية يف تاريخ الواليات املتحدة (املرتجم).

ويعرفها بأنها مرحلة يف
مؤرخ يستخدم كلمة ( Renaissanceالنهضة) ّ
مؤرخ فرنيس ،كان يف كتابه تاريخ فرنسا ( )1855أول ّ
 3جول ميشليه (ّ :Jules Michelet )1874-1798
كل تأريخ للثوراتً ،
وي َع ّد كتابه تاريخ الثورة الفرنسية ( )1847حجر الزاوية يف ّ
التاريخ الثقايف األورويب ّ
فضل عن كونه تحفة أدبية (املرتجم).
تشكل قطيعة مع العصور الوسطىُ .
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أول :تاريخية أحادية الجانب
ً
عاد ًة ما تعمل العروض املوجزة لالتجاهات الفكرية والفروع التخصصية عىل خداع الك ّتاب املتنوعني الذين تعيد جمعهم بيشء من القرس.

ً
لكني لن أحاول هنا ،ولو
محاولة ،إعادة الجمع هذه .وآمل أن تكون الخطوط العامة التالية كافية لتبيان رضوب املحدودية التي أسائلها(((.

ستحق بالفعل .فمع ّ
اختصاصا يف القرن
توطد التاريخ
بعضا من هذا النفور عىل األقل ُم
لكن ً
ّ
للوضعية صيت سيئ هذه األيامّ ،
ً

التاسع عرش ،حاول الباحثون املتأثّرون بوجهات النظر الوضعية أن ّ
ينظروا للتمايز بني السريورة التاريخية واملعرفة التاريخية .ومن ذلك

التمايز ينطلق يف جزء منه إضفاء الطابع االختصايص عىل فرع التاريخ :فكلما بعدت السريورة االجتماعية التاريخية عن معرفتهاَ ،س ُهل
املؤرخون ،وفالسفة التاريخ بوجه أخص ،فخورين باكتشاف ،أو بتكرار ،حاالت ُ ِ
ض
افت َ
ادعاء االختصاصية "العلمية" .هكذا كان ّ

ّ
موسوما بالسياق الداليل فحسب ،بل بالرصف أو باملعجم ذاته .وساعد التمييز الالتيني
محل جدال؛ إذ لم يكن
أن التمايز ليس
فيها ّ
ً

بني  Res gestaو ،(Historia) Rerum gestar umأو التمييز األملاين بني  Geschichteو ،Geschichtschreibungعىل نقش اختالف

جوهري ،كياين (أنطولوجي) يف بعض األحيان ،ومعريف (إبستيمولوجي) يف بعضها اآلخر ،بني ما حدث وما قيل إ ّنه حدث .وهذه الحدود

الحد املوروث من العصور القديمة.
الفلسفية ،بدورها ،أعادت تعزيز الحد الزمني الذي يفصل بني املايض والحارض ،ذلك
ّ

سيطر املوقف الوضعي عىل البحث الغريب بما يكفي للتأثري يف رؤية التاريخ حتى بني مؤرخني وفالسفة لم يروا أنفسهم بالرضورة

املؤرخ هو كشف املايض،
عىل أ ّنهم وضعيون .وال تزال تعاليم تلك الرؤية ُتميل املعنى العام للتاريخ يف معظم أوروبا وأمريكا الشمالية :دور ّ

التقرب منها عىل األقل .ويف وجهة النظر هذه ،ليست القوة إشكالية ،وال صلة لها ببناء الرسد بما هو كذلك.
اكتشاف الحقيقة ،أو
ّ

والتاريخ ،يف أفضل األحوال ،هو حكاية عن القوة ،حكاية عن أولئك الذين انترصوا.

ٌ
قديمة ِقدم التاريخ نفسه ،وإن اختلفت الحجج
القص أو التخييل
أن التاريخ شكل آخر من أشكال
األطروحة التي مفادها ّ
ّ

أن كل يشء هو تأويل،
املستخدمة يف الدفاع عنها ّ
أشد االختالف .وما من جديد ،كما يشري زفيتان تودوروف ،حتى يف الزعم الذي يرى ّ
(((
أسميها النظرة البنائية إىل التاريخ هي طبعة بعينها من هاتني األطروحتني بات لها
باستثناء النشوة التي تحيط اآلن بهذا ال ّزعم  .وما ّ

حضورها الواضح يف األكاديميا منذ سبعينيات القرن العرشين .وهي تقيم بنيانها عىل التطورات الحديثة يف النظرية النقدية ونظرية

ّ
يتخطى قضية الحقيقة بفضل شكله .فرضوب الرسد
أن الرسد التاريخي
الرسد والفلسفة التحليلية .وهي تزعم ،يف طبعتها السائدةّ ،
تحرف الحياة بالرضورة سواء أمكن إثبات صحة األدلة التي تستند إليها
حبك عليه الحياة .ولذلك فهي ّ
محبوكة بالرضورة عىل نحو ال ُت َ

ّ
األقل كانت موضوع عدد من الدراسات واألنطولوجيات
 4نظريات التاريخ التي و ّلدت الكثري من الجداالت والنماذج واملدارس الفكرية منذ أوائل القرن التاسع عرش عىل
واملواجز ،انظر:

Henri-Irénée Mar-rou, De la Connaissance historique (Paris: Seuil, 1975 [1954]); Patrick Gardiner (ed.), The Philosophy of History (Oxford:
Oxford University Press, 1974); William Dray, On History and Philosophers of History (Leiden, NY: Brill, 1989); Robert Novick, That Noble
Dream: The 'Objectivity Question' and the American Historical Profession (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

وأن معظم الجداالت حول طبيعة التاريخ تنبع ،بدورها ،من هذه
كثريا من رضوب َمف َْهمة التاريخ تنزع إىل منح حظوة لجانب من التاريخية عىل الجانب اآلخرّ ،
وثقتي هنا ّ
بأن ً
ألن معظم نظريات التاريخ ُمقامة من دون كثري انتباه عىل عملية إنتاج
ذاتها؛
هي
ممكنة
تكون
ال
هذه
الجانب
أحادية
وأن
الجانب؛
األحاديتي
الطبعتني
من
تلك
الطبعة أو
ّ
ّ
رسديات تاريخية معينة .حاول كثري من الك ّتاب اختطاط نهج بني القطبني املوصوفني هنا .وهناك عدد من الخطوط الواصلة ،من عمل ماركس (الثامن عرش من برومري)
إىل أعمال جان شينو ومارك فريو وميشال دو سارتو وديفيد وليم كوهن وراناجيت غُ َها وكريستوف بوميان وآدم شاف وزفيتان تودوروف ،تتشابك يف عميل هذا ،من دون أن
دوما من خالل وسائل االقتباس امليكانيكية ،انظر:
يكون ذلك ً

Jean Chesneaux, Du Passé faisons table rase (Paris: F. Maspero, 1976); David W. Cohen, The Combing of History (Chicago: University of
Chicago Press, 1994); Michel De Certeau, L'Ecriture de l'histoire (Paris: Gallimard, 1975); Marc Ferro, L'Histoire sous surveillance (Paris:
Calmann-Lévy, 1985); Ranajit Guha, “The Prose of Counter Insurgency,” Subaltern Studies, vol. 2 (1983); Karl Marx, The Eighteenth Brumaire
of Louis Bonaparte (London: G. Allen & Unwin, 1926); Krzysztof Pomian, L'Ordre du temps (Paris: Gallimard, 1984); Adam Schaff, History
and Truth (Oxford: Pergamon Press, 1976); Tzvetan Todorov, Les Morales de l'histoire (Paris: Bernard Grasset, 1991).
Ibid., pp. 129-130.
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امـجرت

وة يف الحكاية
الق ّ

أم ال .ومن هذا املنظور ،يصبح التاريخ ً
واحدا بني أنماط الرسد الكثرية ال يفرق عنها إال بادعائه الحقيقة((( .ويف حني تخفي النظرة
نمطا
ً

الوضعية مجازات القوة خلف إبستيمولوجيا ساذجة ،تنكر النظرة البنائية استقالل السريورة االجتماعية التاريخية .وإذا ما مضينا بالبنائية

ً
القص والتخييل.
تخييل بني سواه من صنوف
قصا أو
ّ
إىل نهايتها املنطقية ،نجد أ ّنها تنظر إىل الرسد التاريخي باعتباره ًّ

ً
مقبول إن لم تكن التاريخية ذاتها؟
تاريخا
تمر بوصفها
ً
لكن ما الذي يجعل بعض الرسديات من دون سواها قوية بما يكفي ألن ّ

وإذا لم يكن التاريخ سوى القصة التي يرويها املنترصون ،فكيف انترصوا ً
أصل؟ وملاذا ال يروي جميع املنترصين القصة ذاتها؟

ثانيًا :بني الحقيقة والتخييل
يجدد ّ
غجري وهي تقتحم سج ًنا
أكتب قصة تصف كيف ذبحت القوات األمريكية خمسمئة
كل رسد تاريخي زعم الحقيقة((( .حني
ّ
ُ

وأيدتها
أملانيا يف نهاية الحرب العاملية الثانية ،وحني أزعم ّ
أن هذه القصة تقوم عىل وثائق ُعرث عليها مؤخّ ًرا يف املحفوظات السوفياتية ّ
ً
ُ
ً
تخييل ،بل أنتج زيفًا .فأنا أنتهك القواعد
قصا أو
مصادر أملانية ،وحني أختلق هذه املصادر وأنرش قصتي عىل هذا النحو ،فإنني ال أكتب ًّ
(((
إن
كثريا من الباحثني إىل القول ّ
التي تحكم مزاعم الحقيقة التاريخية  .وكان اختالف هذه القواعد باختالف الزمان واملكان قد دفع ً
تفرق بني التخييل والتاريخّ .
ويذكرنا هذا التأكيد بجداالت سابقة بني بعض املراقبني الغربيني حول
بعض املجتمعات (غري الغربية) ال ّ

معاجم بني من ُيدعون بالهمج ،وحني عجزوا عن فهم
كتب قواعد أو
لغات الشعوب التي استعمروها .فحني لم يجد هؤالء املراقبون َ
َ
قواعد النحو التي تحكم هذه اللغات أو تطبيقها ،سارعوا إىل استنتاج مفاده أنه ال وجود ملثل هذه القواعد.

أن املواضيع املتقابلة غري قابلة للمقارنة ،عىل عادة املقارنات بني الغرب
لم يكن الحقل متكاف ًئا منذ البداية ،وكان من الواضح ّ

خطابا عن اللغة إزاء ممارسة لغوية من غري َع ْدل ،فأثبتت ُ
لغة القواعديني
واآلخرين التابعني الكرث الذين خلقهم لنفسه .وضعت املقارنة
ً

التي تتناول اللغة وجود قواعد يف اللغات األوروبية؛ وأثبت الكالم العفوي غيابها يف غري مكان .ورأى بعض األوروبيني وطلبتهم
املستعمرين يف هذا الغياب املزعوم للقواعد تلك الحرية الطفولية التي قرنوها بالهمجية ،يف حني رأى فيه آخرون ً
دليل آخر عىل دونية
َ

وأن القواعد تعمل عملها يف جميع اللغات .فهل يمكن أن نقول اليشء
أن الطرفني كليهما كانا عىل خطأّ ،
غري البيض .ونحن نعلم اآلن ّ
أن التاريخ مطواع إىل ما ال نهاية يف بعض املجتمعات بحيث يفقد حقّه يف ادعاء الحقيقة؟
ذاته عن التاريخ ،أم ّ

ٍ
خطيا
أن التاريخ يقتيض
كذلك يرتبط تصنيف غري الغربيني ك ّلهم بأ ّنهم غري تاريخيني يف جوهرهم
بافرتاض مفاده ّ
ً
إحساسا بالزمن ً

طبق عىل دراسة التاريخ نظر ًة دورية وكان ذلك
وتراكميا يسمح للمراقب بأن يعزل املايض بوصفه كيا ًنا متمي ًزاّ .
ً
لكن ابن خلدون كان قد ّ

تقيد املؤرخني الغربيني الحرصي بالزمن الخطي ،ونبذهم التايل للشعوب املرتوكة "بال تاريخ" يعودان كالهما إىل القرن
مثمرا .بل ّ
ً
إن ّ

التاسع عرش((( .فهل كان للغرب تاريخ قبل عام 1800؟

6 Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe (Baltimore: The Johns Hopkins University Press,
1973); Hayden White, Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978); Hayden
White, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historic Representation (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1987).

ٌ
معروف أ ّنه حدث .وكل مؤرخ إنما ُيطلق رس ًدا
 7ال بد لكل رسد من أن يجدد هذا الزعم مرتني يف الحقيقة .فالرسد ،من منظور إجراءاته املبارشة ،يزعم أ ّنه يعرف :ما ُيقال إ ّنه حدث
مص َّد ٌق أ ّنه حدث.
مع شهادة صدق ،مهما تكن أهليتها .أما من منظور جمهوره ،فيجب أن يجتاز الرسد التاريخي اختبار القبول ،األمر الذي يعزز زعم املعرفة :ما ُيقال إ ّنه حدث َ
Todorov, pp. 130-169.

ً
مناقشة للفروق بني التخييل والزيف والكتابة التاريخية ولألنواع املختلفة من مزاعم الحقيقة.
حيث تجد
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Pomian, pp. 109-111.

8
9

ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

الصحة املعرفية ال
َع ِمل استخدام "الوثوقيات" يف عدد من اللغات غري األوروبية عىل تكذيب االعتقاد الخبيث الذي مفاده ّ
أن ّ

ألن اآلخرين يفتقرون إما إىل املعنى الصحيح للزمن أو إىل املعنى الصحيح لألدلة( .((1ومن األشياء القريبة
تهم سوى الغربيني املتعلمنيّ ،
ّ

أن ذلك حدث)،
إىل هذا أن توجد يف اإلنكليزية قاعدةٌ تجرب املؤرخني عىل التمييز
نحويا بني “( ”I heard that it happenedسمعت ّ
ً

(لدي أد ّلة عىل حدوث ذلك) ك ّلما
و“( ”I saw it happenرأيت ذلك يحدث) ،و“”I have obtained evidence that it happened
ّ
تهيئ
استخدموا الفعل “( ”to happenيحدث) .واإلنكليزية ال تملك ،بطبيعة الحال ،مثل هذه القاعدة النحوية لتقويم األد ّلة .فهل ّ
مؤرخني أفضل من معظم اإلنكليز؟
حقيقة امتالك لغة التوكويا ً
نظاما متق ًنا لألدلة ناطقيها األمازونيني ألن يكونوا ّ

ّ
محل جدال" تعمل عملها يف جميع املجتمعات(.((1
يسميه "كون املايض
يبي أرجون أبادوراي بصورة مقنعة ّ
ّ
أن القواعد املتعلقة بما ّ

حد أدىن من الصدقية
أن هذه القواعد تبدي اختالفات جوهرية باختالف الزمان واملكان ،فإ ّنها تهدف
جميعا إىل ضمان ّ
وعىل الرغم من ّ
ً
ً
شامل للجميع وترسم حدو ًدا لطبيعة
كونيا
يف التاريخ .ويشري أبادوراي إىل عدد من القيود الشكلية التي تفرض هذه الصدقية ً
فرضا ً

أي مكان أن يكون عرضة لالبتداع بال نهاية.
الجداالت التاريخية :السلطة ،واالستمرارية ،والعمق ،واالعتماد املتبادل .ليس للتاريخ يف ّ

تفرق بني الرسد التاريخي والتخييل حاجة ّ
كل منهما إىل نوع مختلف من الصدقية ،وهذه الحاجة هي طارئة ورضورية عىل حد
ّ

وإيابا عىل الخط الفاصل بني التخييل والتاريخ ،يف حني تشغل رسديات أخرى
ذهابا ً
سواء؛ فهي طارئة بقدر ما تميض بعض الرسديات ً

تاريخيا أن
محدد يبدو أ ّنه ينكر وجود مثل هذا الخط ذاته .وهي رضورية بقدر ما يكون عىل مجموعات من البرش محددة
موضعا غري َّ
ً
ً

إن القطيعة املعرفية (اإلبستيمولوجية) بني
رسد معني
منتميا إىل التاريخ أم إىل التخييل .بعبارة أخرىّ ،
تقرر ،يف لحظة ما ،إن كان ٌ
ً

تاريخيا لرسديات معينة.
املتوضع
التاريخ والتخييل ُي َع َّب عنها عىل الدوام عىل نحو ملموس من خالل التقويم
ِّ
ً

هل جزيرة آكيل اللحوم البرشية حقيقة أم تخييل؟ لطاملا حاول الباحثون تأكيد (أو نفي) ما زعمه املستعمرون اإلسبان األوائل

أن األمريكيني األصليني يف جزر األنتيل يأكلون لحوم البرش( .((1هل يستند االرتباط الداليل بني الكلمات( Caribs :الكاريبيون)
من ّ
أن االستيهام
و( Cannibalsآكلو لحوم البرش) و( Calibanكاليبان)( ((1إىل ما يزيد عىل التوهمات األوروبية؟ يزعم بعض الباحثني ّ

أن الخط الفاصل بني التاريخ
مهما إن كان
ً
بلغ من األهمية بالنسبة إىل الغرب ّ
مستندا إىل الوقائع أم ال .هل يعني هذا ّ
حد أ ّنه لم يعد ًّ

ً
فإن الجدال أكاديمي محض.
والتخييل بال فائدة؟ ما دام الحديث
مشتمل عىل أوروبيني يتحدثون عن هنود ميتنيّ ،

أشباحا تطارد املؤرخني ،محرتفني وهواةّ .
يؤكد مجلس قبائل الهنود األمريكيني
لكن حتى الهنود امليتون يمكن أن يعودوا بوصفهم
ً

أن رفات أكرث من ألف شخص ،معظمهم من الكاثوليك األمريكيني األصلينيُ ،دفنت يف أرض مجاورة لألالمو ،يف مقربة قديمة مرتبطة
ّ

لكن معظم آثارها الظاهرة اختفت .ولم تفلح جهود املجلس الرامية إىل اعرتاف والية تكساس ومدينة سان
باإلرسالية الفرنسيسكانيةّ ،
جزئيا .لكن تلك الجهود تبقى ذات وقع بما يكفي لتهديد سيطرة املنظمة الراعية لألالمو" ،بنات
أنطونيو بقدسية تلك األرض سوى
ً

جمهورية تكساس" التي عهدت إليها الوالية باملوقع التاريخي منذ عام .1905
10

طرحا ما يف ضوء األدلة املتاحة ،انظر:
يعب من خاللها املتكلمون عن التزامهم ً
الوثوقيات  :Evidentialsهي بناءات نحوية ّ

David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 3rd ed. (Oxford: Basil Blackwell, 1991), p. 127.

شاهد وشخص غري ِ
فإن الفارق يف الجهة اإلبستيمية بني شخص ِ
نحويا.
شاهد قد يكون يقتيض التعبري عنه
وعىل سبيل املثالّ ،
ً

Arjun Appadurai, “The Past as a Scarce Resource,” Man, vol. 16, no. 2 (1981), pp. 201-219.

12

11

ثمة تجديد لهذا النقاش يف:

;)Paula Brown & Donald F. Tuzin (eds.), The Ethnography of Cannibalism (Washington, D.C.: Society for Psychological Anthropology, 1983
Peter Hulme, Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean, 1492-1797 (London and New York: Methuen, 1986); Philip P. Boucher,
Cannibal Encounters: Europeans and Island Caribs, 1492-1763 (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992).

 13كاليبان :شخصية يف مرسحية شكسبري العاصفة ،مسخ دميم الخلقة أبعد ما يكون عن شكل اإلنسان وأقرب إىل شكل القرد .يرمز إىل الطبيعة مقابل الثقافة وإىل
الهمجية مقابل الحضارة (املرتجم).
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وة يف الحكاية
الق ّ

يقع الجدال حول األرض ضمن حرب أوسع وصفها بعض املراقبني بأ ّنها "معركة األالمو الثانية" .وتطاول تلك املناظرة األوسع حصار

ّ
واألقل عد ًدا إ ّنما األشاوس،
املحبون للحرية،
قوات سانتا آنا للمبنى يف عام  .1836هل كانت تلك املعركة لحظة مجد اختار فيها األنكلوس ّ
أن يقاتلوا حتى املوت ً
بدل من االستسالم لدكتاتور مكسييك فاسد؟ أم أ ّنها مثال وحيش عىل النزعة التوسعية األمريكية ،قصة ق ّلة من املفرتسني
َّ
جيدا؟
لضم مدروس
البيض الذين استولوا عىل ما كان ً
ومخط ٍط له ً
أرضا مقدسةّ ،
وقدموا بموتهم الذي لم يختاروه بملء إرادتهم ،الذريعة ٍّ
املؤرخني وسكان والية تكساس قد انقسموا يف شأنها عىل مدار العرشين سنة املاضية.
يثري الجدال املصوغ عىل هذا النحو قضايا كان بعض ّ
ٍ
لكنّ تركيبة سكان سان أنطونيو الحالية التي تبلغ فيها نسبة الهسبان االسمية  56يف املئة ،يعرتف كثري منهم أيضًا بمحتد أمرييك أصيل،
أوصلت "معركة األالمو الثانية" إىل الشارع باملعنى الحريف للكلمة .وباتت املظاهرات واالستعراضات وافتتاحيات الصحف واملطالبات بشتى
األوامر البلدية أو القضائية ،بما فيها األمر الذي يغلق اآلن الشوارع املؤدية إىل األالمو ،تتخلل الجدال بني األطراف التي يتزايد غضبها.

لتهم سوى
يف السياق الحامي لهذا الجدال ،يسائل املدافعون من كال الجانبني األقوال الوقائعية ،تلك األقوال التي لم تكن دقتها ّ
ُ
ساءل أو ُت َع َّظم لدى ِّ
كل معسكر.
قلة قليلة منذ نصف قرن مىض" .وقائع" ،قد تكون تافهة أو ذات شأن إذا ما أخذت بمعزل عن السياقُ ،ت َ

قصة الخط عىل األرض .تقول هذه
املؤرخون يف صحة بعض األحداث وثُبوتها يف رسديات األالمو ،ويف مقدمتها ّ
لطاملا شكك ّ

أن الخيار املتاح أمام شاغيل األالمو الـ  189هو بني الهرب واملوت املحقَّق بأيدي املكسيكيني ،رسم القائد وليم
القصة إ ّنه حني اتضح ّ
ّ
باريت ترافيس ًّ
أن الجميع قد عربوه ،ما خال ذلك
يعبوه .واملفرتض ّ
خطا عىل األرض وطلب من جميع الراغبني يف القتال حتى املوت أن ُ

الرجل الذي نجا ليحيك القصة .ولطاملا اتفق مؤرخو تكساس ،ال سيما مؤ ّلفو الكتب املدرسية والتاريخ الشعبي املقيمون يف تكساس،

يهم يف الحقيقة ما إذا كانت صحيحة أم ال"( .((1ومثل هذه التعليقات
أن هذا الرسد
ً
عىل ّ
تحديدا ليس سوى "قصة جيدة" ،وأ ّنه "ال ّ

ً
عالنية
بأن الوقائع هي الوقائع وال يشء سوى الوقائع .ولكن يف سياق ُيشَ َّكك فيه
أناس يؤمنون ّ
كان يطلقها قبل املوجة البنائية الحالية ٌ
يف شجاعة الرجال الذين بقوا يف األالمو ،غدا الخط عىل األرض فجأ ًة من بني "الوقائع" الكثرية التي تخضع اآلن الختبار الصدقية.

ُ
تحديدا؟ أال يزال الرفات هناك؟ هل تنتهك الزيارات السياحية
قائمة مثل هذه "الوقائع" ال نهاية لها( .((1أين كانت املقربة
ً

يوما للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ما ا ُّتفق عليه
لألالمو حقوق املوىت الدينية ،وهل يجب أن تتدخل والية تكساس؟ هل دفعت الوالية ً
القيمون عليها مغتصبني ملَ ْع َل ٍم تاريخي؟ هل َد َف َن جيمس ّبوي ،أحد القادة
من ثمن كنيسة األالمو ،وإن لم تكن قد فعلت ،أال يكون ّ
األمريكيني البيض ،كن ًزا مرسو ًقا يف ذلك املوقع؟ إن كان قد فعل ،فهل هذا هو السبب الحقيقي وراء اختيار من كانوا هناك القتال ،أم

أن ّبوي ،بالعكس ،حاول التفاوض يك ينقذ حياته وكنزه؟ باختصار ،كم كان الجشع ،وليس الوطنية ،أساس معركة األالمو؟ هل اعتقد
ّ
ً
أي مدى يمكن أن نؤمن بشجاعتهم؟ هل مات ديفي كروكيت
املحارصون خطأ ّ
أن الدعم كان يف طريقه؟ وإذا كان األمر كذلك ،فإىل ّ
يف أثناء املعركة أم بعد املعركة؟ هل حاول االستسالم؟ هل كان يرتدي قلنسوة من فرو الراكون حقًّا؟

14 Ralph W. Steen, Texas: A Story of Progress (Austin: Steck, 1942), p. 182; Adrian N. Anderson & Ralph Wooster, Texas and Texans (Austin:
Steck-Vaughn, 1978), pp. 158-171.

 15تستند قائمة "الوقائع" ،التي هي محل نزاع جزيئ وكذلك فهمي للجدال حول األالمو ،إىل مصادر شفوية ومكتوبة .وقد أجرت الباحثة املساعدة ريبيكا بينيت مقابالت
هاتفية مع جيل لوفنغ بارنيز من بنات جمهورية تكساس وغاري ج( .غايب) غابريهارت من املجلس الق ََبيل .وأنا أشكرهما كليهما ،كما أشكر كارلوس غويرا ،عىل تعاونهم .أما
املصادر املكتوبة فتشتمل عىل مقاالت يف صحف محلية (ال سيما  San Antonio Express Newsالتي تنرش عمود غويرا) ،انظر:

Carlos Guerra, “Is Booty Hidden Near the Alamo?” San Antonio Light, August 22, 1992; Carlos Guerra, “You'd Think All Alamo Saviors Look
Alike,” San Antonio Express News, February 14, 1994; Robert Rivard, “The Growing Debate Over the Shrine of Texas Liberty,” San Antonio
Express News, March 27, 1994.

أيضا عىل مجالت أكاديمية وكتب ،انظر:
وهي تشتمل ً

Edward Tabor Linenthal, “A Reservoir of Spiritual Power: Patriotic Faith at the Alamo in the Twentieth Century,” Southwestern Historical
”Quarterly, vol. 91, no. 4 (1988), pp. 509-531; Stephen L. Hardin, “The Félix Nunez Account and the Siege of the Alamo: A Critical Appraisal,
Southwestern Historical Quarterly, vol. 9, no. 1 (1990), pp. 65-84 Jeff Fong, Duel of Eagles: The Mexican and the U.S. Fight for the Alamo
(New York: William Morrow, 1990).
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قد يبدو السؤال األخري عىل أ ّنه األشد تفاهة يف قائمة غريبة؛ لك ّنه يبدو ّ
أن مزار
أقل تفاهة وال غرابة فيه عىل اإلطالق حني نلحظ ّ

سنويا .وإذا ما َع َلت األصوات املحلية اآلن بما يكفي
األالمو هو املعلم السياحي الرئيس يف تكساس ،وأنه يجتذب نحو ثالثة ماليني زائر ً

القيمني
للتشكيك يف براءة "غرينغو" صغري يرتدي قلنسوة ديفيّ ،
فإن ّأمي وأيب قد يفكران مرتني قبل رشاء واحدة ،وقد تعرتي الرعشة ّ

مهما فجأة ما كان عليه ديفي الفعيل.
عىل التاريخ ،خو ًفا من املايض الذي رسعان ما يلحق بالحارض .ويف سياق مثل هذا الجدال ،يغدو ًّ
غالبا ما يثريها الجدال ،تشعر الجماعات
الدرس املستفاد من الجدال واضح .يف مرحلة من املراحل ،وألسباب تاريخية هي ذاتهاً ،

مهما بالنسبة إليهم ما إذا كانت هذه األحداث حقيقية أم زائفة،
بالحاجة إىل طرح اختبار الصدقية عىل أحداث ورسديات معينة؛ إذ يغدو ًّ
ً
تخييل.
ما إذا كانت هذه القصص واقعة أم

مهما بالنسبة إلينا .ولكن ما هو املدى الذي يمكن أن تبلغه
مهما بالنسبة إليهم ال يعني بالرضورة أن يكون ًّ
أن يكون ذلك ًّ

يهمنا حقًّا ما إذا كان قادة
يهمنا حقًّا ما إذا كان الرسد السائد عن الهولوكوست أو املحرقة اليهودية
ً
صحيحا أم زائفًا؟ أال ّ
انعزاليتنا؟ أال ّ
أملانيا النازية قد خططوا بالفعل ملوت ستة ماليني يهودي وأرشفوا عليه؟

ّ
عموما عىل
أيضا أ ّنه غري صحيح .وهم يتفقون
أن رسد املحرقة أمر مهم ،لكنهم يؤكدون ً
يؤكد أعضاء "معهد املراجعة التاريخية" ّ
ً

أن املحرقة اليهودية كانت مأساة .ومع ذلك ،يدعو معظمهم إىل
يقر بعضهم ّ
ّ
أن اليهود كانوا ضحية خالل الحرب العاملية الثانية ،بل ّ
قدم ،ستة ماليني يهودي قتلوا عىل يد النازيني ،والتخطيط النازي املنهجي
وضع األمور يف نصابها يف ثالث قضايا رئيسة :العدد الذي ُي َّ

إلبادة اليهود ،ووجود "غرف الغاز" املخصصة لعمليات القتل الجماعي( .((1وما يزعمه املراجعون هو أ ّنه ما من دليل دامغ يدعم ًّأيا من

هذه "الوقائع" األساسية يف رسدية الهولوكوست السائدة التي ال تعمل إال عىل تعضيد ش ّتى السياسات التي تعتمدها الدولة يف الواليات
املتحدة وأوروبا وإرسائيل.

املؤرخ بيري فيدال ناكيه الذي توفيت والدته يف أوشفيتز،
دحض عدد من الك ّتاب أطروحات املراجعني حول الهولوكوست .وعمد ّ

إىل استخدام تفنيداته املتكررة ألطروحات املراجعة يف طرح أسئلة قوية حول العالقة بني البحث واملسؤولية السياسية .ويوثّق جان

ويتفحص أحدث كتاب لديبورا
مراجعا من قبل هو نفسه.
علما أ ّنه كان
بيري بريساك أفضل من ّ
ّ
ً
مؤرخ آخر آالت املوت األملانيةً ،
أي ّ
ليبستات حول هذا املوضوع دوافع املراجعني السياسية يف ٍ
نقد أيديولوجي للمراجعة .وير ّد املراجعون عىل هذا النوع األخري من النقد بأ ّنهم
مؤرخون ،فما الذي يجعل لدوافعهم أهمية إذا ما كانوا ي ّتبعون "أساليب النقد التاريخي املعتادة"؟ ال يمكننا أن ننبذ النظرية القائلة
ّ
ألن كوبرنيكوس كان يكره الكنيسة الكاثوليكية فحسب(.((1
بمركزية الشمس ّ

16 Arthur A. Butz, “The International 'Holocaust' Controversy,” The Journal of Historical Review, vol. 1, no. 1 (1980), pp. 5-20; Robert
Faurisson, “The Problem of the Gas Chambers,” Journal of Historical Review, vol. 1, no. 2 (1980).
17 Pierre Vidal-Naquet, Les Assassins de la mémoire: 'Un Eichmann de papier' et Autres essais sur le révisionnisme (Paris: Fa Découverte,
1987); Jean-Claude Pressac, Les Crématoires d'Auschwitz: La machinerie de meurtre de masse (Paris: CNRS, 1993); Deborah E. Fipstadt,
Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory (New York: The Free Press, 1993); Faurisson; Mark Weber, “A Prominent
Historian Wrestles with a Rising Revisionism,” Journal of Historical Review, vol. 11, no. 3 (1991), pp. 353-359.

أي جدال تاريخي آخر
ّ
دروسا يف اإلسرتاتيجيات التاريخية .يواجه كتاب بريساك مبارش ًة تحدي املراجعة الداعي إىل التعامل مع الهولوكوست مثل ّ
تقدم الفروق بني هذه التفنيدات ً
جدا عىل الطراز القديم .ما يقارب ثالثمئة هامش للمراجع األرشيفية ،صور وافرة ،مخططات ،جداول توثّق آلة القتل الجماعي
والتعامل مع الوقائع وال يشء إال الوقائع .فهو "أكاديمي" ً
ألن مثل هذا الجدال يرشعن املراجعة؛ لكنها تجادل املراجعني يف دوافعهم السياسية،
ثمة جدال حول "الوقائع"ّ ،
التي أقامها النازيون .وتتخذ ليبستات موقفًا مفاده أ ّنه ينبغي َّأل يكون ّ
األمر الذي ال يبدو يل ّ
ً
أن الجداالت حول "الوقائع" واأليديولوجيا تتبادل
أقل
رشعنة ويتطلب إملاعات كثرية إىل الخالفات اإلمربيقية .ويرفض فيدال ناكيه بوعي األطروحة التي مفادها ّ
أيضا .فما من مراجعة لو لم يكن هناك
اإلقصاء .وعىل الرغم من تج ّنبه اإلساءات اللفظية ،فهو يواصل التعبري عن استيائه األخالقي؛ ال من رسد املراجعة فحسب ،بل من الهولوكوست ً
ً
منهجيا
مجال يك ينتقد املراجعة
هولوكوست .وهذه اإلسرتاتيجية تفسح له
أيضا فخّ
وسياسيا ،ويك يختار الجدال ر ًّدا عىل التحدي اإلمربيقي يف شأن "الوقائع" .ويتج ّنب فيدال ناكيه ً
ً
ً
تفس صربا وشاتيال.
أن
أوشفيتز
يسع
ال
استخدامها:
وإساءة
الهولوكوست
رسدية
استخدام
وتربر
ا
انتقام
بوصفه
التاريخ
إىل
نظرة
إىل
بيرس
تفيض
االستثنائية اليهودية التي يمكن أن
ً
ّ
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وة يف الحكاية
الق ّ

ً
حالة مثالية الختبار حدود البنائية التاريخية( .((1فالرهانات السياسية
تمسك املراجعني املزعوم باإلجراءات اإلمربيقية
يوفّر ّ
وعلو
واألخالقية الفورية التي تنطوي عليها رسديات الهولوكوست بالنسبة إىل عدد من األوساط يف أرجاء الدنيا ،وقوة هذه األوساط
ّ
ألن املوقف البنايئ املنطقي الوحيد يف جدال
سياسيا
صوتها يف الواليات املتحدة ويف أوروبا ،ترتك البنائيني عراة
ونظريا عىل السواء؛ ّ
ً
ً

يهم يف الحقيقة إن كانت هنالك غرف للغاز أم ال ،أو
أن ثمة
الهولوكوست هو إنكار ّ
ً
موضوعا للنقاش .وعىل البنائيني أن يزعموا أ ّنه ال ّ

يئ هايدن وايت كان قد
إن كان عدد القتىل مليو ًنا
إن البنا ّ
ً
واحدا أم ستة ماليني ،أو إن كان قد خُ ِّط َط لإلبادة الجماعية أم ال .والحالَّ ،
(((1
اقرتب
لكن وايت
خطرا من اإليحاء ّ
بأن األهمية الرئيسة لرسدية الهولوكوست السائدة هي أ ّنها ترشعن سياسات دولة إرسائيل ّ .
ً
اقرتابا ً

ً
أشد
عدل الحقًا موقفه البنيوي املتطرف واعتنق
تواضعا بكثري(.((2
نسبية ّ
ّ
ً

تهم يف الحقيقة ،فهل يكون
لكن إىل ّ
أي مدى يمكننا أن نختزل ما حدث إىل ما قيل إ ّنه حدث؟ إن كانت الستة ماليني ال ّ

"خارجا هناك" ،وحني ال يكون ثمة
تماما عن املرجع
أن بعضنا يرىض بثالثمئة ألف؟ وحني يكون املعنى
املليونان كافيني ،أم ّ
ً
منقطعا ً
ً

غَ َرض معر ّ
ثمة ما نثبته أو ندحضه ،ما عساه يكون هدف القصة؟ جواب وايت واضح :إقامة سلطة أخالقية .ولكن ملاذا
يف ،وال يكون ّ

نزعج أنفسنا بالهولوكوست أو عبودية املَزا ِرع أو بول بوت أو الثورة الفرنسية ،ما دامت لدينا "ذات الرداء األحمر"؟

تتم ّثل معضلة البنائية يف أ ّنها يف حني ّ
إنتاجا ،ال
تمكنها اإلشارة إىل مئات الحكايات التي توضح ادعاءها العام ّ
أن الرسديات ُتن َتج ً

ً
ً
رواية
وإما أن تكون األسباب التي
أي رسدواحد؛ ذلك أننا ّإما أن نتشارك
تقدم
يمكن أن ّ
كاملة عن إنتاج ّ
جميعا قصص الرشعنة ذاتهاّ ،
ً

ً
ضمنيا
إن رس ًدا محد ًدا يرشعن سياسات محددة يعني أن نشري
تجعل حكاية بعينها مهمة لجمهرة بعينها
تاريخية هي ذاتها .فأن نقول ّ
ً
إىل رواية "حقيقية" لهذه السياسات عرب الزمن ،رواية يمكن أن تتخذ هي ذاتها شكل ٍ
رسد آخر .لكن االعرتاف بإمكانية هذه الرواية
وبأن الحدود بني ما حدث وما قيل إ ّنه حدث تبقى
بأن للسريورة التاريخية بعض االستقاللية إزاء الرسدّ ،
الثانية يعني ،بدوره ،االعرتاف ّ
ً
ملتبسة وطارئة.
رضورية ،مهما تكن

أن الفارق هو يف حجم الرسديات
يميز .األحرى ّ
ليس األمر ّ
يميز بني التخييل والتاريخ وبعضها اآلخر ال ّ
أن بعض املجتمعات ّ

التي يجب أن ُتخضعها جماعات بعينها الختبارات الصدقية التاريخية الخاصة بها بسبب الرهانات التي تنطوي عليها هذه الرسديات.

ثالثًا :تاريخية أحادية املوقع
أن مثل هذه الرهانات تنبع بصورة طبيعية من أهمية الحدث األصيل .والفكرة الواسعة االنتشار عن التاريخ بوصفه
نخطئ إذ نعتقد ّ

جيدا :التاريخ بالنسبة إىل الجماعة كالتذكر بالنسبة إىل الفرد،
ذكريات تجارب املايض املهمة هي فكرة مضللة .والنموذج ذاته معروف ً

منوعاته
استعادةٌ واعية إىل هذا
ّ
الحد أو ذاك لخربات املايض املخزونة يف الذاكرة .وهذا ما يمكن أن ندعوه ،باختصار ،وبرصف النظر عن ّ

الكثرية ،نموذج املخزن الخاص بالتاريخ  -الذاكرة.

املشكلة األوىل بني مشكالت نموذج املخزن هي ِق َدمه ،أو ِق َدم العلم الذي يستند إليه .فهو يفرتض نظر ًة إىل املعرفة ترى أ ّنها

استعادة أو ّ
تذكر ،وهي نظرة تعود إىل أفالطون ،وينازعها اآلن الفالسفة وعلماء املعرفة .وعالوة عىل ذلك ،شكك باحثون من مختلف
18

ً
أشد أكاديمية ،سوف أعود إليه.
عاما األخرية شهدت
تحول يف اتجاه موقف ّ
ثمة تنوع واسع يف وجهات النظر التي ّ
عب عنها املراجعون ،لكن الخمسة عرش ً
كما الحظناّ ،
White, The Content of Form.

19

20 Hayden White, “Historical Emplotment and the Problem of Truth,” in: S. Friendlander (ed.), Probing the Limits of Representation
(Berkeley: University of California Press, 1992), pp. 37-53.
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ّ
األقل ،فيما تستند إليه من رؤية إىل الذاكرة الفردية .فالذكريات ،بحسب تلك الرؤية،
املشارب ،منذ نهاية القرن التاسع عرش عىل

لكن البحث الحديث يشكك يف جميع هذه
تمثيالت منفصلة مخزونة يف خزانة ،ومحتوياتها دقيقة
عموما ويف املتناول عند الطلبّ .
ً

ّ
لكن ق ّلة م ّنا فحسب هي التي
االفرتاضات.
دوما عملية استحضار لتمثيالت ما حدث ،حتى ربط الحذاء يحمل ذكرىّ ،
فالتذكر ليس ً

تنكب عىل استدعاء رصيح للصور ك ّلما ربطنا أحذيتنا .وسواء كان التمييز بني الذكرى الضمنية والرصيحة ينطوي عىل أنظمة مختلفة
ّ

تغي الذكريات
سببا
إضافيا من أسباب ّ
ً
للذاكرة أم ال ،فقد تكون حقيقة الرتابط الذي ال ينفصم بني مثل هذه األنظمة يف املمارسة ً

أن محتويات خزانتنا ليست بالثابتة وال يف املتناول عند الطلب(.((2
ثمة أد ّلة عىل ّ
الرصيحة .وعىل ّ
أي حالّ ،

تاريخا .خذوا ً
فإن مثل هذه املحتويات ،حتى لو كانت كاملة ،لن ّ
مثل مناجا ًة للنفس تصف بالتسلسل
تشكل
ً
عالوة عىل ذلكّ ،

إن أحداثًا مهمة يف مسار الحياة ربما
خاليا من املعنى حتى بالنسبة إىل السارد .بل ّ
جميع ذكريات فرد من األفراد ،ال بد أنها ستبدو نشا ًزا ً

لم تكن معروفة للفرد وقت حدوثها وال يمكن الكالم عليها بوصفها تجارب ُم َ
تذ َّكرة .وقد ّ
يتكشف فحسب ،وليس الحدث
يتذكر الفرد ما
ّ

أتذكر ما شعرت به هناك .قد ّ
أتذكر أنني ذهبت إىل اليابان من دون أن ّ
ذاته .قد ّ
والدي أخذاين إىل اليابان حني
إن
أتذكر أنه قيل يل ّ
ّ
التكشف وحده هو الذي ينتمي إىل تاريخ حيايت؟ هل يمكننا أن نستبعد بثقة من تاريخ املرء جميع
كان عمري ستة أشهر .ولكن ،هل
ّ
األحداث التي لم ُت َعش أو لم تتكشف بعد ،بما يف ذلكً ،
حاسما ننظر منه إىل
منظورا
مثل ،تب ّني هذا املرء حني والدته؟ فقد يوفّر التب ّني
ً
ً
التكشف ذاته يف ّ
تذكر السارد املستقبيل لألحداث التي وقعت من قبل.
تكشفه .وقد يؤثّر
ّ
فعليا قبل ّ
حوادث وقعت ً

فرديا ،حتى بهذا املعنى األبسط ،كيف يمكن للمايض الذي تستعيده أن يكون ثاب ًتا؟ ليس
حني ُتبنى الذكريات بوصفها
ً
تاريخا ً

لدى نموذج املخزن إجابة عن هذه املشكلة .وتفرتض طبعتاه ،الشعبية والعلمية عىل السواء ،الوجود املستقل ٍ
ملاض ثابت وتطرحان

ً
الذاكرة عىل أنها استعادة لذلك املحتوى .لكن املايض ال يوجد
ألن هنالك حارضًا،
إن املايض ليس
ماضيا إال ّ
مستقل عن الحارض .بل ّ
ً

لكن ما من يشء هو هناك أو هنا ً
فإن
أصل .وبهذا املعنىّ ،
تماما أنني ال أستطيع أن أشري إىل يشء هناك إال ألنني هناّ .
عىل نحو يشبه ً

نحدد املايض عىل أ ّنه ٍ
ماض .ولو تركنا
املايض ليس له محتوى .املايض أو
املاضوية بصورة ّ
أدق ،هو موقف .ولذلك ،ال يمكن الب ّتة أن ّ
ّ
معرفة مشتقّة ،قد ال تكون لها الطبيعة ذاتها التي ّ
ً
لتذك ٍر ما يشعر
مر ًة إىل اليابان ،مهما تكن
جانبا اآلن حقيقة ّ
أن معرفتي أنني ذهبت ّ
ً

نوعي املعلومات يوجدان عىل أ ّنهما ٍ
ماض قبل استعاديت لهما .ولكن كيف
فإن النموذج يفرتض ّ
به املرء حني يكون يف اليابانّ ،
أن َ
أسرتجعهما عىل أ ّنهما ٍ
املاضوية أو ذكرى عنه؟
يكون
ّ
ماض من دون معرفة مسبقة بما ّ

إن هذا املايض هو ٍ
جمعي .والحال ،إ ّنه
ماض
تتضاعف املشكالت املتع ّلقة بتحديد ما ينتمي إىل املايض عرشة أضعاف حني ُيقال ّ
ّ

حني يجري تحويل معادلة التاريخ  -الذاكرة إىل جماعة ،تضيف الفردانية املنهجية وزنها إىل الصعوبات املتأصلة يف نموذج املخزن .فقد
أن تاريخ حياة فرد من األفراد يبدأ بالوالدة .لكن متى تبدأ حياة جماعة من الجماعات؟ ما النقطة التي نعتربها
نفرتض بقصد الوصف ّ
بداية املايض يك نسرتجعها؟ كيف نقرر ،وكيف تقرر الجماعة ،األحداث التي يجب أن ُت ْد َن وتلك التي يجب أن ُتق َْص؟ ال يفرتض

”21 H. Ebbinghaus, Memory: A Contribution to Experimental Psychology (New York: Dover, 1964 [1885]); A.J. Cascardi, “Remembering,
Review of Metaphysics, vol. 38, no. 2 (1984), pp. 275-302; Henry L. Roediger, “Implicit Memory: Retention Without Remembering,” American
Psychologist, vol. 45, no. 9 (1990), pp. 1043-1056; Robin Green & David Shanks, “On the Existence of Independent Explicit and Implicit
Learning Systems: An Examination of Some Evidence,” Memory and Cognition, vol. 21, no. 3 (1993), pp. 304-317; D. Broadbent, Peter
FitzGerald & Margaret Broadbent, “Implicit and Explicit Knowledge in the Control of Complex Systems,” British Journal of Psychology, vol.
77, no. 1 (1986), pp. 33-50; Daniel L. Schackter, “Understanding Memory: A Cognitive Neuroscience Approach,” American Psychologist, vol.
47, no. 4 (1992), pp. 559-569; Elizabeth Loftus, “The Reality of Repressed Memories,” American Psychologist, vol. 48, no. 5 (1993), pp. 518-537.
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ّ
نموذج املخزن املايض الذي يجب ّ
أن
تذكره فحسب بل الذات الجمعية التي تقوم
بالتذكر ً
أيضا .ومشكلة هذا االفرتاض املزدوج هي ّ
مكون للجماعة هو ذاته.
املايض املبني
ٌ

هل ّ
يتذكر األوروبيون واألمريكيون البيض اكتشاف العالم الجديد؟ لم تكن أوروبا كما نعرفها اآلن ،وال البياض كما نعيشه اآلن،

نسميه اآلن "الغرب" ،وما كان ليمكن من دونه
موجو َدين عىل هذا النحو يف عام  .1492وكالهما ِّ
مكو ٌن لهذا الكيان االستعادي الذي ّ

بأن لوحات مركباتهم تحمل العبارة I remember
التفكري يف "االكتشاف" يف شكله الحايل .هل يمكن ملواطني كيبيك الذين يفخرون ّ

(أتذكر) أن يستعيدوا حقًّا ذكريات الدولة االستعمارية الفرنسية؟ هل يستطيع املقدونيونًّ ،أيا كانوا ،أن ّ
ّ
يتذكروا رصاعات الهيلينية

أي مكان أن ّ
يتذكر تحوالت الرصب الجماعية األوىل إىل املسيحية؟ يف مثل هذه الحاالت،
ألي أحد يف ّ
الجامعة ووعودها؟ هل يمكن ّ

كما يف كثري غريها ،لم تكن الذوات الجمعية التي ُيفرتض أ ّنها تتذكر موجودة بوصفها كذلك يف وقت األحداث التي تزعم أ ّنها تتذكرها.
جنبا إىل جنب مع خلق املايض املتواصل .وبهذا ،فهي ال تعقب مثل هذا املايض؛ إ ّنها معارصته.
بل ّ
إن ّ
تكونها بوصفها ذوا ًتا يسري ً

بأي حال من األحوال أن نفرتض وجود عالقة بسيطة بني
حتى حني تكون االستمراريات التاريخية غري قابلة للشك ،ال يمكن ّ

وتقدم الدراسة املقارنة للعبودية يف األمريكيتني ً
مثال
حجم األحداث عند حدوثها وأهميتها بالنسبة إىل األجيال التي ترثها عرب التاريخّ .

أي يشء موروث عن املايض.
الف ًتا عىل ّ
أن ما نسميه يف العادة "إرث املايض" قد ال يكون فيه ّ

أن ما للعبودية يف الواليات املتحدة من أهمية تاريخية إ ّنما ينبع من أهوال املايض .وهذا املايض ال يني
للوهلة األوىل ،يبدو
واضحا ّ
ً
أن
ُيطرح عىل أ ّنه نقطة انطالق ّ
رض ٍة مستمرة وتفسري رضوري ألوجه التفاوت الحالية التي يعانيها السود .وأنا آخر من يمكن أن ينكر ّ
لكن تجربة األمريكيني األفارقة خارج الواليات املتحدة
عبودية املزارع كانت تجربة ّ
ندوبا عميقة يف جميع أنحاء األمريكيتنيّ .
راضة تركت ً
ال يكفي فيها هذا الربط املبارش بني رضوض املايض واألهمية التاريخية.

نسبيا من األفارقة املستعبدين سواء قبل استقاللها أم بعده.
القارة ،سوى عدد صغري
لم تستورد الواليات املتحدةً ،
قياسا ببقية ّ
ً

فخالل أربعة قرون ،أوصلت تجارة الرقيق إىل "العالم الجديد" ما ال ّ
يقل عن عرشة ماليني من العبيد .عمل األفارقة املستعبدون
مدة ،نصيب
يف الكاريبي وماتوا فيه قبل قرن من مستوطنة جيمستاون يف والية فرجينيا .وكان للربازيل ،حيث دامت العبودية أطول ّ
األسد من العبيد األفارقة ،ما يقارب أربعة ماليني .واستوردت منطقة الكاريبي من العبيد ما يزيد عىل ما استوردته الربازيل ،تو ّزعوا

مرتفعا يف ّ
كل منطقة من مناطق الكاريبي عىل حدة ،ال سيما جزر
إن هذا االسترياد كان
عىل مستعمرات القوى األوروبية املختلفة .بل ّ
ً

السكر .هكذا استوردت جزيرة املارتينيك الفرنسية الكاريبية ،وهي منطقة صغرية حجمها ّ
أقل من ربع حجم جزيرة لونغ آيالند ،ما يزيد
عىل ما استوردته جميع الواليات األمريكية من العبيد( .((2ومن ّ
املؤكد أ ّنه بحلول أوائل القرن التاسع عرش ،كان لدى الواليات املتحدة

من العبيد الكريول ما يزيد عىل ما لدى أي بلد أمرييك آخر ،لكن هذا العدد كان بسبب الزيادة الطبيعية .ومع ذلك ،ال يمكننا أن نقول،
إن حجم العبودية يف الواليات املتحدة األمريكية يفوق مثيله يف الربازيل أو الكاريبي ،سواء من حيث مدته أو من
بأي حال من األحوالّ ،
حيث عدد األفراد املعنيني.

ثانيا ،كانت أهمية العبودية يف الحياة اليومية للمجتمعني الربازييل والكاريبي مماثلة ،عىل األقل ،ألهميتها يف مجتمع الواليات
ً

املتحدة األمريكية .فجزر السكر الربيطانية والفرنسية عىل وجه الخصوص ،من بربادوس وجامايكا القرن السابع عرش إىل سان دومينغو
22

أرقام الواليات املتحدة ال تتضمن مستعمرة لويزيانا .بخصوص ما يقف وراء هذه التقديرات من رسد ومصادر ،انظر:

Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade: A Census (Madison: University of Wisconsin Press, 1969).

بعض التحديث الجزيئ ألرقام هذا املصدر املتعلقة بتصدير العبيد من أفريقيا ال يقلل من قيمة الصورة العامة التي يقدمها عن استريادهم إىل أرجاء األمريكيتني.
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ومارتينيك القرن الثامن عرش ،لم تكن مجتمعات لديها عبيد فحسب ،بل كانت مجتمعات عبودية .فالعبودية هي التي حددت تنظيمها
أحرارا أم ال ،كانوا يعيشون هناك بسبب
االقتصادي واالجتماعي والثقايف؛ كانت العبودية سبب وجودها .ومن عاشوا هناك ،سواء كانوا
ً
جميعا يك تبدو مثل والية أالباما يف ذروة شغلها بالقطن.
وجود العبيدّ .أما املكافئ الشمايل فيحتاج إىل الواليات املتحدة القارية
ً

أن املعاناة البرشية يمكن قياسها يك ّ
نؤكد أن ظروف العبيد املادية لم تكن خارج الواليات املتحدة
ثال ًثا ،ال حاجة بنا إىل أن نفرتض ّ

أن السادة يف الواليات املتحدة لم يكونوا أكرث إنسانية من نظرائهم
أفضل منها داخلها .فعىل الرغم من املزاعم األبوية ،نحن نعلم ّ
وثقافيا عىل السواء ،وثيقة الصلة بمقتضيات اإلنتاج،
ماديا
الربازيليني أو الكاريبيني .لكننا نعلم ً
أيضا ّ
أن الرضيبة البرشية للعبوديةً ،
ً

وعموما ،فرضت ظروف العمل التي عاشها عبيد الكاريبي والربازيل متوسط عمر أخفض ،ومعدالت وفيات أعىل،
ال سيما نظام العمل.
ً
ً
ً
سادية.
مقارنة بنظرائهم يف الواليات املتحدة( .((2من وجهة النظر تلك ،كان قصب السكر أكرث معذيب العبيد
ومعدالت والدة أدىن بكثري

بأي حال من األحوال
تجريبيا
زعما
متواضعا ،مفاده أنه ال يمكن ّ
ً
باختصار ،ثمة مجموعة من األدلة كبرية بما يكفي ألن تدعم ً
ً

إن تأثري العبودية بوصفها ما حدث بالفعل كان أقوى يف الواليات املتحدة منه يف الربازيل والكاريبي .والسؤال إ ًذا ،ما الذي
أن نقول ّ

تاريخيا أطغى يف الواليات املتحدة اليوم منها
اجتماعيا
تفسريا
رضة وأهميتها التحليلية بوصفها
يجعل األهمية الرمزية للعبودية بوصفها ّ
ً
ً
ً
يف الربازيل أو الكاريبي؟

ّ
مزيدا من البيض ينحون
أن ً
حرب أهلية يبدو ّ
جزءا من الجواب يكمن يف الطريقة التي انتهت بها عبودية الواليات املتحدةٌ :
لعل ً

محل خالفّ .
ّ
جزءا من الجواب
فيها بالالئمة عىل العبيد ،وليس عىل أبراهام لينكولن الذي تبقى دوافعه الخاصة يف ذلك املرشوع
ولعل ً
حد ذاته ليس قضية من قضايا "املايض" .واستمرار العنرصية يف الواليات املتحدة ليس إرثًا من
ذرية العبيد ،لكن هذا يف ّ
يكمن يف مصري ّ

أن أسالفهم كانوا منخرطني يف أعمال السخرة ،يف هذا
رجح ّ
العبودية بل ظاهرة حديثة جددتها أجيال من املهاجرين البيض الذين ُي َّ
الرب األورويب.
الوقت أو ذاك ،يف ّ

يصدق جميع السود الذين عاشوا العبودية أ ّنها إرث سوف يحملون عبئه هم وأوالدهم إىل األبد( .((2وبعد نصف قرن من
يف الواقع ،لم ّ

أيضا ،وإن اختلفت األسباب .أنتج تأريخ الواليات املتحدة ،ألسباب
إعالن تحرير العبيد ،لم تكن العبودية
املؤرخني البيض ً
ً
رئيسا بني ّ
موضوعا ً

كثريا عن أسباب نظريه الربازييل ،رضوب سكوته الخاصة حيال عبودية األمريكيني األفارقة .يف وقت باكر من هذا القرن العرشين،
ربما ال تختلف ً
كان ثمة سود وبيض يف أمريكا الشمالية تجادلوا حول ما للعبودية من أهمية رمزية وتحليلية بالنسبة إىل الحارض الذي كانوا يعيشونه( .((2وتشري

أن األهمية التاريخية ال تنبع مبارشة من األثر األصيل للحدث ،أو طريقة تدوينه ،أو حتى استمرار ذاك التدوين.
هذه الجداالت إىل ّ

23 Robert William Fogel & Stanley L. Engerman, Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (Boston: Little, Brown,
1974); B.W. Higman, Slave Populations of the British Caribbean, 1807-1834 (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1984); Ira Berlin
& Philip D. Morgan (eds.), Cultivation and Culture: Labor and the Shaping of Life in the Americas (Charlottesville, VA: The University Press
of Virginia, 1993); Robert William Fogel, Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery (New York: W.W. Norton, 1989).
;)24 W.E.B. Du Bois, Some Efforts of American Negroes for Their Own Social Betterment (Atlanta: The Atlanta University Press, 1898
W.E.B. Du Bois, Black Reconstruction in America: An Essay Toward a History of the Part Which Black Folk Played in the Attempt to
Reconstruct Democracy in America, 1860-1880 (New York: Russell and Russell, 1962); Eric Foner, Reconstruction: America's Unfinished
Revolution, 1863-1877 (New York: Harper & Row, 1988).

25

انظر ً
مثل:

Du Bois, Black Reconstruction; Edward Franklin Frazier, Black Bourgeoisie (Glencoe: Free Press, 1957); Melville J. Herskovits, The Myth of
the Negro Past (Boston: Beacon Press, 1990 [1941]); Gunnar Myrdal, An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy
(New York and Fondon: Harper & Brothers, 1944).
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مؤرخني محرتفني فحسب،
ال تشتمل الجداالت حول األالمو أو الهولوكوست أو أهمية العبودية يف الواليات املتحدة األمريكية عىل ّ

بل عىل قادة إثنيني ودينيني ،وأصحاب مناصب سياسية ،وصحافيني ،ومنظمات شتى داخل املجتمع املدين ،إضافة إىل مواطنني
أن لنظريات التاريخ نظرة محدودة
مستقلني ،ليسوا
جميعا من الناشطني .وهذا التنوع يف الساردين هو واحد من مؤرشات كثرية تدل عىل ّ
ً

نوعا ما إىل حقل اإلنتاج التاريخي ،إذ ّ
تحط عىل نحو جسيم من حجم املواقع املتداخلة حيث ُين َتج التاريخ ،كما من أهمية تلك املواقع
ً

وتعقيدها ،ال سيما خارج األكاديميا(.((2

تتنوع قوة الجماعة ِ
الح َرفية التاريخية من مجتمع إىل آخر .وحتى يف املجتمعات الشديدة التعقيد حيث يكون وزن هذه الجماعة
ّ

ِ
مهما ،ال ّ
أن ذلك اإلنتاج ال يتفاعل مع عمل األكاديميني اآلخرين
املؤرخني مت ًنا مغلقًا عىل اإلطالق .األحرى ّ
الحرفية ً
يشكل إنتاج ّ

أيضا مع التاريخ املهم املُن َتج خارج الجامعات .وبذلك ال يقترص تفعيل الوعي بمواضيع التاريخ عىل األكاديميني املعرتف
فحسب ،بل ً

أيضا نتع ّلم التاريخ من هواة مماثلني .والجامعات واملطابع
بهم .فنحن
جميعا مؤرخون هواة بدرجات مختلفة من وعي إنتاجنا ،ونحن ً
ً

ّ
املحل الوحيد إلنتاج الرسد التاريخي .ومبيعات الكتب تفوق حتى مبيعات قلنسوات الراكون يف متجر هدايا األالمو،
الجامعية ليست

فإن للتاريخ
تدر نصف دستة من العناوين التي كتبها مؤرخون هواة ما يزيد عىل  400000دوالر يف العام .وكما يرى مارك فريوّ ،
حيث ّ
مواقده الكثرية ،وليس األكاديميون أساتذة التاريخ الوحيدين عىل وجه البسيطة(.((2

يتع ّلم معظم األوروبيني واألمريكيني الشماليني دروس التاريخ األوىل من خالل وسائل اإلعالم غري الخاضعة للمعايري التي تضعها

مراجعات النظراء ،أو املطابع الجامعية ،أو لجان الدكتوراه .وقبل وقت طويل من قراءة املؤرخني الذين يضعون معايري اليوم لزمالئهم

وطالبهم ،يصل املواطنون العاديون إىل التاريخ من خالل االحتفاالت ،وزيارات املوقع واملتاحف ،واألفالم ،واألعياد الوطنية ،والكتب
املدرسية االبتدائية .وال شك يف أن اآلراء التي يتعلمونها هناك تخضع ،بدورها ،لدعم الباحثني املنخرطني يف البحث األسايس أو تعديلهم

اختصاصا ،ومع مسارعة املؤرخني املتزايدة إىل تعديل أهدافهم وتنقيح أدواتهم يف
أو تفنيدهم .ومع استمرار إحكام التاريخ بوصفه
ً
االستقصاء ،يزداد تأثري التاريخ األكاديمي ،ولو كان ذلك عىل نحو غري مبارش.

أن التاريخ الوطني والعاملي
لكن دعونا ال ننىس مدى هشاشة تلك الهيمنة الظاهرة ومحدوديتها وحداثة عهدها .دعونا ال ننىس ّ

وأمداه بنغمات دينية قوية .بدأ تاريخ العالم مع
أطاال ،يف اآلونة األخرية ،ويف كثري من أجزاء الواليات املتحدة ،رس ًدا عن العناية اإللهية ّ
(((2
ميزته العناية اإللهية .ولم تتخلص العلوم
أن تاريخه معروف ً
الخلق الذي ُيفرتض ّ
جيدا ،واستمر مع الق ََدر الواضح  ،كما يليق ببلد ّ

أن الوضعيني املنطقيني وخصومهم أطلقوا جدالهم املديد حول طبيعة املعرفة التاريخية وخاضوه من دون كثري انتباه إىل ممارسة املؤرخني
 26يالحظ بول ريكور ّ
بحق ّ
الفعلية ،انظر:

Paul Ricoeur, Time and Narrative, Kathleen Mclaughlin & David Pellauer (trans.), vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1984), p. 95.

ويكرث ريكور نفسه من استخدام أعمال املؤرخني األكاديميني من أوروبا والواليات املتحدة األمريكية .وينتفع ك ّتاب محدثون آخرون من األعمال التاريخية القديمة والحالية،
بدرجات ش ّتى من اإللحاح عىل مدارس أو بلدان بعينها ،وباستطرادات ش ّتى يف شأن العالقة بني تطور التاريخ وتطور أشكال املعرفة املؤسسية األخرى ،انظر:

De Certeau; François Furet, L'Atelier de l'histoire (Paris: Flammarion, 1982); Joyce Appleby, Fynn Hunt & Margaret Jacob, Telling the Truth
about History (New York: W.W. Norton, 1994).

تقرب النظرية من رصد املمارسة الفعلية ،لكن هل اإلنتاج التاريخي مقترص عىل ممارسة املؤرخني املختصني؟ يمكن القولً ،
أول ،ومن وجهة نظر ظاهراتية،
مثل هذه األعمال ّ
ً
خلفية لعيشهم السريورة االجتماعية ،انظر:
وعيا للتاريخ سابقًا عىل املوضوعات ويعمل
ا
جميع
البرشية
إن لدى الكائنات
ّ
ً
ً

David Carr, Time, Narrative, and History (Bloomington: Indiana University Press, 1986), p. 3.

ثانيا ،وهو األكرث أهمية بالنسبة إىل مقاصدنا هنا ،ال يقترص منتجو التاريخ الرسدي عىل املؤرخني املختصني ،انظر:
ً

Cohen; Ferro; Paul Thompson, The Myths We Live By (New York and Fondon: Routledge, 1990).
Ferro.

27

أن الواليات
توسع الواليات املتحدة يف القرن التاسع عرش؛ إذ ترى ّ
عبت عن الفلسفة التي كانت تدفع ّ
 28الق ََدر الواضح  :Manifest Destinyعبارة ُص َّكت يف عام ّ ،1845
توسع مجال سيطرتها وتنرش الديمقراطية والرأسمالية يف جميع أرجاء القارة األمريكية الشمالية (املرتجم).
املتحدة ُم َّ
إلهيا  -أن ّ
قد ٌر لها – ً
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ددعلاا

رياني  /يناثلا نوناكوناك

فإن التخصص األكاديمي لم
االجتماعية األمريكية بعد من اإليمان باالستثنائية األمريكية التي لم تفارق والدتها وتطورها( .((2وباملثلّ ،
ِ
حيا يف جيوب داخل النظام املدريس.
ُيسكت بعد تاريخ الخلق الذي ال يزال ًّ

أي قضية ،لكن كفاءته املحدودة لها آثارها الحسنة والسيئة عىل السواء.
قد ال تكون لهذا النظام املدريس الكلمة األخرية يف ّ

ومنذ أواسط خمسينيات القرن العرشين إىل أواخر ستينياته ،تع ّلم األمريكيون عن تاريخ أمريكا االستعمارية والغرب األمرييك من األفالم
قدمه جون واين عىل الشاشة .وكان ديفي
درسا يف التاريخ ّ
والتلفزيون أكرث مما تعلموه من الكتب العلمية .تذكروا األالمو؟ كان ذلك ً

والرواد
كروكيت شخصية تلفزيونية أصبحت شخصية تاريخية بارزة وليس العكس( .((3وقبل التزام هوليوود املديد بتاريخ رعاة البقر
ّ
فإن الكتب املصورة وليس الكتب املدرسية ،واألغاين الريفية وليس الجداول الزمنية ،هي التي مألت الفجوات التي خ ّلفها
وبعدهّ ،
الغربيون .وكما هو الحال اآلن ،فقد تع ّلم األطفال األمريكيون وعدد غري قليل من الصبيان يف غري مكان اتخاذ أجزاء من هذا التاريخ
مواضيع لتأديتهم أدوار رعاة البقر والهنود.

الحرفية عىل نحو مفهوم االنقسامات االجتماعية والسياسية يف املجتمع األمرييك .لكن الجماعة ِ
ِ
الح َرفية،
ً
أخريا ،تعكس الجماعة َ

نظرا إىل مزاعمها االختصاصية ،ال تستطيع التعبري عن آراء سياسية مثل هذه ،بخالف الناشطني وجماعات الضغط .هكذا باتت املفارقة
ً

يقدمها معظم املؤرخني
أ ّنه كلما ازدادت أهمية قضية من القضايا بالنسبة إىل قطاعات بعينها من املجتمع املدين ،زاد كبت التفسريات التي ّ

املختصني لوقائع تلك القضية .وبالنسبة إىل أغلبية األفراد املنخرطني يف الجداالت الدائرة حول ذكرى مرور خمسة قرون عىل اكتشاف

كولومبوس أمريكا ،أو املعرض املوسوم بـ  Last Factيف متحف سميثسونيان عن إينوال غاي وهريوشيما( ،((3أو حفر مقابر العبيد ،أو بناء

ً
مبتذل أو غري ذي صلة .ويف هذه الحاالت ،كما يف كثري غريها ،كان
كثريا ما بدا ما يقوله معظم املؤرخني
النصب التذكاري لحرب فيتنامً ،
تماما.
يهمهم التاريخ يبحثون عن التفسريات التاريخية عىل هامش األكاديميا إن لم يكن خارجها ً
أولئك الذين ّ

َ
أيضا خارج األكاديميا .وأبعد من االتفاق العريض  -وحديث
كثريا ما تتجاهل نظريات التاريخ
أن التاريخ ُين َتج ً
حقيقة ّ
مع ذلكً ،

ثمة كثري من االستكشاف امللموس للنشاطات التي تحدث يف غري مكان
نسبيا  -حول تموضع املؤرخ املتخصص أو انغماسه ،ليس ّ
العهد ً

كثريا يف موضوع الدراسة .ومن ّ
أن مثل هذا التأثري ال َي ْعنو للصيغ العامة بيرس .وهذا مأزق يعود باللوم والتوبيخ عىل
املؤكد ّ
لكنها تؤثّر ً

يقر معظم ّ
معظم ّ
بأن التاريخ يشمل السريورة االجتماعية والرسديات عن تلك
املنظرين .وقد
ُ
املنظرين يف البداية ّ
الحظت أ ّنه يف حني ّ
يهم.
عمليا
تميز
ً
واحدا من هذين الجانبني كما لو ّ
السريورةّ ،
أن اآلخر ال ّ
ً
فإن نظريات التاريخ ّ

مفصل اإلنتاج امللموس لرسديات بعينها.
نادرا ما
ّ
يتأت إمكان أحادية الجانب هذه من ّ
ّ
تتفحص عىل نحو َّ
أن نظريات التاريخ ً

فالرسديات ُتطرح يف بعض األحيان بوصفها إيضاحات أو ُتف ّ
فنادرا
نصوصاّ ،أما عملية إنتاجها
َك مغاليقها ،يف أحسن األحوال بوصفها
ً
ً
(((3
لكن الوزن النسبي
يقر معظم الباحثني بسهولة ّ
بأن اإلنتاج التاريخي يحدث يف كثري من املواقعّ .
ما تكون موضوع دراسة  .وباملثلّ ،

التنوعات عىل ِّ
لتفحص القصور الفرنسية
املنظر عبء ما هو ملموس .هكذا ،يمكن ّ
بتنوع السياق ،وتفرض هذه ّ
يتنوع ّ
لهذه املواقع ّ
دروسا توضيحية تساعد عىل فهم دور هوليوود يف الوعي التاريخي للواليات املتحدة األمريكية،
بوصفها مواقع لإلنتاج التاريخي أن يوفّر
ً
Dorothy Ross, The Origins of American Social Science (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1994).

29

 30ساهم كروكيت نفسه يف تلقّيه بوصفه ً
بدءا من سريته الذاتية .لكن أهميته التاريخية ظ ّلت محدودة إىل أن جعله املسلسل التلفزيوين والفيلم السينمايئ الذي قام
بطلً ،
ببطولته جون واين يف عام  ،1960األالمو ،شخصية قومية.

31

32

إينوال غاي  :Enola Gayالطائرة األمريكية التي ألقت القنبلة النووية عىل هريوشيما (املرتجم).

من االستثناءات البارزةّ ،
كل بطريقته ،كتاب كوهن ،The Combing :وكتاب فريو ،L'Histoire sous surveillance :وكتاب دي سريتو.L'Écriture de l'histoire :

174

امـجرت

وة يف الحكاية
الق ّ

لك ّنه ما من نظرية مجردة يمكن أن تضع ،مسبقًا ،القواعد التي تحكم ما للقالع الفرنسية واألفالم األمريكية من تأثري نسبي يف التاريخ
األكاديمي املُن َتج يف هذين البلدين.

أن
ك ّلما زاد عبء امللموس ،زاد احتمال أن تتجاوزه النظرية .ولذلك ،تتواصل حتى أفضل معالجات التاريخ األكاديمي كما لو ّ
عموما بتلك األهمية .ولكن هل هو من غري أهمية حقًّا أن ُيكتب تاريخ أمريكا يف ٍ
عالم ال ترغب فيه
ما حدث يف املواقع األخرى لم يكن
ً

سوى ق ّلة من الصبية يف أن يكونوا هنو ًدا؟

وة
راب ً
عا :تنظري االلتباس وتعقّب الق ّ
أيضا ،والعكس بالعكس.
ُين َتج التاريخ عىل الدوام يف سياق تاريخي محدد .والفاعلون التاريخيون هم ساردون ً

أن الرسديات ُتن َتج عىل الدوام يف التاريخ إىل طرح خيارين .أزعمً ،
ً
نظرية يف الرسد التاريخي يجب أن
أول ،أن
يسوقني تأكيد ّ

فإن هذا الكتاب ،عىل الرغم من كونه عن التاريخ بوصفه معرفة ورس ًدا يف املقام
تعرتف بالتمايز والتداخل بني السريورة والرسد .ولذلكّ ،

ً
جانبي التاريخية.
تماما عىل االلتباس
األول( ،((3يبقى
مشتمل ً
ّ
املتأصل يف َ

يشتمل التاريخ ،بوصفه سريورة اجتماعية ،عىل برش يتمتعون بثالث قدرات متمايزة .1 :بوصفهم فعاليات  Agentsأو شاغيل
ٍ
تواجه ّ
مطرد مع سياق .3 ،بوصفهم ذوا ًتا ،أي أصوا ًتا تعي صوتيتها .واألمثلة املعهودة
مواقع بنيوية .2 ،بوصفهم فاعلني  Actorsيف

أسميهم الفعاليات هي الرشائح واملجموعات التي ينتمي إليها البرش ،مثل الطبقة واملرتبة ،أو األدوار املرتبطة بها .فاﻟﻌﻤﺎل والعبيد
ملن ّ

(((3
البنى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷيديولوجية
واﻷﻣﻬﺎت هم فعاليات  .ويمكن لتحليل العبودية أن يستكشف ُ

التي تحدد مواقع مثل مواقع العبيد والسادة.

قائمني عىل تفاصيل
ما أعنيه بالفاعلني هو حزمة القدرات املحددة يف الزمان واملكان عىل نحو يجعل من وجود البرش وفهمهم َ

يتعدى الجداول اإلحصائية
تاريخية
فإن مقارنة العبودية األفريقية األمريكية يف الربازيل والواليات املتحدة بما ّ
أساسا .وعىل سبيل املثالّ ،
ً
ال بد أن ُتعنى بالتفاصيل التاريخية التي تحدد األوضاع التي تجري مقارنتها .وما تتناوله الرسديات التاريخية هو أوضاع معينة ،وهي،

بهذا املعنى ،ال بد أن تتعامل مع البرش بوصفهم فاعلني(.((3

ٍ
إرضاب من اإلرضابات ،فيحددون حتى املصطلحات التي
عمال ذوات
لكن البرش هم ً
ّ
أيضا ذوات التاريخ ،عىل نح ِو ما يكون ّ

تاريخيا من وجهة نظر رسدية بحتة ،أي من دون التدخالت التي عاد ًة
إرضابا بوصفه حدثًا
يمكن أن توصف بها بعض األوضاع .لنأخذ
ً
ً

ما نضعها تحت تسميات مثل التأويل أو التفسري .ليس ثمة طريقة نستطيع بها وصف إرضاب من دون أن نعترب قدرات العمال الذاتية

أساسيا من الوصف( .((3ومن ّ
جزءا
أن ذكر غيابهم عن مكان العمل ال يكفي .فنحن نحتاج إىل أن نذكر أ ّنهم توصلوا بصورة
املؤكد ّ
ً
ً
يوم ٍ
عاديا .ونحتاج إىل أن نضيف أنهم عملوا بذلك القرار بصورة
جماعية إىل قرار البقاء يف البيت يف يوم كان يفرتض به أن يكون َ
عمل ً
ستخدم يف املقام األول وذلك املعنى يف الذهن .يف حني أ ّدخر عبارة السريورة االجتماعية
فصاعدا ،سوف ُت
ستخدم فيها كلمة "التاريخ" من اآلن
 33يف معظم الحاالت التي ُت
َ
ً
َ
التاريخية للجزء الثاين من التمايز.
َ 34أ ِس ُم شاغيل مثل هذه املواقع البنيوية وسواها بأ ّنهم فعاليات يك أشري ً
أول إىل رفض ثنائية البنية /الفعالية .فاملواقع البنيوية ّ
معا.
تمكن
ّ
وتحد يف آن ً
36

أنا َأ ْب ُسط هنا ما جاء يف:

Alain Touraine, Le Retour de l'acteur (Paris: Gallimard, 1984), pp. 14-15.

35

W.G. Runciman, A Treatise on Social Theory, vol. I: The Methodology of Social Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), pp.
31-34.
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وافيا لإلرضاب رغم ذلك .والسياقات
جماعيةَ .بيد ّ
أن هذا الوصف الذي يأخذ يف الحسبان وضع العمال بوصفهم فاعلني ،ليس وصفًا ً

ٌ
تعدى َه ْطل الثلوج عرش بوصات
أي يشء
قليلة يف الحقيقة .لعل العمال قرروا أ ّنه إذا ما ّ
يفس فيها ّ
التي يمكن ملثل هذا الوصف أن ّ

فإن االحتماالت تصبح
أي منا إىل العمل ً
غدا .وإذا قبلنا سيناريوهات التالعب أو أخطاء التأويل بني الفاعلنيّ ،
هذه الليلة ،فلن يأيت ّ
رسد ٍ
واف عن إرضاب من اإلرضابات ،أبعد من التعامل مع العمال بوصفهم فاعلني ،إىل أن ينفذ إىل العمال
بال حدود .ولذلك ،يحتاج ٌ
أن لها أصواتها الخاصة .يحتاج إىل صوتهم (أصواتهم) بضمري املتك ّلم أو يحتاج ،عىل األقل،
بوصفهم ذوا ًتا هادفة لها غاياتها وتعي ّ

يقدم لنا ملحة عن األسباب التي جعلت العمال يرفضون العمل والهدف الذي يحسبون
إىل إعادة صوغ ذلك الضمري .وعىل الرسد أن ّ

إرضابا إال حني يحسب العمال
أنهم يسعون إليه ،حتى لو اقترص هذا الهدف عىل التعبري عن االحتجاج .بعبارة أبسط ،ال يكون اإلرضاب
ً
أي وصف ٍ
واف لذلك الحدث.
جزء ال يتجزأ من الحدث ومن ّ
أنهم مرضبون .فذاتيتهم ٌ

لكن القدرة عىل اإلرضاب لم ُت َزل ّ
قط تمام اإلزالة من رشط العمال .بعبارة أخرى،
يعمل العمال يف العادة أكرث مما يرضبون بكثريّ ،

ليس البرش عىل الدوام تلك الذوات التي ال تني تواجه التاريخ كما يرغب بعض األكاديميني ،لكن قدرة الفعل التي ّ
تمكنهم من أن

نوعا من الخلط واالرتباك أل ّنها تجعل البرش تاريخيني عىل نحو
يصبحوا ذوا ًتا هي جزء من رشطهم عىل الدوام .وهذه القدرة الذاتية تو ّلد ً
ٍ
تورطهم يف السريورة االجتماعية التاريخية ويف البناءات الرسدية التي تتناول
بعبارة
تماما،
ّ
مضاعف أو تجعلهم تاريخيني ً
أصح .فهي ّ
هذه السريورة يف ٍ
جانبي التاريخ ،هو الخيار األول بني خيارات هذا الكتاب.
معا .واكتناف هذا االلتباس،
ّ
آن ً
املتأصل فيما ّ
أسميه َ

الخيار الثاين لهذا الكتاب هو الرتكيز امللموس عىل عملية اإلنتاج التاريخي ،ال االهتمام املجرد بطبيعة التاريخ .لقد ساقنا البحث

ّ
الخط الفاصل الدقيق والدائم بني السريورة التاريخية واملعرفة
عن طبيعة التاريخ إىل إنكار االلتباس الذي كان يفيض بدوره ّإما إىل رسم

إن بني التطرف "الواقعي" امليكانييك والتطرف
وإما إىل الخلط الدائم بني السريورة التاريخية والرسد التاريخي .والحالّ ،
التاريخيةّ ،

َ
املهمة األخطر املتمثلة ليس يف تحديد ما هو التاريخ؟ وهذا هدف ال أمل فيه إذا ما صيغ بمفردات جوهرانية ،بل كيف
"البنايئ" الساذج،

يتكشف ّإل من خالل إنتاج
أفضل القول ،ال
ّ
ألن التاريخ ،كما ّ
بتغي الزمان واملكان ،أو ّ
يعمل التاريخ؟ ذلك ّ
يتغي ّ
ألن ما هو التاريخ ّ
يهم أكرث من سواه هو عملية إنتاج مثل هذه الرسديات وظروف إنتاجها .وحده الرتكيز عىل هذه العملية يمكن أن
رسديات بعينها .وما ّ
جانبا التاريخ يف سياق بعينه .ومن خالل هذا التداخل فحسب يمكن أن نكشف عن التباين يف
يكشف عن الطرائق التي يتحابك بها َ

ً
ويسكت أخرى.
القوة ،ذلك التباين الذي يجعل بعض الرسديات
ممكنة ُ
ممارسة ّ

يقر به معظم ّ
مقد ًما ًّأيا من الفاعلني
املنظرين .وال يمكننا أن نستبعد ّ
يتطلب تعقّب ّ
القوة نظر ًة إىل اإلنتاج التاريخي أكرث غنى مما ّ

املختصني ،نكتشف
املؤرخني
ّ
الذين يساهمون يف إنتاج التاريخ أو ًّأيا من املواقع التي يمكن أن يحدث فيها ذلك اإلنتاج .فإىل جانب ّ

حرفيني من مختلف األصناف ،عمال ميدانيون بال أجر وال اعرتاف ُي ْنمون عمل املختصني أو يحرفونه أو يعيدون تنظيمه ،مثل

السياسيني والطالب وك ّتاب القصص وصانعي األفالم ومشاركني من الجمهور .ونحن بفعلنا هذا ،إ ّنما نبلغ ً
رؤية إىل التاريخ األكاديمي
املختصني عىل أ ّنهم املشاركون الوحيدون يف إنتاجه.
تعقيدا؛ إذ ال ننظر إىل املؤرخني
ذاته أشد
ً
ّ

توسع هذه الرؤية األشمل الحدو َد الزمنية لعملية اإلنتاج؛ إذ يمكن أن نرى هذه السريورة عىل أ ّنها تبدأ أبكر مما يعرتف به معظم
ّ

حد سواء .وتلك السريورة ال تتوقف مع الجملة األخرية التي ّ
ّ
تماما
املنظرين وتميض أبعد منه عىل ّ
مؤرخ مختص أل ّنه من ّ
املرجح ً
يخطها ّ
أن يساهم الجمهور يف التاريخ ولو بإضافة قراءاته الخاصة إىل النتاجات العلمية وحولهاّ .
نظرا إىل ميوعة التداخل
ولعل األهم من ذلكً ،
أي حدث قد يرشعون يف إنتاج رسد عن ذلك الحدث قبل
بني التاريخ بوصفه سريورة اجتماعية والتاريخ بوصفه معرفةّ ،
أن املساهمني يف ّ
نظريا عىل
إن الرسد التاريخي الخاص بحدث فعيل يمكن أن يسبق هذا الحدث نفسه،
املؤرخ املختص إىل املشهد .والحالّ ،
ً
أن يصل ّ
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وة يف الحكاية
الق ّ

أن أهل هاواي قرؤوا مواجهتهم مع الكابنت جيمس كوك عىل أ ّنها وقائع موت سبق
األقل ،وربما
عمليا ً
أيضا .يشري مارشال سالينز إىل ّ
ً

معدا مسبقًا
مؤرخني لديها .أال تشبه رسديات نهاية الحرب الباردة
ً
تاريخا ًّ
التنبؤ به .لكن مثل هذه األمور ال تقترص عىل الشعوب التي ال ّ
ّ
ٍ
أن إحدى نقاط القوة السياسية لدى رونالد ريغان كانت قدرته عىل نقش رئاسته يف
عن رأسمالية يف دروع الفرسان؟ يشري وليم لويس إىل ّ

أن املؤرخني املختصني ال يضعون
رسدية ّ
معدة مسبقًا عن الواليات املتحدة .وتشري صورة عامة لإلنتاج التاريخي العاملي بمرور الزمن إىل ّ

غالبا ما يكون شخص آخر قد دخل املشهد ً
قبل وأطلق دورة رضوب السكوت(.((3
وحدهم اإلطار الرسدي الذي تتن ّزل فيه قصصهمً .

املوسعة عىل إمكان الخروج بتعميمات صائبة يف شأن إنتاج الرسد التاريخي؟ اإلجابة عن هذا السؤال هي
هل ُتبقي هذه النظرة َّ
ٍ
تقدم مخططات ُيفرتض
أن مثل هذه التعميمات ترتقي بفهمنا إىل
ممارسات محددة من دون أن ّ
"نعم" غري مرشوطة ،إذا ما اتفقنا عىل ّ
باملمارسة أن تتبعها أو توضحها.
تدخل رضوب السكوت سريورة اإلنتاج التاريخي يف أربع لحظات حاسمة :لحظة خلق الواقعة (صنع املصادر) ،لحظة جمع الواقعة

(صنع املحفوظات أو األراشيف) ،لحظة استعادة الواقعة (صنع الرسديات) ،ولحظة الداللة املستعادة (صنع التاريخ يف نهاية املطاف).

قصد بها
هذه اللحظات هي أدوات مفهومية ،تجريدات من الدرجة الثانية لعمليات يغتذي بعضها من بعضها اآلخر .ولذلك ال ُي َ

أي رسدية مفردة .األحرى أ ّنها تساعدنا يف أن نفهم :ملاذا ال تتساوى جميع رضوب السكوت؟ وملاذا ال يمكن
تقدم وصفًا
أن ّ
واقعيا لصنع ّ
ً

أن نتناولها أو أن نعيد تناولها بالطريقة ذاتها؟ بعبارة أخرىّ ،
كل رسد تاريخي هو حزمة بعينها من رضوب السكوت ،وثمرة عملية فريدة،

ولذلك تختلف العملية املطلوبة لتفكيك رضوب السكوت هذه من رسد إىل رسد.

التنوعاتّ .
وكل رسدية من الرسديات التي عالج ُتها يف الفصول الثالثة التالية
عبئها هذا الكتاب هذه ّ
تعكس اإلسرتاتيجيات التي ُي ّ

ً
فريدا .وسوف أعمد يف
تجمع رضوب سكوت ش ّتى .وتتقاطع رضوب السكوت هذه يف كل حالة أو ترتاكم بمرور الزمن يك تنتج
خليطا ً
ّ
كل حالة إىل استخدام مقاربة مختلفة يك أكشف عن توافقات ذلك الخليط وتوتراته.

ً
أرسم يف الفصل الثاين الخطوط العامة لصورة عبد سابق بات
منسية من شخصيات الثورة يف هاييتي.
كولونيل ،وهو اآلن شخصية
ُ
ّ

شح املصادر ،كانت األدلة الالزمة لحكاية قصته متاحة يف املنت الذي درسته .واقترص األمر عىل إعادة ترتيب تلك األدلة
وعىل الرغم من ّ

ً
جديدا
يك تو ّلد رس ًدا
وبديل يكشف بتطوره تلك الرضوب من السكوت التي كانت ،إىل اآلن ،قد دفنت قصة الكولونيل.
ً

أيضا إىل القوة غري املتكافئة يف إنتاج املصادر
موضوع الفصل الثالث هو إسكات التأريخ الغريب لثورة هاييتي .ويعود ذلك اإلسكات ً

فإن ذلك يعني
واملحفوظات والرسديات .لكني إذا ما كنت
أن هذه الثورة لم يكن من املمكن التفكري فيها عىل نحو ما جرتّ ،
مصيبا يف ّ
ً
عما تكشفه .ما من وقائع جديدة هنا ،وال حتى وقائع كانت قد ُأهملت .وهنا
ّ
أن ق ّل ًة شأن هذه القصة ّ
مدونة يف املصادر ،برصف النظر ّ
كان ع ّ
يل أن أجعل رضوب السكوت تتحدث عن نفسها .وقد قمت بذلك من خالل التقريب بني مناخ العرص وكتابات املؤرخني حول
الثورة نفسها ورسديات التاريخ العاملي عىل نح ٍو ُي ِ
ظهر أثر السكوت األصيل بوضوح تام.

ً
نوعا ثال ًثا من اإلسرتاتيجية .كانت هنا ثمة وفرة يف
وفّر يل اكتشاف أمريكا ،وهو موضوع الفصل الرابع،
تركيبة أخرى اقتضت ً

ّ
إحساسا متك ّلفًا وحديث العهد ،باتفاق عاملي
كل من املصادر والرسديات .بل كان ثمة إحساس حتى عام  ،1992عىل الرغم من كونه
ً
37 Ferro; Marshall Sahlins, Historical Metaphors and Mythical Realities: Structure in Early History of the Sandwich Lslands Kingdom (Ann
Arbor, MI: University of Michigan Press, 1981); Hélène Carrère d'Encausse, La Gloire des nations, ou, la fin de l'empire soviétique (Paris:
Fayard, 1990); Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992); William F. Fewis, “Telling America's
Story: Narrative Form and the Reagan Presidency,” Quarterly Journal of Speech, vol. 73, no. 3 (1987), pp. 280-302.
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عىل أهمية رحلة كولومبوس األوىل .وعملت االحتفاالت العامة التي بدت كأ ّنها تعيد ترسيخ تلك األهمية ،عىل تجديد املبادئ الرئيسة

للكتابة التاريخية وتعزيزها .فما ينتج رضوب السكوت ،يف هذا املنت الواسع املفتوح ،ليس غياب الوقائع أو التأويالت بل الرضوب

املتنازعة لتم ّلك شخصية كولومبوس .وأنا ال أقرتح هنا قراءة جديدة للقصة ذاتها ،كما أفعل يف الفصل الثاين ،وال تأويالت بديلة ،كما يف

تاريخا من النزاعات .ويبلغ هذا التمرين املنهجي
أن االتفاق املزعوم يف شأن كولومبوس إ ّنما يخفي يف الحقيقة
ً
أبي ّ
الفصل الثالث ،بل ّ

املؤولني السابقني.
ذروته يف رسدعن الرضوب املتنافسة لتم ّلك االكتشاف ،حيث تظهر رضوب السكوت يف فجوات النزاعات بني ّ

أميزها هنا
ال تمكن ،إ ًذا ،دراسة إنتاج الرسد التاريخي باالقتصار عىل وقائع رضوب سكوته أو تسلسلها الزمني .واللحظات التي ّ

والتحري ،عىل َب ْل َورة جوانب اإلنتاج التاريخي التي تكشف عىل أفضل
تتداخل يف الزمن الفعيل .وهي تقترص ،مثل أجهزة لالستكشاف
ّ
وجه متى تدخل القوة الحكاية وأين تدخل القوة الحكاية.

تاليا حظرها أو استئصالها .القوة
لكن هذه الصيغة ذاتها تبقى مضللة إذا ما كانت تشري إىل وجود القوة خارج الحكاية ويمكن ً
مكونة للحكاية .ويقترص أمر تعقّب القوة من خالل "لحظات" مختلفة عىل املساعدة يف تأكيد الطابع العمليايت الجوهري الذي َي ِس ُم
ِّ
أن ماهية التاريخ ّ
وأن تفضيالت
جنبا إىل جنب؛ ّ
أقل أهمية من كيفية عمله؛ ّ
اإلنتاج التاريخي؛ وتأكيد ّ
وأن القوة ذاتها تعمل مع التاريخ ً

املؤرخني السياسية املزعومة ليس لها سوى أثر ضئيل يف معظم ممارسات القوة الفعلية .ومن املفيد هنا أن نذكر ذلك التحذير الذي
أن من املمكن اإلجابة عن السؤال 'من يمارس القوة؟' ما لم نجب يف الوقت ذاته عن ذلك السؤال اآلخر 'كيف
أطلقه فوكو" :ال أعتقد ّ

تجري؟'"(.((3

مرة وإىل األبد ،بل يف أوقات مختلفة ومن زوايا مختلفة .وهي تسبق الرسد بمعناه الحقيقي ،وتساهم يف
ال تدخل القوة الحكاية ّ

تماما ،وحتى لو أبعدنا تفضيالت املؤرخني
خلقه وتأويله .وهي تبقى ،بذلك ،مهمة ووثيقة الصلة حتى لو استطعنا أن نتخيل
ً
علميا ً
تاريخا ً

ورهاناتهم إىل طور منفصل يتلو الوصف .يف التاريخ ،تبدأ القوة عند املنبع.

أن الوقائع ال
تبدأ تأدية القوة
إنتاج رسديات بديلة مع الخلق املشرتك للوقائع واملصادر ،وذلك لسببني عىل األقل .أولهما ،هو ّ
َ

أن الوقائع ال ُتخ َلق عىل نح ٍو
تكون الب ّت ة بال معنى ،بل إ ّنها ال تغدو وقائع إال ألنها مهمة بمعنى ما ،مهما يكن
ً
زهيدا .وثانيهما ،هو ّ

خلق لرضوب السكوت .وبعض املجريات ُتلحظ من البداية ،بخالف بعضها اآلخر .بعضها منقوش
متسا ٍو؛ إنتاج اآلثار هو عىل الدوام ٌ

آثارا ،بعضها ملموس
يف أجساد فردية أو جماعية ،وبعضها ليس كذلك .بعضها يرتك عالمات مادية ،وبعضها ال يرتك .وما حدث يرتك ً

أي رسدتاريخي ومن أهميته .وهذا واحد من
تح ّد من نطاق ّ
تماما  -مبان ،جثث ،إحصاءات ،نصب تذكارية ،يوميات ،حدود سياسية ُ -
ً

ّ
أي تخييل أن ّ
محل التاريخ :مادية السريورة االجتماعية التاريخية (التاريخية )1
يحل
األسباب الكثرية التي تجعل من املستحيل عىل ّ

تمهد األرضية للرسديات التاريخية املستقبلية (التاريخية .)2
ّ

أن الوقائع أشياء
أن بعضنا يعتربها مس ّلمة مفروغً ا منها .وال يعني ذلك ّ
إن مادية هذه اللحظة األوىل هي من الوضوح إىل درجة ّ

حية ،أحفورات ،نصوص،
أشد
ال معنى لها تنتظر اكتشافها ،بل يعني ،عىل نح ٍو ّ
تواضعاّ ،
ً
أن التاريخ يبدأ بأجساد ومصنوعات :أدمغة ّ
ٍ
مبان(.((3
38 M i c h e l Foucault, “On Power” (Original Interview with Pierre Boncenne, 1978) in: Michel Foucault, Politics, Philosophy, Culture:
Interviews and Other Writings, Lawrence D. Kritzman (ed.), (New York and Fondon: Routledge, 1988), p. 103.

39
حي.
ّ

أن لحظة خلق الوقائع ،يف التناقل الشفويّ ،
تظل تجري يف أجساد األفراد املشاركني يف ذلك النقل أنفسهم .املصدر
ال يخرج التاريخ الشفوي عىل هذا القانون ،ما عدا ّ
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الق ّ

كلما كربت الكتلة املاديةَ ،س ُهل أن توقعنا يف رشاكها :املقابر الجماعية واألهرامات تجعل التاريخ أقرب يف الوقت الذي تشعرنا

وتبث فينا واقع حيوات ماضية ،وتبدو كأ ّنها تتحدث
بأننا صغار .القلعة والحصن وساحة املعركة والكنيسة ،هذه األشياء ك ّلها أكرب منا،
ّ

صدق ،وتجسد التباس التاريخ .تمنحنا
عن ضخامة نكاد ال نعرف عنها سوى أننا جزء منها .وهي أصلب من أن ُتغفَل ،وأوضح من أن ُت َّ

أن ملموسيتها
رس أسوارها املحطمة .ونحن نشك يف ّ
فرصة أن نلمسها ،لكنها ال تمنحنا فرصة أن نحملها بني أيدينا بثبات ،وهذا هو ّ

تماما .ونحن نتخيل الحياة تحت القصف ،ولكن كيف لنا أن نعرف
تخفي
أرسارا عميقة ال يمكن ّ
ألي كشف أن يبدد رضوب سكوتها ً
ً
نهاية سكوت ال قرار له؟
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