
المداصوةالدوميت"هوملةفبمالتاويغممفا!ي!

قدفى؟لأمية1ؤد.أ

ماكلانالقولالىذهبنااذامبالغيننكونلا

نطائعليباحرأوبشكليدخلبلادنافياليومجمكخحبا

الفكرفيالرئيسيالمنطلقانذلك.التاريخيةالكتابة

حاضرنابينالصلة:عدةسمنواتمنذهوكىسالمعلالعربي

عليهيكونانينبغيلماصورةرسمومحاولة.وماضينا

الحاضرالموقفيلعبأنوطبيمي.القريبمستقبلنا

الضروراتاندلك،الماضيالىالنظرةفيرئيسيادورا

باشكاليلتومصاعبالعربيالغرد.انجهتووالوطنيةاليومية

الافضلالماضىعلىالاتكلءالىبأخرأوبشكلبهتدفع

لاشبابساالتملأو،الحاصراحباطاتعنللعزاءشاالتمل

الوصوع!يللغهمتوجههاواًحيرا،دي.الماصيالفشل

مغبدةتكونأنيمكنايجا،يات!نفيهابماكلهلالمظروف

التاربحرعحجمهاوعمقالعربيةالامةاستمراريةمجالفبئ

المستقبذية.امكانجباتهار

هواصالثاالموقفانأقولأنالبدايةمنذواًود

نفسهالوقتفيوهو،الراهىتواقعنافىاثماراالاكثر

كلاصانشكولا.التاريخيةللحقيقةظلماالاحمل

القبمةهوإساسياامرايتجاهلوالثائيالاولقفينالي

الوقففيتدخلهعنالنظربغصعالعربيللتراثالذاتية

يجريالذي)1(العرويالتراثانثم.عدمهاشالصحافس

ذاك،قيبجريتلكأوالخزعةهذهلحالحاسحت!صدامه

اللجوءفانوهكذا.ذاكأوالامرهذاوتقويلهتطويعه

صووةالىلجوءهوايجابا؟وسلباالعربيالتراثالى

تتجاهل،المستفيددتهؤلاءاذكلانفىمتكونةتازيحية

تعتبرهاتاريحيهبصورهوتتشبثالتاريخيةالحقيقة

اونياقتا)وفيللتراثالذاتيةإلقيمةمتجاوزةلامفيدة

التاريخية.التراثحقاءأيضانجبهتتجاوزل!

مورخونابهقامالذيالقديمالنظريالتسمجيلان

ظروفظلفيبهقلمواصرةالمعلأولهمالسابقةللاحداث

علىلنطبقوما.واجتماعيةاقتحناديةأوسيةسيلمعينة

النشا!مناحيعلىسائرايضاينطبق،التطريخيةالبئتابة

وهكذا.والتخصصاتالفنونمختلففيالعربيالنظري

منحدثحولالنظريالانتاتالىتنظرعندملفاننا

أفورااعتبارنايردحسعانعليناالتاريحيةالاحداث

والاجتماعيلمةالسياسيةوالارضية،مسهالحدث:اربعة

حولالنظريالانتاجثم،للحدث.والدينيةوالاقتصادية

هذافيالنظريالانتاجفيهلتمالتيوالظروف،الحدث

الثروررهذهبعضانيقالانالحقومن.الحدث

هـ.قالعديدكنتاباتفيالاكملالوجهعلىتتحقق

والتقليديين،،التاريخيةالماديةورجال،الستشهـقبن

متعمدغيراومتعمدتجاهلالاحيانأكعرفيتملكن

شخصبة:هيالراهنةبالمرحلةتتصلاضافيةأمورلعدة

الموقفوجوانب،الايديولوجيةوأبعادهاالمعاصالكاتب

الوثالفثه،الماضنيعنالانتاجفيهيتمالذيالراهن

ا)كاتب.ندئعالماضبىانحدث!نالمتوفرة

تثكلالتىهيفةالمضلأمثروطاهذهانوالواقع

الكتابةفيللمعاصهـينبااضسبةالرئيسيةالمنزلقات

المثالسىبيلوعلى.عربغيرأمكانواعرباالتاريخية

جان!منانزنجثورةدرالسةعلىلثااضعاعت!لافانه

اصطنالحهـناًلاهتمامهذافيمارغم)2(كثيرينوحينمؤ

نمئيهماصعتوالتيبابهإلىالا!طنايملهذاا!ن،أحياقا

واجتماعيهسنياشيةلاهدافالتاريضاستخدامبمنزلةئع

توصلوااثورخنمنوالمحافظونفالليبراليون.ةحافى

عل!!صهـيحاتأمراًكائتالزنجثورةانمقادها؟تيجها)ى

للا!لاممعلديةيةشراهداف!اءلحاالاسلامه"الدولة

انالوسيلةعلىبراليوناللبأكدحينفىهذا،لممتوالم!

اًلحلهيتكنلمالثورةضداستخدمتالتىالقمعية

مشارب!ماختلا!عأىاليساريوندهببينما.الامثل

الانتابمنمط)1نطلقفيتفسيرهاصحاول"الهـ،

المجتمعمرحلةبنهايةارهاصا1،عتبار!،)3((لمسيوي7ا

القمعي،الطابععلىمشدددبئ،بدايتهحتىاوالعبودي

اخلافة.اونظامالاسهللأميةللدولةوالجائر

هكذااو)استندواجميعاهؤلا؟اننعلموعندما

المؤوبخعندوردالقضيةءنرئيسز،تقريرالى(بفترض

ناندرك)؟((وو3اً.)اذطبريجريربنمحمدالمعروف

اختلافالىيعودلاالمذكورةللثورةالتفسنيراتاختلاف

المستخدمالمثهجاختلافاىابلالمستخدمةا)وثائة-
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ثورذ"عنيقالوقا.ذلكعنللتباهـياسيةوالمص!لحة

راىالذي"الخرمىبابك11تمرد!نايكايقال"الزنج

الاذربيجانيللشعبوطنيةانتفافة)5(أحدهمفيه

خر6فيهراىبينمعا.الاسلامىالعربيالاسنعمارضد

،العربعلىثريرةصغيرةفئةجانبمنناصرا

العربيللتاريخمعاصرةتفسيراتوهناك.6(إوالمسلمبن

ماضينافيوهامتاريخيهوماكلتشملالاسلامي

بينوالصراععثمانومقتل)7(الخلافةنظامقياممثل

الدولةوقيام،8(لوعائشةوعليومعاويةعلي

ببنالقويوالصراع:الدويلاتوظهورة)9(العباسية

ضدوالنضال،والسنةوالشيعة،والاشاعرةالعتزلة

العثمانيةةالدولةقيامثم،والمغوليالصليببئالغزو

.والغربالعرببينوالعلاقة،والتركبينالعربوالعلاقة

الكتلتهين.معةوالمعا!الحديثةالعلاقاتواشكاليات

الاتجاهن:تدينالتيالاولىمقولتناانوحع

،أويستبسيطاتعتبر،الذراوركط"والسلبيالتقديسي

دبلاذلكلكنةالتاريخيةالكتابةساحةعلىيجريلما

الاتجاهاتلان.التبسيطتجضبضامهماالواقعفيمنه

القتنحلماكأجناعناتاريخيةالكتابةفيالسائدد

فالمتدينونصابقا.المذكورانهمافعلارئيسييناتجاهين

عزائيةنحوسعيافيهمابكلالماءمييقدسونفظونواًلمحل

واقعىبمفيحياالتاريخاعادذفياملااوهادئةفي،صو

و!الخطاببنمحرعئحديثهمانريبولا.المثاص.

تاريخية"صىورد11!ناكثرلشىالعزيزعبدبنعمر

وبالافعافة.ضعيفةالتاريخيانحدثاوبالواقعصلتها

وتحويأللتارلختسطيحاتتضمناخزعةاهذهفانالىذلك

خط-يصلهاالتيالمنعزلةالاحداثمنمجموعةالىله

الشخصيةالسماتفيهاوتختفيثانتاريخيالالهيالنور

.المختلفطةالتاريخيةالمواقفوخصوصيات،للافراد

وحتى)01(الخضريمحمدكتبهملنقراذهبناولو

)112هيكلحسينومحثد1()االعبادىالحمبدعبد

استطع:الماالعزيزعبدبنوعمرالخطاببنعمرعن

العناوين.حذفتلوبينماالتميبز

تارلخنماعناليوميكتبونالذيناكثرانررغم

غربيتجامعاتخريجوجامعاتنافصبالتدريسويقومون

-ذلكاجلمنأو-ذلكرغعانهمالا،متقرمة

فييدورون-الظاهرالشكلتجاوزنااذا-يزانونما

الىمتخلفةنظرةىتالناتجةالتقليديةالمقولاتقالب

لكاوحتى.بوأسالبووظيفيةماهيةالتاريخيةالكتابة

الاسلوبيتخطونلابأخراولكلالتراثيدينونالذين

بقدرتاريخياموجوددمعطياتعلىيقوملاالذيالهجافئ

والمستقبلوالحاضرالماضىعنذ!نيةصورةعلئيقومما

خاحفىءفهماوشخصيةنوازعمنعناصرهاتستمد

وماضيها.الامةحاضبينالعلاقةلقضية

هحاسنتعرضطاماتماواضحاالامريكونولكئ

08

ز!ةعندناخيهالخاراكا/رزاودات!ليزا،نساليط

نرنلدت،معينةتحوراتنفذفيساءيمأ-دعماان

الاولالمنهج.كلهاحعربيااشاريخاعنالدارلىيروئدى

اشايااوالمنهجةالست!فهـقينبصهج*تسميتيهكن3-،عو

نطاصهفيالاتاتكرالذىاتاريخيينالماديىتةنغجهو

.الانجبرةا)حنواتفي

11المستشرقين"اعتبرنااذادضيقينغيرنكونوقد

.)13(واحدمنهجواتباعواحدةذاتمصالحواحدةفئه

القديمللاث!اقالاولىالدوافعاقفيهشكلامالكئ

الالمانىوالسسقاورخاذكرفكما.واحدة؟وروباقي

*إازدمعشاقستث6للاللاولىالبداياتكانتت؟افكاء

المصارء،دةزئيوبالتلءلماإ،لىبالضالاوروبيالإهتكل،م

الاوائا-المتشرقينمههةكانتوهكذا.فيهالغربياة

فئيالمحلحةمراحنعسنالمعلوماتمن!دراكبرجمع

فبو.تحاىرثءالمحالعذدت!ميةوراءسع!اقالثر

ىفالبريطانبتقينالمستضالسثامجاضالسيلاقهذا

()15اندونيسيافياستعمارلنديينوالهوأل!د.اشعمار

ل!نلمقالشرفيالاوروبيةالدولمحالحلكن..

كانتبينهافيماالصراعاتانكما.متماثلةاومتوازية

موقفكانفقدلذلك،الادوارفيتفاوتاتحدث

بالدولةعلاقاته!لمفيمباشرذاقلالالمانالمستفهـقسين

انشئتالتيالجديدةالالماصية4الدولاناذ،العشمانجبة

احالمصات!سب(نالسلطنةعنرتريدكانتم0187عام

دلكالىبالاخمسافة.اًلهشسقفيوالفرنسيةالانعلبز/رز

دائم!اترتبطامفوعالموفيدييةاعتباراتدخلت

العهددارسواهتمفقد.محددةيعياسيةبمثروعات

المقدصةالديارعلىبالتعرفوالاميركانالالمانمنالقديم

بقسهجه-للانجيلأدقف!مخوسعياالعربيوالادب

171!الانكليزيالرحالةدوتيفيهكانالذيف،،الوقتهذا

بريطالىلدحوليمهدان،)18(الفرنسيوحاليفي

ظثروراءمنالعربيةالجزيرةاطرافالىوفرنسي

العثمانية.لةالدو

فييختلعانكانابلةتوازنجت!كلالامرانوهـ-لمر

ماسينيوتشخصةفيكماالاحيانمنكثسر

وبيستون)02(الهنولنديوهورغرونيه)91(الفرنسي

هـنالالمانوانفرد.)22(الالمانيوبيكر)1؟(الانكليزي

التراثكتبنضعلىبالاقبالتقريباالمستشرةينبين

أ)24وفستنفلد)23(بهدىغونثرفقدالنخمة،العربية

كثيرةودراساتنصوصا)6؟(وفلهاوزن)25(نولدكه

زوايافيتزالماكانتوفكرناتاريخنافينواحاضاءت

أولبينكانالذيالالمانيبيكرلبر.والن!جانالغموكر

الاللاميةالعربيةللدولةالاداريلنظامبىالمهتمين

كانالسياسيللنظام،-الاجتماعيةالاقتصاديةوالخلفيات

صارثم،الثسقطفيالالمانيةللمصالحالمخططينبين

قدو.)7؟(الاولىالحرببعدوالانباءللثقافةوزيرا



فأممادتالثرقفيالالمانيةاجالمحساالاولىالحربانخت

الطابعذاتالاولىمنطلقاتهاهـصالالمانيتسساقالالى

محدوديهمؤقتاتجاوزنااذاهذا،البحتالاكاديمي

هذاعلىمسيطراكانالذيالفيلولوجيالمنهجآفاق

قبتافشسبعضساضطرارثمناحيةعنالاسشهـاق

بىالسرقعنوأنكلرهالفاشيالنظاممجاراةالىالالمان

.)28(بألمانياالسازيالحكمفترة

الالمانيالاثساقفيهكانالذيالوقتفيلكن

كانالاولىالحربضربةبعدنفسهعنالبحثيعيد

الشركاتمصالحمعوينمويتقدمالاميركيساقالاستث

كبارالمانمستشرقينفرارومع،الشرقفيالاميركية

النازيصعودعندالمتحدةالولاراتالىيهودياحلمن

سعبدادوارالاستاذكتابويمكننا.السللةسدةالى

واتجاهاتهالمذكورالاستشراقمراحلتتبعمنالاخير

العربىوطننافياسرائيلقيامبعدخصوصاالحاضرة

والولاياتافربافيالصهيونيةالحركةساعدواشتداد

الاوسط.والسهـقالمتحده

الفرلسيينبالمشثهـقينيتحعلفيماانهوالواقع

الىاضيفت(يهوديةإصولذومنهموسبثير)والانكليز

معا،نظمةومتعاونينكأكاديميين)شخصياتهـماجيةدشا:

ائيا!لاسسولاءتتحمنجديدةأبعاد(شيةالسسإقضاياا؟

هذافيوتبرز.الاقلعلىالصهيونيةلمحركةأواب!،

فيوغويتالىيئوغرينباومشلختلشخحسيلتاخ!ا!ساقا

بلىلووبرنارد.فرنسادىور:دنسون.لاياتالمتحدةاوا

وقد-جميعاهولاءصهيونيةانعكستفقد.انيابعاالرقى+

حتىوبريطانياالمتحدةالولاياتفياقالالستعفسادوا

الخاريحيالئطاقليحتىإبحاثهمعلى-ال!ينات

وادواووغرانالعروىهنكلحاولوقد.البحت

كتاباتحظيتحينير،عريئبلومظاهرةتحليللى!د

دي،سببدادوارجابمندقيقةبدرالسةاويسبرئارد

.اقالاسثع!الخمءملهز!لاق

؟هؤلاءفتالمستفسمناهجاومنغبمءنماذا.والآ

الفيلولوجيئالمنجسميطرالالمانيالاستثهـاقم!،لفبى

كافةفيالتاريخيةللواقعةدقيقتشهـيحعلىيقومالذي

منعزلشكلفيتبحثالتاريحيةالواقعةلكنةالجوانب

فاذا.)92(البيئيالسياقعناوالاحداثتابععن

ظاقفيالظواهرمنظاهرةاسبابفيالبحثجرى

ةلغوبطبيعةداتحادعةمقارناتفانالاسلامىالتاريح

العربيةغيرالاصولعلىذلتدليلتعقدكانتبحتةلفظية

الىجزئيااعادتهيمكنذلكاًنومع.اوناكاوالاثرلهذا

ناشكفلاالظاهرةدقتهرغمالفيلواوجيئالمنهجةصور

لحياثهـتالتىوالحضاريةيةالعنصالايديولوجيات

"واضحة"آثاراتركتثسالتالسعالقرنأواخر!وروبا

طبيعةالىبالاضافةهذا،المستثرقيتدراساتفي

واهتماملأنهم،الصاعدةالامبرياليةأورور،!يثقافتهم

وتتطنخب-؟هـبر،حكمصديمإلهدبالعم!ستةبتكادلااتيا

.ذالمثدد

فرف،مس!تشرقوركزفقدالآخرالجانبعلىاما

جمعمجال:مجالينفيدرالساتهماميركاثموانكلترا

والاهتمام،الرقيةالاقطلرفيوالرحلاتالمعلومات

وفي.الشاملالحضاريالمغزىذاتالتاريخيةبالابحاث

جانبيهظواهرعلىالئوءءالقليجريكانالنطاقينهذين

المجالاتامامهاتتراجعبحيثوتجسيمهاوتكبيرها

اليونانيةوالاصولالتصوفمثلوذلك،جميعاالاخرى

للمسلميسنالقاتلالتخلفثم،العربيةللفلسفة

الصداماتحدثتالناحيةهذ.في.)013الشرقيين

نادون3()اوئاورشيدوعبدهغانىالافوبينبينهم

لمهؤلاءالمسمتشرقينلان،ايجابيلشيثاشالنقليثمر

فرويشاركونبلللنقاشمطروحاعلميارايايكضبونيكونوا

والاسلامي.انعربىقالضتجاهدولهمتوجهاترسم

غرينباومعندذراهفيالاتجاههذافخنيحةوتتضح

فيليقالطويلةومغالطاتمداوراتتجريحيثولوير

تخلفوان،بطبيعتهومتخلفرجعيالاسلامانالنهاية

للحضارةبالتاليقعولهعدماىوااليهراجعالسسق

ضسعيفةالتقدموآمالابديتخلفهوهكذا/الغربية

.)*(معدومةبل

هـنالحسنةالبواياذويبعض!منالامريخلوولا

تدقيىقيتجاوزونالذينالاكاديميينغيرالغربيين

الصهاف-*مس!تشرفيلاعلميةويدينونالفيلولوجه-ت

موءللوبدورهميعودونهؤلاءلكن،الاوووبيةوالمركزية

قيمت!،ايجابيتهمكفقسدمسرفةت!قريظيةاسرفسي

وتاريخيتها.

طراكهووالغربقالسبينالعلاقةتصحيحان

وما،موئوعيةأكثراقاستضلروزوالاولوريالئس

المث-سقبنعمالقةبعخرجهودفاندلكيحدثام

بالمخاطر.ومثوبةفرديةستبقىالموضوعيين

التراثيهالكتا/4فيالتاريحيالماديالاتجاهارقلنا

ورغم.الاخيرةالسنواتخلالواسعةأرضيةنقيعندنا

الاتجا5هذامناعمالفيبرزتافتيالظاهرةالسذاجة

صالح،عباسسلاحمد"الاسلامفي،روالباليمينا1مثل

صالحءلرشدي"القاهرةفيرجلخلدونابن\او

اتجادـفيتدريجيايتجهالعربالدارتينمنمزيدالكن

فيتكمنالاتجاههذاايجابية.للتراثماديةتفسيرات

محاولتهفيتكمنكما،المتراجعالاقجاهلاتاريخيةمقابل

ودقيق،جزئيبعثكلالجوانبكافةمنالحدثفهم

الاقتصاديةالثواحىعلىينصبالتركيزكانوانهذا

الزنج،صاحبكثسورةثورةفانوهكذا.الغالبفي

!.م!يىدادوارودراساتفرينباومعنالرويبعرا-كقارن"!ا

لويس.برناردعن
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خمئاعرق.ب.نلغا!-لا.خراس-،!فيالمرجئةكتىردوزمردا

عذاتأشإهـجلالنذاإدتيابالمذجمدبمعلقتينضاصف-ت

دينب!س-جاسياحزباعسانوادتاذإ)0133جتةالمرا-نعلماننا

لبذقثددتلانهلاتمردىبمفيللاسلامانت!سواانما

"واجتماعب!سياسياالمسلمينبينالمساواةأىاتهلدعو

بالموالعنالاضطهادبالتاليايرفعولانهتواقتحساديا

علمش!فاذا.أحضانهفيتربواشالاسلامفيدخلواالذيىن

العربهـنكانواالتمردهذامادةانذاكالىبالاضافة

المحليي!تا،ل!كانوامتزجواخرالانفيعاشواالذديئ

هـليلماتامتألشيالعبالىيةاحركةاخلفيةنفهمانامكننا

ءنالمبتعدينالعرببينالتحالفأ؟سى!.الالسسنفسى

خراشانةفيوالرفادـالاقتصاديالشياسيالقرار

صنذتعربواممنالواليومثقفيالفلاحبت.شوالفرسط

.)34(فترذ

نجطاقفيماحركةفهـبمافيمححسوراالامرما-دام

5خىور\نلحطلا.جتماعيةكأالاالسمياسيةلهااكو

الماديي!تقبلمنذاكأشالامرهذاتبينفيواضحا

دورسنتغافلهمقجاورنااذاهذاتالتاريخيين

الععمو!فيالا.يجابيجافبهافيالدينيهالايديولوجية

الاسلامية.سطىالو

ىنالوفوعالمستوىنفسطعلىتبقئلاإقنيةالك!ت

إلمتمركرأوالماركسيئقالمستثىيحاولعندماوالدقه

.زمنياوا!-عةمساحةتغطيدراسةيقدمانالسربي

نطانخافيالتحرئثعليهفيفرصطانفكريالتزامهيتدخلهشا

التطورمراحلونطاق)35("الإسيوبطالاتاجنمط"

انف،بل.الجدليينالماديينعندالمعروفةالاجتماعى

الدراساتاكثرانلنقولذلكمم%ابعدالمضينسشظيع

راينافيا)تاريخيةالماديةمنطلقمنا،نحتىجرتالتي

الايديواوجثالاشلأ،لصدق.اثباتالىتهد!كاثت

بتاريخفعلاقتناانماءتريدكانتمماأكثرالماركسسية

علميةآكثربشكلمغسامينهفهمفيوالاسام

دليلةمناكثرذلكعلىنملكونحن.وموك!وعية

الززبموثورةالخرميةوبالبابكيةالاهتم،مهذافلماذا

بينص،معزولهقلياتجميعاهولاءظللقد؟والقرامطة

واسبابهؤلاءافكارعنبعيدذالابخثريةجماهيربقيت

التاريضصنعتالتيهيهذدـالاكثرية.وتمردهمسخطهم

وثوداتهـ،تمرداتهاولهامثقفوهالهاكانولقد.تزالوما

فأين،الداخليةتناقضاتهاولها/وأحزانهاأفراحهاولها

تجريهذامنبدلا؟كلهذلكلفهمالمصبوبالجهدهو

يفللقولالزنجصاحبثورةعنالوقتطوالالكتابة

العبؤديالمجتمعلمرحلةبدايةكانتالثووةهذهاناالنهاية

دلالتهلهلمماانه.الاقطاعيللمجتمعوبدايةلهنهايةاو

بفدادفيالبشعبيةالحركاتعنكتبمناوليكونأن

ورهـثبل)36(ماركسياليس(الاكثريةحركالت)

الظاهبر.فينس!جميامع!دلايعتبرفرنسيئ

..---.-------28

ثىسبث،ت-اصلىالخبممبرالاتجا؟افي،تص،-ا!قئش

للدلأت%حدنايريدعتدمااز*ذ%ك..اال..-ار.زر001
م..ص!.-،؟.،-ط"!--

الواتعةالتاريف؟*فاردههفيهـقةواًضحةفحرةعلى

تفسيرافهـهاإوحولشاداراذاالا،تزعجهبلتريحهلا

هذحفيتبقى،القغيةلكهت.هدفهويتفقبماقمىهـيا

يريدونلاالاتحجماههذافيالكتابىتفعثير.الحدود

لهاشمووالماركسيةالشظريةحسحىةعلىقار!خياتدليلا

واجتماعيةسياسيةاوودافخدعةنجريدونبل.فقث

ندلحلاانعلينا)1اقائليمتانسمعماكثيرا.ةحاصر

."التقليديينالببرينيينوالرجعيينيدفيتاريخنا

الحافهـطتستهدفللترانشدراستنا":،ايصونسمع

.،(الحربيةاكحرريةللحركةاليومىالضنالتستهدف

المعاص!ةالمشاكلجذورفتهممحاولةيصيذالمثكانولو

أمرالكانلهاتاريخيةدرالةخلالمنالعربيوطننافي

يلاحغا-النوعهذامنللدواساتالقاربطءلكن،صنسوعا

بالحافىتالحاض!-لمجسيمعلىالتحجهدالاتجادـالىهذا

واادانتهوالحا!!اتبريرالمافيواستخدام

به.الاستتار

وفردب!ومنهجيةشكليةعيوبذاكعلىوتتفرع

الاسلاص9بالعربيالاريختفم!يرفيالاتجاههذا!تتجعل

المنهبمهذايمارسونإذينافمعظم.مجملهفيئسلبيا

التراثيعرفولىلااًوجيداالماركسيةيعرفونلاا؟نحتى

ثودةالبابكيةتشميةمعىفماوالا.معاهماأوجيدا

؟الجائرةالخلافةعلىالاذربيجاني"الشعب"جانبمن

أذربيجانىشعبيةالماركس!بالمقايشىهناككانوكعل

الفاراب!!انالقولمعنىماثم؟للشعبالمعروفبالمصنى

تارر-اثالقولمعنىشما؟المسحىوقينايملحاوثورياكان

نا؟لفاوامجهول"الاموالكتاب"والملوكوالامم

تاالادوأبسطالىتفتقرهذدـالدراساتىم!ثيرا

عنهيكتبالذيالموضوعمعرفةاوليات..المنئجية

الباحث.

تشةرءالماركسسيةالنغاريةتعميم)"محاودعلى

المرا!لحرقوهيت)137نه3متضامونجيةبءيه

عدمرغم.راحدةمرحلةكلهالعربيالصراثود:ال!-ة

الفردطاقةعلىذلكوخروتتالمنهجيةالادواتتوفر

مثلجانبيةهمومالكنتالمرحلةهذهفيالجماعاتبل

قينالمستعفوالتقليديينعلىالطريققطعوالنظريةاثبات

.الصث!جذا5مثلتفرضطألتيقي

العردفيالغكردرالسةنماذتىننموذجيندرسنالقد

فباختلافهما،غمعلميينغيرواعتبرناهمااتاريخيا

التهجاصبحلقد؟البديلهوما:لبر.الجوءر

والتهالاسشهـافيالنهجانكماتعاجزاالتقليدي

في.سلبيةنماذجالاا؟نحتىيقدمالمللتاريخالمادي

القوميةالمرحلةظروفوظل:الاعتبارينهذينظل

نملكلكننا،متكاملاتصورانملكاننالدعيلا.المعاصرق



خربر.71النهجقاكغدبدالتوجهعننابعةرليسحيةكم!ا)*

اراهنة.االمرحلةإطبيعةالع!ب-درالثار6وست

التالية:بالاقراحاتأتقدم

التاريخي!الحقيقةموضوعيةمنالى"نطلاق-ا

ذا!كلانةهذاتاريخناومحاورةتإتطريخياالضحدثو

تراثنا.وبينبينثاالعلاقةجوهريشكل؟خوريفي

الوثائةطلنداءاتتامااصغاءالمبدأهذاويتنمن

وظروفها:،هاعصرنطاقفىودراستهاالتاريخية

والتاريخي،والسياسيالاجتماعيوموقعها،ون!ثايا

الحقيقةموضوعيةحدمةفيالنهايةفيكلهذلكلينصب

،ةالحبلانالالشنيءلا،عليهااءالاء-ووالقاءالتاريخية

أسالهـثعلىتقومالتيتلكفيالسويةالعربيةالمعاصهـة

لباستلبمايديولوجيةواوهامتورلاتاريخيةحقائهت

لتاريخ.ا

الامةحياةفيانقطاعوجودعدممنالانعللاق-2

وريال!سومن،اكاريخيةالناحيةمنالاسلاميةالعربية

:المتعددةبجوانبهمشعادمكةكوحدةالتاريخدراسة

في؟وؤكريةواقتصادلةواجتماعيةواداريةلسسياهـيه

ه!ذهتكونأنعلى،الفتراتمنفترةلكلواحدان

ا-!3حيونمسك.الصعبطبقاتجميعث،ملةالدراسة

.المجتهحفيود!رء3

فء-ت:*-اتلمتاربخنامنكثيرةجوانبهناكاناذ

عها.الحقيقةتكثفلمو.بد

،الغربتاربخدرالةورةئسالىبالاف،فةهذا

العربي.تاريخش،ببتشبينطإرنة،المف

سيحجفيالعربيةالحضارةبدراسةالاهتمام-3

اسياسيةةالناحيةعلىالتربهيزلاشانجازا-حاجالاتها3

.دورهويعخلجوهردـ:السربىالتاريخرفقدفذلك

1-ةهـماتالحصالهااقيلاميةالاساعربيةااثالحخارةاذ

فيمالجوحتىمستمرةتزالهـاواليالمتكاملةتملةالث

يفاذاتيةا!اوقيمتتالخا!طمنطقهاتملكسحيطنا

معه.التعاملوفيالعالمفهموفيلمالفكريةألمرتكزات

شذدـالحضارة!مداولاتاستيعابيمكةولكي

منطقي،ستالانطلاقمنبدلا.وروحاومسعتنداتها

بااللجوءمخاخريجنبناوذاك،اخليواليك!الخلم

اتيندر!حا.الحضارةنطاقربمخس%ومنطاكاتمه،هي!

قيمتالمثسبعضطاخطاءفيالوصوعبالتاليويجنبنا

يخيين.التاروالماديبت

الحضار!دشرللعالمنبينانايضاهناوعلينا

ور.فيئ!وهذا.الانانيةالحخاوةتطورفيالعربية

.الغربمعلتعاملنابااتسبة

!،تالاتجاوالمقوماتعلىنركزأونبرزأنشعلينا-،

فىاهـتتوالنخوعيةؤ،لوتلذاتبااوحدويةاشاقوميةا

الىيحتاجانلكن:التاريضقوميةمعابدايتناؤيانلا

والدقة!بروال!والتجردبالعلمتتمعربيةعقول

تالاتجاهاتوحفاء؟احس!ابرهاؤ،تفنازعريبةوصلوب

التركيزثمةابعادهاالىوالنظرالحقيقةجذورتلتمس

لاة'ةالوحدةوعناصر؟العربيةالقوميةمقوماتعلى

؟بت+يحهرالذيالوطنيالاكارعماوالوحدذاقوميةا

ةواحدةبوتقةفيومذاهبهمخوائفهممختلفاعىالامة

والطائفية.للعنصريةفيهمجالمنهناثيعودفلا

الدعواتاثارةأففسناعلىفشنالوذلكفعلناولو

قليميةطوالاوالطالفيةالتجزئةومخاطرالمزيفةالمشبوهة

وتحرسدات،والتعددية،والانعزاليةتوالعنصرية

مثلا.لبنانفيا!نيجريكما..الاقليات

العواملوتحليلبعمتندرسانعليناكما-5

والسياسيةوالاقتصاديةوالتفسيةوالفكريةالاجتماعية

نغفلولا،الامةكيانوتمزيقالتجزئةالىدفعتالنى

ذلك.في،اطولىواةالاولىاليدللاستعماركانانه

تجارية.طمختلفةو!لاليب!ورفيذلكفعلحدش

وحروبحملاتفىثم.ردينيةةوثقافيةة،ديةواقتص

مشبوهة.ومعاهداتتحالفاتفيش،سافرةاستعماربة

أمكنطاذا/ا.89عامترمشا!امةأةترح-6

الوفن"موضوعهيكون.الاكثربملئة81!اعام؟و

مقوماتفيدرس،"والتجزئةالوحدةبينامربيا

والوعئنةالامةعلىبهتعودوما.وايجابياتهاالرحدة

يميروماادتوما:واسباباالتجزثةمخاخريدرسكاء،

علىالسلبيةالانعطاساتمنالمزيد،بعداليهلشدبان

العربيئ.اوخنا

عاكأمبنبة.هذدـالدراساتتكونانهناواثدد

وعلممية.ةوحسديةرصنجةنمقهموأب!اث

ر-حيا.بهامعترفةعلياعربيةلحنةاختيار7-

مرهـز)1اناءمهمتهاتكونتالعربيةالدولمتيئشممول

تقوم."العربياقراثسسةمسنءاأش"العربيالتراث

فنية.ةمتخصعحةلجانعبرةعملبرنامجبرفع

لدراصىرزوالندواتالحلقاتتقبمثمتوماليةتادارية

تالاصتاريخكى،قي1!تعدعلىالمملثم.البرناهـجعذا

.11بيةمرلا

اقنىلصا

تص(9791)اللبأليةالرقامجلةمنإرزيرابطلازاءن-ا

بوض!.الممنىهذااهـانإور3اور'يرز

علبيوأحمدالسامروفيصلوبوبوفئ!جوزيبندليء:هحس2

نضال.ابو4نزإو

.المثالسبيلع!ىوعلبيجوزيبمحاولتيفارنس3

.856س816/،(يهئودي-لايمن.!)اوكإاوالاه!يخنار-4

.(7191)،1البابكيةء)دل!الزيززكسم!ينس5

حسى82



-6

-7

-6

ا-3

،ا-

-16

-17
-18
-91
-02
-21

22-

23-

؟2-

-25

26-

22-

8؟-

92-

س.3

-31
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33-

؟3

-35
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3-لأ

:هـ)اورءسسةاله!11عرقي!واقا)*بخلتةكبماتمرفادثيد.

7791).

،26،-سلامالاسديوابر-عارايه-بئ:صالحشا-أ*مد

.(7191المرا-؟تاكلءسسة)

.(8691قثد)،،8،نيومولاآ:ل؟ول"نبب

.38س17(0791،الالمأنية4)"العباسيةالدولةؤءم"

.(6(91)اراشدونااخلفاءا

.(3891)الراشدةالخلافة

.روىاكلا،بكراد!حياة،م!رمدصجماة

4انية(بالا)اوروباؤ!العر،يةالدراسات:-فكبيوهانا"ون

.16س16

.9س8العربيةالدراسد

الهربي،ارائدا)89،ا:زروبء-افينلأمالا!:محولؤيمر

9691).

4،لإايانجة()؟"بئاتسس-،نبمن!القدالعهددداسة:.أو"ن

.(؟791)1/67

.9-6()مقممةبرحلته!ا-ن

.(5691)؟9-؟7(يةبلانكليز)إرةلجزافاكضثا:قيسمان

.(6491)،89القرنشاهدفيمذكراتنبيبنمانكت"ؤارق

.238س37؟،"فك"دبيةاله!ال!راص،ت:4فىقارن

.162،لينالمستثرقون.4عتقارن

.(9،6491م)وهـنؤ*رمجلةعنه.ؤارن

مصطفىترج!ة)لبارتا"فيافيالعربيةاررراسد.براؤإرن

.47005(ملاو

.38س36،)ـهكالعربةلدراساتا

.69-87،)2591(46م/الا"نالمسشثرةينجمعيةمجلة

.93س36،)2791(8؟م/ا!(،ناششرتجبناجمعيةم!ه

.22رقمهامشأادن

الصثرأ-ون،هولد-،أارنا:ازيوانالا،1استشرق!يناعن

.19-88(بلا"إفببة)لإ"ان

الالمانال!ستشر،ينهج4منثبتالشابالمستشرىبنقدأارذ.

،(بالانكليزلة)"و!صمودهمذاهإ"،اًلاستشرافى)ءني

18-57.

.57س6؟،(7791)س!ارلادو"اًلاستشرالى)ءبقارن

ا:!ضهصةاعمرريمف!عنالتقدماسس:"هكانفهوسد.

47؟.س2اا"9791(ص

هونكه.وزيجريدلوبونجوستافمثل

ادةء،(اصانجبةاالطبعة)الاسلامية؟ر!المهدا؟رةعئهمقارن

."ارجاء"

."العبا-يةال!وةطبيعة"ء!!مرظروىبمراسةأادن

اضسياالدراسات،الن!دهذأفيتجدادبمحاولات؟،رن

."الاسببوي*نتاجنمط"بحنوانطرابيشي!ورجاتربرم!ا

كاهن.3لودو5

."المادإةالنزعات1)والثورظ(الي3الترامن"في

84

أ(لمش)والنشرللكتبخبباظشركة9 1906ص.بسبلسشارع(9-

3؟8994تلفون-لبنان-بيروت

تقدمانيرها

الكبيرتينالموسوعتين

العربيالشعرموسوعة

منذومناطقهعحسورهشتىفيالعربىالشعر

الحديثة.العربيةالنهخةعهدحىالجاخليالعهد

الجاهلىالحصرمنشاعرا15؟

المخضرمالحصرمنشاعرا09

الامويالعصرمنشاعرا24د

العباليالعصرمنشاعرا524

الاندلسيالعصرهنشاعرا027

شاعرامنعصرالنهضةالعرليةأ2!2 الالحطاطعصورمنساعرا03،

الحديثالعصرمنعديدونضعراع

شعردـ.ثبيئته،حياته،شاعركلعنقيمةدراسات
01ومقاصدءواغراضهالاعرلافكارمبوقعرك!ى

قديمه4العربىاًلشعرتضمضخمامجلدا32فى

القعلعأمنصفحة.65فييقعمجلدلل.وحديخثه
المتوسط.

ء!ه+حممفمبلدالمثببقكلهالعربيالعرديوات

تباعاءاؤحااج!ت!-د-!واحدة

.

العربيالفنموسوعة

المع!ارية4الماضىوهندسةوالتزيينالفن...

ئ!ثة4تضمها،بالالواننصفهامناكحرلوحة.؟ءفي

للكتبأخيا!مكتبةاصدرتها،ةكبيرمجلدات

عنحديةاجملوهي،وباويسبيروتفيواث

دافين"بريس)ءوتحعيمتصويرمن،الاسلامىالفن

العربىتالفنمطاهراعوامطوالدرسقدكانالذي

اًلاسلامى.العالمئار2اجملعنالموسوعةهذهليخرج

مكتبك،اوبيتكمكتبةتزينرائعةتحفة

والمزخرفونالرساموناليهلاءتوماادقوتحور

الماضية.العصورفي.اسعربالاممسلزمبوتأهـونوال

.

والنشر،للكتبخياظشركةمنا!سوعتيناطلب

باريس:فيفرعهامناو،بيروتبلسشارع

ما8.أ.54فى!ه3ول!!ل!كا'25هـلا"هـ+مهـ!

8"75ا"!"3اهـ2:؟33+80-28


