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قهثأووض،!،ت4م!"-ش

تاوبكنأطذأبةلور9ولمية1ؤكو،

ا!اعلينامنهنقترباوالهدفهذاالىنسللكي

أمتنى،تاريضفللنهافيكتبالتيالغلروفعلىنتعرف

ابتعدتالسظالعسواملوأهم.الاسلأثسيآالعربية

الروحوالعلميالاسلوبعنالاسلاميالعربي/ضاريخنا

لم*كسوثالطهـلقنحل!س%ننحاشلذلكبعدثم.الوضوعية

ننشدهاةالتياحمغايةاالى

المسلى\العريبة!ةالاكلتاريحكت،بةبدات-آولا

الآ-يةوالعواملالظروفظلفيوتطورت

الح!ئ!.علىالعر)يةغيرالصنا!دسيطرة2؟

الركم.عنالعربيآالعناصراقصاءجمر

ادجىخد.ديوانمنا!رفيااسقاطكيئ

كثيمهـثر--.تر!ااتحفالتيئ"الشعوبزعةافي*

وكتابته.التاربخلروابةتصدى

والطوالف.والفرقالذاهبيبنالمذهبيةالنزعة؟؟

الرواياتوتكرارافتاريخيةدةالملبخنكثيرالعنايةملا

تحلبلها.اوبنقدهاالاهتمامدون

شمي.-الىالاجمالعنننتقلثالذدـالافكارولايخساح

ةفنقولالتفصهلمن

عليسهالرسواظعهدفيالاسلاميةإلدشلةقاكت

رزةالديهاروارروامنقويةاسسىعلىوالسعلام3الصلا

.الاختلافبعدووحدتهمالفرقةبعدالهربفجمعت

ومتم!ءهذدـالوحدةموكدةملأميةالاسالخلافةوجاءت

عللاندفالمسلمينبىالعرأمامالفرصهيأممالبنائهثا

دعوتههمبادىءينوشا-سفا-حينجزير-كمخارج

غيرمنالمسلميناخوانهممع-فأسسوا!ا!سلامية

آسياوسطمناكرافهاامندتاسلاميةدولة-العرب

أرا!ىعلىالدهـلةهذهولمحاكلتيمأوروباغربالى

ا!اةمختلفةوحنح!اراتونحلنباناتنهاشأ-مشعوب

فيئاللادهذهشسعوبينيؤلفاناستطاعالاسلامان

احقدااً؟إرمما.التاريخفينظيرلهايعرفلموحدة

مكانتهمفقدواممنالالسلاماعداصنفوسفيانكراهيةو

أصحابمنوالاجتماعيةالسياسيةومراًكزهمالدينية
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ا!حصر-ذ)اثفي-ء!انوال،3.ا)سابقذوالمللالديانات

،-،ميح،ربررعسكريا!ع!رنيالقب(ميسمتضجعورلى

تظاهروافقدتالاسلاميةسةالالوردةش)ف?ث!.الاساإء

فير!حبةولا.كدينباءإممانااأ!الاهـا،-افيبالدخول

علتءوالدلى!اصشال؟"داستهدفوا،:كم!.عبدا5اغناقة

الاتوليفرقواثأبنائه!-ررلىفي--!ن*منليقللوا

قفحتالتيالايى!إمدولةعلىاا-كفوإخالثباش-الاسماإم!ة

لسلعة.اوذلنفياء.فقد؟ثا،7أتدوظلي!

ص-ضاكعحابهاحارلالتيإغرة!أفئرتهنارممت

خرىلناحيةومن.العر،يةالامةتاريخدت!ويههـلملأمالا

ؤب.م!ةألاسر9العربيهالامةتاريخكتاولم!فياقئترثذقد

هـنولواالعر!الع!انااحلثا)-3يخ هـمن..سط!رش!ر

كأقدةالامةا"ذثعجبقة3راثلببةتور-.!لب!ء!المس!لأ-ير

فكاشالاكىتالكثيرؤ،ريخناصلكأءبدلىواأنلا،س!ش---د

الحقسقظفن3البعيدؤ،ئعشالوالاحداسندسسةالمترف

نالذباليهودبغغ!لعبمبكرةمرحلةففي.ب-عيولالار

تارركأكتابةفيمخربادوراللاسلاماتخاقهموـخملهروا

ا-ء-؟ال"زصنالكفرفصهاواد-لموللاس-لملأماذه!فااعصىا

لط.صذل-ا!

ميالعباسالع!فيالنساريختدوينو!احهـسبط

بعناصىالدولةشؤونواداردالحكمفيالخلفاءاستعانة

فبىالمؤرخونحاولوقد،والديلموالاتراكالفرستكصن

فيو،بلمجادهموالاشلدةلاءهؤف،نمنالرفعكتاباته!

نظننكناولقد.شانهممنوالحطالعربضطانتقلالقابل

عنوحطواالاسلامقبلالهربتاريخهؤلاءسجلعندعا

اظهاريقصدونانهمصالصفاتبأدنىووصفوهمقدرهم

العربازدراءظاهرةلكن،العربعلىالاسلامفضل

المؤرخينمنكثيركتابةفيواضحةاشتمرتواحتقارهم

منالتشوبالمزيدوأضاؤتلمالشعوبيةفيفبررتالتي

امتنا.تاريخالىوالتحريص

اثسقفيامتناتاريخكتبلاحقةزخرةوفي

وليسواالعربمنليسوااصحاببهامعظمبأقلاموالغرب

هـبالصليبيةالحروبفترةهيتلك،المسلمينمن

الامةحسابعلىالنصراليالمدومحرةلملأميالالىالشهـق



خهحصرشلهسسورثم/والمغربالاندل!فيسةشب-صا!الا

تعضويهخلالهاهـتالمسعتفسقورحاولالنج!الالتشساض

الطعىت"ومحاولوألتلفيقييفقئباالعربيةالامةتاريح

وثقافتهم.العربخارةمناواا؟رراإمفي

اإشكطتاريخناافتقارالسالفةاعواملاالىويناف

الوذائقونقص-عامةبصفة-التاريخيالنحثلسنيخج

المؤرحوغياب،التاريحاكتابة"لروافدأعمتمثلالتي

تمنىالتاريخيةمصادرنافمعظم،المتجردقدالناالمحلل

وبالاسلوبالمعلوماتوحشدالتاريخيةالمادةبتكثير

ونخلهاةالمعلوماتهذهبغربلةالعنايةدرنالردي

المحلل،الفاحصوقفةورديئهاجيدهاأماموالوقوف

باللونكتاباتهمىنبعسشاالمؤرخينهىؤلاءمنكيراانكاصا

فىبيدوروناويعت!قونهكانواالذيالسياسيأوالمذهبي

الموضوعية.الروحعنكتابر،تهمأبعدممافلكه

معهيتعينعيب-نظريفي-هبى،العواملهذه

واتوهي،موفوعيعلميباسلوبتاريخناكض،بةاعادة

نبيلهدفنفسهالوقتفيانهاالاشاقةمهمةتكمت

خريعتفيخطواتةطحاولتحقيقهالمساعيبذأسيجب

لجه.اا!هـولوا

لتحقىثوالاصتراحاتالالسسبعصهناك-ثاليما

علمكيهلجاثتأليفاشتراحبيخاوممت.المنثودتإحاا

اكفاياتادويوالمؤرخينالعلماءمنكبيرخددرتنكونور

اعادةعلتق!اعلىتأخذالتاررحوكتابةؤيمف!بالعالية

علىالاخص--تمنىوالاللامةالا!هالعريبة-،ريخث!ابة

يأتي:!---،

ونخل!-!التاريخيةوالمعلوماتاياتالرسغربلة-ا

التاريخي.العلميالبحثمناهيبمبمعايير!ثزنيا

دراهـةبدراستنهاالتاريخيةهحادرناتقوي!-2

ى--"وتوالصحيحالعلميمكانهفيم-درتل-ثتعأكدية

عإيه.والاعتمادنجبهاصقةا!-دلى

بتاربخت-أحلهلهسساالتيحلاتالخطونثىس-3

هم!،-خ!اصنهلة؟فيوالمتاحفالمكتباتمنممديدؤي-الوزلحة

.3اطالا

للع!وشكبعابتاريخنااترتبااكأاالرثا؟كأفي-ا

ال-صاسشة.

عو:الدراساتمنسلسلةباحدارالاهتمام-5

العربية.الاسلاميةوالنقودالاثريةالثئتاباتشاكخو-!

عنوثسهاالبحوثمنسلسلةاعداًد-6
لقدبتجتحليليةدرالةتتصمنلفاتهمومنقب%المشضس

والامانةالموضوعيةحيثهـنلفاتالموهذد!امتقو

لملمسة.ا

الشبليوسفبنا!هعبدالدكتور

الاصتاعهةالعلومبكليةالتاريخبقسمالمساعدالاستاذ

الا-لاميةسعودبنمحمد*ماملجامعةاكاماالامين

الريامي

*،،

...يهحدفى9صة؟9ف!صفة

النقاثهـثعددبسطالىالتاليةالسطورترهي

العربية.الامةتاريختركيوبمهوخوعالمتحلة

شبأنذلكفيشأننل)العلميةالتاريخيةكتاباتنافي

،الاسلوبهجرينبعي(الاخريالعلميةالاجتماعيةكتاباتش،

سشتإبةلاعادةاضاتناوفيو.العلميالاسلوبوتوخيالادبي

اقصىتحديدانحددإنعلينايتعينالعربسيةالامةتاريح

التي(التاريحيةداكفيبما)الاجتماعيةالمصطلحات

اللبس،فيالوقوعنتفادندحتىدرالىضنافىنستخدما

اعطاءال،ىيؤديلمحاتالمحطمدلولاتتحديدعدملان

هذاكتانجةلاعادةوتسمهيلأ.المصطلحاخعسكلختلفةمعان

وضع-الضروريمنيكونوقد-المفيدمناإشاريخ

ببتوتعميمهالتاريحيهنلمحطلحاتعربيقاموررت

تعفيغ.اقصىوغيرهاالعربيةابحوسشاز3ومراالجى،معات

فلسفتهمتثو.تانالعربرخينالمشعلىبئنواعتقد

عربيةقومضةفلسفةالعربيةالامةتاريخكتابةاعادةفي

ية.وحدو

انعربيالتاريخىللفكرخاص!ادتمامايلاءالمهمنو

ا.لبنبهذاالىبااقولمخؤخال!ستاعلنيئش.لرميالاس

احشمامالدارسيىمني!تحقهالذيحقهيتللاالدراسي

.بطرلا

تتلزمالعربيةالاهةتاريخلتابةاعادةاحبيعةان

ف!!المتخصصونالباحثونالكتابةهذ+فييشاركأث

وعلأالاجتماععلمعثلتالاجتماعطنالمواشط!ختلف

؟لديالة.وعلممسساك

ب!ثمتصلةأخرىلعامذنقذذالىالضكبياعوينغي.

هـتعدذاان.نتدارسهالذيفوعبالوولالاف!ش

الغرتفيوالمتبعةالتاريخرزدراءفيأئحرقشاا،شاهـبم

فسهـ،.3موجود-كلهاوالطرقالمناهجحذدلعلش-اجاخا

الوسئ.القرولىفيوضعتاقيالهربيةالكتبإطوت

الباحثتبأنالاعتقاداوالافتراضرالخظ!توان

أفخنليخصفيماالرايفيمتفقونالتاريحفينالغربب

يتبشونالغربيونفالباحثون.التاريخلدراسةالماهج

الشاريخ.دراسةفيمتناقضةاًشمختلفةوخرقامناهج

المناهجلانمهميختارواإنالعربالناحثينعلىولذلك

.حاجاتهماتلبيبمانهايعتقدونالتيالدراسيةقوالطر

تفكير!نفكرانتاريخناكتابةاعادةفبئنرينبهغي

اًعادتفيخطواتنانقيموألا:وموضوعياومتعمقاهادئا

الخسوريةالحالاتفيالا)الافتراضاتعلىتاريخناكتابة

.(حقا

نظرةتاريخناكتابةفيالنظرةتكونأنجبو

العواما!الىالنظرصرفالحتميمنولذلك:شاملة

والنفستيهوالاقتصاديةوالاجتماعيةوالسياسيةالبشقافية
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الى"ؤ...!-،:و)--!6،عبرالصصس-تجوىمطىلاري!ء،ع"!الم!

الحاكم.ت-وىعلى

منالكتاباتالناريخيةبهيشتهانلاقسماانوحيث

النقديالموقفولفهـورة.ناقدةنجبربعبتكتبالعربية

المتفححةالاتجاهاتتنمطنالخروريمنفان.العلمفي

الاحثين.لدىالناقدة

فليسى"العربيةالامة"لعبارةاستعمالناوعند

.الدماواصربالفهـورةتربطههالامةهذهابنلءانالمقمعود

هنايستعمل"الامة"مفهومانالبيانعنغنيانه

العرفي.وليسالثقافيبالمعنى

مختلفةشعوبسليلوهمالحافسالعصرفيفالعرب

معينةثقافيةعنا!ىبحكمواحددامةيشكلونولكنهم

جميعا.تضمهم

جملةفمن.المربيةالوحدذتحقيقاردناواذا

فىوكمتخصببتكمؤرخبهاالقياميجبالتيالإمور

لفىيئالمؤ؟ولئكالىنشيرانالاجتماعيةالدراسات

ناصرواالذينالطويلالعربيتاريخنافيوانمفكرين

العربيةالوحدةفكرةمؤيدينكتاباتهمفيوتناولوا

الوحدهمقوماتكتاباتهمفيحللواوالذينوالعروبة

علىساعدتاوعرقلتالتيوالمشاكلوامكانياتهاالعربية

العربية.حدةالوقتحقى

الفتراتتلكعنتاريخنافينبحثأنينبغيثم

!مسؤسموحدةأوالعربيةالوحدةفيهاتحققتالتي

الاستنتاجاتنستخلصأنلنحاووان؟العربيةالاراضيئ

وألسبابالموحدةالعربيةالدولدوامبأسبابيتعلقفيمل

تلكدوامالىأدتالتيالاسبابتلكوهل،زوالها

وهلطلاأمالحاليناعصرفينحدثهالانتناسبالدول

الممكطهـتالدولتلكازالةالى؟دتالتيالاسبابتلك

لا.أمتفاديها

يختلفجماهيرم!تتكونالعربيةالامةانوحيث

المؤرحب.نفبهبرينصباتفينبغيعاداتهامنقنم

الهيكلياخذانيليماعلىالعربوالعلماء.الاجتماعين

الاعتبارفيالوحدةالعربية.للدولةالسحياسيالمبنىاو

الهيكلذلكيكونأنأي،العاداتفيالاختلافهذا

ف!بيأخذبحيثمرناالدولةلهذهالسياسيالاطاراو

مثلوجدتاذاهذدـالجماهيرهـنكلحصائصالحسبان

هيكلأوإخيةمرونةشأنمنفان.الصصائصهذه

الهيكل.هذاحياةيطيلأنكبيرسياسي

فئالاخذينبغيتاريخناكتابةاعادةدراسةولدى

:بالموخعوعالصلةاوثيقةاالتاليةالعواملانالحب

*العربيالجماهيرلعبتهالذيالدورعلىالتركيز-

العربي.التاريغطحركةفي

.العرربللوطنالجغرافيةالرقعةسعة-

بعد)العربيةالحياةفيالاسلا!مركزية-

.(ظهوره
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-مربباكواكيعقيااببيئتهمثرهمتلشالعربثيرق--

لهم.ح!التي

والدينيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالتغيراتاتر-

العربى.التاريطنحركا!ةعلىاتفيةواالثقافيةش

العربية.للمجتمعاتالكبقبىدتالتكو-

الناشفتيسيرد.

ليويورك،المتحدةالامم

،،،

...قا،بكوع!9ا!9ثابقغا

تاريخهستخطيرةمرحلةفيالعربيالوطنيمر

للحملةمجابهتهوجوههابضطفيتشابه!الحديث

فان.ثرالحاديالقرنفياوروبامنالآتيةالحليبية

العالمقلبفيائيلاسردولةاحامةفيالحسهيونيةنجاح

العثعرينالقرنفيالعربوصولعدمعلىدليل،العربي

تمكنهم/والماديةالروحيةالقوةمنكافمستوىالى

فهمف!بفقرعلىدليلكذلكوهو.الكارثةتفاديمن

لوجودوبالتللي،ولتاريخهلواقعهالعربيالمجتمعحقيقة

جهدفييتساندلكبالمجتمعهذالبلورةاللازمةالمقومات

انشاءعلىالامريقتصرفلم.الكارثةحدوثلمنعمجد

تتحدىالدولةهذهانبل،الدخيلةالصهيونيةالدولة

بالتالىوتنجحومؤسساتهادولهافيالعربقوىجميع

مأغرارعلىمجتمعاتهاتمزيقوفىبينهاالتفريقفي

فر،جرىكمااتحادهافكرةفياو،لبنانفييجرى

فانعزالية..العربىالصفعنالساداتانعزال

اجنبيلتدخلنتيجةفقطليستلنانفيالانعزاليين

ئفيالطلالفكروجودعلىدليلإيضاهيبل،استعماري

العربيئ.العالممنشتىأنحاءوفيلبنانفيالانعزالي

فيتجلتالتي-أخرىجهةمنالانعزاليةالحركةوفي

دلياطالخارجيةالقوىتيارفيالمصريةالحكومةانسياق

31العاانعلى،لبنانمنا؟تيةالدلائلالىيضاف.آخر

معضلتهمواجهةالىالحاجةامسفييزاللاالعربي

منيتمكنانقبل،الداخلمنوالقوميةالاجتماعية

الخارجية.ياليةالامبرالتحركاتوجهفيالوقوف

فكريةلثورةالكبرىالاهميةلديناتتجلىوهنا

ثقف4منقوتهيسمتمدعربيجيللايجادتسمعىتربوية

بالنغسالثقةهذهإصولانالواضحومن.بنفسه

العرببالانسلنمعرفةعلىالاولىبالدرجةتعتمد

وعبالىحاجةقيفانناولهذا.التاريخيةلجذوره

هذايبدا.صحيحةعلميةاسسعلىمبنيتاريخي

الئتدريجيايمتدثم،والباحثينالمختصينعندالوعي

وقد.عامشعبياحساسطالىيتطورثم،المثقفين

الطريقهذاًفيالبدءعليناولكن،اجيالاذلكيستغرق



المؤرخين.عاتقعلىالملقىالعملبأهميةوبعثعورحالا

الامشهتاريحمؤتمر()يدعىموتمرانعقادان

ايجادالىبالحأجةالشعورتوفرعلى؟ولايدل"العربية

موجودالشعورهذاوان.تالعربيةألامةفيتاريخيوعي

يوكدانهثم.العربقادةبعخىوعندالمختصينعند

الامةفياننااد.المؤتمرهذالمثلالماسةالحاجهلنا

النواقص!مننعانينزاللاةالتارءخيخىوبما.العربيا،

ذكرها:الاتي

ودرالسهتالتاريخبأنالسائدالاعتقاد-اولا

الدراسة.بانتهاءتنتهيمدرسيةمادةهوةالتاريخ

هـتوالكثيرخلابناالخاطىءالاعتقادذا!منويعافي

بالتعليمالتاريخيمجهودهمينتهيالذينأساتذتنا

للتدريس.الكتببكتابة؟والمدرسي

الذيالجديالتاريخيالبحثفيالفقر-.دانيا

.المخبوءاتويكتشفالوثائقويحللالجذوريستقصي

ربط-الى.ئم.الدقيهقالعلميالتحليلالىيتوجهثم

المجتمعبفلس!فةتالانسائياواقعباالتاريخيةالحقائق

والسياسي.الحضتريوبالتوجيه

فلا.إتارا!تبالتنقيباقليلاالاهتم،م-ثالثا

تقريب!العرإيةالبلدانعامةفبىالارديولوجياعلميزال

اهتمامعدمالىالنقحبىهذاويعود.الاجانبعلىوقفا

سساتحكومية!مووهي)العلميةوالمؤسساتالجامعلت

طويلازمانايتطلبالذيالامر،عنهاوالتنقيبثار7با

الاركيولوجيالبحثنسالجبانالعلممع،ومالاوجهدا

فقط-تأتي-مثلاالبترولعنالتشقيبنتائجبعكس-

تقييمها.الصعبمنوفكريةحضاريةبنتائج

العربيةالامةبتار!الا!تمامقلةذلكيتبع-رابعا

حسابفيكانالذيالقديمفالتاريخ.الاسلامنبل

كيقاتوارثياخطايتبعمضنتقرونفيوالغربالمثرق

.العربالمؤرخينعندمهملايزللم

علىاولايوكدأنيجبالعربالمؤرخينمؤؤمران

حقبلجميعشلملةعلميةبصورةالتاريحدراسة"همية

جميعومن!والحديثوالمتوسطالقديم)التاريح

لىاو!..لخايادقتصااوجتماعياوافنياوعلميا)نبهاجو

المحسادرعىتوالاستقحصاءللبحثالم!عتحسينتعريغ؟ممية

اصتاررامادذتحبحانالىتالآثارعنوالتنقيمبالاولية

المدارىثفيتدريسى3مادفقطولشىةوادباوعلمافنا

.والجامعات

حدادحسند.

بمئميكاغو4!،فيسانتبكليةالعارلخفهمدئعيى

،*"

ع21لمم!!9مه

بوضعوثيقاارتباطامرتبط،وخطيرهامص!وع

أيةفيالتاريخكتابةكانتكماةالراهنالعربيهالامة

وبشكلالامةتبكبوضعمرفبطة.زمنايوفي.امة

منهجالمنفسهمتخذاالمؤرخكاناذاالا.فيهاالحكم

معينا.

المؤرخيناتحادبغدادفيتاسس،167أيارفي

تارينيكتابةاعادةذسيسهأهدافاهممنوكان.العرب

يستعرضالاتحادوكان!موضوعيبشكلالعربيةالامة

وكانب،الفكرةهذهسنوياالمتتاليةاجتماعاتهكلفي

الاتحاد.فيالمشتركةالدولاالىونرفعلتح!االمناثصات

عنعاجزةصعيفةناشئةمؤسسةوالازنحادةجدوىدوبئ

نجفقاتيتطلبفهونوحدهاالضخمالمثروعبهذاالقيام

العلماءمنهائلةوطاقابئجهود!حشدتباهظة

وفي..بهمالوثوقالمخلصينوالباحثينوالمؤرخيى

استعرفثوالكويتالدوحةفيالدائمالمكتباجتماضات

كضابةاعادةالىالنفليةالحكوماتبعخىسعيالاعضاء

العلماءالعرببفىإيضاوتكليفهاوحدعاأنعربىالتاريخ

العمل،لهذاالمكتباستنكاروكان.بذلكوالاجانب

وانصا،اجنبيةبالمحلاميكتبانيمكنلاالعربيلتاريخق

الثوائبمنلتنقيتهكتابتهاعادةالمؤرخيناتحاداراد

الباحثينمنالمغرضونفيهادخلهاإتياوالدسائى

الشكبادخالدولهممأربتتفيذيريدونينالذالاجاب

الامة.هذهابناء!ثاضاشئينانفوسفي

كتابةاعلد!الىاليومتنغكرالعريةالدولبعض

معينةةروخلنثرسبيلانهعلىالعربيةالامةتاريخ

استبدادية:أوديمقراذيةةيساريةأويمينية

سنذلكالىوما...راسماليةاًوليبراليةاواشتراكية

اليومتشيراتهاماصابع-اذن-فثنالك.اتجاهات

.علميةبروحيكتبانلهاريدواذا.الشسوعالى

.بتوح!يدربطهلذلكسبيلخيرانارىفاننيموضوعية

تلكؤمتفان،عامةالعربيةوالثقافةالعربيالفكر

معينةقواعدلهاتوضعمؤسسةانشئتالفكريةالوحدة

وبدلك،عليمهمفوتعضالباحثينتقيدمحددةوبرامج

المؤرخينالحادوامل.العلميةالوضوعيةالروحتتحقق

بينالمثشأالقوميالعملميثاقينجحبأنكبيرالحرب

رائدا.العربيةللامة4اخلاصفيفيطون.ودممقبغداد

الات!ادوتولفلتضمالعربيةالشعوبلبقيةمشجعا

والاجدادالاباعتمناهاالتيالعربيةالوحدةاوإعربىا

والفكربت!الثقافيةإلوحدد-ض!كدذلكوعند.قرونمنذ

تقديمالعربالمؤرخيناتحادويس!تطيععامةالعربعند

موضوعيةوبروحاخلاصبكلالميدانهذافيخدمته

صادقة.عامية

ا!وبيمحمد

الصريةالربيةاليمهـرية
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المفوبكلذبفي،هوبتلا،يخ!

نتعلقهامةناحي!الىألمؤنمربرخرإلفتات!ود

التاريحذلكلتلبةوهي.العربيهالأمةفاريح!حابه

مشولحهموضوعيةعلميةبطريمفوعرضهجنبيةالمبالل!ت

الاساتدذمنلغتير."لعربيالعالمفياندارسك!منهعدى

ذلكتفهمعدممنلتيراعانواقدالمغتربينالعرب

ديهوالتشويها)خحريفمنبق.الطلبة/ينالتاريح

!!المدرسيةللغتبماالبيانعنوغني.بهوالجهل

الذهميموقفهتكييفوفيءالتىضعميةتكويقفيناتير

والاممالشعوبومنثي!يجتىالذيالعا)ممنوال!ع!

حياتها.شوونمنكثيرفيوأمتهشعبهتخالفالتي

الشعوبمنالنشءدلكموقفتحديدفيوبالتائي

الامو:دفةيريدويحيريكبرحينماالاحرىوالامم

بلددـ.فيوالنمياسيةابثقالية

واالتحريفاسبابلتفحصالمجالحذاصليو

اهمهاولعل،اليهجرتكتيرةعواملفهنادك.التثويه

العربيةالدولبهقلمتالذيالمباشرالتحديهو

والاسلاميالعربياترسعامنذالغربنحووالاسلاميه

العثمانيئالسلطةزوالحتىالهجرةمنالاوللقرنفي

العاهـيمبرينالطويلةفالعداوة.الاوروبيةالممتلكاتعن

بطريقةالعدواخلهارالىحدتالغربيآاوالعاالعربي

تلكمنولعل.الانسانيةالمقوماتمنتخلوتكادفظة

الموجةذلكفيبمالالامبرياليةالموجةايضعاالعوامل

علىبالتعاليحننيعهاتبررانحاولتالتي(الصهيونية

اقيالاعتباراتعنتنرلهمبأوصناذءووكسفهمالعرب

الجهلهوالى*همالعاملانغير.بالانسانالانسانتربط

لكتابةينبرونالذينوالمؤلفينالكتاببينقدمهالراسخ

المدرسية.الكتب

اعر'باالاساتذذبضسالظاهرذهذهالىانتبهوقد

فشكلنا.؟ميركافيالاوسطقالمثسدراساتجمعيةفي

التيالصورةدراشةمهمتهاالجمعيةتلكفيدائمةلجنة

الشرقعنوالعاليةالمتوسطةالمدرسيةالكتبتعكسمها

الكتبتلكتصنفحفيالندءمنذلناظهروقد.الاوسط

الجهل.فيوتمادياسوءامخاوفناتفوقالحقيقةان

تاريخأوالعالمتار-فيوالاربعينالستةالكتبفمن

تسعةانوجدنا.اولاتحسفحناهاالتيالاوسطالثرق

ملأى؟ومغرضةانهاأوتمامامرضنيةغيرمنهاينوثس

بينتتراوحكانت،عشرتسعةاًو،والباقى،بالاخطاء

أشيرأنالعجالةهذهفياودولا.مرضيةالىممتازة

انما،عليهاعثرناالتيالتشوياتأوالاخطاءجميعالى

التفكهة:سبيلىعلىمنهابعضااذكر

نبي.افهادعىمحمدالنيي-ا

نجالسيف.احمدينافسالاسلام-2

حئريقةاثرتانهيعرفونالعربالحكامان-3

001

فانهىمالمستعبدذشعوبهمفيانيليةالاسرالحياذ

ذلك.بعدضبتنهايستغيعون4

فيهدامةقوةوكأنهاتظهرالمحربيةادقوميغ-،

علىتظهرالاسرائيليةالقوميه!والصهيونيةانحيئ

ذلك.عذس

كسارما."كانالفرنسبمالاستعمارحكم-5

عبءتولىمقأواتل.شكاتففرنسا.وجيدا.وفعا،

."ا،بيضىالرجل

قيادذانتقلت(صلعمأمحمدتوفيعندما-،

معيعبنقادذالىذثوبعددلربالهالىلولاالمكافحدينه

.بالحمعاءيدعون

لىففعنتنتقواللا!ب!ء!ىاسودنىذكمعاملمحي-7

أبعيد.االماكأكطليالسما،!ش

+-نالالوفتساتيتوجهرفصانشهرمي-8

للحج.معهالىلمينالمى

بعف!عدا،الاوس!الشرقمنطقهان-6

.البدويسفنها!حراءهي.انيقاسرودو)"ألوأحات

ا!لغاتمنهيالخيامعمررباعي!اتان-.اً

ةالغربيونيعرفخاالتيالعربية

سإولاتقريراالفاعنهاالمنوهاللجنةإكدرترقد

اللجنةتحبذهاالتيبالقتبقالمةمعالمدرسيةالطنبعن

بعصسعنلدروسسومثالا.تشجبهاالتي،خرىو

تعليمها.وكيفيةالاوسطالعثرثمشاكل

تقرير.اصداربمجمردتنتهيلاالمشكلةانغير

العربالمؤرخينةجلمنفعالةخطواتاتخاذمنبدر،

الملحقبنجهودتتوحدانبيرلومن.انعربيةوالدول

الكتبلاصدارالغربيةالدولفيالعربالثقافيين

العربيالتاريختصورمعتبرةنثردوربواسطةالمدرسية

فاميركىا.وموفوعيةجذابةبطريقةالعربيةوالخارذ

فرنكلإنمؤسسةالثانيةالعالميةالحرببعد؟سستمثلا

لياوبريطانيا،العربيالعالمفيالاميركيةنسهـالكتب

البريطانية.الثقافةبنشريقومالذي"البريطانيالمعهد"

لقد.الالمانيةالثقافةلنشس"غوتهمعهد"لهاوألنيا

الكتببثسيقوم"عربيمعهد"لانشاءالوقتحان

تهـلتمويلأو،منهاالتاريخيةسيماولا،المدرسية

الاميركيينالمؤرخيناوالعربالمؤرخينقبلمنالكتب

موضوعيتهم.وعلىعليهممتمدالذين

زيادةفرحاتد.

واثطنجامعة

،،*

عات...1قتو1

المقتر!الوضوعينبينوجبوية.ساسيةصلةجمناك

:"العربيةالامةتاريحمؤتمر)1فيبحثهما

الراهن.العربيضعايودرالسة-ا



علميمباسلوب)العربيةالامأ.نارديئ،صأبأت-2

.(ضىوعيةمووروح

-تتوذصلمفرصةيتيح"لراهنالعربيأوضعافان

ثكاومنالعربيةالامةتاربجكتابةلاعادةالمافمصيفى)نا

المنطقة.لىءالمفروخ!رزأورطريةاالتجزتةفأخلا!ص،أ

الناريخخذلكفيالتمعنالى،تدعونالتارر-تيةخمالحتمية

علمية.بروح

تفوقاهءصةأ!االمذ)قىرينالوتوعيندرايىةأت

دوافعوايدةفالفكرة.ا)بحتالت+إريرالورهـ-فيالميدان

وايجادوالتمعنالبحثحتهيةتفر:سآنيةاكر!فو

.للوخىلا

طرحالىآدثالنيا-،رنجحيةانيةاة؟االضرشااس،

هـنا!بعيناتعلىةبمقتصليىت4،ذ،ذا(وضصوعيز

مرتبماوجذريةوثيقةروابلىلفافيترنا!ىأفىنالون

أممط..عاخانيآاالعالميةا-حرباؤخاية+خنذا!صرإ-*االم؟ء-.9:!اخ

اقطر،ةا4اش،ت-نحياحالىدتإء.-باا.؟ريآأإ-رشاأتا

والذيوالدينهيرالث!،فياسب،.--يات!حا-ا"،صإسدحع

رايدلالت،.السابقالقرناتمف2؟!ةاحياذءلىسيثش

صارب!يمالوكاضاب"مناهمجفينجدعااكءتجاحلذاكالفكرية

معغلبمففي.ال!سد%اقونامضال-صصحينات-تى

بفكرالعرببىالخغلريالعلمبىلكطا:،خضن!صد.ا،-ت، صو-ما.ق-

ومعنويا.فلسفياوتاريخيااراهناا)وخمسعيدعمايليبرا

لعوا!درنمطعلىمركازاتاريخياالحواران،جدقمثلا

ئهذ*السياسيؤ،)!د؟ف...العربيةالى*قطارإصبئاخفرصةا

القطريةالتجزؤاتلنبريرشءو.جداتوافال--وث

بر!-"ئريقعنالعربيةالاعةءلىالى*لىتعم،ردركئههاا).تي

التفرقثمثلا)والمثذوذ'لفوارقتلكوجذريةطبيصي4

لهايختاربفرعونيةمرتبطةمصسفرديةاو.اللكناتحىسب

إ-قىبالعع!سسرتمةةؤهـيقياانتمادفرديةاويمافدا

.(الغالبربرية

المذ؟ءرالاستعمارىالرالياالمض!دص.قالة. -..عت!.سهـهـ

عرقامتناتاريخدرلى!مناكلشاكأ-جتاريخخاو-خقا؟ق

اشحيوحةاروابطايب!ثت"-هـوليتاريخيئصخهساتخريهت

صعبعضهاالاقاليمتلكتربغأاتياالساملةسىمح!!واو9

مفيطلبلمالمثالسبيلفعلى)النناريخسكلبربعخف

.معملاذنولاسفرجوازلابطوصهابناوخلدونابن

مبنقسبمأيفيخاحمةلزعةاونظروجةابداءولا

.!زاروهاأو!!انزلواالتيالعربيةالبلاد

علي!تدلجديدةوبوادربيناتنذكرانبناويجدر

78!اامواليدمنليس!ليالثسموريخي11المنهاتان

دـمجففيبستماالمثالسبيلعلىواخصط!!حسب

ومجهةالجماهيريةفيتصدراخىا(،العربيةالثقافة11

العراقية.الجمهوريةفيتحعدراخيا،1عربيةفاقآ"

فاليمؤتمرناعليهسيثونلماوتصورنار!يننافمن

:أقترح

لدرس(ندواتعدذأو)نسدوةتكري!-أو،

برنامجتؤيدالتيالخارجيةوا)حواملالداخليةالتبرات

العربية.ا،!ةلتاريختصمو!بحوث

لطرح(لجاظأو)لجنةتكوين؟خنرحسثانيا

.أعلاهالمذكورالعلميالبرنامجلنفصفوالاراءالأفكار

قيدراء7واالافكلرتلكتاخذلجلنتكويناقترحثمومن

مسهبةبرامجاعدادمنتتمكنلكيالدقيقوالتم!تالبحت

العربية.ا،مةتاريخادراسة

لطششفتحغصيريةلجنهتثوينإصنرح-تالثا

صندوققبلمنمدعومة)العربالمؤرخيتمنعيتة

التنميةمؤس،تمنعربيةنمويلمحادر)"تتبرع

عربية(بحوثمراكزاوالعربيةاشجامعاتأوالعربية

واجباتها:أ!ممن

حرقعمليةوايجادءكولةبحوف!:را+صج!فتصم!أ

لخثنبينصا.

مؤرخينفبلهـتصخدمةبحوثبرامجدراسة-ت

الهيسةقبلمنالمصنفاملمبمااكحاروتابعةعرب

يا.ومعتويا"-،دعمهالدهـاتمه!"رلولمذا

ا-معلييثايطلقعلميةمجلةتكوين؟لمحترح؟ذي-ح

علميةمقالاتنثرالاولبهدفها/1ةالعربىالاع!ة!ار!"

.إعلاهالمذكورالاخارفيداخلة

الحاجايوعليرفعتد.

كماليفورفيبحامعةالتارىاستاذ

*،،

...9،يةضو!وفىط

وبروحعلميبدسلوبالعربيةالامةبتارناجه3اف

عاىوالمكثفةالمنظمةالجخودوفىا!حقايتللب+مموفوعية

علىمؤتمراتبلالموضوعشمذاابحثصؤتيرعقدغرار

عليها.يتةقؤترات

ثروهـتوافرمنبدلااثسوعمذاولنحبس

مثل؟ساسية

عمليةتتولىعليهامتفقواحدةجهةتواؤر(%)

الىواخراجه3تنفيذعلىوالانترافللمعثروع-التخطيط

اتصادهيالمهمةبهذهالجدير"والجهة.الوجودحيز

منظماتمعمنصنركااوبنفرداكا!سوا!اورربااثؤ:ضن

وغيرلكل،.والعلوموا)ثقافةللتربيةالعر/يةكالمنظمةأخرى

ادصسوععتمويلضمان!ب)
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بسسذأالمغتمةالمختلفةالمؤسساتمساهمة(صأ

ووزاراتالاريخيةوالجمعياتالجامعاتستلالمجال

التقافيةةالتاريخيةوالبحوثالدراستومراكزالثقافة

متعدد"جوانبتشملالتيالايجابيةالمساعم"تلك

فة.الممفسالجهةتحددها

فب!منالمؤرخينفنيةأكادصميةلجنةتشكيصل(د)

لجصتبينالتنسيقآوالح!ياغةاوالك!تابةتتولىمتفرغة

متخصصين.مؤرخينأو

حوتالعربالسوولينادىالاقتناعتوافر(وو)

الايجابية.مساهمتعمفياقناعهمأوالسهـوعتنفيذ

ادىالتامقتناعوالاالاحسماستوافر(ول

تاريخجلاءعلى-الغيورينخلصيناالعربالمؤرخين

السربية.الامة

مشارلعتتولىالتيالجعاتكلمنالاستفادةأز)

العربيةالبلادتاريخ"دراسأيةمشابهةجزئية؟وكلية

التيالجهةكتلك.ذلكنت!ابهماأوالعربيةالحضارةاو

اكاديميةاو.العويتفيالعربيالتاريخ.دراسةتتولى

الاقط،رتاريخدراسةتتولىالتيالسوفياتيةالعلوم

تاريخكتابةباعادةالمكلفةالتاريخيةاللجثةأوةالعربية

الكريم،عبدعزتاحمدد.ا.برئاسةالمصريةالثورة

ناالا.الجهاتهذهبعضسمعمختلفينكناوانحتى

قدمته.ومامشاريعهاعلىالاصئلاعاومعهاالتنسيق

أقصدءماوهو؟العلميةالتسهيلاتمنتعتبروانتجته

.بالاستنصادة

يثونوانبدلابعضهااوالشروطهذهتوافران

.الوضوعهذايبحثمؤتمراىلاعملضمنمن

اقتراحاتتقديميتطلبالعربيةالامةتار!كتانجةان

يلي:بملاًتقدموأناةوعمليةعلميةايجابية

واشخلينعلىالعربيةالامةتاريخكتابةلقسصيم

كالتالي:نوعين

:الاولالشكل

تاريخخذاتواحدةكامةالعربيةالامة5تاركتابة

وهذا،"العربيالوطنمستوىعلىواحدةعربيةامة"

والاساسي.الرئيسيالعملهو

العربيةللامةالقوميالهدفيتحققالشكلوبهذا

ماوهو،متماسكةكوصدةتأريخهاالى-نظرتهافي

اليه.اهدف

اثعالي:الشكل

،حدةعلىقطركل،العربيةطارللاقتاريخكتابة

يترئصأناو.علميةلجنةتقترحهبحثهيكلحسب

مؤرخاولجنةقبلصمنتاريخهيعدانعربيقطرلكل

المشرفة.للجهةيقدمالقطرداخلمنءمروف
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الاقطارفيالمسؤولينيرفيئؤدالشكلوعذا

العربيةالامةتاريحكتابةانحيثمنةالمخغذفةالعربية

لهم.واضحةغيرخفيةلاغراف!سوجيهايكونلق

نتيحب4التتفيذممكنيةالعربالاعةتاريخيكونبذا

المساووه"فيعربيؤخركلفيا!ءربانمورخبتحنناع4

فنيالعربالمعؤوليناؤتناغالىاكأ-،فة.كتابتهفي

ومعنويا.مادياوتنفيذهدعمه

سعيدعبدهنسايفد.

عمن4بجامهالتاريخؤسمرف!

،*،

الموثدلأ9المتفم!ج!لميةثو!

يلي:فيماالنقاطتلخيصيمكن

هـنالسياسيالتناولوشموليةموضوعية-ا

فيةوالثقلوالفكريةوالاجتماعيةالاقتصاديةالناحية

المعمارية.والحضارة

الرمنيالبعدحئولعلىوالوحدةالتفككرؤية-2

رقعةوبعرض،الحاضرالوقتحتىالاسلامقثللما

الاسلامية.للحضارةبالمنتمينالعنايةمعالعربيالوفن

العرببفيالامةلتاريخالزمنيةالفتراتتقسيم-3

7الاسلامقبلماتفككايةوالوحدةالتفككمنطورمن

العباسيتالعصرأواخرفيوالتفكك،الاسلاميةلوحدةفل

..الاوروبي"الحليبي1ءالعدوانمواجهةفيالوحدةثم

تفككثماستثدادية"وحدة)!وطويلةتفككمرحلة

اجهادواالنضللبالتبعيةيستنهضالاستعماربفعل

لنعيث!الصهيونيبالتحديالذروةوتبلغ،لهالمعادي

العربية.الامةورحددتحرراجلمنالقفاحمرحلة

علىللمموضوعوالمعالجةالتناوليكونأن-،

ونضالاتالمتنافضةالمصالحمجموعاتعرضاساس

وفكرياتهم.والمستبدينالمستغلينضدوفكرياتهمينالمقهور

والتملك.الانتاجفيمنهمكلموقعمع

فترةانيراعيجدلياطارداخلذلكيتمأن-5

فترةهيوانمامطلقةفترةليستوالوحدةالتفكك

فيداخليوجدانهبمعنى.،الوحدةاوالتفككعليهايغلب

داخلوفي،لهاالمستنهضةالوحددعناصسالتفككفترة

لها.والمدمرةالمحطمةالتفككعنلصرالوحدةفترة

الحضلراتعنمعزولغيرالعرضيكونإن-6

متاثرةلانهاالعربيةللحضارةوالواكبةالسابقةالاخرى

واغنسءاثراءمحسدرويجعلهاجعلهاممافيهاومؤثرةبها

الانسانية.للحضارة
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