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الوعي بالتاريخ عند العرب
�سعيد ال�شعيلي

ُّ
ي�ستهل عبدالرزاق عيد مقاله «�أ�سئلة الوعي والنهو�ض والتاريخ يف الفكر العربي املعا�صر» ،بطرح �س�ؤال تاريخي مهم« :ملاذا ت� َّأخر
امل�سلمون وتقدَّم غريهم؟» ،جمدِّدا ال�س�ؤال ب�صيغة حداثية �أخرى« :ملاذا ت� َّأخر الوعي التاريخي العربي وتقدَّم عند الآخر؟»؛ ُمعتربا �سبب
تخلف امل�سلمني وتقدُّ م الآخر هو عدم امتالكهم للوعي التاريخي.

وي���ب���د�أ ع��ي��د ب��ع��ده��ا م��ن��اق�����ش��ة م�����ش��روع�ين
ف���ك���ري�ي�ن ع��ب�ر ال���ت���ن���ا����ص م��ع��ه��م��ه��ا؛ وه���م���ا:
م�����ش��روع ع���ب���داهلل ال���ع���روي يف ب�ل�اد امل��غ��رب،
وم�����ش��روع ي��ا���س�ين احل��اف��ظ يف ب�ل�اد ال�����ش��ام..
ومع هذا التنا�ص ن�ستطيع اكت�شاف الركود
الذي حلق ويلحق بالفكر العربي؛ فالأ�سئلة
التي تُطرح واال�ستنتاجات التي تُ�ستنبط ما
زال���تْ نف�سها ُم��ن��ذ ق��رن ون�����ص��ف ..وال��ع��روي
الذي ق َّدم يف كتابه «العرب والتاريخ» مفاتيح
مفاهيمية مهمة من اجلهة الفنية واملعرفية
والوظيفية ،يرى �أن امل�ؤرخ املعا�صر «ال يف�سر
ال��وق��ائ��ع مبنطق امل�شاركني فيها ،ب��ل ح�سب
منطق مل يعوه هُ ��م ويعيه هو اليوم «فالبد
م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز ب�ي�ن م��ن��ط��ق امل�������ؤرخ ،وارت���ب���اط
وع��دم ارتباط الأح��داث والوقائع كما كانت
ف��ع�لا وال���ت���ي مل ي��ع��ل��م��ه��ا �أح�����د ب��ال�����ض��ب��ط..
ُمعتربا ال�سرية النبوية هي املعيار احلا�سم يف
البيئة الت�أليفية يف ُم�ؤلفات التاريخ العربي،
ف�سر َح ْ�سب وجهة نظره احليادية
وهذا ما ُي َّ
ال�سلبية عند امل����ؤرخ العربي جت��اه الوقائع.
ول��ه��ذا ال�����س��ب��ب َن َ
��ظ��ر امل�����ؤرخ ال��ع��رب��ي لبع�ض
الأح��داث ب�سلبية؛ مثل ُفتوحات خلفاء بني
�أم��ي��ة ،لكنْ غ��اب عن ذه��ن ال��ع��روي م�س�ألتان
مه َّمتان؛ هما� :إنّ ما ُي�سمى التاريخ القدمي
فيما قبل الدعوة مل يكن على هذه الدرجة
م��ن الإه��م��ال كما ذه��ب ,و�أي�����ض��ا ع��دم �إث��ارت��ه
�أي ���س���ؤال ح��ول ���ش��روط ال��ت��وات��ر وال��رواي��ة،
وما ا�ستتبع ذلك من علوم اجلرح والتعديل،
و َمدَى الوثوقية التي ميكن �أن تمُ نح للرواية

ول��ل��خ�بر امل��ن��ق��ول .وي��ت��ن��اول ع��ي��د ب��ع��د ذل��ك
ال��و���ض�� َع احل���ايل يف ال��ب��ح��ث ال��ت��اري��خ��ي؛ من
خ�لال ت�صنيفات الكاتب ق�سطنطني زري��ق،
وال��ت��ي يمُ��ك��ن ت�صنيفها يف �أرب��ع��ة اجت��اه��ات:
االجت���اه التقليدي ال��ذي ح��اف��ظ على نظرة
امل������ؤرخ��ي��ن ال����ق����دام����ى ،واالجت��������اه ال���ق���وم���ي
ال����ذي ي��ن��غ��م�����س يف امل��ا���ض��ي ال��ق��وم��ي ومي��ي��ل
�إىل ال��ت��ج��ري��د ع��ل��ى ال��ط��ري��ق��ة ال��روم��ان�����س��ي��ة
ُ
وينتقل
واالجتاه املارك�سي واالجتاه القومي.
ال��ك��ات��ب ب��ع��ده��ا مل��ن��اق�����ش��ة ال�� ُب��ع��د ال���ك���وين يف
الوعي التاريخي ويبد�أ بطرح �س�ؤال يا�سني
احل���اف���ظ�“ :أين ن��ح��ن ال���ع���رب م���ن الآخ����ر
يف ���ش��ب��ك��ة ع�لاق��ات��ن��ا م���ع الأمم وال�����ش��ع��وب
الأخ��������رى؟ وك���ي���ف ي��ف��ك��ر الآخ�������ر ،ال ���س��ي��م��ا
و�أن الآخ���ر ه��و املجتمع املتغلب؟”� ،إنَّ من
خ�صائ�ص الوعي التاريخي� :إيجابية احلدث
يف�سر املا�ضي ،لكنَّ
التاريخي؛ �إذ احلا�ضر ِّ
املا�ضي ال ينفك عن حكم احلا�ضر ,والأ�سا�س
الفل�سفي الكامن وراء هذا الوعي التاريخي
يتمثَّل باعتبار �أنْ ال حقيقة ُمطلقة �سوى
ال�����ص�يرورة؛ فاحلقيقة املطلقة تتك�شف يف
�إ����ش���راق���ة م��ب��اغ��ت��ة؛ ل���ذل���ك جن���د �أنَّ ال��وع��ي
ال��ت��اري��خ��ي ي��ت��ج��اور م���ع ال���وع���ي ال��ل��ي�برايل
احل��دي��ث ،وم��ع الوعي الكوين لإن��ت��اج الوعي
امل���ط���اب���ق وف����ق م�����ص��ف��وف��ة ي��ا���س�ين احل��اف��ظ
ال��ن��ظ��ري��ة .ن��اق�����ش ال��ك��ات��ب ب��ع��ده��ا احل��داث��ة
الليربالية بني العروي واحلافظ؛ فالعروي
يرى �أنَّ عالقة املفكرين العرب بالليربالية
مل ت��ت��ج��اوز ال�����ش��ع��ار �إىل التمثل الفل�سفي؛

فالليربالية يف ال�سياق النه�ضوي العربي
وف���ق م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��روي جت�سيد مو�ضوعي
ع��ق�لاين مل�����س��ت��وى ال��ت��ط��ور ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي
ح��ق��ق��ه امل��ج��ت��م��ع ،ومل�����س��ت��وى وع��ي��ه ال��ت��اري��خ��ي
بهذا التطور� ،أو مبعنى �أدق ا�ستجابة ملا مل
يحققه املجتمع بعد ،وهذا يعني بلغة يا�سني
احلافظ� ،أنَّ الليربالية يف الزمن النه�ضوي
�أنتجت وعيا تاريخيا كونيا مطابقا حلاجات
املجتمع العربي ،وهو يلتم�س طريقه باجتاه
التقدم والتحديث.
ويف نهاية امل��ق��ال ،ناق�ش الكاتب تاريخية
ط��ه ح�سني وبنيوية اجل��اب��ري ،الأول ك�أبرز
ممثل لليربالية النه�ضوية العربية ،و�أول
امل��ه��ت��م�ين ب��ال��ت���أ���س��ي�����س ل��ل��وع��ي ال��ت��اري��خ��ي،
وال��ث��اين ك����أول م��ن و���ض��ع م�شروعا متكامال
ع�����ن ن����ظ����ام ال���ت���ف���ك�ي�ر ال����ع����رب����ي م�����ن خ�ل�ال
املنهجية احلديثة (البنيوية يف ا�شتقاقاتها
ال�سيميولوجية والتفكيكية) ..م�شريا �إىل
�أنَّ تاريخية طه ح�سني �أنتجتْ وعيا مطابقا
ل��واق��ع الفكر العربي تاريخيا ،بينما ق��راءة
اجل���اب���ري ال��ب��ن��ي��وي��ة �أن��ت��ج��تْ ل��ن��ا ت�صنيفات
للفكر العربي ،لي�س وفق �سياقه التاريخي،
ب���ل وف���ق ال�تر���س��ي��م��ات امل�����س��ب��ق��ة ال��ت��ي ت��رغ��م
ال���واق���ع ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف م��ع ح��اج��ات ال��ن��م��وذج
ال��ن��ظ��ري امل�����س��ب��ق .ويف �آخ���ر ج��زء م��ن امل��ق��ال،
ناق�ش الكاتب م�س�ألة الأنا/الآخر/مع �إ�سقاط
البعد ال��ك��وين للوعي ال��ت��اري��خ��ي .وي���رى �أن
ال ُبعد الكوين هو ُعن�صر �ضروري ال�ستكمال
هذا الوعي ملنظوره لذاته من خالل جدلها

الذاتي اخلا�ص ،مع املو�ضوع الكوين العام.
ويتناول يف هذا اجلانب فكرة اجلابري الذي
ي��دع��و �إىل اال���س��ت��ق�لال ال��ت��اري��خ��ي ال�����ش��ام��ل
ل��ل��ذات ال��ع��رب��ي��ة ،ان��ط�لاق��ا م��ن �أن �إ�شكالية
الأ���ص��ال��ة وامل��ع��ا���ص��رة ه��ي �إ���ش��ك��ال��ي��ة نظرية
مي��ي��ل ا�ستقاللها الن�سبي ع��ن ال��واق��ع نحو
املئة باملئة ،فهي بالتعاليم م�شكلة “فكرية”
ال عالقة لها بالواقع ،بل �إن العقل يتداولها
يف ن�سقه التداويل املغلق ،يطرحها ك�إ�شكالية،
ثم ي�صبغها كنظرية من وراء ظهر الواقع/
امل��ج��ت��م��ع ف�������إن ه���ن���اك م����ن ي���دع���و ���ص��راح��ة
لإعالنها حر ًبا ,و�أن اال�ستعمار هو الذي حمل
الفكرة القومية �إىل خارج �أوروبا كي ي�سيطر
بها على ال�شعوب غري الأوروبية ،و�أن الغرب
هو ال��ذي “ن�شر الفكرة القومية من طريق
الإر�ساليات واملدار�س الأجنبية ،خا�صة ال�شام
ولبنان ،وتعليم �أبنائه وتربيتهم على الفكرة
القومية� ،سلخا لهم عن الأمة الإ�سالمية».
وه��ك��ذا ن�ستطيع �أن ن��ق��ول �إنَّ ع��ب��دال��رزاق
ك�����ش��ف -م����ن خ��ل�ال م���ق���ال���ه -ح���ال���ة ال��وع��ي
ال��ت��اري��خ��ي ل���دى ال��ع��رب ،وك��ي��ف يمُ��ك��ن لهذا
الوعي التاريخي �أنْ ُي�ساهم يف تطور العرب
ف��ك��ري��ا ل����وال ح���ال���ة اجل���م���ود ال���ت���ي م���ا زال���ت
م�سيطرة على عقل العربي.
وم��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري� ،أرى �أنَّ ع��ب��دال��رزاق
ع��ي��د ا���س��ت��ط��اع م��ن��اق�����ش��ة ال��و���ض��ع ال��ت��اري��خ��ي
عند امل���ؤرخ العربي؛ ب��دءا من ع�صر ال�سرية
ال��ن��ب��وي��ة ،وك��ي��ف �أثَّ�����رت ال�����س�يرة ع��ل��ى و���ض��ع
ال���ت���اري���خ؛ ان��ت��ه��ا ًء ب���امل����ؤرخ احل���دي���ث .و�أت��ف��ق
م��ع م��ا ق��ال��ه ال��ع��روي يف و���ص��ف الليرباليني
ال���ع���رب ب���أن��ه��م مل ي����أخ���ذوا م���ن ال��ل��ي�برال��ي��ة
غ�ير ال�شعار ف��ق��ط؛ ففي واق���ع احل��ي��اة جند
م��ن ي��ط��ال��ب بالليربالية وامل�����س��اواة وي��ن��ادي
باحلقوق وبتطبيق العدالة ك�شعارات فقط
لكنه يرتاجع عن مقوالته عند �أول اختبار
حقيقي ويقوم ب�إق�صاء خمالفيه دون اعتبار
ملا كان ُينادي به� .إنَّ احلل الأمثل للتعامل مع
التاريخ اليوم لي�س بخلق قطيعة معادية لكل
ق���دمي ،و�إمن���ا يكمن احل��ل يف و���ض��ع ال��ت��اري��خ
العربي والإ�سالمي حتت م�شرط التحقيق،
ثم اال�ستفادة من كل ذلك التاريخ خللق جيل
ي�ستطيع جتاوز م�شكالته التاريخية.
ska.sm90@gmail.com

