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التعليمية  العملية  يف  الفاعل  الطالب  دور  اإبراز  على  الكتاب  هذا  يف  ركزنا  »لقد 
التعلمية، واإ�سهامه وم�ساركته يف حتقيق الأهداف املتوقعة من تدري�سه، من خالل تنمية 
ملكة التاأمل والتفكري الإبداعي، واملقارنة بني الأحداث، وربطها بواقع الطالب وبيئته 

قدر امل�ستطاع، حتى تتاح له الفر�سة الكافية لفهم ما يدور حوله«. 

)من مقدمة كتاب ال�سف العا�رض(



�شكر وتقدير 

النحا�س،  وزكريا  �سمارة،  عادل  لالأ�سدقاء  العميق  امتناين  اأ�سجل  اأن  اأود 
هذه  خمطوطة  قراءة  م�سقة  لتنكبهم  الرمياوي  واعرتاف  مزعل،  الكرمي  وعبد 
ثائر  البحث  م�ساعد  اأن  كما  املفيدة.  القرتاحات  من  العديد  وتقدمي  الدرا�سة 
بتتبع  قاما ب�سرب ودقة  للطباعة والن�رض  بي�سان  �سارة جنار من  و�سحة مثلما 
عملية اإخراج الن�س اإىل النور. غني عن القول اإن اأية اأخطاء اأو مناق�س يف الن�س 

الراهن هي م�سوؤوليتي اخلا�سة. 

ناجح 





متهيد

يف �سياق توجهات مركز بي�سان املندرجة يف اإطار نقد ال�سيا�سات التنموية العامة وحتليلها، 
من اأجل اإنتاج معرفة نقدية، وروؤية تنموية بديلة، تاأتي هذه الدرا�سة ا�ستمرارًا لهذا امل�رضوع 
البحثي املت�سل بقراءة »بنية التفكري يف التعليم الفل�سطيني« بكل ما يحيط بهذه البنية، ويوؤثر 
والأيديولوجية  والإيب�ستمولوجية  الجتماعية  النواحي  من  تكوينها  يف  لبنة  وي�سكل  فيها، 
 )2014 ني�سان  يف  )�سدرت  الأوىل  الدرا�سة  يف  امل�رضوع  لهذا  مهدنا  وقد  والبيداغوجية. 
بدرا�سة نظرية ومراجعة �ساملة وموجزة لالأدبيات املرتبطة بالتعليم يف عالقته بالتفكري. اأما 
الدرا�سة احلالية فتاأتي يف �سياق البحث يف جانب مهم من التعليم هو الكتاب املقرر الذي يعد 
دوره مركزيًا يف العملية التعليمية - التعلمية. وقد اكتفينا ب�سبب �سغط الوقت و�سح املوارد 
بتقدمي منوذج واحد هو كتاب التاريخ لل�سف العا�رض الذي يبدو - من خالل اطالعنا على 
كتب املراحل الأخرى- عينة ممثلة بالفعل لكتب التاريخ الفل�سطينية املقررة. ولكننا بالطبع 
ل نزعم اأن ما ينطبق على كتاب التاريخ، من ناحية ما مت ا�ستخال�سه من �سمات وخ�سائ�س، 
ينطبق حرفيًا على الكتب املقررة يف املوا�سيع الأخرى. ولذلك فاإننا نحر�س ومنذ البداية على 
اأو بع�سها على  اأخرى ت�سمل املوا�سيع املدر�سية كلها  القيام بدرا�سات  اأهمية  التنبيه على 
الأقل. وقد جاء بحثنا هذا من حيث بنيته التنظيمية يف جزئني: اأولهما مقدمة نظرية حاولت 
اأن تغطي الأ�س�س املت�سلة بالتاأريخ، وخ�سائ�س الكتابة التاريخية يف م�ستوى العمل الحرتايف 
للموؤرخ مثلما يف م�ستوى كتابة الكتب املقررة لطلبة املدر�سة. اأما اجلزء الثاين من الدرا�سة 
فقد جاء بو�سفه درا�سة حالة اختري فيها مقرر ال�سف العا�رض ليكون حقاًل لتطبيق املبادئ 
اإىل  اإ�سافة  التعليم عمومًا  التفكري يف  ببنية  املت�سلة  الأوىل  الدار�سة  املتح�سلة من  والنتائج 
التاأ�سي�س النظري للتاريخ خ�سو�سًا. فيما عدا ذلك، اتبع اجلزء الثاين من الدرا�سة واملتعلق 
بتحليل مقرر العا�رض الت�سل�سل املوجود يف الكتاب املقرر املق�سم اإىل وحدات، وتابع الباحث 
الوحدات وحدة وحدة معاجلًا الن�س معاجلة حتليلية تركز على عنا�رض بنية التفكري التي 
هي الغاية الأ�سا�س من هذه الدرا�سة، دون اأن ت�ستثني املحتوى الفكري و »الأيديولوجي« 
اإىل حراك  اأن ي�سهم هذان الإ�سداران يف فتح نقا�س ثري يقود  ياأمل مركز بي�سان  للكتاب. 
وا�سع للرتبويني واملهتمني يف الأو�ساط الر�سمية واملجتمع الأهلي بخا�سة، واملجتمع املحلي 
بعامة، مبا ي�سهم يف  »دق اجلدران« بقوة كافية لو�سع الأ�سا�س لثورة يف م�سمار التعليم مبا 

يخدم ق�سية التعليم، وق�سية املجتمع، وق�سية الوطن الفل�سطيني كله. 
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الباب الأول

مقدمة منهجية ونظرية 

- الفكرة العامة ملاهية الكتابة التاريخية

ل بد اأن الكتابة عن »كتابة« التاريخ �ساقة بقدر، اأو رمبا، اأكرث من كتابة التاريخ ذاته. هذا املا�سي 
وهكذا  ونهائي.  حا�سم  نحو  على  منه  نتحقق  لكي  طريقة  من  هناك  عاد  وما  وانق�سى  م�سى  الذي 
ي�سطر كل جيل جديد اأن يعود اإىل كتابة التاريخ من جديد، حتى لو كان »القدماء« قد كتبوه باأنف�سهم 
وهم ي�سنعون »تاريخهم« اخلا�س. ل بد اأن املدار�س »الي�سارية« �ستقراأ يف الرواية التاريخية »ق�سة 
املنت�رضين« طبقيًا اأو قوميًا اأو �سيئًا من هذا القبيل. ول بد اأن مدار�س اأخرى �ستجد يف التاريخ املكتوب 
ثغرات ل عد لها ب�سبب العنا�رض الثقافية والأيديولوجية واملنهجية املختلفة التي تتفاوت وتتباين من 
ع�رض اإىل ع�رض ومن فرد اإىل اآخر. حري بنا اأن نذكر اأنف�سنا باأن اأكرب م�سادر التاريخ العربي، ونعني 
اجلديرة  التاريخية  للكتابة  ابن خلدون  اجتياز فح�س  يف  تنجح  مل  وامل�سعودي  الطربي  كتب  بالطبع 
بهذا ال�سم. ول مراء يف اأن الرجل على حق. ولكن النقد املعا�رض �سيم�سي اأبعد بكثري مما ذهب اإليه 
الزير �سامل، واأخيل  باأنها كتابة تراثية ل تختلف منهجيًا عن حكايات  الكتابة  لي�سم تلك  ابن خلدون 
لقد جل�س  الكتب.  تلك  اأية منهجية وا�سحة يف  يوجد  اإذ ل  �سيء.  التوراة يف  واأودي�سيو�س، وق�س�س 
رجل ما، هناك يف بغداد اأو الب�رضة، وكتب ما تي�رض له من »معلومات« جمعها من خالل ال�سماع، اأو 
الكتب املتاحة �سواء اأكانت كتبًا دينية اأم تاريخية اأم اأدبية اأم جمرد ق�س�س واأ�ساطري من هنا وهناك. 
باخت�سار قام املوؤرخ يف تلك اللحظة بح�سد كل ما تو�سل اإليه من »كالم« يف كتاب اأ�سماه تاريخًا. وحتى 
�سابق ع�رضه، الفذ ابن خلدون، يقع يف املثالب ذاتها تقريبًا، عندما ينتهي من مقدمته النظرية وي�رضع 
يف ممار�سة الكتابة التاريخية ذاتها. من هنا �سعوبة اأن نتنكب م�سقة فح�س التاريخ وكتبه يف بالد مل 
ت�سل الكتابة التاريخية فيها بعد اإىل م�ستوى املوؤ�س�س العظيم ابن خلدون، بل تلتزم على الأرجح حتى 

اللحظة مبنهج الطربي ومنهج اأبناء جيله. 

ل بد ب�سبب هذه ال�سورة البائ�سة من اأن ن�ستبق حتليلنا التايل لكتاب التاريخ لل�سف العا�رض بتقدمي 
بع�س الأفكار العامة حول الكتابة التاريخية وخ�سو�سياتها ومتطلباتها الأ�سا�س. 

لعل اأول ما يجدر بنا ذكره هنا ويف �سياق بحثنا هذا عن بنية الفكر يف مقرر التاريخ، هو اأن عنا�رض 
التفكري الناقد اأ�سا�سية لعمل املوؤرخ قبل اأن تكون كذلك بالن�سبة للكتاب املقرر واملدر�س ومنهج التدري�س 
املعلومة عرب  تاريخية، من معاجلة  اأو جواب على م�ساألة  ا�ستنتاج  اإىل  الو�سول  اأجل  بد من  عامة. ل 
�سريورة طويلة تنطلق من معرفة بطبائع العمران - على حد تعبري ابن خلدون - واأ�س�س ال�سريورة 
التاريخية، �سواء تبنينا قواعد مارك�س يف اأولية القت�ساد يف املجتمع، وبالتايل اأولية القت�ساد ال�سيا�سي 
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يف فهم حركة التاريخ، اأو تبنينا اأية طرائق اأخرى يف التحليل. املهم اأنه ل ميكن بدون »املفهمة« للمعطيات 
اأن ن�سل اإىل �سيء. املعطيات بذاتها �سماء ول تقول �سيئًا. وعمل املوؤرخ هو الذي يحركها وينطقها معًا. 
بب�ساطة  يعني  الذي  التحليل  بد من  �سياق معني، ول  تطبيقها يف  املفاهيم، ومن  بناء  بد من  ل  وهكذا 
وو�سوح املعرفة العميقة بالأ�سباب و�سياق الأ�سباب، بل رمبا الأ�سباب التي ولدت هذه الأ�سباب. ذلك 
اأننا ل نواجه هنا واقعة طبيعية ب�سيطة، واإمنا واقعة ب�رضية معقدة قد يكون لها عو�س ال�سبب اأ�سباب 
واأ�سباب، وموؤثر وموؤثرات، ميتد بع�سها يف �سال�سل. بعد ذلك جتري عملية تركيب للمعطيات، ومن 
يوجد موقف نظري معني ومنظور  اأن  باملو�سوعية من  تظاهرنا  منا�س مهما  واأحكام، ول  تقييم  ثم 
اأو م�سمرة. وهذا  اإىل م�سالح معلنة  اأيديولوجي ي�ستند  وروؤية. ويف كثري من الأحيان يوجد ت�سميم 
الت�سميم موجود حتى لو مل يكن الكاتب واعيًا بذلك، اأو حتى لو مل ي�رضح بذلك. يف درا�ستنا الراهنة 
على �سبيل املثال جند اأن كتابنا املقرر ل ي�سري اإىل اإبادة �سكان اأمريكا، بينما يتحدث عن الثورة العظيمة 
التي ا�ستقلت الوليات املتحدة نتيجة لها. هل يوجد هنا موقف؟ بالطبع. وقد يقول قائل اإن من و�سع 
الكتاب مل تكن نيته كذلك. ولكن ما هم؟ املهم اأن موقفًا قد �سمن داخل الن�س فحواه اأن امل�شتوطن 
ال�شعب  اأما  للمظلومني.  بثورة بطولية تعد منوذجاً  قام  قد  واأنه  البالد،  الأبي�ض هو �شاحب 

املباد فاملوقف منه على اأقل تعديل هو الإنكار. ذلك اأنه غري موجود بالن�سبة للكتاب وموؤلفه.  

يف اأ�سا�سيات الكتابة - وخ�سو�سًا التاريخية منها - علينا اأن نعرف كيف نحدد اإجابات الأ�سئلة: 
الأربع  الكلمات  فيما يخ�س  نبحث  اأن  علينا  اأن  يعني  واأين؟ وكيف؟ وملاذا؟ وهذا  ماذا؟ ومن؟ ومتى؟ 
نحو  اأكرب  على  املعلومة  دقة  اإثبات  يف  ت�سعف  التي  الأدلة  عن  ممكنة  دقة  بكل  الأوىل  ال�ستفهامية 
ممكن، مدركني يف الوقت نف�سه اأن الدقة الكاملة واليقني املطلق ممتنعان حكمًا. مرة اأخرى يوجد هنا 
خ�سو�سية وا�ستثناء، لأننا نتحدث عن زمن م�سى وانق�سى ودخل يف عداد »الأموات« دون اأن نغفل 
امل�ساكل الإيب�ستمولوجية الأخرى التي تعم اأ�سكال املعرفة كافة. تخيلوا اأنني اأريد اأن اأعرف التفا�سيل 
بالتحقيقات  اأقوم  اأن  اأ�ستطيع  �سباحًا.  الرابعة  ال�ساعة  النهر  مياه  يف  �سخ�س  غرق  لواقعة  الكاملة 
املتاحة كلها، ولكن اأ�سئلة كثرية �ستظل بدون اأية فر�سة لت�سل حالة اجلواب النهائي. مثاًل ملاذا كان 
هذا ال�سخ�س يف النهر يف ذلك الوقت؟ هل كان �سجرًا فذهب ليخفف من �ساأمه مبداعبة مياه النهر؟ هل 
ذهب اإىل هناك بغر�س النتحار؟ هل ا�ستدرجه اأحد اإىل هناك ثم قام باإغراقه؟ هل حمله اأ�سخا�س اأقوياء 
ثم األقوا به يف النهر؟ ثم املعلومات التي �سنح�سل عليها بخ�سو�س هذا ال�سوؤال بالذات من النا�س، هل 
هي اجتهادات؟ اأم اأقوال عابرة �سمعوها من الغريق...اأم..؟ ل بد اأن هذه الأ�سئلة �ستظل بدون اإجابة. 
وهذا هو حالنا مع معظم الأ�سئلة التاريخية معظم الوقت اإن مل يكن الوقت كله. ولكي ننقل الأمر اإىل 
حيز التاريخ الفعلي ولي�س التمثيل الفردي كما يف املثال ال�سابق نورد »واقعة« كربى معا�رضة تتمثل 
يف حترك اجلي�س ال�سوفييتي وانقالبه على غوربات�سوف ويلت�سني دفاعًا عن النظام. ما جاء بعد ذلك 
معروف: فقد تراجع النقالبيون الذين كان يقودهم جرنال ا�سمه ينايف، و�سيطر يلت�سني بالذات على 
الدولة و�سوًل اإىل اإعالن موت الحتاد ال�سوفييتي. ب�سبب ذلك ولد �سوؤال �سيظل حيًا اإىل الأبد: »هل 
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حترك اجلي�س الأحمر فعاًل، اأم اأن ما حدث كان م�رضحية اأعدت من اأجل ت�رضيع تفكيك الحتاد؟« اإننا 
مهما فعلنا لن ن�سل اإىل جواب نهائي لهذا ال�سوؤال. وحتى لو ك�سفت ملفات ا�ستخبارية فاإنها لن تقود 
مثلما يعرف اأي مبتدئ يف ال�سيا�سة اأو التاريخ اإل اإىل مزيد من البلبة والنقا�سات. ونحن هنا اإمنا نتحدث 
عن وقائع معا�رضة ما زال جزء ممن ا�سرتك فيها على قيد احلياة، ولكننا لن ن�ستطيع اأن نح�سل على 
اأكرث من »رواية« عما ح�سل. اأما ما ح�سل يف املكان والزمان، فقد ذهب فعاًل ول ميكن اإعادته حرفيًا 
مهما فعلنا. من هنا يبدو لنا اأن الدربة على عمل املوؤرخ وعلى كتابة مقرر التاريخ يجب اأن تنطلق من 
هذه الواقعة الأ�سا�س. بعدها ميكن اأن نح�سل على كتب مقررة ترتواح يف مقدار جودتها، ولكنها تظل 
الدقيقة  التفا�سيل  �رضد  يف  وينخرط  الواقعة،  هذه  التاريخ  كاتب  يجهل  عندما  اأما  املعقول.  حدود  يف 
لجتماع امللك �سليمان مع قادة اجلان اأو نقا�سات اأبوبكر ال�سديق مع قادته الذاهبني اإىل ال�سام مع 
عدم وجود حما�رض و�سجالت وو�سائل مالئمة للتوثيق، نكون يف مواجهة ن�س اأ�سطوري مهما كانت 
اأو  اأية كتب مقد�سة  اأننا هنا اإمنا نتحدث عن كتب التاريخ، ولي�س عن  نوايا من كتبه. غني عن البيان 

ن�سو�س دينية. 

بعد الأ�سئلة الأوىل الأربعة ل بد من مواجهة »كيف« و »ملاذا« وقعت الأحداث على النحو املميز لها. 
وهنا ندخل »لعبة« اأعقد بكثري من لعبتنا اخلا�سة بالأ�سئلة الأوىل. وهنا ن�سوق مثاًل خلدونيًا لتو�سيح 

الفكرة. 

واجه ابن خلدون رواية الطربي عن نكبة الر�سيد للربامكة، وتف�سريه القائم على اأن الر�سيد غ�سب 
ب�سبب العالقة املفرت�س اأنه قد اكت�سفها بني اأخته العبا�سة وبني اأحد �سبان الربامكة. هنا ينربي ابن 
خلدون لإي�ساح اأنه حتى لو �سح اأن هناك عالقة بني املراأة والرجل فاإنها ل تف�رض ما ح�سل. ذلك اأن 
ابن  فقد ذهب  ولذلك  التاريخية.  الوقائع  لتف�سري  الرجل  راأي  ت�سلح يف  بدئيًا ل  ال�سخ�سية  ال�سوؤون 
خلدون اإىل القول اإن ما يف�رض ما ح�سل هو طبائع امللك القائمة على التغلب والنفراد بال�سلطان. وبهذا 
املعنى فاإن الر�سيد اأح�س بتهديد �سلطته فقام بقتل الربامكة. وقد تنبه الراحل مهدي عامل يف كتابه 
»يف علمية الفكر اخللدوين« اإىل هذه املحاكمة اخللدونية املبدعة.)1( اأمل يقم بايزيد الأول احلاكم العثماين 
امل�سهور بقتل اأ�سقائه وعددهم �سبعة ع�رض �ساعة و�سوله لل�سلطنة خوفًا من اأن يناف�سوه على ال�سلطان 
ويختلقوا له امل�ساكل والفنت؟ ومنذ عهد ذلك ال�سلطان جرت عادة �سالطني بني عثمان على قتل اإخوتهم 
مما كان يوؤدي يف حال غياب البن الوريث اإىل انتقال ال�سلطة اإىل اأحد اأبناء العمومة. وهكذا يبدو ابن 
خلدون حمقًا يف تدقيقه يف واقعة �سخ�سية ل ت�سلح �سندًا لتف�سري واقعة باأهمية نكبة الربامكة الذين 

مثلوا اأكرب »جماعة« اقت�سادية و�سيا�سية يف ع�رض الر�سيد. 

1.  اأنظر: مهدي عامل، يف علمية الفكر اخللدوين، دار الفارابي، بريوت 2006.
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واأ�سبابها  النظر  وجهات  وحتديد  واملنطقية  التجريبية  الأدلة  وتقييم  املحاجة  جو  يف  ي�سعنا  هذا 
اأو حدث، اأو  اأو ال�سخ�سية..الخ وكذلك حتديد الق�سايا املركزية يف كل واقعة،  اأو الطبقية  ال�سيا�سية 
�رضدية، بدًل من التيه و�سط تفا�سيل ل ناظم لها، ول دللة تنبني عليها. ل جرم اأن من اعتادوا على 
التاريخ على طريقة »اأذكر بنود اتفاقية �سايك�س بيكو«، اأو »اكتب ما تعرفه عن الدولة ال�سا�سانية منذ 
ولدتها حتى زوالها،« يح�سون باأننا نخرج ماردًا من القمقم مل يكونوا قد �سمعوا بوجوده من قبل. 

ولكن ذلك لالأ�سف هو اجلزء املرئي من جبل اجلليد من �سعوبات عمل املوؤرخ.

الذي  من  قبيل  من  اأ�سئلة  يواجه  املوؤرخ  اأن  بد  ل  التاريخ  تخ�س  وثيقة  اأو  ورقة  اأية  درا�سة  عند 
كتبها، وما هو �سكلها، واأين ومتى وملاذا كتبها. هل ميكن يل مثاًل اأن اأكتب كتابًا يف التاريخ واأن�رضه يف 
ال�سعودية الوهابية ويحتوي على وجهة نظر تقول اإن عبدامللك بن مروان كان حاكمًا م�سيحيًا؟ اأو اأن 
اأقول يف الكتاب اإن عبد العزيز اآل �سعود كان يعمل بتن�سيق كامل مع خمابرات اجلي�س الإجنليزي، واأنه 
تبادل بع�س الر�سائل مع بن غوريون؟ من الوا�سح اأن ذلك غري ممكن. وهذا جمرد مثال لتو�سيح اأن 
املكان والزمان قد يغريا جوهريًا ما ميكن اأن يكتبه ال�سخ�س الواحد. لي�س من اأحد حر باملطلق، كما 
اأنه لي�س من اأحد حميط بجوانب الواقعة التاريخية كلها، ويجب اأن ن�سيف اأن اأحدًا ل ميتلك عقاًل كليًا 
مرباأ من كل نق�س لكي يقدم لنا القراءة الأكرث دقة التي لن يتمكن اأحد من اإ�سافة �سيء لها. الرواية 
التاريخية جمرد رواية ت�ستحق اأن تقيم عن طريق موازنة عنا�رض القوة وال�سعف يف العمل التاريخي، 

ولي�س عن طريق ال�سالحية التي ياأخذها الكتاب كونه مقررًا من جهة ر�سمية اأو �رضعية اأو غري ذلك. 

  assumptions ومن الأمور الهامة جدًا للقارئ وللكاتب على ال�سواء اأن يكونا على وعي بال�ستباقات
اأو الفرتا�سات املت�سمنة يف اأي ن�س. فاأن يقول اأحد مثاًل اأن النخب املحيطة بالرئي�س هي ال�سبب يف 
اأنه ل يقدر على تغيري الأمور، ول  اأو  الرئي�س نف�سه خري، واأنه ل يعرف  اأن  الف�ساد يت�سمن منطقيًا 
لأغنية  ن�ستمع  اأن  النوع.  ذلك  موؤثرة من  مقتنعًا بوجود نخب  الن�س  موؤلف  يكون  اأن  بالطبع من  بد 
تقول مثاًل - على اإثر هزمية منكرة مثل حرب العام 1967: »ت�سلم لنا، والن�رض من اهلل، يا قايدنا يا 
اأن الأغنية توؤمن باهلل، واأنها توؤمن باأنه يتدخل يف �سري التاريخ  اأبو عبد اهلل« يعني من بني عدة اأمور 
مبا�رضة مبا يف ذلك ال�سيا�سة واحلرب، واأن الرئي�س اأو الزعيم لي�س هو امل�سوؤول - ول اأركان دولته- 
هذا  يف  يكون  قد  للدين  معينًا  مذهبيًا  فهمًا  تتبنى  الأغنية  اأن  هنا  نالحظ  اأن  من  بد  ل  بل  عما ح�سل. 
اأ�سد �سوره تقلي�سًا لدور الإن�سان مثلما يتجلى يف فكر  احلالة بالذات هو الفهم الأ�سعري، ورمبا يف 
الكال�سيكي العظيم اأبو حامد الغزايل. لذلك ل بد من الوعي بهذه ال�ستباقات. ومرة اأخرى عندما نقراأ 
املقهورة،  لل�سعوب  يحتذى  مثاًل  قدمت  اأمريكية  ثورة  الدرا�سة حديثًا عن  التاريخ مو�سوع  مقرر  يف 
اأمريكا هم  اإقرار الن�س باأن جماعة امل�ستوطنني البي�س يف  اأن هناك ا�ستباقًا فحواه  اأن ن�ستنتج  ل بد 
ال�سعب الأمريكي املظلوم واملقهور، بينما يتم اإق�ساء ال�سكان الأ�سليني ل�سبب من الأ�سباب ل يف�سح 
عنه املوؤلف اأو الكتاب عالنية، واإن مل يكن من ال�سعب على القارئ اأن يقدره. هناك بالطبع اجلمهور 
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الذي يكتب له املوؤلف. ل بد اأن اأحدنا يغري طريقته يف احلديث ب�سكل اأو باآخر عندما ينتقل من جمهور 
اإىل جمهور. هل اأقدم رواية عما جرى يف العام 1948 جلمهور يف خميم البقعة اأو الريموك مثل التي 
اأقدمها جلمهور يف فنزويال متعاطف مع الق�سية الفل�سطينية اأو جلمهور من جماعة اأيباك مهمته الدفاع 
عن »اإ�رضائيل«؟ من الوا�سح اأن اخلطاب �سيتغري كثريًا من حالة اإىل اأخرى. ول بد بالطبع من مالحظة 
قيم املوؤلف ومعايريه ونقاط انحيازه. هل ميكن لنا اأن نقراأ برباءة �رضوع الكتاب مو�سوع الدر�س يف 
ذكر الدكتاتوريات ال�ستبدادية يف القرن الع�رضين بادئًا بالحتاد ال�سوفييتي؟ األي�س الكالم اللطيف عن 
الدميقراطية انحيازًا معرفيًا و�سيا�سيًا وقيميًا من بني اأمور اأخرى؟ ل جرم اأن الكاتب والقارئ على 
اأن  الراأي. ول بد بالطبع من  اأو اختالفهما يف  اأن يدركا ذلك بغ�س النظر عن اتفاقهما  ال�سواء يجب 
يتمكن املوؤلف والقارئ يف هذا احلقل ال�سائك من التمييز بني الراأي والواقعة املو�سوعية، اإن كان هناك 
وقائع مو�سوعية خال�سة من اأية �سائبة. اأما اجلزء الهام جدًا الذي يجب اأن يتنبه له القارئ حتديدًا 
فهو امل�سكوت عنه يف الن�س. اأحيانًا يكون ذلك مك�سوفًا للقارئ متو�سط الذكاء، ولكن يف بع�س الأحيان 
يحتاج حتى القارئ املدرب اإىل اليقظة ال�سديدة. اأذكر اأنني واجهت يف طفولتي موقفًا م�سابهًا يف كتاب 
التاريخ لل�سف اخلام�س اأو ال�ساد�س عن الدولة الإ�سالمية: بعد اأن يقوم الكتاب با�ستعرا�س اخللفاء 
»البيت  اإىل  علي  الرابع  اخلليفة  بعد  انتقلت  قد  اخلالفة  اأن  مفاجئ  ب�سكل  يخربنا  الأربعة  الرا�سدين 
الأموي«. وعلى الرغم من �سغر �سني اإل اأنني مل اأ�ستطع اإل اأن اأت�ساءل: »ملاذا؟ ما الذي ح�سل حتى 
يحدث ذلك التغيري«؟ وبالطبع مل يكن هناك جواب، كما اأنني مل اأفعل اأكرث من �سوؤال املدر�س الذي قال 
الدكتاتورية تنتهك  الدول  اأن  املوؤلف  النقلة. لكن عندما يخربنا  باأنه ح�سلت بع�س الفنت انتهت بتلك 
حقوق الإن�سان وينطلق يف تعداد خطاياها يف اإ�سهاب وتدفق، فاإن القارئ غالبًا ل يخطر يف باله اأن ي�ساأل 
ما اإذا كانت الدول »الدميقراطية« ل تنتهك تلك احلقوق. وهنا ال�سكوت يقول �سيئًا يف تورية لطيفة قد 

توحي ب�سهولة بتلك الفكرة دون دليل اأو حجة. 

يف كتاب التاريخ لل�سف التا�سع ي�ساب املرء بالذهول وهو يقراأ عن حرب العام 1967 كاأنها �سيء 
اإ�رضائيل مبهاجمة الدول العربية، فاحتلت اجلولن واأرا�سي  وقع يف املريخ: »يف العام 1967 قامت 
عربية اأخرى، فاأ�سدر جمل�س الأمن قرارًا يطالبها بالن�سحاب، ولكنها رف�ست.« هكذا انتهت »حكاية« 
حرب العام حزيران التي كتب، وقيل فيها ما ي�ساوي اأطنانًا من احلرب والورق. هذه احلرب التي قال 
فيها ال�ساعر: »نحن يف اخلام�س من �سهر حزيران ولدنا من جديد.«)2( ولعل من الالفت للنظر اأن الن�س 
يحجم عن اإخبارنا مباهية »الأرا�سي العربية الأخرى« التي يتم احتاللها، كاأنها اأمر فائ�س عن احلاجة 
ول اأهمية له، اأو كاأن املحتل لي�س فل�سطني على وجه التحديد والتعيني. ملاذا هذه »الكب�سلة« التي ت�سيطر 
على ممار�سة كتابة التاريخ املقرر؟ هل هناك تعليمات بعدم »اإزعاج« عقل التلميذ/املواطن بهذه الهموم؟ 
بالطبع  الوطنية/القومية؟  اأو  املعرفية  للغاية  �سواء  الهموم  يف  التفكري  م�سقة  من  اإراحته  بالتايل  ثم 
لي�ست النوايا هي ما يهمنا هنا، واإمنا الأثر الفعلي للكتاب الناجز املقرر واملقروء من قبل الطلبة. وفيما 

2. من ق�سيدة �سميح القا�سم، حدث يف اخلام�س من حزيران.
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ناهيك  الوقائع  اإخفاء  يف  رغبة م�سمرة  بوجود  النطباع  الفعلي ل ميكن جتنب  الكتاب  �سياق  يخ�س 
عن حتليلها وو�سعها يف �سياقها وبيان اأ�سبابها و�سلتها مبا حولها وما �سبقها وما حلقها. يف �سياق 
احلديث عن �سوريا جند ال�رضعة الفائقة التالية: »ويف العام 1971 توىل الرئي�س حافظ الأ�سد ال�سلطة 
يف �سوريا، ويف العام 2000 تويف فخلفه ابنه ب�سار الأ�سد«. ترى هل يخ�رض التلميذ �سيئًا اإذا مل نقل له 
هذه املعلومة اأو لو غرينا ا�سم الرئي�س اأو التواريخ قلياًل اأو كثريًا؟ اجلواب بالطبع هو ل. ولذلك هنا نية 
غريبة –على الأقل مثلما تتجلى يف ممار�سة الن�س- للتعتيم ل نعرف لها �سببًا اأكيدًا. وال�سحيح اأننا 
ل نرغب يف ال�ستنتاج باأن املق�سود هو اإبعاد التالميذ عن الهتمام بق�ساياهم وق�سايا اأمتهم اأو واأد 

دافعهم جتاه تعلم التاريخ وطرائق عمله واأ�سلوبه العلمي املميز.

»التاريخ« يجب اأن يتمهل يف عر�س الواقعة لكي يتيح لنا اأن نتفح�س ونقدر ونقارن ونحلل ونتنباأ 
من بني اأمور اأخرى. ومن اأجل اأن ل يظل كالمنا معلقًا يف ف�ساء النظرية دون اأن يدخل حيز املمار�سة 
نقدم مثاًل على ما نقول: اإذا اأخربنا الطربي اأن عدد جي�س البيزنطيني يف معركة موؤتة كان 200000 
)مائتي األف( مقاتل، فاإن علينا اأن نلجاأ اإىل ما ي�سبه المتحان املحكي ل »طبائع العمران« اخللدونية 
على �سبيل املثال. هل يتحمل اقت�ساد الدولة البيزنطية ن�رض حامية ع�سكرية بهذه ال�سخامة يف �سحراء 
�رضق الأردن وحدها؟ ماذا اإذن عن املناطق الأكرث اأهمية بكثري من هذه ال�سحراء؟ يف هذا ال�سياق ل بد 
من بحث اأو�ساع المرباطورية القت�سادية. ثم �سيا�سيًا هل كان �رضق الأردن يتمتع بالأهمية الكافية 
اأقام فيه ذلك اجلي�س  الذي  املع�سكر  اأو  املدنية  اأين هي  الآثار:  ن�ساأل  لالحتفاظ بذلك اجلي�س كله؟ ثم 
العمالق؟ ولو افرت�سنا اأن اجلي�س البيزنطي مل يكن يف الأردن، واإمنا جاء من العا�سمة ملواجهة حترك 
العرب، فاأين هي و�سائل الت�سالت التي �سمحت بو�سول املعلومات ب�رضعة الربق اإىل الق�سطنطينية، 
اللحظة  اإىل درا�سة حالة الت�سالت يف تلك  بالتاأكيد  العرب من يرثب؟ وذلك �سيدفعنا  اأي قبل خروج 
التاريخية. وحتى لو م�سينا يف افرتا�ساتنا اأبعد من الطبيعي باجتاه ما فوق الطبيعي، كاأن نقول مثاًل 
اإن املعلومات قد حت�سلت لدى القيادة البيزنطية بفعل الكهانة اأو بحلم عرافة اأو نبي - مثلما كان يحدث 
ال�رضعة؟  ال�سخم على وجه  بانتقال ذلك اجلي�س  التي �ست�سمح  املوا�سالت  فاأين هي  الوقت-  يف ذلك 
وذلك بالطبع �سوف يقودنا اإىل درا�سة و�سع الطرق و�سبل املوا�سالت واأنواع احليوانات امل�ستخدمة 
وخ�سائ�سها الفيزيائية والبيولوجية لنعرف مدى مالءمتها للرحلة...الخ ميكن اأي�سًا اللجوء اإىل علم 
ال�سكان لفح�س عدد �سكان المرباطورية، والتحقق من وجود كثافة �سكانية ت�سمح بتجنيد ذلك العدد 
قيادتها  بالطبع  نعني  المرباطورية،  ت�ستطيع  هل  ال�سيا�سي:  اجلانب  يف  لن�ساأل  نعود  ثم  اجلند.  من 
ال�سيا�سية، ترك حدودها ال�رضقية مع فار�س دون حماية من اأجل مواجهة بع�س الن�ساط القبلي؟ اإذا 
ات�سح بعد هذا الفح�س املطول اأن »طبائع العمران« ل ت�ستطيع اأن تتقبل »معلومة« الطربي، فال بد من 
طرحها جانبًا، واإن �سهد ل�ساحلها �سكان الأر�س كلهم. وهذا هو باخت�سار جوهر املوقف اخللدوين 

الذي منيل اإىل القول اإنه يوؤ�س�س لروؤية قريبة من العلم باملعنى املعا�رض للكلمة. 
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ل�سوء احلظ اإن كتبنا املقررة ل وقت لديها - ول �سرب على ما يبدو- باإزاء هذا اجلهد كله. ويف هذا 
املنحى نود اأن ن�سري اإىل واقعة اأ�سا�س تت�سل بذلك: اإن وجهة نظر الكاتب وموقفه املبدئي من الأمور 
الأ�سا�سية لفهمه وو�سع اأطروحاته يف مو�سعها »الطبيعي« من �سياق تفكريه. وهذا املوقف يف�رض اإىل 
»التاريخ«.  بها  يعر�س  التي  والطريقة  والأ�سلوب  ال�سكل  ويحدد  اجلوهري،  املوؤرخ  اجتاه  كبري  حد 
وبالطبع يتفاوت املوؤرخون من ناحية وعيهم بوجهة نظرهم، ولي�س من امل�ستبعد كلية اأن يكون املوؤلف 
غري واع بوجهة نظره اأو اأن يكون لديه وجهة نظر تلفيقية تتقاطع مع اأكرث من اجتاه نظري اأو فل�سفي، 
ولكن القارئ ل بد اأن يكون قادرًا على حتديد وجهة نظر املوؤلف لأنها ت�ساعده كثريًا يف فهم الأ�سياء. 
على �سبيل املثال، من نافلة القول اإن موؤلفًا يتبنى وجهة نظر فوكو، اأو فانون، اأو كارل مارك�س، اأو 
ح�سن ن�رض اهلل على الرغم مما بني هذه املنظورات من تباينات جذرية، ل ميكن اأن مير مرور الكرام 
على حرب الإبادة التي تعر�س لها �سكان »العامل« اجلديد على يد الأوروبيني البي�س. ولذلك يجدر بنا 
اأن نعرف اأية وجهة نظر ميكن اأن ت�سمح بتجاهل اأولئك ال�سكان التع�ساء. اإجماًل ل بد لنا من التفكري 
اأثناء القراءة: هل نحن يف مواجهة كاتب ملحد، اأم �سيعي، اأم �سلفي، اأم اأ�سعري، اأم حمافظ، اأم ليربايل، 
اأم ن�سوي، اأم مارك�سي، اأم قومي...الخ وذلك اأمر مهم مهما بدا لنا اأن الن�س قائم بذاته. يجب يف راأينا 
اأن يعامل الن�س دائمًا بو�سفه نتاجًا ل�سخ�س من حلم ودم »يعاين« من ثقافة معينة وعالقات معينة، 
وم�سالح معينة، وبيئة وموقع طبقي...الخ وكل هذا يح�رض مبا�رضة اأو غري مبا�رضة يف الن�س املنتج. 

ل  وذلك  تاريخي.  اأي حتليل  �سياق  يف  اأ�سا�سني  اأمرين  وال�ستدلل  املنطقي  يظل احلجاج  بالطبع 
ينطبق لالأ�سف على معاجلتنا الراهنة للكتاب املقرر خللوه ب�سكل تام من اأية حماولة للمحاجة اأو غياب 
اأية ممار�سة ا�ستدللية يف ثناياه. ذلك اأنه يقوم كلية على فكرة �رضد املعلومة، اأو ما ي�سميه ابن خلدون 
امل�ستوى  يف  ال�سائعة  الفكرة  هي  هذه  اأن  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  املنا�سب  ومن  الوقت.  طوال  »الإخبار«  بـ 
الفل�سطيني عن عمل املوؤرخ والتاأريخ. ولذلك ي�رضب املثل بالتاريخ قبل غريه عند احلديث عن احلفظ 
ال�سم يف �سياق التعليم. وذلك بالطبع يجب اأن ل يعمينا عن روؤية اأن العملية التعليمية املحلية تقوم على 

احلفظ يف املوا�سيع الدرا�سية املختلفة، ورمبا ل يوجد اأي ا�ستثناء جدي لذلك. 

الأغاليط  اأن ل يقع فري�سة  املوؤرخ �رضورة  الكالم على عمل  بالذكر عند  التي جتدر  الأ�سياء  ومن 
ال�سبب  اأغلوطة  هي  خطورة  واأ�سدها  عمله  �سياق  يف  الأغاليط  هذه  اأو�سح  ولعل  اخلطرية.  املنطقية 
املقرر  لكتابنا  درا�ستنا  �سياق  �سببية. و�سوف نرى يف  يعرب عن  التتابع  اأن  توهم  الناجم عن  اخلاطئ 
اأن هذه الأغلوطة تتكرر يف ثنايا الكتاب حيث يتم معظم الأحيان اإيراد ال�سابق على اأنه �سبب والالحق 
على اأنه نتيجة دون بيان العالقة ال�سببية التي جتمعهما. وبالإمكان يف اأحيان كثرية اأن نبني –وهذا ما 
نقوم به بالفعل- اأنه ل توجد �سببية ول من يحزنون. وهنالك بالطبع عدد كبري من الأغاليط التي يجب 
اأن يتنبه لها الكاتب والقارئ. ومن ذلك التعميمات املت�رضعة التي ل ت�ستند اإىل ا�ستقراء كاف اأو اأدلة 
منطقية كافية، اأو ال�ستدلل التب�سيطي الذي يف�رض ظاهرة معقدة بفكرة واحدة اأو �سبب واحد. فمثاًل 
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ميكن للبع�س اأن يعزو �سبب كارثة العام 1948 اأو العام 1967 اإىل اخليانة، ولكن حتى لو �سح وجود 
خيانات هنا وهناك فاإن ذلك ل يكفي مبفرده لتف�سري مثل هذه احلروب املعقدة. ومن الأغاليط الهامة 
وال�سائعة قيا�س املقارنة الزائف الذي يقوم فيه املرء مبالحظة بع�س العنا�رض ال�سكلية املت�سابهة بني 
ظاهرتني، وي�ستخل�س منهما اأن ما وقع يف الأوىل �سيقع يف الثانية. ونذكر يف هذا ال�سياق ان�سياق بع�س 
مثقفي الي�سار الفل�سطيني يف ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن املا�سي اإىل مقارنة الثورة الفل�سطينية 
بالفيتنامية، ليخل�س اإىل اأن النت�سار الذي حتقق يف فيتنام �سوف يتحقق يف فل�سطني. وهناك اأغلوطة 
�سائعة تت�سل ب�سوء ا�ستخدام اللغة، خ�سو�سًا بع�س املفردات املراوغة التي ميكن اأن تعني اأكرث من 
دللة واحدة. واأخريًا هناك اأغاليط امل�سادرة على املطلوب والدور املنطقي وغريها من الأغاليط التي 
ل ميكن اأن نوردها كلها يف هذه العجالة. ول بد اأن كاًل من هذه الأغاليط حتتاج اإىل مرا�س من الكاتب 

والقارئ بغر�س الإحاطة بها من اأجل جتنبها يف حالة الكاتب وك�سفها يف حالة القارئ.

اإن و�سوح امل�سطلح ودقة ا�ستخدامه والت�ساق الداخلي املنطقي للن�س ووجود �سلة فعلية بني 
الواقعة وا�ستخدامها يف احلجة هي من نوافل الكتابة العلمية والتاريخية التي ت�ستحق ا�سم العلمية. 
اإىل كتابة حمكمة  اأجل الو�سول  اأن يتوافر من  اأن الكثري من التدريب وال�سرب واملرا�س ل بد  ول بد 

ومت�سقة. 

ومن املفيد اأن نوؤكد هنا اأن تبني املوقف جتاه ق�سية ما لي�س �سبة يف �سياق »الذاتي واملو�سوعي« 
يف الأحوال كلها. بل ميكن - ورمبا يجب على املرء، وخ�سو�سًا الكاتب - اأن ياأخذ موقفًا واعيًا ومعلنًا 
الن�س،  املموهة يف  املواقف  الكاتب، ود�س  القارئ من جانب  املق�سود هنا خمادعة  لي�س  الواقعة.  من 
من  خري  بالطبع  وذلك  للموؤلف.  الفعلي  املوقف  هو  يكون  عندما  معني  ملوقف  ال�رضيح  التبني  واإمنا 
اإيهام القارئ باحلياد الزائف. ويف �سياق درا�ستنا هذه، ل �سك اأننا كنا �سنقدر للموؤلفني لو اأنهم اأعلنوا 
اأمة على احلقيقة، واأنهم يعدون ق�سيتهم ق�سية  اأمريكا  البي�س يف  اأنهم يعدون امل�ستوطنني  �رضاحة 
عادلة يف ميدان حق تقرير امل�سري لل�سعوب، خ�سو�سًا اإذا اأخربونا بالأ�سباب وامل�سوغات التي دفعتهم 
اإىل تبني ذلك املوقف. اأما التظاهر باأن امل�ستوطنني هم الأمة امل�سطهدة، مع اإغفال وجود الأمم الأ�سلية 
املبادة فهو �سلوك غري علمي اإن كان قد مت عن »ح�سن نية« وي�سبح �سلوكًا ل اأخالقيًا اإن كان قد مت عن 

روية وتدبري. 

- نقاط اإ�شكالية يف �شياق اإنتاج كتاب التاريخ املقرر:

• التاريخ مليء »بالإ�ساعات« التي مل تخ�سع لأي فح�س، وهذا ينطبق على التاريخ العربي اأكرث من 	
غريه. نحن مثاًل ما زلنا نعتمد الكتب الرتاثية بو�سفها م�سادر للتاريخ. حتى اأننا مل نتنبه لنقد ابن 
خلدون - على اأوليته- لكتب التاريخ العربي.  ومن هنا فاإن كتبًا تراثية ل تلتزم باأي منهج ميكن 
اأن تعد يف عرف وزارات التعليم العربية م�سادر اأولية للتاريخ، مع اأنها لي�ست كذلك اأبدًا. اإنها على 
وجه الدقة وال�سبط كتب تراثية ل تبتعد كثريًا عن احلكايات ال�سعبية اأو الأ�ساطري. وي�سمل ذلك 
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معظم امل�سادر الأولية مبا فيها، ورمبا على الأخ�س، كتب امل�سعودي والطربي.

• اأن العامل فيه طرفان: العرب والتاريخ 	 يلتزم التاريخ العربي باملركزانية الأوروبية بحيث يبدو 
الإ�سالمي من ناحية، وامل�سيحية والتاريخ الأوروبي من ناحية اأخرى. وهكذا تختفي اآ�سيا واأفريقيا 
واأمريكا كلها. بل اإن تاريخ منطقتنا القدمي بالذات يختفي تقريبًا ول يتم ر�سم �سورة متوا�سلة 
لتطور التاريخ الذي يخ�س منطقتنا بحيث يبدو فيه تقطعات غري معقولة يتم فيها القفز من القدمي 
اإىل الإ�سالم دون توا�سل يذكر، ويبدو للقارئ كاأن احل�سارة القدمية من بابلية واآ�سورية وكنعانية 
قد تبخرت فجاأة، وولدت العروبة والإ�سالم من عدم كامل. ل�سوء احلظ يقوم بتعبئة هذا الفراغ 
موؤرخون/م�ست�رضقون من هنا وهناك، وبال�سكل الذي ل يخدم »احلقيقة« التاريخية، مثلما اأنه ل 

يخدم ق�سايا الوطن والأمة التي تخ�سنا يف هذه املنطقة.

• الظواهر 	 من  دقيق،  غري  اأو  م�سوه  اأو  م�سو�س  �سكل  يف  واملقدم  �سهوًا،  اأو  عمدًا  عنه  امل�سكوت 
املنت�رضة يف كتب التاريخ يف كل مكان وزمان. فنحن مل ن�سل بعد اإىل م�ستوى مر�س من »التقدم« يف 
هذا الفرع من فروع املعرفة. ول بد اأن هذا مما يحدث يف كتبنا التاريخية، بدءًا باملا�سي )اأ�سطورة 
ال�ساميني الذين خرجوا من اجلزيرة العربية يتكلمون العربية بالذات قبل اأن توجد( و�سوًل اإىل 
اتفاقيات اأو�سلو ووادي عربة، بل حتى اإىل ما يحدث يف »الثورات« العربية. من نافلة القول اإن 
التاريخ هو �سجل املنت�رضين، ولكن ذلك يتطلب من املوؤرخ املعا�رض اليقظة واحلذر، ولي�س الت�سليم 

مبا يقع حتت يديه كاأنه يعاين معطيات مادية طبيعية حمايدة. 

• ما الذي يجعل النا�س يحملون فكرة تاريخية خاطئة ميكن اأن تكون �سد م�سلحتهم بالذات؟ مثاًل 	
كيف ي�سل النا�س اإىل م�ستوى القول باأن �سيئًا جوهرانيًا يخ�س العرب وي�سمهم بالغباء واجلنب 
...الخ هو ال�سبب يف حال البالد العربية على الرغم من اأن اأب�سط قراءة للتاريخ احلديث ميكن اأن 
تو�سح اأن ما يحدث يف الوطن العربي هو نتاج »طبيعي« حلركة التاريخ؟ من الوا�سح اأننا باإزاء 
ق�سايا معقدة عندما يت�سل الأمر باحلا�رض، ول بد اأن قراءة مثل هذه الق�سايا عندما يتعلق الأمر 
باملا�سي تغدو اأ�سد �سعوبة ب�سبب �سياع الكثري من الأدلة والوثائق التي ميكن اأن ت�ساهم يف ر�سم 

ت�سور دقيق بدرجة معقولة ملا ح�سل. 

• 	 )((  The Politcs of Rewriting History بعنوان    Joseph Zajda كتبها  ورقة  يف 
ويدر�س فيها الباحث تغري املناهج يف رو�سيا بعد انهيار الحتاد ال�سوفييتي، ي�ستعيد مقولة مارك�س 
حول الطبقة احلاكمة وكيف تعطي لأفكارها �سورة الأفكار الكلية universal الكونية الأ�سيلة. 
»اإلقاء  بـ  ي�سمح  ت�سكلها مما  اأثناء  ظاهرة  على  ال�سوء  ت�سلط  اأنها  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تكمن 

3. http://www.researchgate.net/publication/225866312_The_Politics_of_Rewriting_History_
New_History_Textbooks_and_Curriculum_Materials_in_Russia



  18  

القب�س« عليها يف حالة تلب�س. ل بد اأن من واجب اأية درا�سة لكتاب التاريخ املقرر اأن تقوم بذلك. 
وعلينا اأن نعتذر باختالف غايات هذه الدرا�سة واقت�سارها على مناح معينة عن القيام بهذه املهمة 
اأن  التبا�س  اأي  رفع  بغر�س  نذكر  اأن  يجب  هنا  التاريخية.  الكتابة  عملية  يف  والأ�سا�س  اخلطرية 
بفعل  عن وعي  قام  قد  املوؤلف  اأن  تاأكيد  بكل  يعني  ل  املهيمنة  الطبقة  الكتابة متثل م�سالح  كون 
ذلك. الهيمنة الطبقية ل حتتاج اإىل اأن يكون املوؤلف واعيًا بها، وت�سري الأمور ب�سال�سة ما مل يقم 
موؤلف ما بالكتابة ب�سكل يتناق�س مع امل�سلحة الطبقية املهيمنة. بب�ساطة ميكن يف هذه احلالة اأن 
يتم ا�ستبعاد ذلك املوؤلف من العمل يف املناهج لأنه غري موؤهل اأو ل يتمتع بامل�ستوى املالئم متامًا اأو 
اأي �سيء من ذلك القبيل. ومن املهم هنا اأن نو�سح اأن من »ي�ستغني عن خدمات« ذلك املوؤلف قد 
ل يكون بدوره واعيًا متامًا باأن امل�سكلة تكمن يف تهديد ممار�سة املوؤلف امل�ستبعد للهيمنة الطبقية. 

• هناك رموز اأيديولوجية تبدو اأ�سا�سية يف اخلطاب لأنها حتمل املعايري والقيمة، من قبيل: العدالة 	
الجتماعية، وحقوق الإن�سان، واحلقيقة، وامل�ساواة، واحلرية. اإنها اإن�ساءات لها تداعيات معيارية، 
وهذه الإن�ساءات املثقلة بالقيمة �سائعة يف ال�رضديات التاريخية وغريها من اأ�سكال اخلطاب. ولعل 
التاريخ من اأكرث فروع املعرفة تلب�سًا لذلك. ومن املعروف اأن هناك م�سكلة بارزة تتج�سد يف اإعطاء 
املا�سي )اأحيانًا تكون وا�سحة  املا�سي تداعيات دللية معا�رضة مل تكن موجودة يف  كلمات من 
جدًا مثل اأن العلم يف الزمن القدمي مل يكن يعني اأكرث من الدين، ولكنه ي�ستعمل اليوم يف اخلطاب 
الديني بالذات للربهنة على حث الإ�سالم على العلم باملعنى احلديث واملعا�رض للكلمة( اأو العك�س 
تطبيق مفردات معا�رضة على وقائع اأو اأ�سياء مل تكن موجودة يف املا�سي )كاأن نحاول ا�ستخراج 

املارك�سي املوجود يف بطن ابن خلدون عن طريق اإ�سقاط عالقات الإنتاج على طبائع العمران(.

• )اقرتاح 	 وتف�سريه  الأ�سباب(  يف  )=البحث  وحتليله  املا�سي،  و�سف  املقارن:  التاريخي  البحث 
والأدوات  الإيب�ستمولوجية  املعطيات  توظيف  على  تعتمد  معقدة  �سريورة  هو  قانون(  اأو  نظرية 
العامة  ولي�س  اخلا�سة  احلالت  معرفة  يريد  املقارن  البحث  لأن  حمددة،  معرفة  لإنتاج  البحثية 
الآثار  املوؤرخ وعامل  تكت�سب مهارات  ال�سياق  هذا  التاريخ(. يف  فل�سفة  ما مييزه عن  هذا  )ورمبا 
اأهمية خا�سة جدًا، لأن النتقال من النظري والعام اإىل العملي واخلا�س عملية مراوغة توؤدي ل 

حمالة اإىل تباين »املنتج« التاريخي بني موؤرخ واآخر. 

• ل بد يف هذا ال�سياق من معرفة اأيديولوجيا اللحظة التاريخية اأو »عقلية املرحلة« املدرو�سة. فهذه 	
ميكن اأن تقف �سدًا منيعًا يف وجه التحليل التاريخي ما مل يتم اأخذها باحل�سبان. وهذا ي�ستدعي 
عملية معقدة تت�سمن تقم�س املرحلة وقراءاتها بتعاطف empathy وروح ناقدة يف الوقت عينه.

• هناك دائمًا م�سكلة تت�سل بالختيار يف التاريخ، فما يختاره املوؤرخ من وقائع ليعر�سها يعرب منذ 	
اأن  التي يجب  التاريخية«  »الوقائع  اأكوام  انحياز. وهذا النحياز ل مفر منه ب�سبب  البداية عن 
يختار من بينها �رضديته. لكن ذلك ل يعني عدم وجود فارق بني »اختيار« يهدف ب�سكل واع اإىل 
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اإنتاج ن�سخة معينة توؤدي غر�سًا اأيديولوجيًا يعيه املوؤلف، وبني »اختيار« يبذل ق�سارى جهده يف 
انتقاء »عينة ممثلة« على نحو اأو اآخر ملا ميكن اأن يكون قد وقع بالفعل. 

• من 	 املا�سي  يف  وقع  »ما  اأنه  هي  للتاريخ  النمطية  ال�سورة  اأن  املحلية  املعروف يف ممار�ستنا  من 
اأحداث،« واأن املوؤرخ يقول احلقائق/الوقائع ول يقول غريها.  وهنا يربز اإغفال فا�سح لطبيعة 
الأكادميية، وبني كتاب  التاريخ/العلم واملمار�سة  التاريخية مبا يخلق م�سافة هائلة بني  الكتابة 
التاريخ املقرر الذي يبدو وكاأنه �سجل حيادي للما�سي، اأ�سبه ب�سجل املواليد اأو الوفيات املوجود 
كتبًا  ت�سبح  عندما  تتماهى  املعرفة  حقول  اأن  عمومًا  الوا�سح  ومن  املدنية.  الأحوال  دائرة  لدى 
مقررة بحيث ل يعود هناك فارق بينها من حيث املنهج، اللهم فيما يخ�س الق�سمة ال�سهرية للعلمي 
والأدبي واملادة التي حتفظ يف مقابل املادة التي تفهم. من نافلة القول اإن ما هو مكتوب يف اأي كتاب 
املا�سي  ولي�س  املا�سي،  عن  املعدة  »التقارير«  اأحد  هو  املقرر  املدر�سي  الكتاب  ذلك  تاريخ مبا يف 
ذاته، الذي اختفى فعليًا و�سقط يف العدم ول �سبيل اإليه اأبدًا. ولذلك فاإن هذه الواقعة الأ�سا�سية 
ل بد اأن يتم ا�ستح�سارها اإىل الكتب املقررة ليدرك الطالب اأنه اإمنا يقراأ تقريرًا عن املا�سي كتبه 
�سخ�س معني له اجتاهات وخربات وقدرات ومهارات معينة، اإ�سافة اإىل م�سالح ومنظور من بني 
عوامل اأخرى. ولعل ما يوؤكد هذه احلاجة هو اأن الطلبة غالبًا ما ل يلتقون باأي ن�س حول التاريخ 
با�ستثناء الكتاب املقرر، ومن هنا خطورة هذا الكتاب وخطورة مدر�س املادة يف م�ستويني: الأول 
تكوين الوعي مباهية عملية الكتابة التاريخية، والثاين هو املحتوى املعريف الذي يتبناه الطلبة حول 

تاريخ اأو حقبة  تاريخية ما بو�سفه احلق كل احلق ول �سيء غري احلق.

• ما ل يدركه الطلبة اأثناء قراءة التاريخ يف كتاب املدر�سة اأن »الر�سالة« يختفي وراءها كاتب، واأنه 	
ل يوجد ر�سالة نقية كتبت نف�سها مبو�سوعية تامة. وما يفعله الطالب حينما يدر�سون لالإمتحانات 
هو اأنهم ينهمكون ب�رضعة يف حفظ املعلومات دون الت�ساوؤل عن ماهيتها اأو م�سادرها. بهذا املعنى 

يبدو لهم التاريخ كاأنه جتميع للحقائق التي يجب اأن نحفظها عن ظهر قلب. 

• املطلوب على الأرجح يف احلالة النموذجية هو اأن ن�سجع الطلبة على اكت�ساف طريقة عمل املوؤرخ، 	
لأن ذلك هو ما يفتح العيون على طبيعة التفكري يف التاريخ. وذلك يعني التوقف عن ن�سخ املعطيات 
من الكتب وتعليم الطالب كيفيات حتويل املعرفة بطريقة منهجية. ويتمتع املعلم هنا بدور غاية يف 

الأهمية، قد يكون اأهم من دور الن�س املقرر ذاته.

• يقوم باإعداد الكتاب املقرر جمموعة من الأ�سخا�س، مما يوحي بالثقة للطالب الذي نادرًا ما ي�سك 	
يف �سحة املعطيات اأو طرق معاجلتها. ول بد اأن قائمة »الإعداد« يف مقدمة الكتاب تخلق اأثرًا ووقعًا 
�سل قدرة  ي�ساهم يف  ...الخ، مما  �سياق وجود جلنة وخرباء ودكاترة  الطالب، ويبهره يف  يرهب 

الطالب ورهبته يف انتقاد ما يقراأ.
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• يجب اأن يحتوي كتاب التاريخ على معرفة تعتمد على الأدلة والت�سويغ العقالين ال�سارم. بالطبع 	
هذا ما مييز كتاب التاريخ عن كتب جمع الرتاث التي حتر�س على كتابة كل ما جتد اإليه �سبياًل، 
مثلما يح�سل يف كتاب الأغاين لالأ�سفهاين اأو كتاب احليوان للجاحظ. يف مثل هذه الكتب الرتاثية 
لي�س هناك من نية لدى املوؤلف لإثبات �سيء. ول بد اأن موقف املوؤرخ املعا�رض موقف يناق�س ذلك 

متامًا حلر�سه التام على تقدمي الدليل التجريبي اأو املنطقي على �سحة معلوماته اأو تف�سرياته. 

• وهناك اأمر مهم يت�سل بالتدريب على التعاطف empathy  عند التعاطي مع ال�سياق التاريخي 	
املدرو�س وعدم اإ�سقاط ع�رضنا )ع�رض الدار�س( على التاريخ. كتاب التاريخ يف بالدنا ل يفعل ذلك، 

فهو يقراأ املا�سي كحقائق جافة م�سنعة على قيا�س احلا�رض . 

• يف ال�سياق ذاته هناك حاجة ما�سة اإىل تنبه الدار�س اإىل ا�ستخدامات املا�سي يف ال�سياق احلا�رض، 	
وكذلك ا�ستخدامات موؤلفي املا�سي للوقائع التي كتبوها على اأنها اأحداث بينما هي اأ�سباه وقائع 
�سيغت لتخدم اأغرا�سًا معينة )ق�س�س مثل وداع هرقل ل�سوريا قائاًل وداعًا يا دم�سق وداعًا ل لقاء  

بعدُه( اأو التفا�سيل الدقيقة ملوت القادة يف معركة موؤته.

• يتمتع �سكل الكتاب وطريقة اإخراجه باأثر مهم يف املتلقي. ومن ذلك تاأتي اأمور من قبيل ال�سور 	
اأكرث من الن�س املكتوب  التلميذ  واخلرائط والأ�سكال يف الكتاب املقرر قد ت�سهم يف ت�سكيل وعي 

نف�سه. 

• التي قد تختلف بداهة عن طرق كتابته. ون�رضب هنا 	 التاريخ  ل بد من الهتمام بطرق تدري�س 
مثاًل ب�سيطًا لتدري�س التاريخ يف �سياق حي: »معاناة الفل�سفة يف الأندل�س زمن ابن ر�سد«. يجب 
بداية اأن يقراأ التلميذ الن�س الفعلي لـ »البيان« الذي �سدر بحق الفل�سفة، وق�سى بتحرميها. كذلك 
ودور  نف�سها،  عن  الفل�سفة  ودفاع  العيان،  �سهود  و�سهادات  املتعددة  الروايات  قراءة  من  بد  ل 
اليهود الأندل�سيني يف اإنقاذ الرتاث...الخ ومن نافلة القول اإنه ل بد من التنويع يف امل�سادر، وقراءة 
التف�سريات املختلفة ملا وقع. وي�ستح�سن اأن يقارن ذلك كله بالتحرمي ال�سادر عن البابا يف اأوروبا 
بعد قرن من الزمان. يتوقع بعد ذلك اأن ي�سل الطلبة اإىل اقرتاحات تف�سريية فردية، ونرجح اأن 

معظمهم �سيتو�سل اإىل ذلك.

يف هذا ال�سياق يقول مايكل اإدموندز)Edmonds )4 ورفاقه من جمعية التاريخ يف »وي�سكن�سون« اإن 
التلميذ عندما ي�سغل عقله بفح�س الدليل التاريخي فاإنه ميار�س ال�ستق�ساء، والتقييم، وحل امل�سكالت، 
واأ�سماء  والتواريخ  بالأرقام  الأدمغة  ح�سو  عملية  تتوقف  اأن  يتطلب  ذلك  ولكن  والرتكيب.  واحلكم، 
4. Michael Edmonds, Jennifer A. Hull, Erika Janik, and Keli Rylance. History & Critical 
Thinking, Madison: Wisconsin History Society, Library –Archive Division, 2005. Website: 
www.wisconsinhistory.org  
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الأماكن والوقائع اجلافة. يجب اأن يتم بدًل من ذلك اإحالة الطلبة اإىل امل�سادر الأولية لأن ذلك يعيدهم اإىل 
النا�س الفعليني الذين عا�سوا، واإىل كلماتهم املبا�رضة فتكت�سي الدرا�سة غنى احلياة واإثارتها. ل ميكن 
لطفل اأن يهتم باأ�سماء الأ�سخا�س الذين يردون يف ملحمة جلجام�س اأو باأ�سماء القادة يف معركة مرج 
دابق، ولكن ذكاءه وخياله وم�ساعره �سوف ت�ستعل كلها فيما لو وجدنا ن�سو�سًا تلم�س مبا�رضة كيف 

تفاعل الأ�سخا�س احلقيقيون وخ�سو�سًا من القريبني من عمر التالميذ مع الوقائع.

روحها  من  املوا�سيع  تفرغ  بعمومية  الأحداث  بو�سف  الأرجح،  على  املحلي  التاريخ  كتاب  يقوم 
وغناها ومغازيها املختلفة. ويقوم بانتخاب موا�سيع دون غريها، وهكذا ي�سبح التاريخ اأحداثًا متعاقبة 
مت�سلبة ل حياة فيها. ويبدو وكاأن الأ�سياء قد �سارت يف التاريخ ب�سال�سة و�سهولة ودون تعقيد. كما 
يظهر كما لو اأن امل�سار التاريخي كان طبيعيا متاما )لنتذكر التاريخ الإ�سالمي وكيف يقدم يف املدار�س 
التاأريخ  عن  ناهيك  والطربي  للم�سعودي  الكال�سيكية  ال�سورة  من  و�سذاجة  تب�سيطية  اأكرث  �سكل  يف 
املعا�رض(. ولذلك يبدو التاريخ مماًل وتافهًا بالقيا�س اإىل غنى احلياة وانفتاحها على ال�سك والحتمال 
يف ال�سياق الذي يعي�س فيه الطالب )اأين تعقيد ال�رضاع بني العرب و"اإ�رضائيل" اأو بني فتح وحما�س 
احلقيقة  يحوز  للتاريخ  باإله  اأ�سبه  التاريخ  كتاب  كاأن  ويبدو  وامل�سلمني(؟.  العرب  تاريخ  �سال�سة  من 
كلها، وهو ما يجعل الطالب يقبعون يف ظالم دام�س بالن�سبة لطبيعة النقا�س والأدلة وال�ستدلل الذي 
يعتمد عليه املوؤرخ الفعلي. ل بد اأن يكون التاريخ مربكا وملغزًا ويف حاجة اإىل عقل مدرب لفك األغازه، 
ولي�س يف ذلك �سيء من الفتعال لأن هذا هو واقع احلال يف املعرفة التاريخية. وعلى هذا النحو وبف�سل 
نزعة عدم اليقني يتعود التلميذ على قبول الختالفات لأنه ل يوجد حقائق را�سخة متامًا ت�ستدعي قتل 
املختلفني اأو تكفريهم..الخ لكن ما يح�سل فعليًا هو، على الأغلب، ذكر مبت�رض ومت�رضع لالأحداث ميكن 
معه القول اإن دعاية ل�سلعة جتارية قد حتتوي جهدًا اأعلى بكثري من جهد تفح�س الواقعة التاريخية، 

وو�سفها للمتلقي.

علينا اأن ل منل اأبدًا من التذكري يف �سياقنا الفل�سطيني والعربي الذي ي�رضح فيه اجلميع تقريبًا باأن 
التاريخ مادة حفظ ول �سيء غري ذلك: التاريخ لي�س قائمة من الأ�سماء والتواريخ وامل�سرية الزمانية 
للمكان. التاريخ بتب�سيط خمل �سوؤال اأو م�سكلة نبحث عن حل لها عن طريق اقرتاح اأطروحة اأو فر�سية، 

وفح�سها بوا�سطة العودة اإىل الوقائع املنقاة وبال�ستعانة باملنطق من بني اأدوات اأخرى عديدة.

ل بد من معلم متمكن يلفت نظر الطالب اإىل اأن هناك نقطة اأ�سا�سًا اأو فكرة اأو مفهومًا مركزيًا يكت�سي 
الأ�سا�سيات  يحدد  يعرف كيف  واأن  هذا،  يكت�سف  اأن  الطالب  املحيطة. وعلى  الوقائع  ودمًا من  حلمًا 

ويعزلها عن املعلومات املوجودة لغاية اإثبات اأو دح�س ذلك الأ�سا�س.

اأين مو�سوع مدر�سي اآخر( يف  اأن ي�سهم )رمبا اأكرث من  هناك اعتقاد فحواه اأن دور التاريخ هو 
ت�سكيل املواطن الفاعل وامل�سوؤول. ولكن ذلك بالطبع ل يحدث اإذا مل يتم بناء مقرر التاريخ على اأ�س�س 
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تنمية التفكري. وعلى الرغم من اأن مادة التاريخ فر�سة ذهبية لتنمية مهارات التفكري، اإل اأن ذلك لالأ�سف 
ل يتحقق. ولعل العك�س هو ما يجري من خالل الإ�ساعة الوا�سعة النت�سار التي ت�سف التاريخ باأنه 
التاريخ  ملادة  با�ستخفاف  ينظرون  الرتبويني  اأن  بلة  الطني  يزيد  ال�سم بال منازع. ومما  حقل احلفظ 
حتى اأن معلم املادة يكاد يحتقر نف�سه. ومن املعروف اأن التاريخ يتلقى ح�س�سًا اأقل من غريه بكثري 
)ح�ستان يف الأ�سبوع( مع كتاب مقرر طويل، فكاأن املو�سوع التاريخي بني بذاته ول يحتاج اإىل جهد 
يذكر. وتاأتي احل�س�س يف باب رفع العتب، وباإمكان الطلبة التغيب عن احل�س�س واحل�سول على اأعلى 
الدرجات دون جهد يزيد على ا�ستذكار املحتوى. ومن ناحية اأخرى تو�سع ح�س�س التاريخ يف اآخر 
اليوم الدرا�سي لأنها �سهلة وغري مهمة، اأي اأنها حت�سل على الوقت الأ�سعف من ناحية قابلية الطلبة 
للتعلم والنتباه والرتكيز. وعلينا اأن نتذكر اأن التاريخ مادة اأدبي ل تلزم لطلبة العلمي. اأ�سئلة المتحان 
تقي�س قدرة الطالب على حفظ املحتوى، وغالبًا ما تكون من نوع �سع دائرة واأجب بنعم اأو ل. وب�سبب 
هذا احلال ل ميكن اأن ن�سمع عن طالب واحد ميكن اأن يفكر يف تلقي درو�س التقوية يف التاريخ. ذلك اأنه 
العامل يف  اأن بالدنا من بني الأ�سعف يف  الفهم. وذلك على الرغم من  اإىل  اأن يحتاج  اأتفه من  مو�سوع 
ميدان معاركة التاريخ وال�سيا�سة وما يت�سل بهما. لنتذكر كيف كانت روؤية النا�س للحرب على العراق. 
لقد طمح النا�س وطمعوا يف عدوان العام 1991 على العراق يف اأن يروا العراق منت�رضًا »بعون اهلل«. 
مل يفكروا يف اإجراء مقارنة بني قوة اأمريكا وحلفائها التي ل نظري لها، وبني قوة امليلي�سيات الإيرانية 
التابعة حلر�س الثورة بعد تفكك جي�س ال�ساه. على الرغم من ذلك مل يتمكن اجلي�س العراقي من اإحراز 
الن�رض يف حربه مع تلك امليلي�سيات على امتداد ثماين �سنوات من احلرب، فكيف �سيتمكن من اإحراز 
الن�رض على اأعتى قوة �سهدها التاريخ الب�رضي على امتداد التاريخ؟ واملحزن اأن الأوهام نف�سها �ستعاد 
يف املرة الثانية يف العام 2003 يف حرب احتالل العراق. ل جرم اأن ذلك يجب اأن ل يثري الده�سة بالنظر 

اإىل التدريب البائ�س الذي يتلقاه الفرد يف املدار�س يف املوا�سيع املختلفة، ويف ميدان التاريخ بالذات.
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الباب الثاين

 حتليل منت الكتاب

مقدمة

عند اإلقاء نظرة اإىل م�سادر الكتاب ومراجعه، يفاجاأ املرء باأن »اأهل التاريخ واأ�سحابه« لي�س لهم 
هنا  وهي  املدرو�سة  املنطقة  من  تاريخية  موؤلفات  اإىل  الرجوع  م�ستوى  يف  حتى  فيه  القول  من  �سيء 
ي�ستندان  واإنهما  املعرفة،  ينتجان  املحلي ل  العربي والفل�سطيني  الكاتب  اإن  القول  نافلة  اأوروبا. من 
يف احلقول املختلفة اإىل الأجنبي. ولكن ذلك يجب اأن يكون �سببًا اآخر لأن يلجاأ معدو الكتاب املقرر اإىل 
ت�سلط  املدرو�سة  ن�سو�س حية ووثائق من احلقب  اختيار  بها يف  ي�سرت�سدوا  واأن  الأجنبية،  املراجع 
ال�سوء على احلدث يف حياته اخلا�سة مبا يف ذلك طبيعة النقا�س املجتمعي والأكادميي الذي دار بالفعل، 
تقييمه  مع  الأ�سلي  الدليل  ناحية  تفح�سية  نظرة  باإلقاء  جميعًا  والتلميذ  وللمدر�س  لهم  ي�سمح  وذلك 
وحتليله بالأ�ساليب املتبعة يف علم التاريخ مع فر�سة تدريب الطلبة يف ال�سياق احلي نف�سه. ومن بني �ستة 
وثالثني مرجعًا يعتمدها الكتاب املقرر ل يوجد اإل مرجعان اأجنبيان مرتجمان. ول يوجد اأية م�سادر 
»امل�سادر  قائمة  القائمة هي  اأن  الرغم من  على  الدرا�سة  بالتاريخ مو�سوع  يت�سل  فيما  الإطالق  على 
واملراجع«. ولي�س من �سك يف اأن نوعية املراجع املختارة والتي مل يراعى فيها املوؤلفات املهمة يف التاريخ 
ول م�سادره الأولية جتعل الن�س »ا�ستباقيًا« جمموعات من التواريخ والأحداث التي ل ترابط بينها 
ول معنى كلي ي�سملها، لأنها جملة من التعميمات ال�رضيعة التي ل تهدف اإىل اأكرث من احل�سو املوؤقت 

للمعلومات. 

اخلم�س  الكتاب  وحدات  نتفح�س  وعندما  واملعا�رض«.  احلديث  العامل  »تاريخ  هو  الكتاب  عنوان 
نكت�سف ب�سهولة اأنه لي�س هناك من تاريخ للعامل ل حديث ول معا�رض. فالوحدة الأوىل التي حتتل 14 
�سفحة يف الكتاب تتحدث عن النه�سة الأوروبية احلديثة يف ثالثة درو�س: ع�رض النه�سة الأوروبية، 
احلديثة  الثورات  فتغطي  الثانية  الوحدة  اأما  اجلغرافية.  والك�سوفات  الديني،  الإ�سالح  وحركة 
واحلركات القومية. وحتتوي الوحدة على ثالثة درو�س حتتل 19 �سفحة وتغطي الثورات الأمريكية 
والفرن�سية واحلركات القومية التي هي بح�سب الكتاب الوحدة الإيطالية والأملانية. الوحدة الثالثة تاأتي 
بعنوان »التقدم العلمي والثورة ال�سناعية« وحتتل 18 �سفحة، وحتتوي اأربعة درو�س: التقدم العلمي، 
ال�ستعمار  مو�سوعة  فتغطي  الرابعة  الوحدة  اأما  وال�سرتاكية.  والراأ�سمالية،  ال�سناعية،  والثورة 
درو�س:  �ستة  يف  وتقع  حجمًا(،  الوحدات  اأكرب  )وهي  �سفحة   36 وحتتل  العاملية  واحلروب  احلديث 
ال�ستعمار، وال�سهيونية، واحلرب العاملية الأوىل، والدكتاتوريات احلديثة، واحلرب العاملية الثانية، 
واملنظمات  الهيئات  مو�سوع  تغطي  اخلام�سة  الوحدة  اأخريًا  العامل.  يف  التحرر  حركات  من  ومناذج 
عدم  وحركة  املتحدة،  الأمم  وهيئة  الأمم،  ع�سبة  درو�س:  خم�سة  يف  وتقع  �سفحة   20 وحتتل  الدولية 
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النحياز، ومنظمة الوحدة الإفريقية، ومنظمة املوؤمتر الإ�سالمي.

من الوا�سح اأننا يف مواجهة »خمتارات من التاريخ الغربي املعا�رض« ولي�س هناك من تاريخ عاملي 
بالفعل، لأن اآ�سيا غائبة، واإفريقيا غائبة، واأمريكا الالتينية غائبة. وعلى الرغم من ذلك فاإننا نتوهم اأنه 
حتى التاريخ الغربي »اأو خمتاراته« ل يتم تغطيتها ب�سكل مقنع، لأن اأ�سلوب التغطية يقوم على عر�س 
نتف �سطحية من التاريخ ل ت�سمح بفهم حركته –من جهة ما هو ممكن اأ�ساًل بالنظر اإىل مرواغة احلدث 
الإن�ساين عامة والتاريخي خا�سة- بقدر ما ت�سل قدرة الطالب على تكوين معرفة ذات معنى حتى واإن 
كانت معرفة غري دقيقة ول تقارب الواقع على اأي نحو يراعي الدقة العلمية. فعلى الأقل عندما يكون 
هناك رواية متكاملة يتكون لدى الطالب ح�س واجتاه ومعنى وميل اإىل اإنتاج »احلبكة« التاريخية، اأما 

الطريقة املقطعة للوحدات املتجاورة فهي مفيدة يف قتل املعنى ومهارات التفكري املختلفة. 

الدر�س يتبع بناء  اإن  الكتاب املقرر وحدة وحدة، ودر�سًا در�سًا، ون�ستبق بالقول  فيما يلي نتتبع 
�سكليًا يتكون من متهيد يعتمد على اقتبا�س معني من اأحد املراجع، ثم ملخ�س تعليمي، ثم ياأتي منت 
الدر�س ذاته الذي يتلوه دائمًا »مناق�سة«. ومن اجلدير باملالحظة اأن الكتاب ي�ستعمل غالبًا �سيغًا من 
العادة طلبات تت�سل بذكر معلومات �سبق ذكرها يف منت  التايل يكون يف  قبيل: نفكر، ونناق�س، ولكن 

الدر�س. 
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الوحدة الأوىل : النه�شة الأوروبية املعا�شرة

احلداثة  ترى  فاأوروبا  ذلك  يف  غرابة  من  ولي�س  املعا�رضة.  الأوروبية  بالنه�سة  اإذن  الكتاب  يبداأ 
واملعا�رضة خارجة من عباءتها بالذات. ول بد اأن حلظة �سقوط الق�سطنطينية التي مل تعن �سيئًا لل�سني 
التاريخ  كاتب  يح�س  اأن  يجب  ملاذا  لكن  الأوروبي.  للموؤرخ  بالن�سبة  كلها  الدنيا  انقالب  متثل  والهند 
الفل�سطيني بالإح�سا�س ذاته؟ ل�سنا قادرين على تف�سري الأمر اإل بالقول اإنه اإمنا يتبع دون اأن يق�سد 
والإعجاب  والكراهية  والنق�س  الختالف  م�ساعر  الفل�سطيني  معها  يعي�س  التي  الأوروبية  املركزانية 

والرغبة يف التمثل والتماهي ..الخ من امل�ساعر املتناق�سة. 

الدر�ض الأول: ع�شر النه�شة

يف الدر�س الأول نقراأ ن�سًا مقتب�سًا من مرجع عربي يقدم م�سادرة فحواها اأن ع�رض النه�سة مل يكن 
منف�ساًل عما �سبقه وحلقه من اأزمنة، لكنه على الرغم من ذلك مثلما تقول امل�سادرة متتع بخ�سائ�س 
ع�سور  اإىل  التاريخ  تقطيع  لإ�سكالية  اإدراك  ول  معلومات،  حتى  اأو  اأدلة  من  هناك  لي�س  ومميزات. 
ومراحل بح�سب رغبة املوؤرخ اأو تقاليد معينة من التاأريخ. وقد �سبق ملفكر مثل �سمري اأمني اأن اقرتح 
اأن تبداأ الع�سور الو�سطى مع احتالل ال�سكندر املكدوين للم�رضق )اأي قبل التمرحل ال�سائع ب�سبعة 
قرون( لأن ذلك كان واقعة حا�سمة من حيث نتائجها القائمة على مزج احل�سارات اليونانية وال�سامية 
مما اأدى اإىل ولدة الدين وامليتافيزيقا. وقد قلل اأمني من اأهمية �سقوط روما الذي يعتمده املوؤرخون  

"الغربيون" بداية للع�سور الو�سطى.)5( 

بعد ثالثة اأ�سطر ل غري حتت عنوان »نقراأ الن�س ونتاأمله« وهو ذاته الن�س املحتوي على امل�سادرات 
اأعاله ياأتي عنوان بارز يقول: »اأفكر يف الآتي واأجيب، ما املق�سود بالنه�سة.« وبعد ذلك ب�سطر واحد 
ياأتي تعريف النه�سة. ومن هنا ل يبدو لنا اأن كلمة »اأفكر« هنا توؤدي اأي غر�س با�ستثناء الإيحاء بوجود 

عملية التفكري على الرغم من عدم وجودها.

يتم تعريف النه�سة باأنها لفظة تعني )البعث اجلديد( ولكن الكلمة العربية بالقطع ل تعني ذلك، 
ي�سلل  هذا  اأن  والواقع  الأوروبية،  اللغات  يف  يقابلها  وما   renaissance الإجنليزية  الكلمة  واإمنا 
»نه�س«  و  اأموره  ا�ستدرك  قد  ذاته  القدمي  اأن  تعني  التي  العربية  باللغة  نه�سة  كلمة  الطلبة يف معنى 
بينما ت�سري الكلمة الإجنليزية اإىل الولدة اجلديدة. و�ستان بني املعنيني. ويذكر التعريف على عجل اأن 
النه�سة قد امتازت بالأمور الدنيوية واعتمدت على روح البحث وال�ستق�ساء، ولكن هذه الكلمات ترتك 
كما هي ليقوم الطلبة با�ستذكارها، ولي�س من حماولة لتقدمي اأمثلة اأو مناق�سة، اأو تكليف للطلبة للقيام 
باأية مهمات يف نطاق فح�س كيف امتازت النه�سة بتلك ال�سفات. ولذلك وعلى الرغم من اأن هذه فر�سة 

5.  �سمري اأمني، الأمة العربية، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1988 �س 184.



  26  

ذهبية لتدريب الطلبة على روح ال�ستق�ساء والبحث، عن طريق فح�س ما الذي جرى يف تلك البدايات، 
فاإن ما يحدث فعاًل هو حفظ معلومة عن تلك املمار�سة يف �سكل م�سفر ل يحمل دللة، مع العلم اأن هذه 
املفردات قد تكون طال�سم - من الناحية الفعلية - حتى بالن�سبة للمدر�س على الرغم من انخداع بع�سنا 
باأنها كلمات عربية وا�سحة، ول بد اأن هناك بطبيعة احلال فروق بني املعنى القامو�سي واملعنى الفني 

للمفردات.

اأحدهما هو  اإىل �رضد �رضيع لعوامل قيام النه�سة، فنجد عاملني �سكليني،  ينتقل الدر�س بعد ذلك 
الت�سال باحل�سارة العربية الإ�سالمية، والثاين هو الطالع على الثقافة اليونانية. من نافلة القول اإن 
هذا ال�سببية املحزنة التي تخت�رض تطور قوى الإنتاج الجتماعي ومنوها بالطالع على بع�س الكتب 
اليونانية والعربية ميكن على الرغم من كل �سيء ترميمها عن طريق فتح نقا�س يت�سل ب�سوؤال من قبيل: 
ما الذي منع اليونان والعرب وهم علة النه�سة من اأن يحققوا النه�سة قبل الأوروبيني؟ ميكن كذلك 
واملختلفة عن خ�سائ�س احل�سارة  املميزة  اأوروبا  املقارنة بني خ�سائ�س  على  يقوم  نقا�س  يطرح  اأن 

اليونانية اأو العربية. وهذا بالطبع يحقق فائدة تدريب الطلبة على طرائق قيا�س املقارنة.

لي�س هناك من مراجع حول هذا املو�سوع، ول حول خ�سائ�س النه�سة الأوروبية التي تخت�رض 
بظهور »عدة اأفكار معنوية« ولي�س من الوا�سح لنا كيف ميكن اأن تكون الأفكار غري معنوية كاأن تكون 
اأنها تقدم يف جمل �رضيعة  الأهم لأغرا�سنا  اإىل فح�س ولكن  اأفكار حتتاج  اأو حم�سو�سة. هناك  مادية 
تقريرية ل تخ�سع لأي نقد اأو حماكمة عقلية، ول تطلب من التالميذ التفكري خالفًا ملا يحدث يف ال�سفحة 
ال�سابقة. ولعل املوؤ�سف بالفعل اأننا نواجه معلومات معزولة خارجة عن اأي �سياق ل تقول �سيئًا فعليًا 

عن حياة النا�س الذين �ساركوا يف بناء الواقعة ول عن الأ�سياء التي قاموا بها على اأر�س الواقع. 

ميتاز التاريخ املقدم بل�سقه الوقائع دون �سببية جدية ترى اإىل الن�سيج الجتماعي يف تطوره، ول 
بد اأن فكرة طبائع العمران، على اأوليتها، العائدة اإىل الرائد ابن خلدون ل مكان لها يف فكر الكتاب. ويف 
املقابل يتم تقدمي تطور يعتمد على الأفكار ول يرى القت�ساد واملجتمع يف كليته. ولعل عملية ا�ستعرا�س 
مظاهر ع�رض النه�سة )�س4( اأن تقدم تو�سيحًا حيًا ملا نقول، فهي تتحدث بب�ساطة عن احلركة العلمية 
اإذا تعاملنا  اإل  والفكرية التي تزدهر يف القرنني اخلام�س ع�رض وال�ساد�س ع�رض بال �سبب يذكر اللهم 
بجدية مع فكرة الحتكاك باحل�سارة العربية التي ي�سعب اأن تكفي وحدها لتف�سري الظاهرة كما اأنها 
حتتاج الفح�س اجلدي. بل اإن واحدة من املظاهر تتحدث عن »جناح بع�س املغامرين يف حتقيق اأهدافهم 
الك�سفية وال�ستعمارية«. لكن هذه قراءة غريبة للتاريخ، ولعل من املفيد حقًا دعوة الطلبة اإىل ممار�سة 
التاريخية املدرو�سة. هل ميكن انطالقًا من  الكتاب نف�سه بدًل من ممار�سته بحق الوقائع  النقد بحق 
احلركة  اأن  تخيلوا  املغامرين؟  بع�س  اإىل  ال�ستعمارية  الأهداف  تن�سب  اأن  التاريخية  الكتابة  تقاليد 
تراكم يف  والدينية وما جنم عنها من  وال�سيا�سية والجتماعية  القت�سادية  ال�ستعمارية ب�رضوراتها 
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راأ�س املال �سمح بتغيري التاريخ على نطاق غري م�سبوق، يتم اختزالها يف رغبات ومطامع بع�س الأفراد 
املغامرين. 

اأخريًا يف م�سمار مظاهر النه�سة ياأتي اكت�ساف البارود الذي »اأ�سهم يف الق�ساء على نظام الإقطاع«. 
اأ�سئلة ل لزوم لها يف  اأو حتى »من هو« ع�رض الإقطاع العتيد الذي ق�سى عليه البارود  اأو ملاذا  كيف 
الن�س. وال�سحيح اأن ع�رض الإقطاع يح�رض يف الن�س ب�سكل مفاجئ كومي�س الربق دون اأن ندري له 
�سببًا اأو غاية. لكن كلمة البارود تتكرر يف العنوان التايل املت�سل بقيام الدولة القومية احلديثة - وهو 
عنوان يحتوي اأربعة اأ�سطر فقط ل غري تكفي فيما يبدو للقول الف�سل يف هذا املو�سوع الذي اأريق يف 
اخرتاع  اأن  اإليها  امل�سار  الأربعة  الأ�سطر  بح�سب  ويبدو  والورق،  احلرب  من  اأطنان  وتف�سريه  و�سفه 
البارود قد اأ�سهم يف تدعيم القومية وحكوماتها، كيف؟ ل نعرف. ثم ياأتي عنوان يندرج حتته �سطران 
حول ظهور الطبقة الو�سطى، ول بد اأنه ل حاجة بنا اإىل القول اإن هذه التغطية للراأ�سمالية ون�ساأتها هي 
تغطية �سطحية ول ميكن فهمها اأو تف�سريها بدون اإطالق اأحكام بالت�رضع املفرط كان بودنا اأن نتجنبها 
يف هذا ال�سياق. واأخريًا ياأتي املحور الرابع من مظاهر النه�سة واملتمثل يف ظهور اللغات القومية التي 
من  بدًل  القومية  اللغات  يف  املقد�س  الكتاب  بقراءة  �سمحت  والتي  والتاأليف،  البحث  لغة  مكانة  حتتل 

الالتينية.

ل  الذي  الإقطاعي -  النظام  انهيار  قبيل  فتاأتي خمت�رضة و�رضيعة من  النه�سة  نتائج ع�رض  اأما 
نعرف عنه �سيئًا - و�سعف الكني�سة، وازدياد الروح القومية ..الخ 

ياأتي بعد هذا الدر�س �ستة اأ�سئلة حتت عنوان »اأخترب نف�سي« تقوم بفح�س حفظ التالميذ للمعلومات 
على الرغم من اأنها م�ساغة بطريقة توحي بوجود مهارات اأخرى، من قبيل، »اأف�رض املق�سود بع�رض 
النه�سة« مع اأن اجلواب املكون من �سطر اأو اأقل من ذلك موجود يف منت الدر�س. كذلك يتجنب الن�س 
اأبني. يقول ال�سوؤال ال�ساد�س »اأبني ثالث نتائج لع�رض النه�سة  كلمة ذكر النتائج وي�ستبدل بها كلمة 
الأوروبي«. كال لي�س هناك بالتاأكيد اأي �سيء مق�سود هنا با�ستثناء ذكر املحتوى. وعلينا يف الواقع اأن 
ننده�س من وجود اأ�سئلة تقي�س الفهم ناهيك عن التفكري بعد الذي لحظنا من املحتوى ال�رضيع امل�سفر 

امل�سابه لعناوين الأخبار. 

بعد ذلك يتم »قفل« الدر�س عن طريق ما ي�سميه الكتاب ن�ساطًا. وهو عبارة عن فقرة من �ستة اأ�سطر 
مقتب�سة من كتاب عبد احلميد البطريق وعبد العزيز نوار »التاريخ الأوروبي احلديث من ع�رض النه�سة 
تلك  مقاومة  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  دور  ثم  العلم،  على  الكني�سة  قيود  عن  تتحدث  فيينا«  موؤمتر  اإىل 
القيود، ويف توليد التفكري العلمي يف اأوروبا. يتلو ذلك �سوؤالن اإجابتهما هي املعلومات ال�سابقة بالذات. 
لالأ�سف، هنا يقبع عميقًا مت�سح تبعي مري�س باأوروبا، وتكرار لالزمة مكررة ترافقنا منذ مئة عام على 
اأ�سل كل تقدم حدث يف الع�رض احلديث. لي�س هناك  اأن احل�سارة العربية الإ�سالمية هي  الأقل حول 
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من دعوة من اأي نوع للبحث عن اأدلة يف باب اأ�سعف الإميان تدعم هذه الفكرة، ويكتفي الن�س املقتب�س 
مثلما معدو املنهاج الفل�سطيني بتبني امل�سادرة دون اأية اإ�سافات. غني عن البيان اأن هذا يت�سمن فكرة 
من قبيل: »اأنظروا نحن قادرون على اإنتاج العلم واملعرفة. والدليل هو اأن اأوروبا التي اأنتجت العلم 
كانت قد تعلمت منا.« وهذا يوفر بع�س العزاء املرتكز على الأوهام لأنه يعني �سمنًا اأننا ننتج املعرفة 
بـ »التعدي« اإن جاز القول، اأو بطريقة غري مبا�رضة. ولذلك يتم التذكري بواقعة تعلم اأوروبا من العرب 

ونقلها املعرفة عنهم يف اأي �سياق يرد فيه كالم على نه�سة اأوروبا وتقدمها العلمي.  

الدر�ض الثاين : حركة الإ�شالح الديني 

يبداأ الدر�س، مثل �سابقه، باقتبا�س من اأربعة اأ�سطر من اأحد املراجع العربية حول تاأثري النه�سة 
الأوروبية يف التمهيد حلركة الإ�سالح الديني. ويف هذا ال�سياق يخربنا الن�س اأن اأ�سياء من قبيل اخرتاع 

الطباعة والتقدم العلمي والك�سوف اجلغرافية قد اأدت دورًا مهمًا يف ذلك. 

طبعًا ل جديد يف القول باأنه ل يوجد اأية حماولة لربط اأي من العوامل ال�سابقة على نحو ملمو�س 
بظاهرة الإ�سالح الديني، فكاأن العوامل اأعاله م�سقطة من عل باملظلة على الواقعة التاريخية. مثاًل لي�س 
الكني�سة. لكن  اآراء  اأظهرت بطالن  التي  العلمية  هناك من كلمة عن الكت�سافات اجلغرافية ونتائجها 
اأثر ن�ساأة حركة  اأفكر واأجيب: »ما  الأدهى من ذلك اأن هذا الن�س املقت�سب يتلوه �سوؤال حتت عنوان 
الإ�سالح الديني« بالطبع ل ميكن لأحد اأن يعرف اجلواب من خالل الأ�سطر املقتب�سة، ومنيل يف الواقع 
الإ�سالح  ن�ساأة  املوؤثرة يف  العوامل  »ما هي  قبيل:  �سيئًا من  يقول  اأن  اأراد  ال�سائل  باأن  ال�ستنتاج  اإىل 

الديني« ويف هذه احلالة ميكن للطلبة اأن يعودوا للن�س ويذكروا الإكت�سافات ب�سهولة.

اأما عوامل قيام حركة الإ�سالح الديني فاأهمها بح�سب الن�س املقرر املوؤازرة من »حركة التحرر 
الفكري«. ولكننا ل نعرف بال�سبط ما املق�سود بهذا التعبري امللقى يف الكتاب، وماذا �سيفعل املدر�س لو 
�ساأله التالميذ عنه و هناك عوامل اأخرى مثل ازدياد م�ساوئ الكني�سة، وبيع �سكوك الغفران، وغري 

ذلك. 

علينا ان نتوقف هنا لنتذكر الجتاه الذي بداأ ي�سود يف الفرتة الأخرية والداعي اإىل وجود علم اإن�سان 
والجتماعي.. وال�سيا�سي  القت�سادي  وتداخلها  تركيبها  يف  الإن�سانية  الظاهرة  يعالج  واحد ووحيد 
الخ. ما يفعله الكتاب املقرر هنا هو العك�س متامًا اإذ يقوم بعزل الظواهر عن بع�سها بع�س ثم ي�ستدعي 
لكل واحدة منها اأ�سبابًا لي�ست اأ�سبابًا على احلقيقة من اأجل تف�سريها. وبدًل من قيام الكتاب بقراءة 
فاإنه  الأوروبية،  القارة  لها  تعر�ست  التي  والتاريخية  ال�سيا�سية  القت�سادية  الجتماعية  التحولت 
عو�سًا عن ذلك يبحث يف هذه اجلزئية اأو تلك حماوًل اإعطاءها اأ�سبابًا واهية بال�ستناد اإىل كتب يف التاريخ 
الأوروبي من موؤلفات لي�س منها واحد جاء من البالد الأم، وهكذا ن�سل اإىل م�ستوى غريب يف طريقة 

قراءة الواقع.



29  

الغفران مع  بنموذج من �سكوك  يزودنا  اأن  املثال ل احل�رض  �سبيل  على  بالكتاب  يكن جديرًا  اأمل 
خ�سو�سًا  جرى،  ملا  احلية  التفا�سيل  بع�س  على  يطلعنا  اأن  بالكتاب  يجدر  يكن  اأمل  للعربية؟  ترجمة 
اأننا يف مواجهة ملحمة كاملة من ال�رضاعات التف�سيلية املمتدة على رقعة وا�سعة من املكان والزمان 
واملوؤثرة مبا�رضة يف م�ساعر النا�س وحياتهم اليومية على امتداد اأكرث من قرن من الزمان؟ رمبا، لكن 
وي�سبح  الإن�سانية  روحه  من  احلدث  يخلو  بحيث  التاريخ  عر�س  يف  امل�سفرة  الطريقة  يف�سل  الكتاب 
ق�سة كاريكاتورية خالية من الدللة. بل اإن من املوؤ�سف اأنه حتى عندما ي�سري الن�س اإىل دللت تبدو 
يف حاجة ملحة اإىل الإ�ساءة والتدخل، فاإن الكتاب ل يفعل، بل يكتفي ب�رضد املعلومات ويظل وفيًا لها. 
ويف هذا ال�سياق نقراأ ال�رضد املت�سل بامل�سلح الديني ال�سوي�رضي اأولريك زوجنلي الذي »كانت اأفكاره 
لي�ست دينية فقط واإمنا اأخالقية ووطنية. وقد ت�سدى زوجنلي لعملية بيع �سكوك الغفران من زاوية 
دينية، كما هاجم نظام الرهبنة، وطلب ال�سماح للرهبان بالزواج، وحرم ا�شتخدام اللغة الالتينية 
عدم  اإىل  النا�ض  داعياً  والقومية،  الوطنية  الق�شايا  على  ركز  فقد  ذلك  عن  وف�شاًل  ال�شالة.  يف 
اللتحاق باجليو�ض الأجنبية، طالباً منهم العمل ل�شالح الحتاد ال�شوي�شري،)6( واأن ل يكونوا 

خا�سعني ل�سيطرة روما و�سلطانها، ...الخ«.

األي�س هذا الن�س قاباًل بالفعل لأن يكون اأ�سا�سًا ملناق�سة فعلية تفتح مدارك التالميذ واملعلمني على 
اإجابتها  جتد  التي  نف�سي  اأخترب  اأ�سئلة  من  وبدًل  ترابطه؟  يف  الجتماعي  الكل  روؤية  باجتاه  ال�سواء 
احلرفية يف الن�س، كان من املمكن اأن يتم طرح اأ�سئلة من قبيل: ما العالقة بني التطورات القت�سادية 
الإ�سالح  الديني؟ هل يخدم  لالإ�سالح  ال�سيا�سي  البعد  ناق�س/ي  الديني؟  الإ�سالح  وال�سيا�سية وبني 
الديني اأجندات �سيا�سية من نوع اأو اآخر؟ وهل ميكن اأن يكون الإ�سالح قد جاء اأ�ساًل ا�ستجابة ملثل 
هذه التطورات والحتياجات؟ ميكن بالطبع اأن تتفاوت درجة تعقيد الأ�سئلة والأطروحات امللقاة على 
ب�ساط البحث ليتناولها املعلم والتلميذ، لكننا نكون قد و�سعنا اأنف�سنا يف الأحوال كلها على عتبة الباب، 
لكن الكتاب ل يلتقط حتى هذه الإ�سارة ال�رضيحة من م�سلح ديني يوؤدي دورًا اأيديولوجيًا وا�سحًا يف 

خدمة مرحلة تاريخية جديدة.

الدر�ض الثالث: الك�شوفات اجلغرافية

يبداأ الدر�س مثلما غريه مبقتطف من مرجع عربي حول الك�سوف مكون من عدة اأ�سطر، ثم ياأتي 
�سوؤال يحمل �سفة »اأفكر يف الآتي واأجيب« وهو يف هذا احلالة »كيف ا�ستطاع الأوروبيون التعرف على 

العامل؟« ومن الوا�سح اأن اجلواب يجب اأن يكون عنوان الدر�س بالذات. 

بعد ذلك و�سمن الطريقة املعتمدة يف الكتاب ياأتي ملخ�س تعليمي يقول حرفيًا: »بداأت الك�سوفات 
عنوان:  فهو  التايل  اأما  والإ�سبان.«  الربتغاليني  يد  على  امليالدي  ع�رض  اخلام�س  القرن  يف  اجلغرافية 

6. الت�سديد هنا من عندنا
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»اأ�سباب الك�سوفات« التي تتلخ�س يف الدافع الديني - الذي ياأتي اأوًل - ثم دافع اقت�سادي ثم دافع 
الرغبة يف معرفة املجهول. 

–على عالتها-  كان من املمكن هنا اأن يطلب الكتاب من الطلبة املقارنة بني اأهمية العوامل اأعاله 
ولكنه بالطبع ل يفعل، واإمنا ينتقل اإىل تعداد اأهم الك�سوفات اجلغرافية الربتغالية ثم الإ�سبانية. ول 
نعدم بعد ذلك ما يقارب ال�سفحة التي تقحم يف الن�س حول دور العرب وامل�سلمني - معًا - يف الك�سوف 
اجلغرافية. بل اإن الكتاب يذهب حد القول اإن العرب بح�سب الإدري�سي قد و�سلوا اإىل اأمريكا اجلنوبية. 
هكذا لأن جمموعة من املغامرين قد ذهبوا يف رحلة وعادوا بغنائم. غني عن القول اإن �سعف الإمكانيات 
ي�ستع�سي  و�سع  يف  معرفيًا  اأننا  كما  ذلك،  حتقيق  �سعوبة  اإىل  ي�سري  الوقت  ذلك  يف  والتقنية  العلمية 
اأن  نذكر  باملقارنة  التو�سيح  ولغاية  املزعومة.   الرحلة  بخ�سو�س  الإدري�سي  مزاعم  من  التحقق  فيه 
كولومبو�س قد و�سل اإىل العامل اجلديد بينما ظل يعتقد اأنه و�سل اإىل الهند وذلك بالطبع ما دفع الرجل 
اإىل اإطالق ا�سم الهنود احلمر على �سكان البالد التع�ساء. طبعًا يريد الكتاب اأن يعطي الأ�سبقية للعرب 
اأنهم قد �سبقوا كولومبو�س يف  دليله -   لذلك ينعطف بعد ذلك ليخربنا - بح�سب  امل�سلمني؟ -  اأو   -
كان  هل  رعاها.  التي  املوؤلفات  واأهمية  ال�سياق  هذا  يف  اأي�سًا  املاأمون  ذكر  ياأتي  اأمريكا.  اإىل  الو�سول 
بالإمكان بدًل من ذلك تكليف الطلبة بقراءة ق�سيدة دروي�س »خطبة الهندي الأحمر« اأو خطبة �سياتل 

اأو �سيء ما اأكرث فائدة؟ 

نتائج الك�سوف بدورها تقدم ب�رضعة واقت�ساب: زيادة املعادن الثمينة يف اأوروبا، ودخول �سكان 
البالد املكت�سفة يف امل�سيحية، وا�ستغالل امل�ستعمرات اقت�ساديًا، و�سعف اأهمية املدن الإيطالية ب�سبب 
تراجع قيمة البحر املتو�سط »واأطلق على هذه املرحلة الثورة التجارية«. والواقع اأننا نتيه و�سط كومة 

من املعلومات التي ل تعني �سيئًا لأنها مل تو�سع يف �سياق دليل من اأي نوع.

ويختتم الدر�س بعنوان كبري )�س14( حول اأثر الك�سوف على العرب، ولكن ما حتت العنوان �سطر 
اإىل �سعف  اأدى  التجارية »مما  الناحية  اأكرث، تتحدث عن تدهور و�سع م�رض وال�سام من  ون�سف ل 
العرب اقت�ساديًا، ومن ثم �سيا�سيًا«. لي�س من حاجة اإىل التذكري فيما نح�سب باأن م�رض وال�سام يف تلك 
اأي �سيفرة على  اأ�رضع من  للك�سوف  الأثر  اأن هذا  اللحظة مل تكن عربية واإمنا مملوكية. ولكن الأهم 

الإطالق. 

على  فتحتوي  للدر�س  ختاميًا  تقوميًا  تكون  اأن  يبدو  ما  على  بها  يق�سد  التي  نف�سي«  »اأخترب  اأما 
»اأذكر، وما هي اأهم الدول.. وهناك ا�ستثناء من بني �سبعة اأ�سئلة هو: »اأو�سح دور العرب وامل�سلمني 
يف حركة الك�سوف اجلغرافية«. ل بد اأن هذا مده�س بالفعل، اإذ ل بد اأن هذا اإمنا يعرب عن اأن املو�سوع 
الأهم على ما يبدو يف راأي الكتاب هو م�ساهمة العرب »وامل�سلمني«. ونظن اأنه ب�سبب ذلك حتديدًا كان 
على من و�سع الكتاب اأن يحدد للطلبة بدقة اأكرب من هم العرب وامل�سلمون الذين يتكرر ذكرهم دون 

اأن ندري اإن كان ذلك ي�سمل م�ساهمة م�سلمي باك�ستان واإندوني�سيا والبو�سنة على �سبيل املثال اأم ل.
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الوحدة الثانية: الثورات احلديثة واحلركات القومية

تغطي هذه الوحدة ثالثة درو�س هي الثورة الأمريكية والثورة الفرن�سية واحلركات القومية. 

الدر�ض الأول: الثورة الأمريكية

يبداأ الدر�س بن�س من عدة اأ�سطر حول �سكان اأمريكا من الأ�سل الإجنليزي وحياتهم التي ت�سكل 
امتدادًا للوطن الأم. يتم ب�سهولة القفز فوق قبور ال�سكان الأ�سليني املو�سومني بالهنود احلمر. هناك 
كتاب  اأو  اأمريكا«  »فتح  تودورف  تزفتيان  كتاب  قبيل  من  امل�سمار  هذا  يف  هائلة  �سجة  اأثارت  كتب 
ت�سوم�سكي »501 الغزو م�ستمر« ل يرد ذكرها يف ن�س الكتاب املقرر. ل باأ�س لكننا نود اأن ن�سري اأنه 
حتى يف الوليات املتحدة مل يعد يوجد كتب مقررة ل تتحدث عن اإبادة ال�سكان الأ�سليني ب�سكل اأو باآخر. 

ل بد من وجود عوامل للثورة الأمريكية. فكل �سيء له عوامل من اأجل اأن نحفظها، اأو هكذا يفكر 
التلميذ املثقل باأعباء حفظ النقاط والأرقام والتواريخ. ومن بني هذه العوامل حرب ال�سنني ال�سبع بني 
بريطانيا وفرن�سا، وا�ستداد كراهية الأمريكان لربيطانيا ب�سبب حماباتها ال�سكان من اأ�سل اإجنليزي..
الخ غني عن البيان اأن ما هو مكتوب جمرد م�سادرات، ولكن الأهم اأن كاًل من هذه العوامل كان قاباًل 
لأن يتحول اإىل حمور للنقا�س والتفكري والرتجيح باعتماد الطرق التاريخية املعروفة. لكن ذلك بالطبع 

لي�س ممكنًا يف �سياق خطة الكتاب الأ�سلية. 

هناك عر�س �رضيع ملجريات »حرب ال�ستقالل« - هل كان هناك حرب ا�ستقالل من اأي نوع؟ قلة 
من املوؤرخني الأمريكان ترى ذلك حاليًا - من باب موؤمترات فيالدلفيا الأول والثاين. وهناك يف الواقع 
اأكوام من الوثائق التي كان ميكن اأن تعر�س يف هذا ال�سياق. لكن العر�س يظل ي�سري يف دائرة الخت�سار 
التام حتى ن�سل اإىل عنوان »اأثر الثورة الأمريكية« فنجد �سطرين ل نظري لهما يف اأي تاريخ للوليات 
الن�س:  اإ�رضائيل. يقول  املتحدة ذاتها وحليفتها  الوليات  العامل مبا يف ذلك  اأي مكان يف  املتحدة، ويف 
»حققت الثورة الأمريكية ال�ستقالل لل�سعب الأمريكي، وظهور دولة جديدة يف العامل وهي اأول دولة 
الأمريكية، وحررته من نري ال�ستعمار، واأ�سبحت منوذجًا يحتذى به لكل �سعوب  القارة  م�ستقلة يف 
العامل امل�ستعمرة«.)7( غني عن البيان بالطبع ب�سبب معرفة القا�سي والداين اأن »ال�سعب الأمريكي« مل 
يتحرر ول �سيء من ذلك القبيل، فقد مت اإبادة ذلك ال�سعب بنجاح تام، وما ح�سل هو اأن امل�ستعمرين 
بعدما اأجنزوا ذبح املواطنني الأ�سليني )الهنود احلمر(، مالت نخبهم اإىل النف�سال لأ�سباب كثرية ل 

داعي للخو�س فيها يف �سياق هذه الدرا�سة. 

7. ن�رضب �سفحًا هنا عن البناء اللغوي الركيك واملوؤمل للذائقة والعني على ال�سواء.
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لي�س بالإمكان وجود فر�سة »اأطيب« من هذه - على الأقل من النواحي املعرفية واملنهجية - لتدريب 
الطلبة على منهج املقارنة، لأننا اأمام ا�ستعمار ا�ستيطاين يعد النموذج لال�ستعمار ال�ستيطاين يف بالدنا 
الإبادة  حرب  بينها  من  عدة  بو�سائل  الأوروبيني،  البي�س  جمموعات  اأي  ذاتها،  الفئة  اأبناء  به  يقوم 
والتطهري والتهجري. لكن ذلك غري ممكن من حيث املبداأ ب�سبب تبني الكتاب لرواية مل يعد ي�ساندها فيما 
نعلم اأحد يف العامل كله. وهكذا ي�سعب علينا يف هذا ال�سياق القول اإن املعلومات املجردة من اأي معنى 
بالذات قد مت تقدميها يف �سياق يتفق معه اأي اجتاه تاريخي قائم على قيد احلياة. لي�س من داع فيما 
نح�سب لكي نقوم مبراجعة الأ�سئلة املطروحة. ولكننا ننوه اإىل الن�ساط اخلتامي الذي يدعو الطلبة اإىل 
»مناق�سة« »اأ�سباب جناح الثورة الأمريكية يف التخل�س من ال�ستعمار، وحتقيق احلرية وال�ستقالل.« 
ولعل اأخطر ما يف هذه الدعوة هي اأنها ل تقود فعليًا اإىل اأكرث من اإرباك وعي الطلبة وتكوين اجتاهات 
�ساأن  من  تعلي   - بذاتها  تكفي  ل  الرهيبة  الأمريكية  الإعالمية  املاكينة  كاأن   - لديهم  ونف�سية  قيمية 
النموذج الأمريكي، وتخفي اجلرمية الأب�سع يف تاريخ الب�رضية كلها من حيث قيام هذا البلد �سئنا اأم 
اإبادتهم ب�سكل تام ومنقطع النظري على امتداد ثالثة  اأبناء قارة باأكملها متت عملية  اأ�سالء  اأبينا على 
الإبادة ف�سلها عن  اإجناز م�رضوع  التي قرروا بعد  البي�س دولتهم  امل�ستوطنون  ليبني بعدها  قرون، 
الوطن الأم يف �سياق مل يكلف اأكرث من �رضاع �سكلي ا�ستمر اأقل من عقد من الزمن. غني عن البيان اأن 
هذا النوع من ال�رضاع يف �سبيل »ال�ستقالل« ل ي�سبه يف حدته، ودميومته من قريب اأو بعيد ال�رضاع 
من اأجل ا�ستقالل اجلزائر اأو فيتنام اأو فل�سطني - التي ما تزال يف الواقع حتت الحتالل- من بني 
بلدان اأخرى كثرية عانت الأمرين من بط�س ال�ستعمارين الإجنليزي والفرن�سي على وجه اخل�سو�س. 

الدر�ض الثاين: الثورة الفرن�شية

ناأتي من  اأننا  اأنه ل يوجد جهد يذكر - خ�سو�سًا  الفرن�سية. والواقع  الثورة  الدر�س  يغطي هذا 
عامل الثورة الأمريكية - لتو�سيح الفرق يف املعنى بني كلمة ثورة هنا وكلمة ثورة هناك. وقد كان من 
الأن�سب حتى لو �سح اأن »الثورة الأمريكية« حرب ا�ستقالل، مناق�سة خ�سائ�سها يف اإطار حرب التحرر 
الوطني. اأما ح�رض الثورة الأمريكية والفرن�سية يف خانة »الثورات« على هذا النحو املعمم واملب�سط فال 
بد اأنه مما ل يعزز القدرة على الت�سنيف والتمييز واملقارنة التي تعد من اأ�سا�سيات التفكري اجلوهرية 
خ�سو�سًا يف ميدان علم التاريخ. يف الأحوال كلها ي�ساعدنا امللخ�س التعليمي املكون من �سطر واحد يف 
لنيل حريته وا�ستقالله«.  امللكي املطلق  الفرن�سي على نظام احلكم  ال�سعب  اإليه: »ثار  اإثبات ما ذهبنا 
وعلى الرغم من اأن هذه الثورة ودون اأن ندخل يف تفا�سيل ذلك تعد الأبرز من بني الثورات الأوروبية 
اأن الكتاب  اإل  التي ت�سكل بو�سوح النموذج الثوري ل�سعود الربجوازية واإ�سقاط النظام الإقطاعي، 
يكتفي باملفردات العامة »احلرية وال�ستقالل« التي ل تعني �سيئًا من الناحية الدللية، ورمبا ت�سلح - يف 

الأحوال كلها - يف و�سف حركات التحرر اأكرث مما ت�سلح يف و�سف الثورات الجتماعية. 
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امللكية وف�سادها  املعتاد- ومنها �سعف  مثلما  للثورة -  باأن هناك عوامل  ذلك  بعد  الن�س  يخربنا 
الكتاب يف  يحددها  التي  الفرن�سي  املجتمع  يذكر طبقات  ثم  ذلك؟-  الطالب: وما اجلديد يف  �سيقول   -
طبقة عامة ال�سعب وطبقة النبالء ورجال الدين. بالطبع ل يقول لنا الكتاب ما الفرق بني و�سع فرن�سا 
وغريها، وهل وجود الطبقات يف حد ذاته عامل من عوامل الثورة؟ وهل علينا - رمبا- اأن ن�ستنتج ب�سبب 
اأو هل انفردت فرن�سا من بني الدول كلها بوجود  اأن وجود طبقات يف فرن�سا هو �سبب الثورة؟  ذلك 
الطبقات فيها - خالفًا ملا زعمه مارك�س على �سبيل املثال من اأن التاريخ كله هو تاريخ ال�رضاع الطبقي، 
احلركة  اأن  العلم  –مع  الفرن�سية  الفكرية  احلركة  يف  املتمثل  الثالث  العامل  ياأتي  ثم  مكان-؟  كل  ويف 
الفكرية الإجنليزية على �سبيل املثال اأ�سبق من نظريتها الفرن�سية، بل ت�سكل املرجع واملثال لها- ول بد 
بالطبع من ذكر دور مونت�سكيو وفولتري ورو�سو الذين ل ننتق�س من اأهميتهم بطبيعة احلال. واأخريًا 

ياأتي العامل الرابع واملتمثل يف الأزمة املالية والقت�سادية. 

هل ميكن للمدر�س اأن ينقذ املحتوى من هذا التب�سيط املخل الذي ي�سف الواقع بدرجة قليلة جدًا 
من الدقة ويعد ذلك الو�سف �سببًا للثورة؟ مثاًل هل باإمكان املدر�س اأن يتجاوز �سعف الن�س املقرر واأن 
يطلب من التالميذ مقارنة فرن�سا بالدولة العثمانية حيث يوجد ف�ساد وا�ستبداد واأزمة مالية وطبقات 
وا�سحة - رمبا اأكرث من فرن�سا - دون اأن يقود ذلك اإىل ثورة ول من يحزنون. ففي هذه احلالة كان 
علينا اأن ننتظر هزمية الإمرباطورية العثمانية يف احلرب »العاملية« الأوىل من اأجل اأن تتحرك يف �سياق 
ذلك بع�س جيوب املقاومة بدعم اإجنليزي وفرن�سي هنا وهناك. ميكن للمدر�س اأن ي�ساأل التالميذ عن 
العوامل التي غابت يف المرباطورية العثمانية مما كبح جماح اأي حراك ثوري، وميكن اأي�سًا اأن يتم 
التدقيق يف العوامل التي ميزت فرن�سا عن اإجنلرتا اأو اإ�سبانيا وجعلتها تقريبًا البلد الأوروبي الوحيد 
امللكي على نحو حا�سم وعنيف. لكن ذلك يتطلب منهجًا خمتلفًا  الذي يطيح بطبقته احلاكمة ونظامه 

وروؤية خمتلفة على ال�سواء.

 يقدم الكتاب �رضدًا �رضيعًا لأحداث الثورة من قبيل �سقوط البا�ستيل دون اأن يتحمل م�سقة ذكر عدد 
�سجنائه. وقد كان هوؤلء �سبعة مت حتريرهم. هذه املعلومة هامة فيما نح�سب لكي تعطي للطالب، ورمبا 
للمعلم، �سورة عن الدولة وحجمها وو�سعها يف تلك اللحظة. بعد ذلك ياأتي الكتاب على ذكر روب�سبري، 
ثم اجلمعية الوطنية واإعدام لوي�س ال�ساد�س ع�رض، واإعالن اجلمهورية. بالطبع كان من املمكن اأن تكون 
هذه منا�سبة لتدري�س الأفكار الليربالية عن الإن�سانية وامل�ساواة  - اأمام القانون - وف�سل ال�سلطات...
الخ وهي اأمور هامة يف تاريخ الراأ�سمالية والليربالية وواقعهما كان للربجوازية الفرن�سية اأثر كبري يف 
اإر�سائها، لكن ذلك ل يرد اإل عر�سًا. من البدهي اأن مناق�سة الأفكار هنا - اأفكار الثورة الفرن�سية - 
ميكن اأن تثري اهتمام ال�سبان ال�سغار خ�سو�سًا اإذا ما نوق�ست يف �سياق الوقع الراهن للنظام العربي 

والفل�سطيني...الخ.



  34  

يقرر الكتاب اأن اأثر الثورة الفرن�سية كان عظيمًا مثلما كان اأثر الثورة الأمريكية، على الرغم من اأن 
بالإمكان اإغفال ذلك مثاًل لكي يكون مو�سوعًا لالإبداع والفعل املعريف بالتعاون بني الطلبة واملعلم. يقول 
الن�س: »انت�رضت مبادئ الثورة الفرن�سية من حرية وعدالة وم�ساواة يف جميع اأنحاء العامل، واأثمرت 
مبادئها يف حترير كثري من ال�سعوب. وتبنتها العديد من احلكومات يف د�ساتري دولها.« طبعًا من ال�سعب 
تلك  الفرن�سية يف  الثورة  مبادئ  تنت�رض  اإذ مل  يكون خطابة،  اأن  على  يزيد  الكالم  هذا  اإن  القول  فعليًا 
اللحظة يف اأي مكان با�ستثناء اأوروبا وبدرجات متفاوتة. اأما يف اإفريقيا، واآ�سيا، على وجه اخل�سو�س 
فلم يكن هناك من ح�سور يذكر لهذه املبادئ. وعلى �سبيل املثال ل احل�رض فاإن م�رض التي خ�سعت 
ومن   ،- اليوم  حتى  رمبا   - املبادئ  هذه  من  �سيئًا  تتعلم  مل  بالتحديد  الفرن�سية«  »الثورة  ل�ستعمار 
نافلة القول اإن فرن�سا بالذات مل تتعلم �سيئًا فعليًا عن هذه املبادئ، والدليل على �سحة قولنا هو اأن 
اأ�سكال ال�ستعمار ب�ساعة مثلما يت�سح يف  اأ�سد  الرغم من كل �سيء من  الفرن�سي ظل على  ال�ستعمار 
الأديولوجيا  بني  يفرق  لنقا�س  وا�سعًا  املجال  نفتح  اأن  هنا  وباإمكاننا  والفيتنامية.  اجلزائرية  الأمثلة 
والفكر على احلقيقة، ولكننا ل ن�سادف ل�سوء احلظ اأي ذكر لكلمة اأيديولوجيا، ولي�س هناك يف الواقع 
اأي نزعة لل�سك يف طريقة تفكري الكتاب املقرر التي هي ل�سوء احلظ وثوقية متامًا وتقريرية كاأمنا تدر�س 
الطالب در�سًا يف مبادئ احل�ساب التي ل يختلف عليها �سخ�سان، اأو يفرت�س فيها بح�سب الفهم الإقليدي 

على الأقل اأن تكون كذلك. 

من  والفرن�سية  الأمريكية  الثورتني  بني  مقارنة  بعقد  التالميذ  يطالب  بن�ساط  الف�سل  اختتام  يتم 
حيث الأ�سباب والنتائج: ل جرم اأن املق�سود هو ذكر اأ�سباب ونتائج كل منهما بح�سب ما هي مكتوبة 
ونبتة  الأمريكي  التم�ساح  بني  مقارنة  عقد  ت�سبه  لأنها  واردة  غري  فهي  املقارنة  اأما  املقرر،  الن�س  يف 
الكاكاو الإفريقية، ولي�س بني التم�ساح الأمريكي والتم�ساح الإفريقي. مبعنى وا�سح املقارنة بو�سفها 
اإحدى الطرق البحثية وال�ستدللية تعقد بني ظواهر تت�سابه ولكنها تختلف. ومن الوا�سح اأن عنا�رض 
التاريخية  الوقائع  والرو�سية، والإيرانية جتعلها جن�سًا واحدًا من  الفرن�سية،  الثورات  الت�سابه بني 
تدفع باحثة كبرية باأهمية ثيدا �سكوكبول Skocpol اإىل تخ�سي�س بحث ل�ستخال�س عنا�رض نظرية 
منها بخ�سو�س بنية الثورات الجتماعية. ومبنا�سبة ذكر باحثة باأهمية ثيدا يف التاريخ هل ي�ستطيع 
الفتية يف اأعمار ما بني اخلام�سة ع�رضة والثامنة ع�رضة التعامل مع حتليل ومنهج وروؤية وممار�سات 
»تفكريية« مثل التي تقدمها »ثيدا«؟ اجلواب يف راأينا اأنه اإذا مل يتمكن املرء من عمل ذلك يف هذه ال�سن 
امللخ�سات  حفظ  على  لتدريبه  متوا�سلة  عمليات  تتم  اأن  بعد  خ�سو�سًا  اأبدًا  ذلك  من  يتمكن  لن  فاإنه 
التعليمية وما يت�سل بها. وهكذا ت�سيع قدرات املرء على ممار�سة عمليات التعقل الأ�سا�س ناهيك عن 

دقائق البحث والتفكري. 
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الدر�ض الثالث: احلركات القومية )الوحدة الإيطالية، والوحدة الأملانية( 

اخلطة  على  املقارنة(  ال�سيا�سة  ومبحث  املعا�رض  ال�سيا�سي  الفكر  )يف  اخلطري  الدر�س  هذا  ي�سري 
ذاتها التي تقوم على التقدمي للدر�س بن�س من ب�سعة اأ�سطر مقتب�سة من مرجع عربي »خفيف«، وهي 
هنا اأ�سطر ت�سف تاأثري الثورة الفرن�سية على اإيطاليا التي كانت بح�سب الن�س �سديدة التاأثر مبا يحدث 
يف فرن�سا دون اأن نعرف �سببًا لهذه اخل�سو�سية. يتلو ذلك �سوؤال حتت عنوان اأفكر واأجيب: »ما تاأثري 
الثورة الفرن�سية على ال�سعوب الأوروبية؟« ثم ياأتي امللخ�س التعليمي ليخرب الطلبة - ورمبا املدر�س - 
اأن حركات التحرر الإيطالية والأملانية - التحرر من ماذا؟ - قد اتخذت اجتاهًا خمتلفًا »هدفه الوحدة 
�سمن اإطار �سيا�سي جتمعه قوا�سم م�سرتكة، مثل: الأر�س، واللغة، والتطلعات امل�سرتكة.«  هكذا يتم 
الطالب/القارئ مل  اأن  الرغم من  الفكرة، وعلى  لإ�ساءة  تكفي  للمو�سوع يف �رضعة كبرية ل  التقدمي 

يدخل جديًا اإىل جو املو�سوع اإل اأننا ننتقل على عجل اإىل الوحدة الإيطالية.

هناك �رضد لدور نابليون ثم كافور وغاريبالدي اإىل اأن ن�سل اإىل جناح الوحدة الإيطالية. ويف هذا 
�سبه  من  الأكرب  اجلزء  على  �سيطرتهم  الإيطاليني  حتقيق  عن  التقريرية  باجلملة  اأوًل  نواجه  ال�سياق 
جزيرتهم علمًا باأن الإيطاليني مل يكونوا قد اأ�سبحوا بعد اإيطاليني. وهكذا يغدو ما اأ�سبح »هوية« فيما 
بعد، اأ�سا�سًا لتف�سري ما قبل. مبعنى اأن الهوية التي كانت بعد اأن مل تكن، قد طبقت باأثر »رجعي« على 

املا�سي لتوؤثر يف املجتمع والنا�س يف زمن مل تكن قد وجدت فيه بالفعل. 

ننتقل بعد ذلك اإىل وحدة الأقاليم الأملانية التي تبدو بح�سب الو�سف حتت �سيطرة النم�سا ما عدا 
برو�سيا. وب�رضعة فائقة ينتقل الن�س اإىل دور ب�سمارك الذي �رضع يف و�سع ا�سرتاتيجية لتوحيد اأملانيا، 
وهنا جند اأن دور فرن�سا كان �سلبيًا لأنها كانت تخ�سى الوحدة الأملانية. على الرغم من ذلك فقد قامت 
تلك الوحدة. بالطبع ل يوجد اأي حماولة ملقارنة الدور الفرن�سي وتاأثريه يف احلالتني، وقد لحظنا اأن 
دورها يبدو حا�سمًا بح�سب الكتاب يف حالة اإيطاليا، اأما يف حالة اأملانيا فاإن بي�سمارك هو ال�سبب الوحيد 
مثاًل  باجلدري  ب�سمارك  اأن موت  ال�ستنتاج  اإىل  الطالب  يقود  الوحدة. وهذا رمبا  لتحقيق  يبدو  فيما 
لل�سببية  تقريبًا  مماثاًل  احلالة  هذه  يف  ال�سببي  التفكري  يغدو  وهكذا  اأملانيا.  توحيد  دون  �سيحول  كان 
الأ�سطورية التي ل تبحث عن عالقات �سببية متكررة ومنتظمة بني الظواهر بقدر ما تبحث عمن قام 
بالفعل. وبهذا يغدو ال�سبب مثاًل يف عدم في�سان النيل هو اأن الإله النيل الذكر ل يريد الفي�سان. وعلينا يف 
هذه احلال اأن نبحث عن اأ�سباب غ�سبه، كاأن تكون العرو�س املهداة له لي�ست على جانب من اجلمال. ويف 
حالة اأملانيا علينا اأن نبحث عن دوافع ب�سمارك الفرد الذي يعني غيابه اأو غياب دوافعه انتهاء م�رضوع 
الوحدة. الفرد هنا هو ال�سبب ال�رضوري والكايف للواقعة التاريخية. غني عن القول اإن نابليون مل يكن 
ينق�سه طموح ال�سكندر ول كان ينق�س حممد علي يف م�رض طموح اأي من الرجلني، ولكن نتائج فعل كل 

من نابليون وعلي كانت غري موفقة على اأقل تعديل. 
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لي�س هناك - مثلما هو متوقع- اأية حماولة ل�سياغة النظرية اأو حتى »ل�ستريادها« من اأجل تف�سري 
الواقعة التاريخية، وهي هنا اأكرث من واقعة لأنها ظاهرة مرتابطة متعددة الأوجه هي الظاهرة القومية. 
»كيف تن�ساأ القومية؟« اأو »كيف ت�سري نحو الن�رض؟« هي اأ�سئلة ل يطرحها الكتاب على نف�سه ول على 
الطالب. وعلى الرغم من اأن اآلف الدار�سات قد �سدرت يف هذا املجال )نذكر منها على �سبيل املثال ل 
احل�رض درا�سة باليبار ووالر�ستني الذائعة ال�سيت: الطبقة، الإثنية، والأمة: هويات مت�سارعة( فاإن 
الكتاب ل ياأتي على ذكر اأي منها. وهكذا فاإن فكرة البحث عن القانون اأو النمط اأو اأي �سيء لتف�سري 
اأن نظرية �سائعة يف تو�سيح  التاريخ منذ ابن خلدون ل مكان لها. كما  تاأ�س�س يف علم  الظاهرة مثلما 
كيفية بناء الدولة القومية على اأر�سية الإقليم القوي الذي ي�سم بقية الأقاليم )مثلما يلمح �سوؤال رقم 6 
�سفحة 34 يف الكتاب املقرر( ل مكان لها اأي�سًا. من املوؤ�سف بالفعل اأننا اأمام »اإخبار« من اأب�سط الأنواع 
بحيث ل يفيد يف بناء النظرية اأو اكت�ساف القانون. ومن هنا يبدو اأننا عبثًا نحاول اأن نبحث عن الفكر 

والتفكري يف هذا الفرع املهم من فروع املعرفة الب�رضية. 
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الوحدة الثالثة: التقدم العلمي والثورة ال�شناعية

الدر�ض الأول: التقدم العلمي

»تعد  يلي:  ما  على  امللخ�س  هذا  وين�س  املو�سوع.  يقدم  تعليمي  مبلخ�س  كاملعتاد  الدر�س  يبداأ 
النظريات العلمية والقوانني الريا�سية التي تو�سل اإليها العلماء، والنتقال اإىل مرحلة العلوم التطبيقية، 
املخرتعني،  اأمام  م�رضاعيه  على  الباب  فتحت  التي  ال�سناعية  الثورة  لظهور  الرئي�سة  الركائز  اأحد 
ال�سناعية رافقها ونتج  الثورة  اإن  القول:  اأعمالهم، حتى ميكن  الذين تكاملت  واملكت�سفني، والعلماء، 
اإذ لي�س  الن�س،  اأن هناك ارتباكًا يف حتديد الأ�سباب والنتائج يف هذا  عنها ثورة علمية.« من الوا�سح 
حم�سومًا يف معنى اجلملة ما اإذا كانت الثورة ال�سناعية ناجتة عن »التقدم العلمي« اأم اأن التقدم العلمي 
اإىل موقف نظري وقراءة دقيقة ملعطيات  التمييز يحتاج  اأن هذا  ال�سناعية. والواقع  الثورة  هو ناجت 
الواقع التاريخي لي�ست يف مكنة الكتاب اأبدًا. بل اإن الفقرة اأعاله تزيد الطني بلة بحديثها عن القوانني 
اأيام اليونان واأن ما  اأنها كانت قد قطعت �سوطًا طوياًل بالفعل  الريا�سية التي يعلم القا�سي والداين 
الثورة  اأن  الريا�سيات قد تغريت على نحو جذري. وواقع احلال  اإن  للقول  لي�س كافيًا  اإليها  اأ�سيف 
احلديثة الأ�سخم يف الريا�سيات ل تقع اإل بعد منت�سف القرن التا�سع ع�رض على اأيدي ريا�سيني وجدوا 
منطلقات  اأن  بينا  الذين  رميان  والأملاين  لوبات�سف�سكي  الرو�سي  منهم  الريا�سي  اإقليد�س  لفكر  بدائل 
اإقليد�س الريا�سية لي�ست مطلقة، واأن الريا�سيات لي�ست مبنى احلقيقة املطلقة بامتياز، واإمنا هي نظام 
فر�سي ا�ستنتاجي يحافظ على الت�ساق الداخلي ل غري. ومن املوؤ�سف بالفعل اأن ن�سيع يف الن�س املذكور 
يف حماولتنا لتحديد اجتاه البو�سلة اإذ يبدو اأن الكثري من اجلهد النظري العلمي قد حتقق بالفعل قبل 
الثورة ال�سناعية بقرن من الزمان على اأقل تعديل، ومن ذلك على �سبيل املثال ل احل�رض اإر�ساء دعائم 
نظام طبيعي جديد وجد �سكله النهائي يف ميكانيكا نيوتن. ول بد اأن هذه الروؤية والقراءة الفيزيائية 
للعامل �سادت وقتًا طوياًل قبل اأن تتزعزع قلياًل مطلع القرن الع�رضين بولدة الن�سبية وميكانيكا الكم. 
يف راأينا اأن الكتاب ل ينجح يف الإ�سارة اإىل الأ�سا�س الجتماعي والقت�سادي للتغري، ولكن الأهم هو اأنه 
ل ينجح البتة يف اإتاحة الفر�سة ملو�سوع اإ�سكايل بامتياز، كان وما يزال اإ�سكاليًا بامتياز، باأن يعرب عن 
نف�سه كما ينبغي له. واإمنا ينتقل بنا �رضيعًا من فقرة امللخ�س التعليمي املقتب�سة اأعاله اإىل عنوان ميار�س 

ال�رضد والتعداد هو »جمالت التقدم العلمي«. 

اأو على الأقل هذا ما  اأي �سياق اجتماعي اقت�سادي،  ينفلت العلم يف املمار�سة النظرية املحلية من 
يحدث يف الكتاب املقرر الذي ندر�س. ولهذا تاأتي جمالت التقدم من مكان بعيد. ففي املجال الأول وهو 
الفلك واأبحاث الف�ساء نعلم اأن هناك اعتقادًا قدميًا باأن الأر�س هي مركز الكون، ثم جاء كوبرنيك�س 
واقرتح النظام ال�سم�سي ثم جاء غاليلو، وبعد ذلك ب�سطر - نعم ب�سطر واحد- ننتقل اإىل العام 1957 
على  اأرم�سرتونغ  هبوط  حلظة  ن�سل  ثم  »�سبوتنيك1«،  ال�سوفييتي  ال�سناعي  القمر  اإطالق  عام  وهو 
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تو�سيح  اإىل  للعيان  ظاهرة  اأ�سباب  اأية  بدون  الن�س  يقفز  مبا�رضة  ذلك  وبعد   .1969 العام  يف  القمر 
ا�ستعمالت الأقمار ال�سناعية يف احل�سول على املعلومات حول ال�سم�س والنجوم واملناخ ويف الت�سالت 
والأغرا�س الع�سكرية. وحتى الأ�سئلة الب�سيطة من قبيل »ملاذا الحتاد ال�سوفييتي والوليات املتحدة 
من دون النا�س« اهتموا بذلك، ل يتطرق اإليها الكتاب على الرغم من اأن هذا ي�سكل دبو�سًا وخمرزًا يف 
امل�رضوع  �سيا�سة، واقت�ساد، وجمتمع، وبنية تقف وراء  اأن هناك  اإىل  القارئ  ينبه  الكف  العني ل يف 

العلمي اأو اأمامه، بل هنا ما ي�سمح بالقول اإن هناك م�رضوع دولة كاملة يرعى ويخطط العلم. 

بعد الفلك و�سوؤون الف�ساء ياأتي جمال اآخر هو الفيزياء. هنا اأي�سًا يدخل الكتاب فورًا يف ذكر بع�س 
املعلومات كيفما اتفق. نق�سد بال�سبط كيفما اتفق. ذلك اأنه يبداأ بذكر جون دالتون وم�ساهمته يف و�سع 
نظرية الذرة يف العام 1803 ثم بعد ذلك - يف النقطة التالية لأن املعلومات تاأتي يف �سكل نقاط، ول غرابة 
يف ذلك فاملق�سود اأن تو�سع يف �سكل ي�سهل حفظها- ياأتي نيوتن �ساحب قوانني اجلاذبية التي يعتقد 
الكتاب اأن اأثرها كان مهمًا. ومن الوا�سح مثلما اأ�رضنا منذ قليل اأنه ل يوجد �سبب وا�سح لتقدمي دالتون 
لأنه ياأتي زمانيًا بعد نيوتن، اأما من حيث الأهمية فاإن نيوتن مركز الفيزياء احلديثة بدون منازعة، لكن 
ال�سدفة هي التي و�سعت دالتون قبله مثلما اأن ال�سدفة �ستاأتي بعد نيوتن باآين�ستاين مع ذكر الن�سبية. 
وبعد ذلك ياأتي ذكر عائلة كوري ودورها يف اكت�ساف امل�سعات، ثم ننتقل اإىل القنابل النووية امللقاة على 
اليابان، ثم القنبلة الهيدروجينية. وينتهي مبحث الفيزياء الطويل يف اأقل من �سفحة. ل جرم اأن هذا يتم 
ب�رضعة كبرية ل ت�سمح للطلبة بالتوقف للتقاط اأنفا�سهم وحماولة و�سع الواقعة العلمية يف اأي �سياق 
مهما كان، ولذلك فاإنها تظل معلومة، معلومة ل غري، مثلها مثل معلومة اأن مطربة ما قد تزوجت، اأو 
خانت زوجها، اأو ن�رضت البومًا غنائيًا جديدًا، اأو اأن �سعر الب�سل يف ال�سوق قد انخف�س اإىل �سيكل واحد 
للكيلوغرام الواحد، دون اأن يخربنا اأحد اأ�سباب ذلك اأو نتائجه اأو تاأثرياته على ما حوله من خ�سار 

وب�رض و�سيا�سة. 

املجال الثالث الذي يقدمه الكتاب ب�رضعة اأكرب - فهو ل يغطي ن�سف �سفحة- هو الكيمياء، ول 
يجب اأن ن�ستغرب ذلك فالفيزياء التي هي ما هي - اأمل يقول اأرن�ست رذرفورد اأن العلم اإما اأن يكون 
ن�سف �سفحة؟  من  اأكرث  للكيمياء  يكون  فكيف  كاملة،  اأنه جمع طوابع- مل حتتل �سفحة  اأو  فيزياء 
وباملنا�سبة تعود هنا فكرة اأ�سبقية العرب ذاتها، ويف هذه العجالة جند ال�سم الأبرز يف الن�س هو جابر 
املن�سوجات، وارتباط �سناعة  الكيمياء ب »تطور �سناعة  تقدم علوم  بن حيان. ثم جند �سببية تف�رض 
الكيماويات بها، حلاجتها اإىل مواد التنظيف والتبيي�س وال�سباغة.« وكذلك يف�رض ذلك التقدم »تقدم 

علوم الفيزياء.« 

مبنا�سبة ذكر الفيزياء يف هذا ال�سياق علي اأن اأعرتف باأنني ل�ست واثقًا متامًا من اأنني مدرك لكيفية 
تاأثري الفيزياء يف الكيمياء، وقد كان �سيفيدنا –ول بد اأنه كان �سيفيد املعلم والطالب - اأن يخربنا الن�س 
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�سيئًا عن هذه العالقة. ولكن الن�س ل يهتم بذلك لأنه يوا�سل القفز هنا وهناك. ولذلك فاإنه �سيختار من 
بني امل�سانع ذات الأ�سا�س الكيميائي م�سنعًا لإنتاج احلرير ال�سناعي يف فرن�سا مت تاأ�سي�سه يف العام 
1890. ل جرم اأن الن�س ي�سري على غري هدى، ويعتمد ما ميكن و�سفه بخطة ع�سوائية يف ح�سد الوقائع 

اأو ح�رضها ل فرق. 

اإجنازات  اإىل ذكر خم�سة  لينتقل  به،  با�ستور، وينتهي  بلوي�س  يبداأ  الذي  الطب  الرابع هو  املجال 
واكت�ساف  التخدير،  يف  الكلوروفورم  وا�ستخدام  القلب،  دقات  ملعرفة  الطبي  الفح�س  ا�ستعمال  هي 
البن�سلني، وظهور الطب النف�سي على يد فرويد - حتى اأن املعلومة ل اأ�سا�س لها من ال�سحة لأن الرجل 
مار�س حقاًل من العالج كان موجودًا قبله بالفعل، واإل كيف تاأتى له اأن يفتح عيادة؟ - اأخريًا جند ثورة 

زراعة الأع�ساء. 

من البني بذاته اأن باإمكاننا اأن ن�سيف اإىل القائمة ع�رضات الأ�سياء الأخرى التي ل تقل اأهمية، ولكن 
الكتاب  الذي ميار�سه  »الإخبار«  املعتمدة يف  البو�سلة  قلنا هي  اأ�سياء مثلما  اتفق من  ما  منهجية ذكر 

املقرر على امتداد �سفحاته. 

املجال اخلام�س هو الت�سال واملوا�سالت، وهنا يتم ذكر �رضيع جدًا للهاتف والتلغراف واملذياع 
والتلفاز واحلا�سبات )هل هذه الأخرية و�سيلة ات�سالت؟( والرادار وال�سواريخ احلربية )اأي �سكل 
من املوا�سالت هذه ال�سواريخ؟( ثم املنطاد. ولنالحظ اأن و�سائل الت�سال واملوا�سالت ت�سمل اأ�سياء 
اأخرى من قبيل ال�سيارة والطائرة و�سفينة الف�ساء والإنرتنت وهي كلها و�سائل جوهرية اليوم ولكنها 
تغيب عن بال الكتاب على الرغم من اأن ذكرها ل ي�رض ما دمنا نعمل بعقلية ذكر املعلومات املتاحة ملا هو 

بارز من »حوادث« تاريخية. 

الآن ويف ال�سفحة 41 يتم النتقال بدون مقدمات اإىل ذكر خم�س نتائج للتقدم العلمي هي: ات�ساع 
املعرفة، وظهور العلوم املتخ�س�سة، وانق�سام العامل اإىل دولة متقدمة علميًا ودول نامية. ثم »اأ�سبحت 
الدول املتقدمة علميًا ذات نفوذ �سيا�سي فاعل على ال�سعيد الدويل. وتوفري و�سائل الراحة لبني الب�رض 

و�سعور الإن�سان بالقلق واخلوف ب�سبب التطور الكبري الذي حدث على الو�سائل القتالية املختلفة«. 

يف هذا ال�سياق ل يتم ذكر اأثر التقدم العلمي يف تطور القوى املنتجة، وهو فيما نظن �سبب رئي�س من 
وجهة نظر كثريين لذلك التقدم، وهو اأي�سًا نتيجة له مبعنى اأننا هنا باإزاء عالقة جدلية بني الأمرين. 
لكن هذا كله يحتاج اإىل درا�سة حتليلية ت�سيئها نظرية، ولي�س اإىل منهجية تذكر خم�س نتائج يف �رضعة. 

اختبار  على  القائم  النهج  توا�سل  لنجدها  نف�سي«  »اأخترب  التقومي  الدر�س وعملية  اإىل ختام  ناأتي 
املعلومات ودرجة حفظها وا�ستظهارها. ففي ال�سوؤال الأول يطلب من التلميذ ذكر ثالثة ا�ستخدامات 
لالأقمار ال�سناعية، ويف ال�سوؤال الثاين يطلب منه تو�سيح اأربعة اإجنازات يف جمالت الطب والت�سالت، 
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اأن يبني  الطالب  اأ�سحابها، واأخريًا على  اإىل  اكت�سافات  بن�سبة �ستة  الطالب  الثالث يقوم  ال�سوؤال  ويف 
–مبعنى يذكر بالطبع- النتائج املختلفة للتقدم العلمي. 

الدر�ض الثاين: الثورة ال�شناعية

هل هناك نية غام�سة لدى الن�س املقرر اإىل عد الثورة ال�سناعية نتاجًا للتقدم العلمي؟ ل نعرف على 
وجه الدقة، ولكن ترتيب الدرو�س قد يوحي بذلك، و�سوف نحاول يف هذه الدر�س معرفة ما اإذا كان هناك 

�سببية من هذا النوع يف داخل الن�س اأم ل. 

ال�سحيح اأنه لن يطول انتظارنا لأن امللخ�س التعليمي )ون�رضب �سفحًا عن املقدمة املقتب�سة التي 
ل تقول �سيئًا ذا بال عندما تخربنا اأن الثورة ال�سناعية بداأت يف بريطانيا وانت�رضت يف باقي العامل( 
التي ميزت  يتخلى عن احلرية  القول  ال�سناعية، وهذا  الثورة  اأ�سهم يف  قد  العلمي  التقدم  اأن  يخربنا 
الإن�سان  جعلت  التي  التغيريات  من  �سل�سلة  باأنها  ال�سناعية  الثورة  تعريف  ويتم  ال�سابق.  الدر�س 

ي�ستخدم الآلت بدل الأيدي العاملة، مما قاد اإىل حتول املجتمعات من الزراعة اإىل ال�سناعة. 

عنوان »بداية الثورة ال�سناعية« يعيد تقريبًا الفكرة املوجودة يف مقدمة الدر�س عن تطور تدريجي 
بداأ يف بريطانيا لتتبعها فرن�سا ثم اأملانيا. اأما اأ�سباب تفوق بريطانيا ال�سناعي فهي اأ�سباب �سهلة جدًا 
بطبيعة احلال وهي ت�سبه العلل الأر�سطية اأكرث مما ت�سبه الأ�سباب باملعنى املعا�رض للكلمة. ومنها وفرة 
روؤو�س الأموال، وظهور الطبقة الراأ�سمالية. ل ميكن بالطبع انطالقًا من هذا التف�سري اأن نفهم عجز 
ال�سعودية عن التحول اإىل بلد �سناعي على الرغم من وجود املال الوفري والطبقة »الراأ�سمالية« الرثية 
جدًا. ثم ياأتي �سبب ات�ساع المرباطورية الربيطانية الذي وفر لها املواد اخلام، والأ�سواق ال�ستهالكية، 
وهنا ل بد من مقارنة ذلك بنجاح كوريا مثاًل اأو اليابان دون توافر هذه امليزة. ثم ال�ستقرار ال�سيا�سي، 
الذي توافر لل�سني ب�سكل اأكرب دون اأن يقود اإىل النتيجة ذاتها. ثم تاأتي نتيجة لتقوم بدور ال�سبب األ 
الإنتاج  زيادة  اأن  الرغم  على  الإنتاج،  زيادة  ب�سبب  وغذاء  ملب�س  من  ال�سكان  احتياجات  توافر  وهي 
اإمنا جاءت يف الأ�سل ب�سبب الثورة ال�سناعية. ول بد اأن ال�سبب الرابع قد يكون نتيجة اأكرث مما هو 
�سبب، وذلك هو ميل بريطانيا اإىل العلوم التطبيقية الذي يرتك يف الن�س ليحيل اإىل اعتبارات جوهرانية 
تخ�س الربيطانيني وجتعل منهم اأنا�سًا ينفردون بامليل  اإىل ترجمة البحوث النظرية اإىل تطبيقات عملية. 
اأين جاءت هذه احلاجة ل يقدم  اإىل موا�سلة الخرتاعات. لكن ملاذا ومن  واأخريًا تاأتي احلاجة امللحة 

الن�س لنا الكثري اأو القليل يف هذا الجتاه.

بعد هذا التف�سري ال�سببي لتفوق بريطانيا ينتقل الن�س اإىل مظاهر الثورة ال�سناعية والتي تتلخ�س 
يف اأربعة مظاهر: اأولها حت�سني �سناعات الغزل والن�سيج حيث قدمت الآلت التي تغزل خيوطًا عديدة 
يف وقت واحد مما ق�سى على الن�سيج اليدوي. ثم تاأتي الآلة البخارية التي ا�ستخدمت يف ال�سناعة ويف 
ت�سغيل ال�سفن. ثم تاأتي حمركات البرتول والكهرباء. واأخريًا ياأتي ا�ستخراج الفحم واحلديد وتطور 
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�سناعات التعدين. وهكذا يتم امل�سهد دون اأن نعرف الكثري عن حيثياته لأننا ل نواجه باأية حماولة من 
اأي نوع لتتبع م�سار الخرتاع ناهيك عن حماولة فك األغازه يف �سياق الواقع الجتماعي القت�سادي 

الذي ولد يف حا�سنته. 

عرفنا  فقد  ال�سناعية،  الثورة  نتائج  اإىل  ننتقل  اأن  لنا  يحق  الكتاب  طريقة  بح�سب  »منطقيًا«  الآن 
وما  اآثارها  معرفة  اإل  يتبق  فيها، ومظاهرها، ومل  تفوق  من  تفوق  واأ�سباب  بداياتها  عن  �سيء«  »كل 
ترتب عليها. وهنا نواجه لأول مرة باأنواع من النتائج بع�سها اقت�سادي، وبع�سها اجتماعي، وبع�سها 

�سيا�سي.

يف امل�ستوى القت�سادي جند امل�سانع ذات القدرة العالية، وزيادة الرثوات ال�سناعية، وزيادة حجم 
الإنتاج وحجم ال�سادرات والواردات، وتطور الزراعة وحت�سن و�سائل املوا�سالت. ل يوجد اأية اإ�سارة 
يف الن�س اإىل ولدة الراأ�سمالية ال�سناعية بو�سفها نظامًا اقت�ساديًا اجتماعيًا �سيا�سيًا متكاماًل، اأو بلغة 
القت�ساد ال�سيا�سي ل يوجد ذكر لأ�سلوب الإنتاج الراأ�سمايل ال�سناعي. وي�سعب على القارئ الأكرث 
اطالعًا اأن يتخيل الكالم يف هذه املوا�سيع بدون ذكر اآدم �سميث وريكاردو ومارك�س مثلما يتم - على 

الأقل - ذكر رو�سو ومونت�سكيو وفولتري عند احلديث على الثورة الفرن�سية. 

ل بد اأن ما يفعله الطالب يف �سياق جهده لإجابة هذه الأ�سئلة هو، وهو فقط فتح الكتاب املقرر على 
ال�سفحة املعنية ليجد اجلواب ال�سايف والوايف - اأو ما يظنه الن�س �سافيًا ووافيًا- ويذكره بل�سانه اأو 

بقلمه ليح�سل من املعلم/ة على »زه« كاملة ل�سية فيها. 

بعد ذلك تاأتي النتائج الجتماعية واملتمثلة يف زيادة �سكان املدن وظهور طبقات جديدة - واملق�سود 
هذه  معاناة  �سطحي و�رضيع  ب�سكل  الن�س  وي�سف  والعمال،  »الراأ�سمالية«  هما   - ل طبقات  طبقتان 
املفكرين  اأن  بد  ول  فقرية.  واأحياء  راقية  اأحياء  بني  ال�سناعية  املدن  داخل  التباين  ياأتي  ثم  الطبقة. 
اإل هذا الو�سع من  التاريخ كله مل ي�سهد  النوع لأن  ال�سرتاكيني يبت�سمون عند قراءة فقرة من هذا 
وجود اأحياء راقية لأبناء الطبقات العليا واأحياء بائ�سة للطبقات امل�سطهدة من قبيل العبيد والأقنان 
والفالحني والعمال. ثم تاأتي م�ساألة انت�سار التعليم، والتح�سن التدريجي يف مركز املراأة يف املجتمعات 
ال�سناعية ثم انحطاط م�ستوى الأخالق ب�سبب احت�ساد الرجال والأطفال والن�ساء يف امل�سانع وامل�ساكن 
من دون رقابة. وال�سحيح اأنه لي�س وا�سحًا لنا بدرجة كافية اأية اأخالق يدور احلديث عنها هنا، ولكننا 

على الرغم من ذلك نرجح اأن املق�سود هو انت�سار العالقات اجلن�سية خارج اإطار املوؤ�س�سة الزوجية. 

ب�سبب  ال�ستعمار  ال�سناعية، وظهور  الدول  قوة  زيادة  راأ�سها  على  فياأتي  ال�سيا�سية  النتائج  اأما 
النتيجة  وتورد  العمالية.  والنتفا�سات  الثورات  وظهور  اخلام،  واملواد  الأ�سواق  اإىل  احلاجة 
النتائج  يخلط  هذا  اأن  ظننا  ويف  ال�سرتاكي،  التيار  قبيل  من  و�سيا�سية  فكرية  تيارات  ظهور  الرابعة 
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الفكرية بال�سيا�سية على نحو ل داعي له، اإذ كان من املمكن اأن تو�سع خانة منف�سلة للنتائج الفكرية 
والأيديولوجية. اأما النتيجة اخلام�سة والأخرية فهي زيادة الجتاه نحو تدعيم الدميقراطية وم�ساركة 

املراأة يف املجتمع. 

بالطبع هناك ما ي�ستدعي التوقف يف م�ساألة عد الكتاب الفكر نتيجة لالقت�ساد اأو الثورة ال�سناعية 
لأنه يوحي باأن املنتجات الثقافية تتبع الإنتاج على الرغم من اأن هذا لي�س اجتاه الكتاب اإجماًل، ول�سنا 
قادرين على تف�سري ذلك باأكرث من القول اإن هناك غيابًا لأية روؤية نظرية وا�سحة حتكم اجتاه الكتاب يف 
تف�سري الظواهر، اأو اأن الن�س يتبع مرجعًا ما دون اأن يخربنا بعنوانه اأو ا�سم موؤلفه. ومن البني بذاته 
اأن هناك احتماًل لأن يكون املحتوى بطبيعة احلال جتميعًا م�سطربًا من هنا وهناك ملعلومات واآراء ل 
ينظمها ناظم ول يوحدها - نظريًا- مدر�سة فكرية واحدة. اأما ذكر م�ساركة املراأة يف املجتمع فياأتي 
مل�سقًا دون �سبب وا�سح يف خانة الدميقراطية، ودون اأن يتمكن القارئ من روؤية البعد ال�سيا�سي لتلك 

امل�ساركة. 

يف نطاق اأخترب نف�سي نرغب يف اأن نلمح اإىل ال�سوؤال اخلام�س املت�سل بتعليل اأربع ظواهر. هنا ل بد 
من اأن ن�سري ب�رضعة اإىل اأن املق�سود هو الذكر ل التعليل لأن الإجابة موجودة بالطبع يف الن�س املقرر 
وما على الطالب اإل اأن يفتح الكتاب ويقراأها على م�سامع املعلم. وهكذا فاإن الطالب ل يحتاج فعليًا اإىل 

مهارات التعليم التي تعني فيما تعني ربط الأ�سباب بنتائجها. 

الدر�ض الثالث: الراأ�شمالية

عند قراءة هذا العنوان يواجه القارئ فورًا باللتبا�س املت�سل باملق�سود به بعد اأن لحظنا اأنه قد 
ا�ستعمل يف �سياق الكالم على الطبقات التي ظهرت بعد الثورة ال�سناعية اإذ مت ذكر طبقة الراأ�سمالية 
بالإ�سافة اإىل طبقة العمال. ولذلك فاإن ا�ستعماله هنا يف معنى »النظام الراأ�سمايل« يحتاج فيما نظن من 
الن�س بع�س التو�سيح لرفع اللتبا�س، ولكن فريق التاأليف ل يفعل ذلك، واإمنا يبداأ بن�س مقتب�س من 
حليم بركات ي�ستخدمه مقدمة للدر�س ويدور حول النجاح الذي حققته الراأ�سمالية منذ اأن ظهرت يف 

اأوروبا بعد الثورة ال�سناعية، ليخربنا اأنها قد و�سلت اإىل احلكم يف بلدانها..الخ 

اأن هناك حاجة فعلية اإىل فح�س متى بداأت الراأ�سمالية يف  اأولهما  اأمرين:  وهنا ل بد من مالحظة 
العامل. ولنتذكر هنا اأن مفكرين مثل اإميانويل والر�ستني يتحدثون عن نظام راأ�سمايل عاملي منذ القرن 
املاأمون.  اخلليفة  اأيام  التجارية  الراأ�سمالية  بذور  بع�س  عن  يتحدث  البع�س  اإن  بل  ع�رض.  اخلام�س 
من ناحية ثانية، من الوا�سح اأن حليم بركات يف حديثه عن و�سول الراأ�سمالية لل�سلطة اإمنا يتحدث 
اأما امللخ�س التعليمي التايل فيتحدث  عن الطبقة الراأ�سمالية )=الربجوازية( ولي�س عن النظام ككل. 



43  

الإنتاج..الخ«.  لو�سائل  الفردية  امللكية  اأ�سا�س  على  قائم  اجتماعي  اقت�سادي  »نظام  تام عن  بو�سوح 
كان من املمكن دون �سك ال�ستعانة باقتبا�سات ب�سيطة من بيان مارك�س 1848 الذي ي�سف اإجنازات 
الراأ�سمالية يف لغة غنائية جميلة. كما اأن ال�ستعانة مبارك�س كان ميكن اأن جتنب الكتاب الوقوع يف خطاأ 
تعريف الراأ�سمالية باأنها تقوم على اأ�سا�س امللكية الفردية لو�سائل الإنتاج كاأن الإقطاع اأو العبودية اأو 
منط الإنتاج اخلراجي * مل تكن كذلك. ولذلك فاإن ها هنا خلطًا �سيقود اإىل ت�سويه املعلومة ذاتها التي تعد 
اأ�سا�سية بالن�سبة للكتاب. ومرة اأخرى ل نعرف هل هذا ميثل راأي املوؤلفني اأم اأنهم قد قاموا باقتبا�سه 
اأن  والواقع  املعرفية.  النواحي  دقته من  مقدار  يفح�سوا  اأن  دون  ما  على عواهنه من مراجع عربية 
فح�س التما�سك الداخلي ذاته لي�س متي�رضًا يف هذا الن�س اإذ اأن ال�سفحة التالية )49( ويف عنوان »ن�ساأة 
ال�سفحة  ت�سري  بينما  ع�رض  ال�ساد�س  القرن  يف  الظهور  يف  بداأت  الراأ�سمالية  اأن  تخربنا  الراأ�سمالية« 
الو�سول  من  الراأ�سمالية لحقًا  الطبقة  نقا�س حول متكن  هنا  ياأتي  ع�رض.  الثامن  القرن  اإىل  ال�سابقة 
اإىل احلكم فيبدو وكاأنها قد ا�ستفادت بح�سب الن�س من »التقاء م�سالح الطبقة املتو�سطة مع م�سالح 
الطبقة احلاكمة بهدف تقليل نفوذ الكني�سة ورجال الإقطاع.« لكن من هي الطبقة احلاكمة؟ يف حدود 
ما نعلم اأن الطبقة احلاكمة يف القرون الو�سطى تكونت من حتالف الإقطاع والكني�سة. اأما يف الع�رض 
احلديث فما نعلمه اأي�سًا هو اأن الطبقة الربجوازية قد حلت حملها. لكن الكتاب يخربنا اأن الربجوازية 
قد حتالفت مع طبقة ما هي الطبقة احلاكمة بح�سب الن�س دون اأن ندري من اأمرها �سيئًا. ثم يوا�سل 
الن�س فيما يخ�س و�سول هذه الطبقة لل�سلطة بذكر النقود وظهور ال�رضكات وامل�سارف. والواقع اأنه 
مهما كان راأينا يف �سواب اأو خطاأ هذه الأ�سباب فاإن الأهم هو اأن الكتاب ل يبذل جهدًا يف تو�سيح كيف 
اأن ظهور النقود اأو ال�رضكات قد �ساهم يف اإم�ساك هذه الطبقة بدفة احلكم. وهو ما قد يكون مو�سوعًا، 
فيما لو �ساء املدر�س، للتاأمل من جانبه وجانب الطلبة على ال�سواء. ولكننا نظن اأن مهمتهم لي�ست �سهلة 

بحال من الأحوال. 

ينتقل الكتاب بعد ذلك اإىل ذكر طبقات املجتمع الراأ�سمايل، فيق�سمها اإىل الطبقة الراأ�سمالية، التي 
يق�سمها بدورها اإىل نخبة حاكمة، وبرجوازية جتارية ومهنية، ثم هناك طبقة عاملة، ثم طبقة متو�سطة اأو 
برجوازية �سغرية )اأين الكبرية اإذن؟(. ول يخربنا الن�س عن املرجعية التي اعتمدها يف ق�سمة املجتمع 
الراأ�سمايل اإىل هذه الطبقات، مع العلم اأن ذلك اأمر �رضوري يف �سياق نظري يعلم فيه القا�سي والداين 
اأن فكرة الطبقة ذاتها لي�ست حمل اإجماع، واأن الفكر املارك�سي وحده تقريبًا هو الذي ي�رض على فكرة 
وجود الطبقة. ولي�س �رضًا اأن مفهوم الطبقة قد تعر�س لنقد وا�سع ا�سطر معه املارك�سيون اأنف�سهم اإىل 
مراجعة الذات وتقدمي مقاربات خمتلفة للتغلب على ال�سعوبات النظرية التي يواجهها املفهوم. وهكذا 
–واأية منا�سبة- ملناق�سة الحتمالت واأوجه  جند اأنه يف حقل مراوغ بامتياز ميكن اأن يكون منا�سبة 
التي تلقن »احلقيقة«  اأمينًا لطريقته  الكتاب املقرر  الغمو�س والآراء املختلفة واملوازنة بينها، يظل 

* منط االنتاج الخراجي هو منط إنتاج اقرتحه املفكر سمري أمني لتوصيف االقطاع والعبودية إضافة إىل ما أسامه ماركس بنمط االنتاج 

اآلسيوي.
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املطلقة الثابتة املتفق عليها والتي ل يتطرق اإليها ال�شك من قريب اأو بعيد. اأي روح علمية ميكن 
الفل�سطيني  العربي  الطالب  تتوا�سل يف فكر  غيبية �سوف  اإميانية  اأي روح  قل  بل  ذلك؟  تتولد عن  اأن 
الذي تدعوه اأ�سكال املعرفة واملمار�سة كلها اإىل الت�سليم التام بكل ما يرى وي�سمع يف الأ�رضة، والتلفاز، 
قدرات  كثريًاوت�سيع  ذلك  بفعل  ترتاجع  الطفل  عند  الغريزية  التفكري  عملية   اأن  جرم  ل  والإنرتنت. 
الكائن العاقل الذي زعم اأر�سطو تفرده بالعقل الذي يعني القدرة على معرفة الأ�سباب وحتليل الوقائع 

وجتريد الكلي من اجلزئي، وما اإليها من �سمات بنت عليها الب�رضية اإجنازاتها املعرفية املختلفة. 

ياأتي بعد ذلك عنوان »مبادئ الراأ�سمالية«، كاأن الراأ�سمالية فل�سفة اأو مدر�سة فكرية ما. وكان ميكن 
اأن يكون العنوان �سيئًا من قبيل »�سمات الراأ�سمالية«. ولكن بغ�س النظر عن ذلك علينا اأن نتابع ما مييز 

الراأ�سمالية مهما يكن العنوان. 

يختلقها  ومل  �سائعة  فكرة  هذه  اأن  معرفتنا  من  الرغم  على  الإنتاج.  لو�سائل  الفردية  امللكية  اأوًل 
الكتاب اإل اأننا نود اأن نذكر اأن املق�سود يف املعرفة العلمية هو اإثارة ال�سك وطرح الأ�سئلة غري املتوقعة 
اأمل  بامتياز؟  راأ�سمالية  الإنتاج �سمة  لو�سائل  الفردية  امللكية  اأن  املقارنات. فهل �سحيح  والقيام بعقد 
تكن العبودية والإقطاع وغريهما من اأمناط الإنتاج ال�سابقة على الراأ�سمالية قائمة على امللكية الفردية؟ 

ثم تاأتي املناف�سة احلرة »اإذ ل تتدخل احلكومة يف الن�ساط القت�سادي اإل بقدر حمدود جدًا، الأمر 
ق�سية  لي�ست  ال�سغرية.«  امل�ساريع  على  �سلبًا  يوؤثر  مما  والأ�سواق،  الإنتاج  احتكار  اإىل  يوؤدي  الذي 
منتهية نظريًا اأن املناف�سة احلرة هي اأ�سا�س الن�ساط القت�سادي الراأ�سمايل، وقد بني كثريون اأن هذا 
قبل  من  اإجراءات  دائمًا  ي�سهد  التطبيق  اأن  ويبدو  مو�سوعية.  واقعة  هو  مما  اأكرث  اأيديولوجي  وهم 
الدولة توؤدي دورًا حا�سمًا فيما يح�سل يف املجال القت�سادي. ولي�س وا�سحًا لنا ما هو »الأمر« الذي 

يوؤدي اإىل الحتكار )تدخل الدولة اأم ماذا؟(. 

حرية  مثل  »احلريات  واأخريًا  الربح،  اأجل  من  الإنتاج  هو  الراأ�سمالية  مبادئ  من  الثالث  املبداأ 
لليربالية  اأمام خلط  هنا  اأننا  وا�سح  العمل.«  ال�سخ�سية، وحرية  الراأي، واحلريات  العقيدة، وحرية 
بالراأ�سمالية، ولي�س من ال�سعب بالطبع اأن نبني اأن اأملانيا النازية كانت راأ�سمالية ل�سية فيها، ولكنها 
مع ذلك كانت ا�ستبدادية ب�سكل تام. وميكن قول ذلك عن اليابان ما قبل احلرب العاملية الثانية، وعن 
كوريا اجلنوبية حتى عهد قريب، وعن اإ�سبانيا فرانكو وعن اأرجنتني املذابح الع�سكرية يف ال�سبعينيات 
والثمانينيات، وعن ال�سعودية الوهابية...القائمة طويلة بالطبع. وي�سعب علينا ب�سبب �سعف الإحاطة 

باملفاهيم ناهيك عن حتليلها ونقدها اأن نتوقع �سيئًا مفيدًا للطلبة يف هذا امل�سمار. 

لي�س من داع فيما نح�سب لأن ن�ستعر�س التقومي اخلتامي »اأخترب نف�سي« لأنه بالطبع يفح�س قدرة 
الطالب على العودة اإىل الدر�س وال�ستجابة امليكانيكية احلرفية لل�سوؤال الذي يجد جوابه وا�سحًا ل 

يتطلب اأي جهد لإعادته كتابة اأو اإعادته على م�سامع املدر�س والزمالء. 
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الدر�ض الرابع: ال�شرتاكية

املفاهيم  من  »جمموعة  باأنها  ال�سرتاكية  ي�سف  عام  كتاب  من  املقتب�س  بالن�س  الدر�س  هذا  يبداأ 
اإىل الق�ساء على املجتمع الراأ�سمايل...الخ« وهذه بداية غري موفقة ت�سف نظامًا  املتكاملة التي تهدف 
اجتماعيًا اقت�ساديًا باأنه جمموعة من املفاهيم. غني عن البيان اأن هذا يوؤدي اإىل خلط املفاهيم واإفقادها 
»مثايل«  راأي  هذا  باأن  لأخربنا  ال�سرتاكيني  اأحد  ا�ستح�سار  اأردنا  ولو  الدقيقة.  ال�ستعمالية  مغازيها 
يناق�س الطموح ال�سرتاكي اإىل بناء نظام اقت�سادي اجتماعي مادي مغاير للبناء الراأ�سمايل من نواح 
جذرية. اأما ن�ساأة ال�سرتاكية فيف�رضها الن�س بخم�س نقاط ت�سف اأو�ساع العمال يف ال�سياق الراأ�سمايل 
من قبيل اأماكن العمل ال�سيئة والأجور املنخف�سة..الخ وقد كان ميكن الكتفاء بالقول باأن ظروف عمل 
الطبقة العاملة كانت قا�سية، وهكذا ينتهي القول. والواقع اأن ق�سة ظهور الفكر ال�سرتاكي ق�سة قدمية 
اإىل نزع امللكية، وتربية الأطفال من قبل الدولة  اأفالطون الذي دعا  باأهمية  اإىل فكر واحد  حديثة متتد 
من بني اأ�سياء اأخرى. كما اأن حركات كثرية يف القرون الو�سطى مار�ست بع�س املمار�سات ال�سرتاكية 
اأقدم  اإن فكرة ال�سرتاكية موجودة منذ  التاريخ العربي. وبهذا املعنى ميكن القول  مثل القرامطة يف 
الأزمنة، ولكنها لقت دفعة كبرية من احلداثة الراأ�سمالية، ول�سنا يف �سدد مناق�سة ذلك، ولكننا نحب 
 process tracing اأن نو�سح اأن هناك تب�سيطًا خماًل لظاهرة مركبة. رمبا اأن اأ�سلوب تتبع امل�سار
قد يكون الأف�سل يف تقدمي مثل هذه الظاهرة بدًل من الختزال ال�سديد لها بالقول اإن ظروف العمال 
كانت �سيئة. لقد كانت ظروف العبيد اأ�سواأ مبا ل يقا�س، ولكن الفكر ال�سرتاكي مل يظهر، واإمنا ظهرت 
»امليتافيزيقا« باأ�سكالها لتقول للم�سطهدين اإن هناك حياة اأف�سل من هذه احلياة يف عامل اآخر. ملاذا كان 
اجلواب ال�سرتاكي - على الأقل نظريًا - هو ال�ستجابة الب�رضية ل�سطهاد الطبقة الدنيا يف ع�رضنا 
دون غريه؟ رمبا يكون هذا �سوؤال �سعب الإجابة ولكنه اأف�سل من اإطالق الأحكام ال�رضيعة التي ل تفيد 

يف تدريبنا على �سيء وتعطينا معلومة قليلة القيمة والأهمية من الناحية املعرفية. 
الذي  املرجع  نعرف  علمية )ول  واأخرى  مثالية  ا�سرتاكية  اإىل  ال�سرتاكية  ق�سمة  اإىل  الن�س  ينتقل 
ا�ستند اإليه الكتاب املقرر يف هذا امل�سمار لأنه غري مذكور يف الن�س(. وهناك عر�س رديء بامتياز لنظرية 
اخللط  من  موؤ�سفًا  م�ستوى  ي�سل  الكتاب(  تعبري  بح�سب  القيمة  فائ�س  )اأو  القيمة  ف�سل  يف  مارك�س 
بحيث يدخل يف مكوناتها اإطالة يوم العمل، ونظام التناوب وزيادة عدد العمال وال�سيطرة على ال�سناعة 
)ل نعرف كيف ميكن و�سع هذه الأخرية يف �سياق نظرية ف�سل القيمة( ونظام التخ�س�س، ويبدو اأن 
بالإمكان اإدراج اأي �سيء يف اإطار نظرية ف�سل القيمة. باخت�سار الن�س هنا يفتقر حتى لعر�س املعلومة 
عن  املعلومات  بع�س  يخربنا  اأن  اأراد  الن�س  كاتب  كاأن  الأ�سلي.  باملحتوى  �سلة  ذي  وا�سح  �سكل  يف 
ال�سرتاكية فح�رضها دون نظام اأو ات�ساق دليل يف خانة نظرية مارك�س يف ف�سل القيمة. وقد يكون ذلك 
ب�سبب ال�رضعة اأو عدم الهتمام، ولكن من املمكن اأي�سًا اأن يكون ناجمًا عن فقر يف املعرفة بهذا الفكر اأو 

مبراجعه. ولكن ذلك لالأ�سف قد يعني عدم املقدرة على ال�ستفادة من م�سادر املعرفة املختلفة.
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نظرية ف�سل القيمة هي املبداأ الأول من مبادئ ال�سرتاكية العلمية بح�سب الن�س، اأما املبداأ الثاين 
فهو »امللكية اجلماعية لو�سائل الإنتاج واإلغاء امللكية الفردية، وتو�شع حتت �شيطرة الطبقة احلاكمة 
بعد الثورة التي ت�شنها على الطبقة الراأ�شمالية)8(، وتقيم دكتاتورية الربوليتاريا.« اإذا كانت اللغة 
هي وعاء الفكر على ما يزعم بع�سهم، اأو اإذا ما كان متلك املقدرة على الو�سوح الدقيق مفهوميًا وبنائيًا 
عند ا�ستخدام اللغة اأمر على قدر من الأهمية، فال بد اأن مثل هذا الن�س خطري جدًا على عقول التالميذ 
لأنه ي�سهم يف تخريب قدرتهم على التوظيف الفعال واملثمر واملبدع للغة يف �سياق الفعل املعريف. ولنالحظ 
البناء املحزن يف ال�سطر امل�سدد: من هي تلك الطبقة احلاكمة التي ت�سن احلرب على الطبقة الراأ�سمالية؟ 
لي�س من ال�سعب بالطبع على �سخ�س مطلع جيدًا على ال�سرتاكية اأن يقدر »نوايا« الن�س ولكنه ن�س 

ركيك ومربك للتالميذ ورمبا املدر�سني على ال�سواء. 

�رضاع  باأنه  جمتمع  كل  تاريخ  مارك�س  الن�س:»يف�رض  يقول  الطبقات.  �رضاع  هو  الثالث  املبداأ 
ت�سيطر  حيث  العمال،  وطبقة  الراأ�سمالية  �رضاع  وهو  والعامة،  النبالء  والعبيد،  الأحرار  الطبقات: 
الطبقة العاملة على و�سائل الإنتاج، وتقيم الدولة ال�سيوعية«. كيف يف�رض مارك�س تاريخ كل جمتمع 
على اأنه »�رضاع الطبقات«؟ و�رضاع الطبقات هو »�رضاع الراأ�سمالية وطبقة العمال«؟ حيث ت�سيطر...
الخ ثم ياأتي الن�س بال�سيوعية على حني غرة ودون اأن يقدمها باأي �سكل من الأ�سكال. لالأ�سف ل ميكن 
اأن يكون هذا النمط من الكتابة معززًا لقدرة التلميذ على تنظيم معطياته على الورق، ناهيك عن تدريبه 
وتعزيز قدرته على التحليل، والتف�سري، وبناء النظريات، واإنتاج املعرفة. اإن فكرة الكتابة وقواعدها 

الأ�سا�س من حيث بناء اجلمل والرتباط الدليل بينها مفقودة متامًا يف الن�س. 

اأما اآخر املبادئ فهو حتمية ال�سرتاكية التي يف�رضها الن�س بالقول: »ت�ستد التناق�سات وال�رضاعات 
يف مرحلة الراأ�سمالية بني اأ�سحاب امللكيات اخلا�سة والطبقة العاملة، تنتهي بتقوي�س دعائم الراأ�سمالية 
والنتقال اإىل مرحلة ال�سرتاكية.« هل كان علينا مثاًل اأن ن�ستنتج باأن ال�رضاعات بني »اأ�سحاب امللكيات 
اخلا�سة، والطبقة العاملة« كانت اأ�سعف يف الع�رض العبودي؟ ثم من هم اأ�سحاب امللكيات اخلا�سة، 
مثاًل اأ�سحاب الب�سطات، اأم ماذا؟ ل فائدة من هذا الن�س يف اإعطاء اأية فكرة عن ال�سرتاكية، ولكن الأهم 
وال�ستدلل  الكتابة  ومهارات  التالميذ  عقول  تنمية  يف  للرغبة  معاك�سًا  منوذجًا  يقدم  الذي  تفككه  هو 

عندهم.

يف �سياق التقومي اأخترب نف�سي ن�سري اإىل مثال متطرف يف »�سعفه«: »�رضاع الطبقات اأحد مبادئ 
اإليها  امل�سار  مارك�س«  »يف�رض  جملة  هو  بالطبع  املتوقع  التف�سري  ذلك«  اأف�رض  املارك�سية.  ال�سرتاكية 

اأعاله. لكن هذا بالطبع لي�س تف�سريًا. 

8. الت�سديد من عندنا.
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الوحدة الرابعة: ال�شتعمار احلديث واحلروب العاملية

املقرر  الكتاب  �سياق  يف  حتد  لأي  تتعر�س  ل  الأوروبية  املركزانية  اأن  البداية  يف  نالحظ  اأن  نود 
اإن  القول  نافلة  من  العاملية.  احلروب  يذكر  الذي  العنوان  يف  هنا  بو�سوح  هذا  ويتجلى  الفل�سطيني. 
اأما من ا�سرتك يف احلروب  اأ�سا�سًا.  اأوروبية  اإليها مل تكن عاملية. واإمنا كانت حروبًا  احلروب امل�سار 
بعد  الثانية  »العاملية«  يف احلرب  اليابان  م�ساركة  با�ستثناء  مرغمًا  بها  ا�سرتك  فقد  اأوروبا  من خارج 

ان�سمامها اإىل نادي الراأ�سمالية ال�سناعية ودخولها طرفًا يف ال�رضاع ال�ستعماري الكوين. 

الوحدة  قراءة  اإىل  ننتقل   - الوقائع  قراءة  مبنهج  املت�سلة  نعني   - املنهجية  املالحظة  هذه  بعد 
بالتف�سيل. 

الدر�ض الأول: ال�شتعمار

يبداأ الدر�س - بح�سب البنية التي اختارها القائمون عليه - بن�س مقتب�س ي�سجل ت�سافر العوامل 
العلمية والقت�سادية وال�سيا�سية واحلربية الدافعة باجتاه التو�سع ال�ستعماري. وهنا نالحظ كيف اأن 
العوامل العلمية تاأتي اأوًل تتلوها العوامل القت�سادية. وهو فيما نظن اأمر قد ل ير�سى عنه اأي موؤرخ 
اأو عامل �سيا�سة واحد يعي�س على وجه الب�سيطة، لأن هناك ما ي�سبه الإجماع على اأن العن�رض الأ�سا�س 
يف الدافعية ال�ستعمارية عن�رض اقت�سادي بامتياز. اأما فيما يخ�س ال�سيا�سة فهي بلغة مارك�س –على 
الأقل- اقت�ساد مكثف. ويظل هناك العوامل احلربية التي نعرتف اأننا مل نفهم املق�سود بها اأبدًا. ول 

ندري هل �سيتمكن الطالب اأو املدر�س من و�سعها يف �سياق املو�سوع وك�سف مغزاها.

اأي�سًا عن بناء الإ�سبان والربتغاليني والهولنديني والإجنليز والفرن�سيني  يتحدث الن�س ال�سغري 
اأثر بناء  اأن يكون  اإمرباطوريات كبرية، ومن هذه املعلومة ياأتي �سوؤال »اأفكر واأجيب«: »ماذا تتوقع 
الإمرباطوريات على العامل؟« وباملنا�سبة قد يكون هذا هو ال�سوؤال الأول الذي نواجهه يف الكتاب املقرر 
الذي ي�ستدعي فعاًل التفكري. ولكن هل ميكن جديًا توقع اإجابة لهذا ال�سوؤال مع غياب اأية اإ�سارات يف 
الن�س على الإطالق. من ناحية اأخرى ل�سنا على بينة من التوقعات التي يحملها ال�سوؤال اجتاه الطلبة 
عند طرح هذا ال�سوؤال امللقى يف فراغ معريف ل يت�سمن اأي �سياق يوؤ�س�س لعملية حتليلية قد تعطي بع�س 

الحتمال التاريخي. 

دولة �سعيفة،  على  قوية  دولة  ا�ستيالء  هو  »ال�ستعمار  يلي:  ليخربنا مبا  التعليمي  امللخ�س  ياأتي 
ال�ستعمار  اأما  ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية.  �سوؤونها  ال�سيطرة على  بق�سد  بالقوة  واإخ�ساعها 
الأوروبي احلديث فقد ظهر على اإثر التو�سع ال�سناعي يف اأوروبا يف الربع الأخري من القرن التا�سع 
ع�رض.« لنالحظ اأوًل العالقة املنطقية غري املتوافقة بني ما قبل »اأما« وما بعدها. اإن التوقع املنطقي هو 
اأما جملة من قبيل: »اأما ال�ستعمار الأوروبي فقد اعتمد على مزيج من طرق الإخ�ساع  اأن تاأتي بعد 
وكان يهدف اإىل النهب القت�سادي للبلد امل�ستعمر.« باخت�سار لي�س ما يرد بعد »اأما« �ساحلًا للمقارنة 
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مبا قبلها لأنه لي�س من جن�سه. ولكن ذلك يعني اأن املحتوى ل يدعم الطريقة املنطقية يف التفكري واإمنا 
يوؤ�س�س لعقل يقبل التجاور الذي ل يقوم على اأي ترابط منطقي. 

اأما من ناحية املحتوى فيمكن ب�سهولة مالحظة تقدمي ال�سيا�سي على القت�سادي، وهناك العبارة 
العبارة  وهذه  �سوؤونها«.  على  املختلفة:»ال�سيطرة  القراءات  على  مفتوحًا  الباب  ترتك  التي  الغام�سة 
تاأتي يف �سياق تف�سري دوافع ال�ستعمار، وهي يف ذاتها ل تقول �سيئًا حمددًا، اإذ ل ميكن بح�سابات الربح 
واخل�سارة التي ت�سود ال�سيا�سة والقت�ساد اأن يقوم بلد ب�سن حرب على بلد ملجرد الرغبة يف ال�سيطرة 
على �سووؤنه. ويعلمنا التاريخ القريب اأن الدول ال�ستعمارية ترتك بع�س البلدان تعي�س حروبها كما 
ت�ستهي دون اأن تكلف نف�سها �سيئًا اإذا مل يكن هناك م�سالح اقت�سادية اأو �سيا�سية ت�ستدعي التدخل. 
هناك حالة رواندا وحالة ال�سومال، بل هناك اأجزاء وا�سعة من القارة ال�سمراء ترتك مل�سريها لتتحارب 

اأو جتوع اأو تفعل ما يحلو لها خللوها من املعادن ال�سرتايجية واملوقع اجليو�سيا�سي املوؤثر. 

ياأتي العنوان دوافع ال�ستعمار ليحدد الأ�سباب التي حفزت هذه العملية. ويف هذه املرة يتم و�سع 
القت�ساد اأوًل يف تناق�س مع حالتني �سابقتني مت فيهما و�سعه تاليًا. وياأتي الدافع ال�سكاين ثانيًا مع 
كالم عن فائ�س �سكاين جنم عن الثورة ال�سناعية يتناق�س مع املعرفة املتاحة حول حاجة ال�سناعة يف 
بريطانيا - البلد الأهم �سناعيًا يف �سياق الثورة ال�سناعية - اإىل ت�سغيل الن�ساء والأطفال لعدم كفاية 

اليد العاملة من فئة الرجال. 

ثالثًا ياأتي الدافع الثقايف والتب�سريي ليخلق توقعًا لدى القارئ –اأو بالأحرى التالميذ- باأن هناك 
اأ�سبابًا ثقافية وتب�سريية لال�ستعمار. ولكننا يف مقابل ذلك نقراأ كالمًا يتهم الدول ال�ستعمارية بادعاء 
ال�سحيح  الكالم  هذا  اإن  القول  عن  غني  املتخلفة.  ال�سعوب  حت�سري  اإىل  يهدف  تنويري  بدور  القيام 
من حيث املبداأ ل يتعار�س ول يتناق�س مع وجود رغبة وا�سعة لدى الكنائ�س واأن�سارها واأ�سدقائها 
وخ�سو�سًا  امل�سيحية  املذاهب  من  ما  مذهبًا  اأو  امل�سيحية  لن�رض  العامل  حول  تب�سري  بحملة  القيام  يف 
الربوت�ستنتية عندما يتعلق الأمر باإجنلرتا والكاثوليكية عندما يتعلق الأمر باإ�سبانيا على �سبيل املثال. 
ول بد اأن نتيجة هذا ماثلة اليوم يف الطابع الالتيني جلنوب اأمريكا يف مقابل الربوت�ستنتية يف �سمالها. 

اأما الدافع الرابع من دوافع ال�ستعمار فهو بح�سب الكتاب الدافع ال�سيا�سي والع�سكري. وهذه 
مرة ثانية يقرن فيها الكتاب ال�سيا�سي بالع�سكري دون اأن ندري اإن كان الأمر قد جاء اتفاقًا اأم اأنه عن 
�سابق ت�سميم روية. ويف هذا البند يذكر الكتاب »طمع الدول ال�ستعمارية يف ممتلكات الإمرباطوريات« 
اإذا كان هذا الطمع - يف عرف الكتاب - دافعًا �سيا�سيًا اأو  وخ�سو�سًا العثمانية، ولكننا ل نعرف ما 

ع�سكريًا، واإن ظننا من جانبنا - حتى قراءة هذه الأ�سطر - اأنه دافع اقت�سادي. 

ويف �سياق البند الرابع يتم ذكر التناف�س على املمرات املائية الذي منيل اإىل عده �سببًا ا�سرتاجتيًا 
النحو  القومية على  الدولة  يتم ذكر  البند  املبا�رض. واأخريًا يف هذا  باملعنى  اأو �سيا�سيًا  ولي�س ع�سكريًا 
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التو�سع  اإىل  اأدى  مما  العرقي،  التفوق  على  اعتمدت  التي  اأوروبا  يف  القومية  النزعة  »ظهور  التايل: 
وال�ستغالل وال�سيطرة على م�ستعمرات خارج نطاق القارة الأوروبية لتحقيق هذا التفوق والتوازن 
اأما  الع�سكري.«  ل�سنا على بينة من الدور الدليل الذي توؤديه عبارة »التوازن الع�سكري« يف الن�س، 
اجلملة كلها فيبدو اأنها تقول �سيئًا من قبيل اإن حروبًا قد مت �سنها يف العامل تكلف اجلهد، والدم، واملال، 
من اأجل الدفاع عن فكرة التفوق العرقي والنت�سار لها. ي�سعب علينا باإخال�س اأن نعد هذا ال�سبب من 
النوع الذي و�سفه ابن خلدون باأنه »علم باأ�سباب الوقائع عميق.« رمبا اأن ابن خلدون �سيتفق هنا مع 
مارك�س يف اأن هذا ال�سبب جمرد غطاء اأيديولوجي لأ�سباب اأكرث الت�ساقًا بالواقع من قبيل احتكار �سلعة 

معينة اأو �سوق معينة اأو مناجم معينة...الخ

بعد ذلك ي�ستعر�س الن�س ب�رضعة ل ت�سمح بالتمعن اأو التاأمل عددًا كبريًا من اأ�سكال ال�ستعمار التي 
يذكر كل واحد منها يف �سطر موجز ل يفي بغر�س الو�سوح ناهيك عن الفهم العميق والتحليل. ثم يذكر 
على عجل الدول ال�ستعمارية الأبرز ومناطق ن�ساطها. ويتم اختتام الدر�س ب »اأخترب نف�سي« بالطريقة 

املعتادة التي تعني ذكر بع�س املعلومات الواردة يف الدر�س ل اأكرث ول اأقل. 

الدر�ض الثاين: ال�شهيونية

يبداأ هذا الدر�س خالفًا للعادة باقتبا�س من دافيد بن غوريون منقول عن كتاب يف تاريخ فل�سطني 
من  اقتبا�س  ا�ستخدام  على  حتفظنا  من  الرغم  وعلى  املوؤلفني.  من  اآخر  وعدد  النت�سة  لرفيق  احلديث 
م�سدر غري م�سدره الأ�سلي يف ظل توافر ذلك امل�سدر، اإل اأننا ن�سجل اأنها املحاولة الأوىل اإىل قراءة 
الظاهرة من بع�س م�سادرها الأ�سلية عو�سًا عن طريقة اللجوء اإىل ن�س ملوؤلف بعيد عن روح املو�سوع 
مثلما مت يف الكتاب املقرر حتى اللحظة. طبعًا بعد ن�س مكون من �سطرين ياأتي �سوؤال عام ووا�سع يف باب 

»اأفكر واأجيب« ين�س على ما يلي: »ما اأهداف ال�سهيونية؟« 

قبيل  من  ال�سهيونية  باحلركة  تت�سل  اأ�سا�سيات  عن  جوهريًا  معربًا  التعليمي  امللخ�س  جاء  وقد 
كونها جزءًا ل يتجزاأ من حركة ال�ستعمار العاملي. 

اأما ن�ساأة احلركة ال�سهيونية فيتم تقدميها - على الرغم من خطورة املو�سوع والت�ساقه بفل�سطني 
ب�سكل تام - بال�سكل ال�رضيع الذي ي�سبغ حركة الكتاب اإجماًل، وتغطي تلك الن�ساأة من حيث احلجم 
ما يقل عن ن�سف ال�سفحة. وعلى �سبيل املثال فاإن الن�س يكتفي بذكر ظهور »تيارات �سد اليهود يف 
اأوروبا.« دون اأن يخربنا �سيئًا عن اأ�سباب ذلك اأو �سياقه علمًا باأن »عدم ا�ستلطاف« اليهود هو اأمر قدمي 
جديد ويعود من بني اأ�سياء كثرية اإىل واقعة اأن امل�سيحي كان يربى على فكرة اأن اليهود قد قتلوا اإلهه. 
اأن ي�سدح الطفل امل�سيحي يف وجه اليهودي:  ولذلك كان �سائعًا - وما يزال على نطاق �سيق جدًا - 
ل  اأمر  هي  اليهود  كراهية  من  احلديث  ال�سكل  حليثيات  اأعمق  درا�سة  اأن  جرم  ل  اإلهنا«.  قتلتم  »لقد 
غنى عنه يف اأية درا�سة معمقة لن�سوء ال�سهيونية لو�سع اليد على اأ�سبابه البعيدة قبل القريبة. وياأتي 
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ال�سبب الثاين غري بعيد عن الأول ليخربنا عن ف�سل حركة التنوير اليهودي ال�ساعية اإىل اندماج اليهود 
يف قومياتهم احلقيقية. ثم ياأتي ال�سبب الثالث ليذكر تنامي ال�سعور القومي اليهودي تاأثرًا بالنزعات 
القومية الأوروبية. وياأتي اأخريًا –اأمل يكن جديرًا باأن يكون اأوًل؟- الدعم الذي لقته الفكرة من بع�س 
الدول ال�ستعمارية. كنا نود اأن نذكر هنا اأن اأول من ا�ستدعى فكرة القومية »الإ�رضائيلية« اأو اليهودية 
يف الع�رض احلديث مل يكن يهوديًا واإمنا فرن�سيًا هو نابليون بونابرت اإمرباطور الثورة الفرن�سية اإن 

جاز لنا هذا التعبري. 

اأو  ال�سهيونية معقوًل يف كتاب مدر�سي عربي عمومًا  ن�سوء  ل�سياق  الإيجاز  اأبدًا عد هذا  ل ميكن 
فل�سطيني خ�سو�سًا. ول�سنا متاأكدين من اأن كتابًا للتاريخ يف اأمريكا الالتينية مثاًل ميكن اأن يكون اأكرث 
ت�رضعًا من كتابنا هذا عند معاجلته لهذه احلركة اخلطرية على م�ستوى ابتالع فل�سطني واأداء دور مميز 

يف ال�ستعمار العاملي عمومًا. 

اإىل مرحلتني: ما قبل  يق�سمها  التي  ال�سهيونية  اإىل مراحل ظهور احلركة  ذلك  بعد  الكتاب  ينتقل 
موؤمتر بازل، وما بعدها.

ففي املرحلة الأوىل يظهر مفكرون يف �رضق اأوروبا وو�سطها يدعون اإىل الفكرة. ومن هوؤلء مو�سى 
ه�س الذي يقدمه الن�س يف �سطرين ون�سف منزوعًا من �سياقه الذي بداأ فيه ن�ساطه الفكري وال�سيا�سي 
عندما كان يف الواقع ذا اأثر حا�سم يف تبني فريدريك اإجنلز لال�سرتاكية، ورمبا كان تاأثريه يف مارك�س 
اأي�سًا مهمًا. ل بد اأن ق�سة هذا الرجل يف حاجة اإىل تفح�س وحتليل خل�سو�سيتها ولأهميتها يف فهم 
حتول الفرد الفكري، ولأهميتها الأ�سد يف فهم حتول اليهود نحو فكرة القومية اليهودية وبناء دولة 
خا�سة بهم. لكن الكتاب املقرر يكتفي بذكر دعوته اإىل تاأ�سي�س امل�ستعمرات يف فل�سطني وعلى قناعته  - 

املتاأخرة بالطبع- با�ستحالة اندماج اليهود يف بلدانهم الأم. 

ويف املقابل يفوت الكتاب الفر�سة ملمار�سة ن�ساط معريف بطريقة علمية عن طريق حث الطلبة على 
يف  لليهود  قومي  كيان  اإىل  دعا  الذي  الرو�سي  بين�سكر  ليو  دور  ذاته  بالخت�سار  يعالج  لأنه  التفكري 
اأي مكان من العامل �سواء اأكان فل�سطني اأو غريها. وهنا اأي�سًا بالطبع جند اأن امل�سكلة الفعلية ل يتم 
م�سها من قبل الن�س املقرر. ومن بني املفكرين واملوؤ�س�سات يف عداد من ي�سع الأ�س�س الأوىل للم�رضوع 
ال�سهيوين، جند جمعية )حب �سهيون( الرو�سية التي تركز على حل »امل�ساألة اليهودية« عن طريق 
عودة اليهود اإىل »اأر�س امليعاد«. وبالطبع ميكن فهم هذه اجلمعية يف �سوء قراءتنا العامة للمو�سوع 

مبا يف ذلك قراءتنا لدور ه�س وبين�سكر. لكن اأيًا من ذلك ل يتم حتقيقه. 

الالفت  الرو�سي  الإمتياز  هذا  حتى  ولكن  الرو�سي.  الفلك  يف  وتدور  تذكر  اأخرى  حركات  هناك 
لالإهتمام ل تتم اأية حماولة لتف�سريه، على الرغم من اأن ذلك اأمر مهم جدًا لفهم الذي جرى يف ال�سياق 

التاريخي احلي لتبلر الأفكار واملمار�سات التي �ستغدو ما نتعارف عليه بال�سهيونية. 
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ياأتي بعد ذلك موؤمتر بازل ليد�سن املرحلة الثانية التي يعد هريت�سل بطلها بامتياز، اإذ اأنه �رضع يف 
تاأ�سي�س املوؤ�س�سات املعنية بو�سع اللبنات الأوىل ل�ستعمار فل�سطني، ومنها على �سبيل املثال ل احل�رض، 

املوؤمتر ال�سهيوين، والوكالة اليهودية، وال�سندوق القومي اليهودي، ومكتب فل�سطني..الخ 

بهذا ال�سكل ينتهي مو�سوع احلركة ال�سهيونية مغطيًا خم�س �سفحات ل غري. لالأ�سف فاإن ن�ساط 
هو...  ال�سهيونية  احلركة  »موؤ�س�س  املعتاد:  على  يزيد  ل  اخلا�سة  احلالة  هذه  يف  حتى  نف�سي  اأخترب 

اأ�س�ست جمعية حب �سهيون عام...«. 

الدر�ض الثالث: احلرب العاملية الأوىل

يبداأ الدر�س باقتبا�س ميهد للقول باأن �سبب احلرب هو اأن اأملانيا وجدت نف�سها »مطوقة من فرن�سا 
واإجنلرتا ورو�سيا، فزادت الت�سلح..الخ« هذه ال�سببية جتد اأ�سا�سها يف الكتاب الذي يحمل عنوان »تاريخ 
جامعة  لي�ست  بالطبع  املفتوحة«.  القد�س  »جامعة  فيه  املوؤلف  مكان  يف  ياأتي  والذي  املعا�رض«  العرب 
القد�س املفتوحة موؤلفًا لأي ن�س كان، ومن ناحية اأخرى ل بد اأن القارئ املتو�سط ميكن اأن يعرت�س على 

ا�ستخدام كتاب يف »تاريخ العرب املعا�رض« لقتبا�س ن�س مفتاحي لدرا�سة احلرب »العاملية«. 

بعد ذلك ياأتي ملخ�س تعليمي مكون من �سطر واحد يقول: »اندلعت حرب عاملية يف الفرتة ما بني 
1914-1918 �ساركت فيها معظم الدول العظمى يف العامل.« جميل اأن الن�س ي�سجل اأن معظم الدول 
العظمى ولي�س كلها قد �سارك يف احلرب. ومع ذلك ل بد من ذكر اأن امل�ساركة كانت اأوروبية �سافية 
تقريبًا، اإذ اأن الدولة العثمانية ذاتها اإمنا »ا�ست�سيفت يف احلرب« بو�سفها رجل اأوروبا املري�س ولي�س 
بو�سفها دولة اآ�سيوية. ولعل من املفيد هنا اأن ن�سري اإىل اأن الدولة الرتكية احلديثة ت�سعى جاهدة بكل 
ما اأوتيت من عزم من اأجل اأن تنال القبول يف النادي الأوروبي مبا يعني هيمنة "الروح" الأوروبية على 
اجتاهاتها ال�سيا�سية. على الرغم من ذلك الو�سوح ال�ساطع يتبنى الكتاب ت�سمية احلرب العاملية حلرب 
اأوروبية من حيث الأ�سباب والوقائع وامل�ساركات وكل ما هنالك من عنا�رض. علينا يف الأحوال كلها اأن 
ن�سجل اأن اللوم يف هذا يقع على املراجع املختلفة التي تتبنى املركزانية الأوروبية والتي م�سى الكتاب 

املكرر يف ركابها. 

الأزمة بني  املبا�رضة والتي منها  املبا�رضة وغري  اأ�سباب احلرب  اإىل »ذكر«  الكتاب بعد ذلك  ينتقل 
تناف�س  من  بدًل  دولية  اأزمات  الن�س  ي�سميه  �سياق  يف  تاأتي  التي  مراك�س  بخ�سو�س  واأملانيا  فرن�سا 
و�رضاع ا�ستعماريني. بالطبع يف مثل هذا الفهم ياأتي ال�سبب القت�سادي ثانيًا ثم ياأتي مو�سوع اغتيال 

ويل عهد النم�سا بو�سفه �سببًا مبا�رضًا للحرب. 

يلي ذلك �رضد �رضيع جدًا ملا ي�سميه الكتاب مبجريات احلرب يغطي �سفحة واحدة يورد فيها دخول 
الوليات املتحدة احلرب ب�سبب غرق �سفينة اأمريكية، اأي ب�سبب واقعة ل �سيا�سية ول ا�سرتاتيجية. ثم 
يورد ان�سحاب رو�سيا من احلرب ب�سبب قيام الثورة البل�سفية.و يتم ذكر موؤمتر ال�سلح وبنوده ثم يتم 
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ذكر نتائج احلرب العاملية الأوىل التي ل ن�ستطيع اأن نرى فيها نتائج بقدر ما اإن بع�سًا منها هو ت�سجيل 
لوقائع �سيا�سية حدثت يف �سياق احلرب ولي�س بعدها. ومن ذلك »التفاف امل�ستعمرات الربيطانية حول 
بريطانيا، وامل�ستعمرات الفرن�سية حول فرن�سا، ودعمتها بالرجال واملواد التموينية. » نالحظ اأن هذا 
�رضد لأحداث وقعت اأثناء احلرب ولي�س نتيجة من نتائجها. كذلك هناك »النتيجة« الثانية: »�رضب املدن 
معنى.  باأي  نتيجة  باإزاء  ل�سنا  اأننا  وا�سح  وامل�ساجد..الخ«  الكنائ�س  ت�سلم  ومل  والطائرات،  بالقنابل 
وهذا يحيلنا اإىل مو�سوعة هذه الدرا�سة ونعني بها بنية التفكري لنت�ساءل: اأي تفكري �سيطوره التلميذ 
وهو يقراأ ن�سًا ل مييز احلدث/الواقعة امليدانية اأو ال�سيا�سية من النتيجة املرتتبة عليه؟ يف ال�سياق ذاته 
ت�رضد »النتيجة« الثالثة واحدة من املمار�سات امل�ستخدمة يف اأثناء احلرب: »اللتجاء اإىل خمتلف اأنواع 
الدعاية امل�سللة، �سواء بتوزيع من�سورات من اجلو ..الخ وهنا ن�سفق على الطالب الذي يقراأ معلومة 
تخ�س جوانب يف ال�رضاع الإعالمي اأثناء احلرب بو�سفه نتيجة لها. حل�سن احلظ تعرب النتيجة الرابعة 
عن معنى الكلمة الفعلي عندما تخربنا بزوال المرباطوريات النم�ساوية والعثمانية وولدة دول جديدة 
هنا وهناك. لي�س هنالك من داع فيما نح�سب لأن نوا�سل ذكر النتائج لأن ما اأوردناه يكفي للتدليل على 

روح الن�س املت�سل بها. 

ل بد من اأن ننوه اإىل اأن الأن�سطة التي تاأتي بعد اأخترب نف�سي تعد �سيئًا خمتلفًا عن اجتاه الكتاب 
بال�سيا�سة  الأربعة ع�رض ومقارنتها  ويل�سون  مبادئ  قراءة  التالميذ  يطلب من  الأول  فالن�ساط  العام. 
الأمريكية احلالية. مبا يعني فيما نح�سب احلاجة اإىل فهم املبداأ والواقع الراهن واحلكم مبدى تطابقهما 
اأو تناق�سهما وهو اأمر ل باأ�س به اإن �سح اأنه قابل للتطبيق يف �سياق العملية الفعلية اجلارية يف املدار�س. 
اأما الن�ساط الثاين فهو اأكرث اأهمية ب�سبب التفاته اإىل نتائج احلرب على الوطن العربي وفل�سطني. ولي�س 
من �سك يف التاأثري الكبري لهذه احلرب على بالدنا، ولذلك ميكن القول اإن ا�ستعرا�س ذلك الأثر قد مي�س 

الكثري لدى التلميذ عقليًا وانفعاليًا و�سيا�سيًا. 

الدر�ض الرابع: الدكتاتوريات احلديثة 

اأن  البدهي  من  عي�سى.  خريي  وحممود  غايل  بطر�س  بطر�س  من  مقتب�س  بن�س  الدر�س  هذا  يبداأ 
هناك الكثري من علماء ال�سيا�سة املقارنة الذين كان ميكن اللجوء اإىل م�ساهماتهم لختيار ن�س يت�سل 
كانت  الأوىل  العاملية  احلرب  اأن  يخربنا  و�رضه  بخريه  الختيار  هذا  ولكن  والدميقراطية.  بال�ستبداد 
كانت يف حلف  اأن رو�سيا  البيان  املطلق. غني عن  ال�ستبدادي  الدميقراطي واحلكم  حربًا بني احلكم 
اأي�سًا  يتحدث  الن�س  فاإن  ذكرها  ومبنا�سبة  قي�رضية.  كانت  اأنها  من  الرغم  على  الدميقراطية  الدول 
قبلها.  كذلك  تكن  مل  كاأنها  احلرب،  اإثر  على  ظهرت  ا�ستبدادية  دولة  بو�سفها  ال�سيوعية  رو�سيا  عن 
يف الأحوال كلها يبدو ملعدي الكتاب اأن القتبا�س امل�سار اإليه يكفي لطرح �سوؤال على الطلبة يف »اأفكر، 
واأجيب« يقول ال�سوؤال: »ما �سبب ظهور اأنظمة احلكم املتطرفة يف العامل؟« ولنالحظ كيف اأن الن�س هنا 
يطلق حكم قيمة من نوع »متطرفة« دون اأي جهد للت�سويغ. ول جرم اأن مثل هذا الن�س يوحي للقارئ 
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باأن باقي الدول يف العامل تنتمي اإىل �سنف الدول »املعتدلة«. وهذا كله ياأتي بو�سفه وقائع مو�سوعية 
اأو »اأخبار« ل حتتاج اإىل اأ�س�س اأو حمكات لتحديد كيف ومتى ن�سع هذه الدولة حتت هذا الت�سنيف اأو 

الت�سنيف الآخر النقي�س. 

عليه  ينطبق  من  وي�سع  الدول  فيه  ي�سنف  عنوانًا  الدكتاتورية  يعتمد  الن�س  اأن  الوا�سح  من 
»الو�سف« يف �سلة واحدة. وهكذا مبجرد و�سع املل�سق »دكتاتورية« على البلد تغدو رو�سيا وال�سني 
وكوبا ونظام بينو�سية يف ت�سيلي والنظام ال�سعودي �سيئًا واحدًا، وذلك لأن الأ�سا�س يف هذه الق�سمة هو 
دكتاتوري/دميقراطي ولي�س اأي �سيء اآخر. ولأجل ذلك ينخرط الن�س يف تعداد �سمات الدكتاتورية، 
من  يطلب  اأن  التفكري  مهارات  لتطوير  ورعاية  اإبداعًا  اأكرث  لتعليم  املفيد  من  كان  اأنه  من  الرغم  على 
التالميذ اأن يحاولوا ا�ستخال�س هذه املالمح على مدى اأ�سبوع من الزمن بعد قراءة �سيء من تاريخ 

تلك البلدان امل�سنفة دوًل دكتاتورية.

اأول هذه ال�سمات »اأن الغاية تربر الو�سيلة ولو كانت منافية لالأخالق.« ومبثل هذه اجلملة التقريرية 
التاريخي  واملنهج  التفكري  قواعد  اأب�سط  –ناهيك عن جتاهل  الطلبة  على  اأيديولوجي  راأي  فر�س  يتم 
على  النوويتني  القنبلتني  اإلقاء  بخ�سو�س  الطلبة  تفكري  لإثارة  هنا  جمال  ل  وبالطبع  وال�سيا�سي-. 
اليابان: هل كان ذلك �رضوريًا من الناحية الع�سكرية؟ هل كان فعاًل من�سجمًا مع قواعد الأخالق؟ هل 
قتل �سكان البالد الأ�سليني ومعاملة ال�سود  يف اأمريكيا اأمران اأخالقيان؟ واإذا كان اجلواب �سلبيًا األ 
يعني ذلك اأنه من حيث املمار�سة على الأقل ل يوجد فرق هام بني الدكتاتورية والدميقراطية فيما يت�سل 
مبو�سوعة الغاية والو�سيلة، والأخالق؟ اإنها منا�سبة للتفكري واملقارنة والتحليل ل يتمكن الكاتب  من 

ا�ستثمارها. 

ال�سمة الثانية من �سمات الدكتاتورية هي ا�ستنادها اإىل القوة والق�سوة لتاأمني ال�سلطة للزعيم. لكن 
هل ي�ستطيع اأحد اأن يزعم اأن هذا ينطبق على زعامة هتلر ب�سكل جلي ووا�سح؟ اأمل تنجرف اجلماهري 
الأملانية اإىل جانب النازية يف حما�سة ملتهبة حريت علماء الجتماع وال�سيا�سية منذ �سعد النازي اإىل 

ال�سلطة حتى اليوم؟ 

والفا�سية:  بالنازية  ال�سيوعية  م�ساواة  حمزن  نحو  على  ت�ستجدي  التي  اخلام�سة  ال�سمة  وهناك 
»دعوة ال�سيوعية اإىل اإلغاء جميع الطبقات ما عدا طبقة العمال، يف حني كانت النازية والفا�سية تدعوان 
اإىل ان�سهار جميع الطبقات يف ظل قومية متطرفة، هدفها وحدة الدولة«. من املوؤ�سف اأن الن�س ي�سيء 
فهم ال�سيوعية والنازية على حد �سواء. ول بد اأن املبتدئ يف نظريات ال�سيا�سية يعرف اأن ال�سيوعية اإمنا 
دعت - اإن خطاأ اأو �سوابًا - اإىل اإلغاء املجتمع الطبقي وحتقيق امل�ساواة واإلغاء امللكية اخلا�سة على اأمل 
بناء »يوتوبيا« اأو جنة اأر�سية خالية من الظلم والتمييز. ولي�س هناك فيما نعلم اأي ن�س »�سيوعي« يدعو 
اإىل الحتفاظ بالطبقة العاملة، لأن الطبقة بح�سب زعم ال�سيوعيني تختفي نتيجة لزوال الطبقات وحظر 
امللكية. اأما عن دعوة النازية اإىل »ان�سهار« الطبقات، فلي�س يف و�سعنا اأن نعرف املق�سود بها ب�سبب اأن 
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كلمة ان�سهار كلمة غائمة يتم ا�ستعارتها من اللغة الفيزيائية وتوظيفها يف �سياق تاريخي دون تو�سيح 
املق�سود بهذا التوظيف. نعلم بالطبع اأن النازية تنكر اأن اأ�سا�س امل�سكلة الجتماعية �ساأن طبقي، ونعلم 
اأجل قطع الطريق  الأملانية من  الراأ�سمالية  اإبداع  اإمنا ت�سكل  النازية - يف حدود قراءتنا -  اأن  اأي�سًا 
على احلزب ال�سيوعي الأملاين يف م�سريته نحو ال�سلطة. وهنا متت عملية متويه جمدت القائد الفوهرر 
»اأبوال�سعب« اإ�سافة اإىل متجيد �سويف لروح الأمة الأملانية مع بع�س ال�ستعارات الغوغائية من هيغل، 
وهيدجر، وكارل �سميت، وقد ا�ستعمل ذلك اخلليط كله لكبح جماح ال�رضاع الطبقي، واإقناع الب�سطاء 
البحث  ال�سبب مت  ولهذا  اأعداء خارجيني.  الأملانية يف مواجهة  الأمة  ا�سمها  من�سجمة  هناك وحدة  اأن 
والفرن�سيني  وال�ساميني  اليهود  قبيل  من  وروحها  لالأمة  تاريخيني  وغري  تاريخيني  اأعداء  عن  بنجاح 
بغر�س ح�سد النا�س وراء اأ�ساطري جوهرانية من اأجل احتواء ال�سعبية الوا�سعة التي كان يتمتع بها 
احلزب ال�سيوعي. ول مراء يف اأن امل�رضوع قد جنح على اأف�سل ما يكون. يجب اأن نذكر هنا مل�سلحة 
التحليل اأن هناك �رضاعًا حقيقيًا كان يجري يف �سمال كرتنا الأر�سية خلالفة املهيمن الربيطاين الذي 
كان يذوي �سيئًا ف�سيئًا. وقد كان املر�سحان الأهم للخالفة هما الوليات املتحدة واأملانيا. كان راأ�س املال 
 .hegemonic power الأملاين والنخب ال�سيا�سية واملفكرة جميعًا يتطلعون اإىل مكانة القوة املهيمنة
ويف �سياق ذلك كان ل بد من حتقيق الهيمنة يف الداخل، ول�سنا نخرتع العجلة عندما نقول اإن من ل يقدر 
على فر�س الهيمنة يف الداخل لن يقدر بال�رضورة على فر�سها كونيًا. ال�سيوعية يف رو�سيا كانت بالطبع 
يف واد اآخر، وبهذا املعنى نظن اأن اأملانيا كانت اأقرب من النواحي الأ�سا�س اإىل الوليات املتحدة اأكرث مما 
هي اإىل اأي بلد اآخر، ونق�سد بالطبع من حيث ال�سبه بني البلدين. لكن بغ�س النظر عن �سحة راأينا اأو 
راأي الن�س املقرر، فقد كان الأوىل ت�سجيع الطلبة على عقد مقارنة واإ�سدار حكم ما، بغ�س النظر عن 

جناح الطلبة اأو عدم جناحهم يف الو�سول اإىل احلكم »ال�سحيح«.

لبع�س  تتعر�س  �سخ�سية  بعالقة  يذكر  باب  يف  فتاأتي  الدكتاتورية  الأنظمة  ظهور  عوامل  اأما 
عن  ناهيك  تاريخي،  �سبب  الثقة  فقدان  كاأن  الربملاين،  النظام  يف  الثقة«  »فقدان  قبيل  من  ال�سعوبات 
اأن الن�س ل يخربنا �سيئًا عن هوية الذي/ن فقد/وا الثقة. واأما العامل الثاين فهو ظهور اجتاهات 
طالبت بزيادة دور الدولة. لي�س هناك بالطبع حماولة لتف�سري اأ�سباب ظهور هذه الجتاهات، اإن كان 
اأ�سبه. ثم ياأتي �سبب ل  اأو ما  اأو �رضوط احلياة الجتماعية  اأ�سباب تت�سل بطبائع العمران  لذلك من 
يت�سح اأبدًا كيف ميكن اأن يكون �سببًا، مبعنى اأن الرابطة ال�سببية لي�ست وا�سحة اأبدًا. ذلك هو العامل 
الثالث الذي يقول: »الحتكارات ال�سناعية والتجارية التي �سببت احلروب املدمرة، مما اأ�سهم يف قيام 
والنفط  ال�سالح  واحتكارات  ال�رضقية  الهند  �رضكة  احتكارات  اأن  نعلم  لكننا  الدكتاتورية«.  الأنظمة 
باجتاه  والثانية  وال�سني وم�رض  الهند  باجتاه  الأوىل  الكثرية  �سن احلروب  اأ�سهمت يف  قد  الأمريكية 
العراق واأفغان�ستان دون اأن يقود ذلك اإىل تغيري نظام احلكم يف البلدين باجتاه الدكتاتورية. ويذهب 
ال�سبب الأخري اإىل اإدراج قائمة من الأزمات النف�سية والجتماعية ..الخ لدى �سعوب خمتلفة وخ�سو�سًا 
اأننا ل�سنا يف مواجهة تفكري �سببي واإمنا تفكري خطابي �سائع يف بالدنا العربية،  املهزومة منها. يقينًا 

ي�ست�سهل القفز اإىل النتائج وو�سع احللول التي ل حتل يف الواقع �سيئًا. 
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اأما اأ�سهر الأنظمة الدكتاتورية يف العامل فيبداأ الكتاب فيها بذكر ال�سيوعية الرو�سية. ويف هذا ال�سياق 
اأ�سهمت يف  قد  اأنها  املفرت�س  القي�رضية والتي من  اأيام  بالو�سع  العوامل اخلا�سة  نقراأ جمموعة من 
و�سول ال�سيوعيني اإىل ال�سلطة، كما نقراأ �سيئًا عن لينني وتاأثره مبارك�س، ولكن ل يوجد كلمة واحدة 
الت�ساوؤل عن جدوى  الطالب/ة  ذهن  ي�ستدعي يف  قد  الرو�سية مما  الدكتاتورية  اأو مالمح  �سمات  عن 
العنوان الذي ل عالقة له مبا ياأتي حتته من قريب اأو بعيد. وهكذا بدون اأن نعرف �سيئًا عن دكتاتورية 
رو�سيا ننتقل اإىل الفا�سية الإيطالية، ونقراأ بالطريقة ذاتها الأ�سباب التي قادت اإىل جناح الفا�سية، وهنا 
ينجح الكتاب يف تعداد بع�س ال�سمات اخلا�سة بالنظام الفا�سي والتي منها الدعاية والإرهاب لتحطيم 
املعار�سني من ا�سرتاكيني و�سيوعيني )لكن ما الفرق بني هذا وبني الوليات املتحدة يف املرحلة املكارثية 
اأو يف مرحلة جورج بو�س وحربه على الإرهاب؟( لالأ�سف تبدو بع�س النقاط املذكورة يف هذا ال�سياق 
اأ�سبه بطال�سم ي�ستع�سي فهمها من قبيل: »خ�سوع احلرية الفردية خلدمة الدولة.« من الوا�سح اأننا يف 

مواجهة جملة حتتاج اإىل الكثري من التو�سيح. 

اإيطاليا  اأن  بالفعل من  متاأكدين  ول�سنا  العن�رضية،  �سيء عن  يرد  الهام�س  الفا�سية يف  تعريف  ويف 
الفا�سية كانت بالفعل اأكرث عن�رضية من الوليات املتحدة اأو بريطانيا اأو اأية دولة اأوروبية ا�ستعمارية 

يف املا�سي البعيد اأو القريب. 

يحاول الن�س يف النهاية اأن ي�سل اإىل ا�ستقراء تعميمي - ول باأ�س بذلك مبدئيًا - فيقرتح  �سمات 
من قبيل ذوبان الفرد يف املجتمع، كاأنه ل يذوب متامًا يف الراأ�سماليات املتقدمة. ولكن من الغريب بالفعل 
اآ�سيا مثلما فعلت  التو�سع يف  اأوروبا. لكن ماذا عن  الدكتاتورية هي »التو�سع« يف  ال�سمات  اإحدى  اأن 
اليابان باحتاللها ال�سني؟ اأو ماذا عن عدم التو�سع باملطلق مثلما هو حال اإ�سبانيا فرانكو التي كانت 
اأ�سعف من اأن تتو�سع اأو نظام بينو�سية يف ت�سيلي املذكور فيما �سبق؟ وهناك اأمر اآخر يلفت الأنظار: 
ملاذا هذه املركزانية الأوروبية ال�سديدة التي ت�سل حد عدم ذكر اأية دكتاتورية من خارج اأوروبا مبا 
يف ذلك دكتاتورية ال�سني ال�سعبية التي ل تقل يف �سيء عن الدكتاتورية الرو�سية اأو دكتاتورية اليابان 

ال�سبيهة بدكتاتورية اأملانيا؟

الدر�ض اخلام�ض: احلرب العاملية الثانية

مل يكن هناك من �سبب فيما نح�سب لوجود فا�سل بني احلربني »العامليتني« وكان ميكن دون اأي 
الدر�س  يبداأ هذا  اأية حال  على  الثانية.  بعد احلرب  ما  اإىل  الدكتاتوريات  تدري�س  يوؤجل  اأن  ا�سطراب 
مكان  املفتوحة  القد�س  جامعة  ي�سع  الذي  الكتاب  من  باقتبا�س  الأوىل  للحرب  املخ�س�س  نظريه  مثل 
املوؤلف. ويبني هذا الن�س - حمقًا يف راأينا اإىل درجة كبرية- اأن اأ�سا�س احلرب اإمنا يكمن يف التناف�س 
ال�ستعماري بني دول »احللفاء« ودول املحور. وبالطبع هذه قراءة قا�رضة عن تف�سري اجلذور الأبعد 

للم�سكلة مثلما اأو�سحنا يف تلميح �سابق عندما حتدثنا عن وراثة الهيمنة يف امل�ستوى الكوين.

عاملية  العامل حرب  »اجتاحت  و�رضيعًا:  ل�سعًا  الأخبار  ن�رضة  عنوان  مثل  التعليمي  امللخ�س  ياأتي 
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ثانية يف الفرتة ما بني 1939-1945، وكانت اأكرث تدمريًا من الأوىل.« انتهى القتبا�س. ل نعرف ملاذا 
ي�سيف الن�س معلومة التدمري من بني كومة املعلومات التي ميكن اأن ت�ساف يف هذا ال�سياق. 

اأما دوافع احلرب فهي مثل �سالفتها دوافع عامة من قبيل الأزمات. ثم ق�سوة �رضوط ال�سلح الذي 
وقع يف فر�ساي على اإثر انتهاء احلرب ال�سابقة، وظهور احلكومات الدكتاتورية...الخ ميكننا هنا اأن 
م�سكلة  ح�سد  ميكن  ذلك  �سبيل  ويف  الالحق،  لتف�سري  به  ي�ستعان  ا�ستثناء  دون  كله  ال�سابق  اإن  نقول 
الأقليات، وفر�س التجنيد الإجباري يف بريطانيا، واأي �سيء اآخر ميكن ال�ستئنا�س به لتف�سري املوقف. 
وهذا يقود اإىل تعزيز النطباع العميق لدى الطالب باأن ال�سببية تعني �سيئًا ياأتي بعد �سيء. وبالتايل ل 

حاجة لبيان اأية �سلة لكيفية عمل ال�سببية يف الرابطة املفرت�سة بني احلدث الأول واحلدث الثاين. 

بعد ذلك يتم ا�ستعرا�س جمريات احلرب، وهنا ل بد من بع�س املالحظات ال�رضيعة. يف�رض الن�س 
الربيطاين، وقرار وين�ستون  ال�سعب  »...ولكن �سمود  التايل:  بال�سكل  بريطانيا  ف�سل هتلر يف هزمية 
يف  ال�ستمرار  يف  الإجنليز  �سجع  القتال  يف  وحدها  �ست�ستمر  بل  ت�ست�سلم،  لن  بريطانيا  اأن  ت�رضت�سل 
اأكرث يف معاجلة حرب قرو�سطية تعتمد ال�سيف  اأن ي�سلح  اأمام فكر مثايل، ميكن  اأننا  القتال«.وا�سح 
اإن اليابان كان ينق�سها ال�سجاعة والرغبة يف الت�سحية  والرمح والن�ساب. لكن هل ميكن القول مثاًل 
وال�سمود يف احلرب ذاتها؟ اجلواب بالطبع هو ل. ولكن التفوق ال�ساحق لالأ�سلحة الأمريكية وخ�سو�سًا 
النووية منها مل يرتك جماًل للياباين حتى اأن يكون بطاًل انتحاريًا، لأن القتل والدمار يتم هنا باجلملة 
باإمكان العراق النت�سار  اأ�سلوب املقارنة ذاته: هل كان  القتال. وباعتماد  اأية فر�سة خلو�س  وبدون 
اأو ال�سمود لوقت طويل يف العام 1991 اأو العام 2003؟ اجلواب لالأ�سف بالنفي، مهما تكن �سجاعة 
العراقيني التي ل ميكن يف هذا ال�سياق اختبارها ميدانيًا ب�سبب عدم اإعطاء العراقي فر�سة املواجهة 
والقتال يف حرب نفذت �سده من بعيد وبالأ�سلحة املعقدة والفتاكة التي ل داعي لذكرها هنا لأننا نتوهم 
اأن  املقرر  الكتاب  ين�سى  لالأ�سف  لكن  تلك احلروب وغريها.  ب�سكل كاف يف  بها  �سمعوا  قد  النا�س  اأن 
بريطانيا العجوز مل تكن تفتقر اإىل �سيء مما ميتلكه الأملان من حيث اخلربات الع�سكرية والإمكانيات 
الت�سنيعية وغريها. لقد كان اأ�سطول »جاللة امللكة« �سيد البحار، ولن يخ�رض هذه امليزة اإل بعد �سعود 
الهيمنة الأمريكية �رضاحة بعد احلرب و�سعود رو�سيا واملع�سكر ال�سيوعي املولود يف ال�سياق ذاته مما 

يقود اإىل النظام الدويل املو�سوم باحلرب الباردة.

هناك يف �سياق احلرب »العاملية« الثانية حروب وا�سعة ومعقدة من قبيل احلرب يف اأفريقيا)العلمني( 
اأو الهجوم على رو�سيا يتم تغطيتها باأ�سلوب موجز الأخبار مما يوؤدي اإىل اختزال التعقيدات التي كانت 

ت�ستدعي اأذكى اخلرباء ملواجهتها. 

من ال�سيق بالفعل اأن نركز يف هذه املالحظات ال�رضيعة على كيفية معاجلة دخول الوليات املتحدة 
الوا�سع  بال�سكل  احلرب  دخلت  قد  املتحدة  الوليات  اأن  ال�سياق  من  يبدو  هنا  املحور.  �سد  احلرب 
كان  نعلم  فيما  ذلك  ولكن  هاربر.  بريل  يف  »هزميتها«  من  النتقام  يف  رغبة  على  بناء  للقراء  املعروف 
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حدثًا فرديًا قامت به اليابان وكان من املمكن اأن يتحقق للوليات املتحدة اأن ترد »�رضفها« واعتبارها 
بتوجيه �رضبة موجعة لليابان، ولكن ما ح�سل هو تورط كامل يف احلرب وعلى اجلبهات كلها، وهو 
ما ي�سري اإىل قرار وت�سميم م�سبق بدخول احلرب كان ينتظر على ما يبدو الذريعة املالئمة. اأما اأ�سلوب 
الكتابة »وتغطية« املو�سوع فهو خمل بالفعل بالتعبري الدقيق عن روح احلدث: »اأما يف ال�رضق فقد جنح 
الأمريكان ب�رضب اأول قنبلة ذرية يف 1945/8/6 على مدينة هريو�سيما...الخ« هل ميكن اأخالقيًا من 
بني اعتبارات اأخرى، اأن ن�سف اإلقاء القنبلة الذرية بالنجاح. واأي نوع من النجاح يق�سده الن�س؟ ثم 
–والأهم من ذلك- الآثار املريعة التي  اإلقائها، بل  اأ�سباب  هل يجوز ذكر القنبلة الذرية بدون حتليل 
خلفتها؟ اأو مل يكن باإمكان الكتاب اأن يقارن ذلك باليورانيوم امللقى على العراق اأو القنابل الف�سفورية 

امللقاة على غزة؟

الدر�ض ال�شاد�ض: مناذج من حركات التحرر يف العامل

بال�سعور  تت�سل  نف�سية  باأ�سباب  التحرر  حركات  اأ�سباب  يحدد  مقتب�س  بن�س  الدر�س  هذا  يبداأ 
باحلرمان من احلرية، اإ�سافة اإىل اأ�سباب ثقافية تت�سل بتزايد الوعي بالهوية احل�سارية والتاريخية. 

ويف هذا املنحى بالطبع ياأتي �سوؤال اأفكر واأجيب: »ما �سبب ن�سوء حركات التحرر يف العامل؟«

اأما امللخ�س التعليمي فظل وفيًا للروح ال�رضيعة واملوجزة ذاتها: »�سهدت الفرتة يف ما بعد احلرب 
العاملية الثانية حترر كثري من الدول من ال�سيطرة ال�ستعمارية«. وياأتي بعد ذلك »تف�سيل« يف نقاط اأربع 
لأ�سباب دفع ال�سعوب اإىل الثورة من »اأجل التحرر من نري ال�ستعمار«: اأولها »انت�سار الوعي القومي 
بني ال�سعوب«، الذي ل نعرف معناه ول �سببه ول كيفية تاأثريه �سببيًا يف »دفع« ال�سعوب اإىل الثورة. اأما 
ثاين الأ�سباب فهو »ال�سيا�سة ال�ستعمارية القائمة على القهر والتعذيب والتمييز العن�رضي« وذلك قد 
يوحي باأنه لو كانت ال�سيا�سية ال�ستعمارية ناعمة جتاه امل�ستعمرين ملا وقعت الثورات. وثالث الأ�سباب 
هو تغري موازين القوى بعد احلرب العاملية مل�سلحة الوليات املتحدة والحتاد ال�سوفييتي. ترى األي�س 
هذا العامل اأهم من �سابقيه؟ واآخر العوامل هو ظهور منظمات دولية م�ساندة حلقوق الإن�سان. وهذا 
اأي  اأكرث من  اأن اختربا حدوده  اللبناين والعراقي  الفل�سطيني و�سقيقاه  لل�سعب  �سبق  بالذات  العامل 
�سعب اآخر على وجه الب�سيطة. ذلك اأن عدد القرارات ال�سادرة �سد اإ�رضائيل فيما يخ�س العتداء على 
حقوق الفل�سطيني اأو انتهاك احلقوق اللبنانية قد يكون الأكرب يف التاريخ. كما اأن املنظمات امل�ساندة 
حلقوق الإن�سان العاملة يف فل�سطني هي الأكرث بالن�سبة لعدد ال�سكان على م�ستوى العامل كله. ولكن اأثر 
هذه املنظمات ل يبدو كبريًا من نواحي مواجهة الحتالل اأو حت�سني فر�س الن�سال الفل�سطيني. بل اإن 
هناك من يخ�سى اأنها تي�رض الحتالل بطرق خمتلفة لي�س هنا جمال اخلو�س فيها. ومن املوؤ�سف هنا 
بالفعل اأن الكتاب املقرر يقدم مثل هذه اجلمل اخلربية بدون ذكر م�سدر اأو مرجع يجعل املرء يتفطن 
اإىل اأنها قد تكون وجهة نظر ل اأكرث، ذلك اأنه يف�سل تقدميها مبهمة لرتتدي �سبغة ت�سبه: »يغلي املاء 

على درجة حرارة 100 مئوي اأو 212 فهرنهايت.«

بعد ذلك ينتقل الكتاب اإىل مناق�سة حركة التحرر الهندية. ويق�س علينا حكاية �سيطرة الإجنليز على 
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امرباطورة  فيكتوريا  امللكة  باإعالن  وانتهاء  العام 1705  يف  ال�رضقية  الهند  باأعمال �رضكة  بدءًا  الهند 
على الهند يف العام 1858. ويذكر الكتاب مذبحة 1919 لينطلق منها اإىل تف�سري تبني املوؤمتر الوطني 
الأكرث  الفرن�سيني  مذابح  مع  للمقارنة  حماولة  من  لالأ�سف  هنا  ولي�س  »ال�سلمية«.  الن�سال  لأ�ساليب 
وح�سية يف اجلزائر اأو فيتنام اأو مذابح الأمريكان املريعة يف »ماي لي« فيتنام وغريها، وكيف اأنها مل 
توؤد هنا اإل اإىل املزيد من الن�سال امل�سلح حتى التحرر. ل�سنا هنا يف وارد فتح نقا�س يف ال�سيا�سة املقارنة 
حول العمل امل�سلح والعمل الالعنفي ومدى جناعة كل منهما يف �سريورات برامج التحرر الوطني، واإمنا 
الكتاب  الكتاب: حيثما ي�ساهد  التي يعتمدها  اإىل ممار�سة نظنها ت�سود »ال�سببية«  الإ�سارة  نود تكرار 
واقعة ت�سبق واقعة يقوم باعتماد الأوىل �سببًا والثانية نتيجة دون اأي تردد. وهكذا ي�شبح ال�شابق يف 
الزمان هو �شرط ال�شببية والالحق هو نتيجتها دون اإعمال الفكر للبحث عن �شالت فعلية بني 

الواقعتني اأو الظاهرتني.  

يخربنا الكتاب اأن الإجنليز قد قرروا التفاو�س بعد احلرب العاملية الثانية مع الهنود ثم ا�ستقلت 
الهند. باملنا�سبة ل يذكر الكتاب معلومة جوهرية تت�سل بعدد اجلنود الإجنليز الرمزي يف الهند والذي 
مل يتجاوز يف بع�س الأحيان ع�رضة اآلف يف حني اأن بلد م�سامل و�سغري ا�سمه فل�سطني كان فيه ع�رضة 
اأ�سعاف ذلك العدد. لكن الكتاب ل يبذل جهدًا يف التف�سري والتعمق ومعرفة الأ�سباب لأن مهمته وا�سحة: 

اأن يخربنا بالأ�سياء واملعلومات دون تعمق.

الثورات  على  يدور  اإمنا  الكالم  باأن  نفاجاأ  ولكننا  كوبا،  حترر  ذكر  على  الكتاب  ياأتي  ذلك  بعد 
ال�سيا�سية والجتماعية التي وقعت بعد ال�ستقالل ال�سيا�سي يف العام 1902، وي�سمل ذلك الثورة التي 
قادها كا�سرتو، وهذا يعني موا�سلة اخللط اخلطري بني الثورات الجتماعية وال�سيا�سية الداخلية وبني 
الأمريكية والفرن�سية، وكذلك يف درو�س  الثورات  التحرر، وهو ما لحظناه �سابقًا يف درو�س  حركات 

الوحدة القومية الأملانية والإيطالية. 

ينتقل العر�س بعد ذلك اإىل جنوب اأفريقيا. هنا اأي�سًا ل يتعلق الأمر بحركة حترر وطني على وجه 
الدقة، واإمنا بحركة �سيا�سية اجتماعية اقت�سادية �سد العن�رضية تنتهي - �سكليًا على الأقل- بانتهاء 
بكثري.  اأهمية  الأ�سد  الطبقية  �سيطرتهم  انتهاء  ذلك  يعني  اأن  دون  ال�سيا�سي  للحكم  البي�س  احتكار 
التحرير  حرب  حتديدًا  ونعني  الع�رض،  هذا  يف  الأبرز  التحرر  حركات  لتجاهل  اأ�سباب  من  هناك  هل 
الفيتنامية، واجلزائرية، وال�سينية؟ ثم ملاذا ل يتم اإفراد �سيء يخ�س حركة التحرر الفل�سطينية التي 
قد تكون احلالة الوحيدة التي مل حتقق اأهدافها الأولية حتى ال�ساعة؟ ل نعرف اإن كانت ال�سدفة هي 
ال�سبب اأم اأن هناك �سبب اآخر. وفيما يخ�س »التغطية« ال�سعيفة للمو�سوع الفل�سطيني، قد ياأتي الرد 
اأن حت�رض  اإىل �رضورة  نذهب  لكننا  اأخرى،  اأو كتب مقررة  منا�سبات  قد غطي يف  املو�سوع  باأن هذا 
التاريخية،  »ال�سناعة«  الق�سية ما تزال قيد  اأوًل لأن هذه  بالتف�سيل يف كل منا�سبة،  ق�سايا فل�سطني 
وثانيًا لأن املغزى الأهم قيميًا من فكرة تعليم التاريخ هو بناء النتماء واملواطنة والهوية، وهذه ل تتاأتى 

بدون احل�سور الطاغي لتفا�سيل الهموم املت�سلة بها كلما اأتيح ذلك.
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الوحدة اخلام�شة: الهيئات واملنظمات الدولية

الدر�ض الأول: ع�شبة الأمم

يبداأ الدر�س بالقتبا�س املعتاد. ولكنه هذه املرة يغطي اأقل من �سطرين: »قامت املنظمات الدولة منذ 
ن�ساأتها بتحديد وظيفة القانون الدويل وعالقته املتبادلة مع الأنظمة الوطنية )اخلا�سة(، حيث �سعت 
اأوروبا ل�سد حماولت �سيطرة دولة على دولة اأخرى، اأو على اأجزاء منها.« ياأتي بعد هذا القتبا�س 
�سوؤال اأفكر واأجيب: »ما اأهمية القانون الدويل يف تنظيم العالقات الدولية؟« ويفرت�س اأن يكون التفكري 
لي�س  بالطبع  الن�س، ولكن هذا  لفهم  املالئم  املفتاح  اأعاله والتي حتتوي  املقتب�سة  من�سبًا على اجلملة 

مفتاحًا. 

امللخ�س يذكر معلومات مهمة ولكنه ل ي�ستخدمها مثلما ينبغي يف فهم الأ�سياء وتو�سيحها للذات. 
ولذلك فاإنها تاأتي معلقة يف ف�ساء ال�سدفة على الرغم من اأهميتها اجلوهرية: »اأ�س�ست الدول املنت�رضة 
يف احلرب العاملية الأوىل منظمة دولية عرفت با�سم ع�سبة الأمم حلفظ ال�سالم والأمن العامليني.« لي�س 
هناك من مغزى للمعلومات فهي تاأتي بالطبع بذاتها ولذاتها، ول داعي حتى لبع�س املعلومات ال�سياقية 
ذات الدللة: مثاًل ل يحاول الكتاب فح�س متى ظهرت الفكرة، نعني فكرة املنظمة الدولية اأوًل، ولذلك 
ل يرد ذكر الفيل�سوف الأملاين كانط الذي كان قد دعا اإىل تاأ�سي�س منظمة دولية قبل تاريخ ع�سبة الأمم 

بقرن ون�سف تقريبًا. 

الأمم  ع�سبة  اإن�ساء  اإىل  اأدى  الذي  ال�سبب  تقدمي  يتم  وهنا  الأمم«  ع�سبة  »ظهور  اإىل  الن�س  ينتقل 
والذي يتلخ�س يف اآثار احلرب »العاملية« الأوىل واحلاجة اإىل الدفاع عن ال�سالم. يقول الكتاب حرفيًا: 
اإن�ساء ع�سبة الأمم لتنظيم  »وكان الدمار ال�سامل الذي خلفته احلرب العاملية الأوىل �سببًا مبا�رضًا يف 
العالقات الدولية، وحترمي ا�ستخدام القوة، واحرتام القانون الدويل، ...الخ« لالأ�سف ميكن اأن نتوقع 
اأن يتعلم الأطفال من هذه ال�سببية اأن باإمكان املرء اأن يقول ما ي�ساء - على طريقة اأن ال�سابق يف�رض 
التايل- دون اأن يحتاج اإىل اأن يكلف نف�سه م�سقة تو�سيح تلك ال�سببية باأية طريقة �سواء من خالل اإيراد 
ت�رضيحات اأو وثائق اأو القيام بعملية تتبع م�سار اأو حتليل للمنظمة والأدوار التي قامت بها - لحقًا 
لتاأ�سي�سها - تطبيقًا لفكرة مارك�س ال�سهرية، اإن الالحق هو الذي يف�رض ال�سابق. وحتى املعلومة التي 
من  تعليق  اأي  املنظمة ل جتذب  تاأ�سي�س  يف  ويل�سون  )الأمريكي(  الرئي�س  دور  عابر حول  ب�سكل  ترد 
الكتاب على الرغم اأن اإ�سارة �رضيعة حول �سعود الهيمنة الأمريكية على ح�ساب الإجنليزية كان ميكن 

اأن تكون مفيدة لإثارة تفكري الطلبة واملعلمني. 

اأما من ناحية »اأهداف ع�سبة الأمم« فاإن الن�س يعدد مثلما هو متوقع ما تقوله املنظمة عن نف�سها بدًل 
من البحث يف دهاليز املنظمة والتاريخ على ال�سواء عن الأهداف التي مل تكتب على الورق، اأو الأهداف 
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التي ي�سكت عنها الن�س الر�سمي. ول�سنا ندري اإن كان علينا اأن نذكر اأيًا منها يف هذا ال�سياق، اإذ ل بد 
اأن القارئ ي�ستطيع اأن يتخيل اأمورًا من قبيل التعاون وال�سالم وما اأ�سبه. يف الواقع اأن الكتاب يذكر يف 
الهام�س اأحد اأعمال ع�سبة الأمم الذي مي�س هذه البالد، ونعني به ا�ست�سدار قرار انتداب لربيطانيا على 
فل�سطني يف العام 1922. وذلك يعني اأن قرار النتداب قد �سدر بعد احتالل فل�سطني فعليًا ووعد بلفور 
التاريخ  يف  الفل�سطيني  الكتاب  هذا  يذكرها  ل  التي  الأمم  اأدوار ع�سبة  اأحد  فكاأمنا  ب�سنوات،  ال�سهري 
هو ت�رضيع ال�ستعمار واإعطائه املباركة الدولية. ولعل يف هذا ما ي�ساعدنا من داخل الكتاب نف�سه على 
تو�سيح الفارق بني ما تقول املنظمة الأممية عن نف�سها وما تفعل على اأر�س الواقع. وهنا رمبا يجدر 
باأي �سخ�س حتى لو كان غري مدرب ب�سكل كاف يف التاريخ اأن يتذكر على الأقل ال�سيد امل�سيح: »اإن اهلل 

ل ينظر اإىل ما تقول األ�سنتكم، ولكنه ينظر اإىل ما تفعل اأيديكم.« 

الدر�ض الثاين: هيئة الأمم 

على الطريقة ذاتها املتمثلة يف اعتماد ما يقوله املرء عن نف�سه، يبداأ هذا الدر�س بن�س مقتب�س يتحدث 
عن اجتماع روزفلت وت�رضت�سل واإ�سدارهما بيانًا حول �رضورة اإن�ساء منظمة دولية من اأجل ال�سالم..
الخ يلي ذلك �سوؤال اأفكر واأجيب »ما الهدف من اإن�ساء هيئة الأمم املتحدة؟« ول بد اأن الإجابة املتوقعة 
الهيمنة  الدويل لرتتيب معطيات  ال�سكل  اأية كلمة حول هذا  بالطبع ل يوجد  القتبا�س.  يرد يف  ما  هي 
الدولية اجلديدة التي تتبواأ فيها الوليات املتحدة موقع ال�سدارة املطلقة. ويف جوار ذلك ياأتي امللخ�س 
التعليمي ليعطي �سببية اأخرى تتمثل يف اأن الهيئة اجلديدة اإمنا تاأتي لتحل حمل الع�سبة القدمية ل اأكرث 

ول اأقل. 

الكربى برعاية  الدول  اهتمام  يرد كالم متناق�س عن  اأ�سطر(  قلياًل )�ستة  املو�سع  الدر�س  يف ن�س 
يف  مهمًا  دورًا  لعبوا  »قد  و�ستالني(  وت�رضت�سل،  )روزفلت،  روؤ�ساءها  اأن  ذاته  الوقت  ويف  م�ساحلها 

تاأ�سي�س هذه املنظمة الدولية من اأجل حتقيق الأمن وال�سلم العامليني.«

من نافلة القول اإن اأهداف الهيئة تكرر اأهداف الع�سبة من ناحية حتقيق ال�سلم والتعاون وت�سيف 
بارزة يف اخلطاب  )العام 1945( مكانة  ال�ساعة  منذ هذه  �ستحتل  التي  الإن�سان  اإليها احرتام حقوق 

ال�سيا�سي الأيديولوجي املهيمن عامليًا. 

العامة وجمل�س الأمن دون كلمة  اأجهزة الأمم املتحدة من قبيل اجلمعية  يتم بعد ذلك ا�ستعرا�س 
واحدة يف حق فكرة الأع�ساء الدائمني �سيئة ال�سيت التي جتعل اخلم�سة الكبار يقررون بينما باقي 
دول العامل تتلقى القرارات دون قدرة على تغيريها اأو العرتا�س عليها. فكاأننا يف مواجهة منتدى للقلة 
من الأغنياء - اأوليجاركية يف امل�ستوى الكوين، مع العتذار لأر�سطو- التي ت�رضف على اإدارة العامل 

كله. 
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ل بد اأن من املهم اأن نذكر هنا اأن هناك عنوانًا يف الكتاب يخ�س العرب وق�سيتهم املركزية فل�سطني 
وذلك هو: »الق�سية الفل�سطينية يف هيئة الأمم املتحدة« وحتت هذا العنوان يرد �سطران يتحدثان عن 
�سدور قرارات كثرية بخ�سو�س فل�سطني دون اأن ينفذ اأيًا منها. بالطبع ل يوجد اأية حماولة لقراءة 
الظاهرة اأو فهمها اأو نقدها. ول ندري باإخال�س �سببًا لهذا ال�سمت. بالطبع ل ينجح الكتاب يف روؤية اأن 
الهيئة جمرد منتدى اأو جتمع يعك�س ميزان القوى الكوين ل اأكرث، ويف هذا ال�سياق تقع اأحيانًا مفارقات 
�سارخة من قبيل اختيار اإ�رضائيل منذ اأ�سابيع ع�سوًا رئي�سًا يف اللجنة الأممية لت�سفية ال�ستعمار مع 
العلم اأن احلالة ال�ستعمارية الأبرز - اإن مل تكن الوحيدة باملعنى التقليدي لكلمة ا�ستعمار واحتالل - 
هي اإ�رضائيل. فكيف يا ترى ميكن للم�ستعمر الأهم اأن يعمل على ت�سفية ال�ستعمار؟ لكن هذه املفارقات 
ل اأهمية لها، لأن و�سول »اإ�رضائيل« اأو غريها اإىل هذه الع�سوية اأو تلك هو رهن بالأ�سوات - اأ�سوات 

الدول- ولي�س باملنطق اأو الأخالق اأو حتى حفظ ماء وجه »ال�سكليات«.

الدر�ض الثالث: حركة عدم النحياز

يبداأ هذا الدر�س بن�س مقتب�س يتحدث عن بع�س الأفكار التي دعت لها احلركة من قبيل التعاي�س 
ظهور  �سبب  عن  يتحدث  واأجيب«  »اأفكر  �سوؤال  ولكن  ال�ستعمار.  وت�سفية  ال�سالح،  ونزع  ال�سلمي، 

احلركة. وكاأنه يريد اأن يوحي اأن �سبب ظهورها هو هذه الأفكار التي دعت لها. 

اأنه خرب على  اإليه على  النظر  اإلينا خربًا ي�سعب  باهتًا متامًا، وينقل  التعليمي فيبدو  امللخ�س  اأما 
احلقيقة: »اأ�س�ست منظمة تكونت من دول مناطق خمتلفة من العامل عرفت بحركة عدم النحياز.« نالحظ 
ثم تكونها من دول  �سيئًا عابرًا  املو�سوع وجتعله  اأهمية  التي تخفف هنا من  للمجهول  املبني  �سيغة 
كيفما اتفق واأخريًا ا�سم احلركة. لي�س هناك فيما نح�سب ر�سالة دللية يف »ذهن« الن�س، حتى اأنه ل 

»يريد« الإخبار. 

مت�سي الأمور يف الجتاه نف�سه مع »ن�ساأة حركة عدم النحياز« فهناك ت�رضع �سديد يف ذكر موؤمتر 
باندونغ دون اأية حيثيات، وكذلك يف ذكر لقاء نا�رض، وتيتو، ونهرو، ويرد ذكر مناق�سة الروؤ�ساء للحرب 
الباردة والت�سلح وغريها دون حماولة، مهما تكن، لقول �سيء عن هذه املفردات التي ل يتوقع اأن يكون 
الطلبة على وعي بها. ولعل ما يو�سح �سدق ما نقول هو اأن الن�ساط اخلتامي للدر�س يقرتح اأن يناق�س 
الطلبة »اأثر احلرب الباردة على ال�سلم والأمن العامليني«. ل بد اأن حامل �سهادة عليا يف العلوم ال�سيا�سية 
لن ي�ستطيع مناق�سة هذا املو�سوع ما مل يكن تخ�س�سه الدقيق يف العالقات الدولية، ولي�س يف نظرية 
ال�سيا�سة اأو ال�سيا�سة املقارنة على �سبيل املثال. ولكن ممار�سة »رفع العتب« والتظاهر بفعل ال�سيء 
عو�سًا عن فعله تطغى على الفكر الفل�سطيني اإىل درجة اإيهام القارئ باإمكان اأن يقوم الطلبة مبناق�سة 
احلرب الباردة دون اأن يكونوا قد تلقوا جملة واحدة حول معناها اأو �سماتها اأو اأهم مالحمها...الخ ل 

فائدة من هذه القراءة للتاريخ حتى عندما يكون املق�سود هو الإخبار ول �سيء غري الإخبار. 
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الدر�ض الرابع: منظمة الوحدة الإفريقية 

يخربنا الن�س املقتب�س يف بداية هذا الدر�س اأنه »يف بداية عهد ال�ستقالل لعدد من الدول الإفريقية، 
ب�سقيها  القارة  يف  الطاقة  موارد  توجيه  بغر�س   ... الإفريقي  التنظيمي  الإطار  تكون  يف  التفكري  بداأ 
النحياز،  عدم  ومبداأ  الدويل،  التعاون  اأ�س�س  واإر�ساء  ال�سعوب  تقدم  �سبيل  يف  والطبيعي  الب�رضي 
لكي  الكتاب  كالم  ين�سخوا  اأن  الطلبة  ي�ستطيع  »غر�س«  ب  كلمة  من  بدءًا  طبعًا  التخلف.«  ومواجهة 

يجيبوا على �سوؤال »اأفكر واأجيب: ما الأهداف التي قامت من اأجلها منظمة الوحدة الإفريقية؟« 

عن  يبتغيه  ما  التعليمي  امللخ�س  يقول  النحياز،  عدم  حركة  مع  املتبع  للمجهول  املبني  باأ�سلوب 
املنظمة الأفريقية. على الرغم من ذلك هنالك فارق: يف احلالة الأوىل يقول الن�س: »اأ�س�س« اأما يف احلالة 
اأقل من  املمار�سة متماهية وامللخ�س يقول ما يريد قوله يف  تاأ�سي�س« ما عدا ذلك  الراهنة فيقول: »مت 

�سطر. 

واحد  بثالثة:  الكتاب  يعينها  التي  الإفريقية  الوحدة  منظمة  باأهداف  التنويه  هنا  الطريف  ومن 
يف  يتمثل  والداخلي  الدويل،  التعاون  يف  يتمثل  فاخلارجي  تاريخي.  وواحد  داخلي،  وواحد  خارجي، 
تقوية الدول الإفريقية، واأما »التاريخي« فهو »العمل على اإنهاء ال�ستعمار، ودعم ق�سايا التحرر.« اأما 
ملاذا كان هدفًا »تاريخيًا« بينما مل يكن تقوية الدول الإفريقية كذلك، فهذا ما مل ن�ستطع معه �سيئًا، ول 

بد اأن كلمة تاريخي تعني يف الن�س �سيئًا اآخر غري معتاد. 

ال�سعيد  على  املنظمة  دور  اأن  �سوف جند  ولذلك  يائه،  اإىل  األفه  من  الكتاب  التي متيز  العجلة هي 
الإفريقي العمل على »تدعيم وحل امل�سكالت« ! بينما على �سعيد الق�سية الفل�سطينية - التي ترد اإقحامًا 
دون متهيد - فدور املنظمة اأنها »�ساندت الق�سية الفل�سطينية.« كيف اأو مباذا اأو على اأي نحو، ل يوجد 
تفا�سيل من اأي نوع. رمبا اأن علينا اأن نعود للقول اإن مهمة نقل املعلومات بالإخبار ذاتها لي�ست موفقة 

يف هذا الكتاب. 

ويختتم الدر�س عرو�سه باملعوقات التي واجهت املنظمة ليخربنا اأن اأهمها: »اخلالفات على ال�سعيد 
الإفريقي، التي حتولت يف بع�س الأحيان اإىل نزاعات م�سلحة.« من نافلة القول اإن مثل هذه اخلالفات 
اإذا ات�سعت ل تبقي جماًل لعمل املنظمة، بل اإنها قد تدل على اأن املنظمة كلها قد ل تكون فكرة معقولة يف 

هذا ال�سياق. لكن الن�س يقدم املعلومات كلها دون رغبة يف ا�ستخال�س �سيء منها.
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الدر�ض اخلام�ض: منظمة املوؤمتر الإ�شالمي

يتم يف هذا الدر�س توظيف اقتبا�س من »املو�سوعة العربية العاملية« لو�سف دور هذه املنظمة التي 
تهدف بح�سب ذلك اإىل تعزيز التعاون »الإ�سالمي« ودعم ال�سالم الدويل، ودعم كفاح ال�سعب الفل�سطيني. 

املوؤمتر  به منظمة  اأن تقوم  الذي ميكن  الدور  »اأفكر واأجيب«: »ما  الت�ساوؤل  الن�س  يتلو  وبالطبع 
الإ�سالمي؟« واجلواب الطبع موجود �رضاحة يف الن�س املقتب�س، وبالتايل ميكن القول اإن هذا الدر�س 
الذي يختم الكتاب كله ل ي�سيف �سيئًا اإىل �سابقيه من ناحية اأن عنوان اأفكر ل ي�ستدعي اأي تفكري من 

اأجل ت�سجيل الإجابة. 

ويتكون امللخ�س التعليمي من �سطر واحد ين�س على: »ت�سم منظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف ع�سويتها 
الدول الإ�سالمية من جميع اأنحاء العامل.« 

يرد بعد ذلك بع�س التفا�سيل املت�سلة بتاأ�سي�س املنظمة اأثر اجتماع »اإ�سالمي« يف الرباط خ�س�س 
ملناق�سة حرق امل�سجد الأق�سى يف العام العام 1969. اأما مبادئ املنظمة التي يوردها الن�س فهي مبادئ 
واقعية  دللة  ل  مبادئ  وهي  لبع�س..الخ  بع�سها  واحرتامها  الأع�ساء  الدول  با�ستقالل  تت�سل  عامة 
اأهداف املنظمة، ثم اأجهزتها الرئي�سة من قبيل »موؤمتر امللوك  اأو عملية لها. يتم يف البند التايل �رضد 
وروؤ�ساء الدول، وموؤمتر وزراء اخلارجية..الخ وهكذا ينتهي الكتاب املقرر كله، وننتقل مبا�رضة بعد 
القارئ  ل�ستئذان  حماولة  من  حتى  هناك  لي�س  املراجع.  �سفحة  اإىل  املعتادة  نف�سي«  »اأخترب  �سفحة 
منه  ن�ستخل�س  وماذا  دللته  وما  الكتاب  هذا  يف  جرى  عما  اأ�سطر  خم�سة  بقول  باأخرى،  اأو  بطريقة 
..الخ حتى عبارة »مت بحمد اهلل« ال�سائعة يف الكتب العربية منذ زمن طويل ل ي�ستعملها الكتاب ولذلك 
فاإن الطريقة الوحيدة ملعرفة اأن الكتاب قد و�سل اإىل نهايته هو قلب ال�سفحة ملواجهة قائمة املراجع 
اأو حتى مرجعًا واحدًا ميكن ت�سنيفه فيما  اأن جند بينها م�سدرًا واحدًا  التي يع�رض علينا  وامل�سادر 
اعتاد العرب ت�سميته باأمهات الكتب. وهذا يف�رض على الأرجح ملاذا يواجه الكتاب �سعوبات حقيقية يف 

اإجناز املهمة الوحيدة التي نذر نف�سه لها ونعني بها مهمة ال�رضد والإخبار. 
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خال�شة

بني ما هو كائن وما يجب اأن يكون

املناهج )الكتب  الفعل املعريف. ولي�س هناك من منا�س من حماكمة »جتربة«  ل براءة على الإطالق يف 
املقررة( الفل�سطينية من باب اأنها الأداة املركزية يف يد »الدولة« والطبقة امل�سيطرة لرتبية الأطفال/
اجلمهور على وعي معريف اأيديولوجي معني. ول بد اأن قراءة الطابع الأيديولوجي للممار�سة الطبقية 
اأ�سد  وهي  الإن�سانية«،  »العلوم  ميادين  يف  هو  مما  البحتة  العلوم  ميادين  يف  �سعوبة  اأكرث  امل�سيطرة 
�سهولة يف ميدان التاريخ. لذلك نزعم هنا اأن بنية تبعية لال�ستعمار الكوين تعك�س نف�سها يف كتاب التاريخ 
مو�سوع الدرا�سة بوعي اأو بغري وعي. وهذا يتجلى يف م�ستويني معًا: الأول هو م�ستوى بنية التفكري 
التبعي التي ل بد اأن تكون بنية تقليدية حتاول يف الوقت ذاته اأن تتظاهر بالتماهي مع قيم الليربالية 
التي تخ�س الطبقة احلاكمة يف �سمال العامل. لكننا نعلم اأن الطبقة احلاكمة عندنا لي�ست هي هي الطبقة 
احلاكمة يف �سمال العامل، ولذلك جند بونًا �سا�سعًا بني ثقافتها الأيديولوجية وبني ثقافة املتبوع على 
الرغم من الرغبة التي لدى الطبقة التابعة يف اأن تكون ن�سخة طبق الأ�سل من الطبقة املتبوعة. هناك 
طبقة تعتمد ال�رضعة الرهيبة يف الكت�سافات العلمية من اأجل حتقيق املزيد من الربح، وهنا طبقة تعتمد 
اأن طبقتنا ومنط الإنتاج  دور الوكيل الكومربادوري الذي ل يحتاج العلم يف �سيء. ومن هنا ل يبدو 
الذي تقود يرغبان يف التدريب على اأ�سا�سيات العمل العلمي يف اأي م�سمار. ومن نافلة القول اإن الوعي 
العلمي الجتماعي ل بد اأن يهدد �سيطرتها الطبقية التي توؤبد تبعية الأمة وتقف حائاًل يف �سبيل التنمية 
احلقيقية القائمة على فك التبعية وحتقيق ال�ستقالل القت�سادي وال�سيا�سي. ويف اجلانب الثاين جند 
اأن طبقتنا احلاكمة تعيد اإنتاج املفردات العينية للثقافة الليربالية من قبيل تقدي�س الدميقراطية وقيم 
اأكرث من امللك يف عر�سها ملوا�سيع من قبيل الثورة الأمريكية  اإنها ت�سبح ملكية  اللربلة الأخرى. بل 

واحلروب »العاملية« وما لف لفها. 

ميكن لنا اأن ن�سدد على العنا�رض التالية التي ا�ستخل�سناها يف هذه الدرا�سة يف الناحيتني؛ ففي جمال 
املوقف الأيديولوجي نالحظ ب�سكل اأ�سا�س ما يلي:

امل�ستوى . 1 يف  وامل�سطهدين  املظلومني  لق�سايا  ينحاز  ل  املقرر  للكتاب  الأيديولوجي  املوقف 
الكوين.

ال�سعبية . 2 الطبقات  لروؤية  وا�سح  اإغفال  مع  امل�سيطرة  للطبقة  ذاته  املنحى  يف  انحياز  هناك 
املعار�سة والتي متثل الفكر النقي�س للفكر املهيمن.

هناك تاأثري ملحوظ للمركزانية اأوروبية ت�سيطر على الن�س يف منطلقاته وا�ستباقاته النظرية . 3
والأيديولوجية. 
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هناك روؤية تقليدية لالأحداث تنبع من اأيديولوجية تولف بني بع�س املوروث ال�سائد ومفردات . 4
والتي  ال�سائدة حمليًا  الطبقة  اأيديولوجية  عن  تعبري مكثف  الواقع  الليربايل، وهذا يف  الفكر 
تريد التماهي بالآخر دون اأن ت�ستطيع ذلك ب�سبب عجز بنيوي يت�سل بولدتها يف �سياق تبعي 

لال�ستعمار العاملي.
مير الكتاب مرور الكرام على الوقائع الوطنية والقومية الهامة مما يوؤدي اإىل �سعف قدرته . 5

على تعزيز قيم املواطنة املحلية اأو القومية.
اأما يف م�شمار بنية التفكري فقد لحظنا الأ�شا�شيات التالية:

من . 1 �سطر  كل  يف  يتحلى  ما  وذلك  الأخبار،  طابع  ياأخذ  اأنه  للمقرر  الأ�سا�س  ال�سمة  اأن  يبدو 
اأ�سطره. 

اجتاه . 2 كافية  ح�سا�سية  يظهر  ل  اأنه  كما  التاريخية،  الكتابة  طبيعة  املقرر  الكتاب  يراعي  ل 
ال�سعوبات اجلمة التي تكتنف عمل املوؤرخ.

تغيب عن الن�س عملية التف�سري التاريخي، و عملية التعمق مثلما تغيب الروؤية النظرية التي تعد . 3
�رضورية للقيام بالتف�سري. 

غياب طرائق املحاكمة التاريخية امل�ستندة اإىل منهج علمي. وهنا نذكر على الأقل طبائع العمران . 4
اخللدونية.

تغيب اإىل درجة كبرية اأ�س�س احلجاج املنطقي، وطرائق ال�ستدلل.. 5
ل يظهر اأي ا�ستخدام لأي نوع من الأغاليط املنطقية التاريخية.. 6
لعمل . 7 وال�رضوري  اجلوهري  التاريخية  املقارنة  قيا�س  تعتمد  ممار�سة  اأية  اإىل  الن�س  يفتقر 

املوؤرخ. 
يغيب عن الكتاب اأية حتديات معرفية ت�ستدعي الطابع امللغز واملربك والإ�سكايل للتاريخ.. 8
ل يوجد، ارتباطًا مبا �سبق، اأية ممار�سة تعزز فكرة الختالف وتقبل الآراء املتباينة، والتعاي�س . 9

معها.
يفتقر الن�س اإىل ما ي�سري اإىل مراعاة اأهمية تنمية التفكري يف �سلتها بتنمية املواطنة. . 10
يعتمد الن�س طريقة واحدة يف تقدمي الوقائع التاريخية هي �رضد امل�سادرات التي ل يدعمها . 11

دليل من الآثار ول من املنطق. 
يف الجتاه ذاته ل يلجاأ الكتاب اإىل اأية م�سادر اأولية اأو حتى مراجع اأ�سا�سية.. 12
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اإىل . 13 وت�سل  املفاهيم،  واختالط  والو�سوح،  الدقة  نق�س  يف  تتجلى  عديدة  لغوية  هنات  هناك 
م�ستوى �سعف بناء اجلملة، وعدم �سالمة الرتكيب النحوي من بني اأمور اأخرى.

الوطني، . 14 التحرر  حرب  و�سع  عليه  الأمثلة  ومن  مو�سع،  من  اأكرث  يف  مفهومي  خلط  يوجد 
الأهلية كلها يف خانة واحدة وهو ما لحظناه يف حينه يف هذه  والثورة الجتماعية، واحلرب 

الدرا�سة. 
يقوم الكتاب بح�سد الوقائع التاريخية كيفما اتفق، ودون اأن يراعي ال�سلة الدللية بينها. وقد . 15

يكون �سبب ذلك اعتماد الكتاب على القتبا�س من هنا وهناك دون اأن يكون هناك خطة وت�سميم 
للمعنى والدللة. 

يت�سمن الكتاب ما ي�سري اإىل مراعاة عملية التفكري لأنه يف الأن�سطة يطلب ذلك طوال الوقت. . 16
وهذا اأمر ل باأ�س به لأنه ي�سي باأن هناك اإدراكًا لأهمية هذه العملية. لكن الكتاب ل يلتزم بتنفيذ 

العملية على الرغم من رغبته يف اإجنازها.
يقرر الكتاب الوقائع بطريقة وثوقية ل مكان لفكرة ال�سك فيها.. 17
ل يراعي الكتاب معنى قانون ال�سببية، ويقع، يف املمار�سة على الأقل، يف خطاأ اأن ال�سابق هو . 18

�سبب الالحق. 
مثاًل . 19 راأينا  وقد  والنتائج،  الأحداث  بني  الأحيان  بع�س  يف  الن�س  مييز  ل  �سبق  مبا  ارتباطًا 

اأنها  على  وقائع احلرب  تذكر  الأوىل حيث  العاملية  نتائج احلرب  �سياق  يف  ذلك  على  �سارخًا 
نتائج لها.

املنظمات . 20 من  غريها  اأو  املتحدة  الأمم  )مثل  نف�سه  عن  ال�سخ�س  نظر  وجهة  الكتاب  يعتمد 
الدولية( بو�سفها مقيا�سًا للحقيقة. 

يقول  عمله.  اأهدافه وطريقة  املقرر حول  الكتاب  مقدمة  ورد يف  ما  كل  اقتبا�سًا ميثل  نورد  اأخريًا 
الن�س: »لقد ركزنا يف هذا الكتاب على اإبراز دور الطالب الفاعل يف العملية التعليمية التعلمية، واإ�سهامه 
وم�ساركته يف حتقيق الأهداف املتوقعة من تدري�سه، من خالل تنمية ملكة التاأمل والتفكري الإبداعي، 
الكافية  الفر�سة  له  تتاح  امل�ستطاع، حتى  الطالب وبيئته قدر  الأحداث، وربطها بواقع  واملقارنة بني 
لفهم ما يدور حوله، وتركنا له فر�سة القيام بتنفيذ اأن�سطة مرافقة تهدف اإىل تنمية �سخ�سيته وتفكريه، 

وتعزز قدرته على البحث والكتابة واحل�سول على املعلومات من م�سادرها«. 

لأ�سفنا ال�سديد اأن هذا الفهم مل يكن �سائدًا فعليًا يف �سفحات الكتاب املقرر، ول يوجد مثلما لحظنا 
اإن امل�سادر التي يعتمدها الكتاب بالذات هي مثال غري موفق للطالب،  اأثر ملمو�س يدل على ذلك، بل 
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بينما جاءت معاجلته مثلما يف حالة الثورة الأمريكية معاجلة لتن�سجم مع القيم الإن�سانية والأخالقية 
والعلمية والأيديولوجية. 

ل  اإنه  بل  خلدون،  ابن  تعبري  حد  على  الإخبار«  على  يزيد  »ل  الن�س  اأن  ختامًا  القول  من  بد  ول 
الذي  ابت�ساره و�رضعته من م�ستوى الختزال والإيجاز  اإنه يقرتب يف  امل�ستوى،  اإىل هذا  يرقى حتى 
مييز عناوين ن�رضة الأخبار اأو الر�سائل امل�سفرة. ولي�س من الوا�سح لنا على الإطالق ما هي الأهداف 
احلقيقية ملثل هذا الن�س الذي ل يريد حتى »اإخبارنا« بق�سة ما بدرجة معقولة من الإيجاز ودون اأن 
يدربنا على طريقة املوؤرخ اأو طرق التفكري اأو التف�سري اأو اأي �سيء يزيد على حفظ بع�س الوقائع. ميكن 
اأن ن�ستخل�س اأن الكتاب يت�سمن باإيجاز خمل الر�سالة ال�سمنية التالية: احلوادث حتدث وحدها ب�سكل 
التالميذ  لدى  فر�سة  اأية  اإ�سغاف  يف  �سك  ول  يفيد  ما  وذلك  �سياق،  كل  من  ومنفلت  ومنعزل  منف�سل 

لتطوير اجتاه للتفكري حتى لو كان ب�سيطًا و�ساذجًا. 

التو�شيات: 

رفع م�ستوى الهتمام امل�سبغ على مو�سوع التاريخ مبا يف ذلك زيادة عدد احل�س�س.. 1

�رضورة التوجه نحو اإيقاف العمل بالكتاب احلايل، وال�رضوع بال�رضعة املمكنة يف جهد من�سق . 2
وا�سع لإعداد كتاب ي�سعى اإىل بناء املواطنة والعقل معًا. 

التوجه نحو اجلامعات بغر�س لفت نظرها اإىل تثوير اأدائها املعريف يف هذا املنحى خ�سو�سًا، . 3
ويف موا�سيع التعليم كافة عمومًا. 

و�سبل . 4 التاريخ،  عمل«  »طريقة  يخ�س  فيما  وا�سع  نطاق  وعلى  للمعلمني  تدريب  يف  ال�رضوع 
تدري�سه والغايات املعرفية وال�سيا�سية والأخالقية من تدري�سه.  

انتهى
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