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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

وأحداث  لبيانات  جمعًا  كونه  يتعدى  وال  جدوى،  ذي  غير  اهتمام  هو  املستقبل،  ممكنات  أفضل  ليستشرف  اآلن  يسائل  ال  بالتاريخ  اهتمام  أي  إن 
وشخصيات منصرمة، وبأحسن األحوال هو دغدغة ملشاعر »احلنني ألي شيء«،1 وهذا متناقض مع تعريف علم التاريخ أو التأريخ الذي يفيد االنشغال 

باملاضي واحلاضر أحداثًا وأفعااًل.

والتأريخ هو احلكاية التي تفسر »الواقع« كما هو، وميكن اعتباره اجلسر الذي يربط ما حدث مبا يحدث ليفضي نحو ما سيحدث في القريب املنظور أو 
بعيد األمد، وهنا تكمن خطورته وأهميته، وتتكشف جوانب جدليته التي تنشأ بالضرورة من التحليل وتعدد املنظور، ال من التلفيق أو التزوير واإلخفاء 

والتهويل؛ كما مت في التأريخ الغربي للحضارة اإلنسانية.

التأريخ اجلمايل إزاء 
التأريخ الالهوتي

كفاح فني

»ما  لـ  ممكن  تدوين  أو  سرد  أقرب  هو  التأريخ  أن  افتراض  وعلى 
فإنه  ماضية،  وأفعال  أحداث  التاريخ  كل  أن  ومع  تاريخيًا،  حدث« 
للحظات  وتكثيفًا  انتقاء  لكونه  املاضي،  وبني  بينه  اخللط  ينبغي  ال 
بالوسائل  حتى  أو  تدوينًا  أو  مشافهة  وصياغتها  املاضي،  من  معينة 
املعاصرة )كالصورة، والفيلم، والتسجيالت الصوتية، ومخرجات 

احلاسوب( لتصبح التأريخ.

وهذا االنتقاء والتكثيف هو ما يجعل التأريخ، بأفضل وأدق محاولة، 
أقرب رواية لـ »ما حدث ويحدث«، وليس ما حدث ويحدث، وهذه 
املسافة بني احلدث وروايته، وحتى هذه اللحظة، ال تأخذ سوء النية 
جوانب  من  الناجتة  التأريخ  لذاتية  تؤسس  أن  حتاول  إمنا  باالعتبار، 
تعني  هنا  النظر  وزاوية  املؤرخ،  أو  الراوي  نظر  زاوية  أهمها  عدة، 
البصرية من حيث كونها حتدث من نقطة أو موقع ما في حيز املشاهدة؛ 
أي ال ميكنها أن تكون شمولية، ووجهة نظر وموقف الراوي أو املؤرخ 
ينظر  الفلسطيني  والشعب  للقضية  فاملنحاز  ما يحدث؛  أو  مما حدث 
إلى ما حدث ككارثة اقتلع فيها املجتمع الفلسطيني وشرذم ومت تعطيل 
صيرورة تطوره ومنوه، واملنحاز للصهيونية سيراها حتريرًا واستقالاًل 
في  ممالكهم  أفول  بعد  علية  أجبروا  الذي  املنفى  من  لليهود  وعودة 

وليس  واحد  حلدث  التام  االنشعاب  وهذا  عام،  ألفي  قبل  فلسطني 
بعيد، يؤكد ذاتية التأريخ مهما حاولنا إضفاء صبغة املوضوعية عليه.

ومن العناصر التي تساهم أيضًا في ذاتية التأريخ هو ما ذكرته سالفًا؛ 
االنتقاء والتكثيف، فبالنظر للتأريخ الشخصي لكل منا، نتأكد أننا ال 
نفسيًا  دامغة  آثار  لها  كانت  محطات  إمنا  حياتنا،  تفاصيل  كل  نتذكر 
اإلنسان  حلياة  بالنسبة  الوضع  هو  هذا  كان  فإذا  وفيزيائيًا،  عاطفيًا 
بالنسبة حلياة البشرية ككل، ناهيك عن  نفسه، فكيف سيكون األمر 
كون أن التدوين لم يظهر إال في آخر بضعة آالف سنة، ما سينقلنا إلى 

كون اللغة تشكل الصبغة الغالبة للمخرج التأريخي.

ولو افترضنا أن هناك موضوعية في إنتاج لغة التأريخ، مع أني كامل 
اللغة؛  تلك  تلقي  موضوعية  افتراض  ميكننا  فال  ذلك،  في  التشكك 
فمثاًل، لو قال مؤرخ ما وبكل حياد: طرد اإلسرائيليون الفلسطينيني، 
فستقرأ بالضرورة بشكل ذاتي كل بحسب موقعه من القضية، وذلك 
كون عملية إنتاج املعنى من املعطيات احلسية واللغوية هي عملية ذاتية 
بامتياز، فإذا ما كنت شخصًا تكترث للصراع العربي اإلسرائيلي، فإن 
جملة كتلك ال بد أن تزاح بحسب انزياح أو انحياز القارئ إلى: طرد 



86

رة
غاي

 م
ية

رؤ
 ..

خ .
اري

الت
م 

لي
تع

رؤى تربوية - العدد السابع والثالثون

»)احملتلون( اإلسرائيليون )أصحاب األرض األصليني( الفلسطينيني« 
أو )استعاد أو طهر( اإلسرائيليون )أرض ميعادهم(.

أنه  أعتقد  التي  الوجهني،  ذات  درويش  محمود  ملقولة  وبالعودة 
صيغًا  سنجد  إبداعه،  امتداد  املمتدة  لنزعته  قصدًا  نفسه  يعارض  بها 
والقدمي،  احلديث  التاريخ  واقع  إلى  استنادًا  اجلمعية  للذات  جمالية 
قمة  الذات.   لهذه  تلفق  التي  والتغييب  النفي  مقوالت  لكل  ونفيًا 
شغفة بالتأريخ الشعري تتجلى حتديدًا في ديوان »ملاذا تركت احلصان 
ملا هو ليس جمياًل؛ أي  التأريخ اجلمالي  اعتباره  إذ ميكن  وحيدًا؟«، 
للنكبة الفلسطينية، فهو يعارض نفسه ليقول جملة أبلغ: مفادها أن 
صيغة  غياب  عن  ناجمًا  ليس  ودميومتها  الفلسطينية  النكبة  استمرار 
القوة  »ذي  أو  األضعف،  رواية  لكونها  فقط  إمنا  حلبكتها،  جمالية 
النارية األقل«، فهي جملة تنفض عنا وهم عدالة العالم، وانصياعه 
للجمالي، وأن مفاضلة العالم بني رواية ورواية ال تتم مبعيارية قربها 
رواية،  كل  تبعات  مبعيارية  بل  ويحدث«،  حدث  »ما  حقيقة  من 
في  القوة  عالقات  لهرم  التبعات  هذه  عن  الناجم  الضرر  أو  واملنفعة 

العالم.

ولذا، يجب أال يتشكل عندنا أي اعتقاد أن العالم سيقبل روايتنا إذا 
منها  وأخفينا  اآلخر،  رواية  إلى  وقاربناها  حقيقتها،  حدة  من  خففنا 
صورته  مكونات  من  تكون  أن  اآلخر  هذا  يحب  ال  التي  اجلزئيات 

هذه  اإلنساني-  عن  إزاحة  -وكالهما  والبطل  الضحية  بني  املتقافزة 
الصورة التي تؤّمن املواربة والتملص األخالقي من تبعات االحتالل 
بها(  يأتي  أن  القوي  إال  يستطيع  ال  )التي  احلرب  وجرائم  والعدوان 
الغالب مهمة األضعف واملعتدى  النفس )التي في  لتسّمى دفاعًا عن 
قد  لكن  للعدوان،  الضعيف  يبادر  أن  املنطق  من  ليس  إذ  عليه، 
يستشرس في الدفاع عن النفس(.  واألدهى من ذلك أن تصبح تسمية 

جيش االحتالل )الفعل( اإلسرائيلي جيش الدفاع )التأريخ(.

أن  ينبغي  الضحية،  نفس  في  اجلالد  وأثر  فانون  لفرانس  وبالعودة 
للبطل  التأريخ  فأرخنا  فعلناه،  ما  نتجنب  أن  احلرص  كل  نحرص 
»الشيء يكسرنا وتنكسر البالد على أصابعنا كفخار«،2 فكنا الضحايا 
االستثنائي  اآلخر  أسطورة  لنواجه  بالتأريخ،  واألبطال  بالفعل، 

املتعالي.

هذا التأريخ مر بانحسار تدريجي لصورة البطل منذ فترة انطالق الثورة 
)التأريخ  اآلن  ونفعله  الفلسطينية،  السلطة  عودة  وحتى  الفلسطينية 
للضحية( العتقادنا أن التنافس على موقع الضحية مع اإلسرائيلي قد 
يجلب تعاطفًا أو يدرأ انحيازًا مفترضني خطًأ أن االنحياز والتعاطف 
إال  ينتج  لن  ذلك  أن  إال  الضحية،  كونه  من  ناجم  اإلسرائيلي  مع 
مجتمعًا مريضًا بأمراض املجتمع اإلسرائيلي، الذي نحاول االنعتاق 
لكان  الضحية،  مبوقع  مرتبطني  واالنحياز  التعاطف  كان  ولو  منه، 

من ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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األولى للعالم أن ينحاز ويتعاطف مع األميركيني األصليني؛ إذ أبيد ما 
يقارب »112 مليون إنسان من خمسة شعوب كانت تقطن الواليات 
اإلشارة  وجتدر  كولومبس،  كريستوفر  »يكتشفها«  أن  قبل  املتحدة«3 
إلى أن هذه اإلبادة متت وفقًا لألسطورة نفسها التي تنتحلها إسرائيل 

اآلن.

ملقولة  تبطنًا  واألكثر  اآلخر  الوجه  إلى  االنطالق  ميكننا  هنا،  من 
)يؤرخ(،  التاريخ  يكتب  من  هو  املنتصر  أن  ومفادها  درويش، 
للتأريخ  نسبة  للنصر  التوق  عدا  يفعلوا  أن  املنتصرين  غير  على  فماذا 

والتحرر، ونسبة للفعل و«تربية األمل«،4 ونسبة لدرويش.

)الشرق  املنطقة  لهذه  واألثرية  التاريخية  املؤشرات  أهم  إلى  وبالنظر 
اإلمبراطوري  )كالتنازع  خاصة(،  الشام  وبالد  عامة  األوسط 
فيها(  قدم  موطئ  إيجاد  على  التاريخ  قدم  القدمي  والديني  احلضاري 
وسجل أريحا املمتد على مدى 9 آالف سنة على  األقل، يصبح جليًا 
أنها ذات ثقل مميز أورثها نعمة نقمة من حيث كونها موقعًا وسطيًا بني 
ومن  النهرين،  بني  وما  مصر  األربعة؛  احلضارة  مراكز  من  مركزين 
بالشرق  الذي كان يربط الصني والهند  ثم وقوعها على درب احلرير 
األوسط في شقه اجلنوبي، وأثر ذلك في ازدهار التجارة، ما جعلها 

مطمعًا سياسيًا ومرجعية دينية وروحية.

فسياسيًا؛ كانت طوال الوقت محاًل لنزاع اإلمبراطوريات؛ فالصراع 
أن  العمارنة  يتضح من سجل  كما  عليها  النفوذ  البابلي على  املصري 
السبي  ثم  للملك املصري، ومن  بالوالء  يدينون  بعض ملوكها كانوا 
األشوري ليهود اململكة الشمالية انتقامًا من والئهم للمصريني، يلي 
ذلك اإلمبراطورية الرومانية ونزاعها مع األنباط على النفوذ وتشكيل 
ثم اإلمبراطورية  العشر(، ومن  الرومانية  )املدن  الديكابوليس  حلف 
العباسية، والفاطميني  نهاية اخلالفة  املختلفة مع  بتجلياتها  اإلسالمية 
الصليبني،  مع  واأليوبيني  املغول،  مع  واملماليك  الرومان،  مع 
يعرف  وما  الراهن  تاريخنا  إلى  احللفاء،  ضد  العثمانية  واخلالفة 

بالصراع العربي اإلسرائيلي.

للديانات  أولية  مرجعية  فلسطني،  وبخاصة  املنطقة،  تعتبر  ودينيًا، 
التوحيدية الثالث، بعد أن نقل لها العبرانيون التوحيد أسوة باخناتون 
الفرعون الذي وحد اآللهة حتت راع )أتون( ضد كهنة أمون، وكان 
والتوحيد«،  »موسى  في  فرويد  حسب  مصريًا  )راعموس(  موسى 
التوحيدية،  الديانات  املنشأ حسب  املولد، وفرعونيا في  ويهوديًا في 
وقد أعاد ومتم تشكيل التوحيد بعد »قرن أو قرنني« من اخناتون، ومن 
ضمنه امره لهم باخلتان الذي ميز به املصريون القدماء أنفسهم عن باقي 
شعوب املنطقة، وبقاء كلمة أتون كإحدى دالالت الله: »وعندما نزل 
الرب على جبل سيناء، »صعد دخانه كدخان األتون««، كما يشرحها 

قاموس الكتاب املقدس.

مجازيًا  احلاالت  أغلب  في  تستعمل  »أتون«  كلمة  أن  نرى  هذا  ومن 
يفسر  وأبويًا  شمسيًا  التوحيد  كون  الله«؛  »دنيونة  على  للداللة 
العداء التوراتي السافر لسدوم، على اعتبارها مرادفًا لفعل قوم لوط 
وملرتكب الفاحشة مع احليوان؛ كونها مدينة القمر )األنثوي األمومي( 

التعددي املضاد للذكري، ما يفسر اختفاء اآللهة الكنعانية من الدين 
العبري باستثناء اإلله األب إيل، الذي قتله بعل ابنه، وهذا كله يقودنا 
اإللهي«،  السحر  درويش »جغرافيا  يسميه  ما  أو  الديني  التاريخ  إلى 
التي جتعل علم  التوراتية، ويضيء األسباب  ويسمى علميًا اجلغرافيا 
اآلثار اإلسرائيلي ملحقًا باملؤسسة العسكرية وليس األكادميية، وعلى 
الرغم من ذلك، فلم يأِت حتى اآلن بأي حجة دامغة على أنها تأريخ 
أرض كنعان »مقابل االدعاء املعروف والقائل إن كل ما ورد في التوراة 
وأنا  النحو اآلن،  ليس على هذا  األمر  فإن  أرٍض صلبة،  يقف على 
االسرائيلي  الباحث  تعبير  حد  على  الشك«  بذور  زرعت  أنني  أعلم 
انها ال  العمرانية  الشواهد  اثبت من دراسة  الذي  فنكنشتاين  إسرائيل 
ملا  خالفا  قرنني  او  بقرن  بعده  امنا  سليمان  امللك  زمن  تكون  ان  ميكن 

جاء في التوراة.

أمكنة  على  تنطبق  قد  التوراتية  اجلغرافيا  أن  آخرون  باحثون  ويعتقد 
العرب«.5   جزيرة  من  جاءت  »التوراة  العربية  اجلزيرة  في  أخرى 
ويعتقد آخرون أن حبكة التوراة مستلة مّما كان يعرف بكتاب احلكمة 
يؤكد  وما  الكنعاني،  امللك  أبناء  على  حكرًا  كان  الذي  الكنعانية 
من  أجزاء  اال  دراسة  تتح  لم  هذا  يومنا  حتى  أنه  الشكوك  هذه  مثل 
التي  امليت،  البحر  مبخطوطات  يعرف  ما  أو  قمران،  مخطوطات 
أن أجزم  بالتوراة، وميكنني  بات يعرف  ملا  أقدم مخطوطة  أنها  يعتقد 
ما  هو  املخطوطات  هذه  من  يخفى  ما  أن  املؤامرة،  بنظرية  كمؤمن 
ثم  الكنعانية– ومن  قبلها -األسطورة  كان موجودًا  ملا  نسخًا  يجعلها 
تسمية إسرائيل التي ما زالت حتتفظ بأمتولوجيتها )أصول الكلمة( كما 
يدعى  »لن  )الرب(:  إيل«  »اصرع  للكلمة  الشرقي  اللفظ  من  يتضح 
والناس  الله  صارعت  ألنك  إسرائيل،  بل  بعد،  من  يعقوب  اسمك 
بامتياز،  كنعانية  كالشمعدان،  األيقونات،  بعض  أيضًا  وغلبت«.6  

وجنمة داود فرعونية بامتياز.

من كل هذه االلتباسات، ميكننا أن نستنتج، وببساطة، أن التأريخ كما 
يستخدم وفقًا لنمط اإلنتاج احلالي الذي ال ميكن قصره على السوق، 
عملية  إنه  لها.   ورسملة  للمعرفة،  كسوق  األكادميية  على  أيضًا  بل 
تخدم  سردية  حبكات  بناء  بغية  وتكثيف(  )انتقاء  أو  واختيار  مونتاج 
من  يتجزأ  ال  كجزء  لفلسطني  اإلسرائيلي  االحتالل  هو:  كما  الواقع 
الهيمنة الغربية الرأسمالية على العالم، »إن ما يحدث في فلسطني فذًا 
األقل،  النارية  القوة  ذوو  سيفعل  ماذا  حول  السؤال  كونه  ناحية  من 
هنا  يبنى  الذي  فاجلدار  ككل،  العالم  في  يحدث  ما  ويشبه  عام  لكنه 
يشبه جدران كثيرة في العالم بنيت لتفصل من ميلك عّمن ال ميلك«،7 
أضف إلى ذلك كله أن العلوم اإلنسانية في معركتها من أجل الوجود 
في املؤسسة األكادميية احلديثة، قدمت تنازالت لتنال لقب علوم أسوة 
اّدعاء املوضوعية واخلضوع للمأسسة، ما  الطبيعية، وأهمها  بالعلوم 
جعل مخرجات هذه العلوم خاضعة لسيطرة النظام )نظام السوق(، 
فالتأريخ، وإن فسر الواقع كما هو، قد يبرر وقد يثور ويعطي األفعال 
مسمياتها، فهل هو احتالل أم استقالل؟ وهل هي مقاومة أو إرهاب؟

يجعل  البشري  للتاريخ  بالنسبة  الفلسطينية  القضية  عهد  حداثة  لعل 
)لإلسرائيلي(-  واالستقالل  )للفلسطيني(،  -النكبة  تأريخيها 
ما  حقيقية  من  والقرب  احلق  ويتنازعان  ذاته،  الوقت  في  حاضرين 
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التاريخ اإلسرائيلي  حدث، فلحسن حظنا ما زلنا موجودين لنكافح 
حتَظ  لم  كثيرة  تواريخ  هناك  أن  إال  جتلياته،  وبكافة  والفعل  بالسرد 
أبيهم،  بكرة  عن  أبيدوا  ألنهم  وذلك  املنتصر،  لسرد  املضاد  بالسرد 
أو ألن هذه التواريخ أصبحت موغلة في القدم هي وأصحاب الشأن 

احلقيقيني.

تكمن  الذي  احلضارة  تاريخ  اإلطالق  على  التواريخ  هذه  أهم  وأحد 
أهميته في كونه الفصل بني احلضري والبربري مع اعتذاري للبرابرة، 
ينتِه  الغربي الذي لم  تبرير االستعمار  ألنه على أساس هذا الفصل مت 
حتى يومنا هذا، على أنه حتضير احلضارة ونقلها استنادًا إلى تأريخهم 
)الغرب( امللفق للحضارة، كما يؤكد مارتن برنال في كتابه أثينا السوداء 
على أن التأريخ الغربي احلديث ملفق، إذ يبدأ باإلغريق، ومنهم حتّضر 
الرومان الذين حّضروا بدورهم برابرة أوروبا دون إقامة أي وزن جلملة 

من القضايا والشواهد التي تدحض هذا التأريخ جملة وتفصياًل:

باالستناد  اإلغريق  من  أقدم  للحضارة  مراكز  أربعة  هناك  كان  أواًل. 
إلى اآلثار العمرانية والثقافية، وهي: الهالل اخلصيب، مصر 
كنعان(،  وأرض  )فنيقيا  بينهما  املمتدة  املناطق  الفرعونية، 

الصني والهند.

األبجدية  الفينيقية  حتويرات  بأحد  مت  تأريخي  تدوين  أقدم  ثانيًا. 
األولى.

حضارات  شواهد  والفيدا  املوتى  وكتاب  جلجامش  نصوص  ثالثًا. 
أكثر تقدمًا وقدمًا من احلضارة اإلغريقية.

رابعًا. ما مت اكتشافه من حجر رشيد والدراسات اللغوية القدمية بأن 
50ا% من مفردات اإلغريقية وأصولها فينيقية وهيروغليفية.8

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن عجلة اإلمبراطورية -التي يجب أال تؤخذ 
مرادفًا للحضارة– دارت من روما وفارس إلى املسلمني الذين أناروا 

ظلمة أوربا القرون الوسطى عبر األندلس.

الهوامش:

محمود درويش )1994(.  أرى ما أريد. املجلد الثاني، بيروت: دار   1
العودة، ص: 386

الثاني،  املجلد  العالي.  الظل  مديح    .)1994( درويش.  محمود   2
بيروت: دار العودة، ص: 9 – 10.

منير العكش.  )2002(. أمريكا واإلبادات اجلماعية .. حق التضحية   3
باآلخر. بيروت - لندن: رياض الريس.

اجلديدة،  األعمال  حصار.  حالة    .)1994( درويش.   محمود   4
بيروت: رياض الريس.

العربية.   اجلزيرة  من  جاءت  التوراة    .)1997( صليبي.   كمال   5
بيروت: مؤسسة األبحاث العربية.

توراة التكوين: إصحاح 32.  6
خليل  مركز  في  ألقاها  برجر  جلون  محاضرة  من  بتصرف  اقتباس   7

السكاكيني الثقافي برام الله.
األعلى  املجلس  القاهرة:  السوداء.   اثينا    .)2002( برنال.   مارتن   8

للثقافة.
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