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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

ال شك أن موضوع تدريس التاريخ فلسطينيًا هو موضوع شائك، أو ُيفترض أنه كذلك، وتعود مدى حساسية تعليم التاريخ والتاريخ كحقل بشكل 
عام، إلى السياق، أو باألحرى للسياقات املموضعة فلسطينيًا؛ أي أن رؤيتنا ملوضوع التاريخ أو حلقل التاريخ كفلسطينيني مشروطة باالنطالق من واقع 
التي كانت  بسياقها اجلغرافي والسياسي كإحدى دول اجلنوب  ارتباط فلسطني  إلى  تعود  بعوالقها كافة، وأيضًا  الفلسطيني  يعيشها  التي  اليومية  احلياة 

مستعَمرة وما زالت من قبل املنظومة الفكرية احلداثية.

اِريُخ َوُسَؤاُل ِفَلسِطني التَّ

رامي سالمة

هذه السياقات تفترض أهمية بلورة رؤية فلسطينية ملوضوع التاريخ، 
واملساهمة في الرؤية اجلنوبية حلقل التاريخ، أي أنه ال ميكن التعامل 
التاريخ ضمن السياق الذي جاء به هذا احلقل وهو احلداثة  مع حقل 
لها  التكويني  األساس  يشكل  الذي  االستعماري  وسياقها  الغربية 
التاريخ كموضوع  وملركزيتها، حيث حّولت احلداثة والفكر احلداثي 
من مجرد تأويالت وشغف باملاضي وأساطيره وحكاياته، إلى حقل 
علميًا  وجهًا  التاريخ  احلداثة  أعطت  أي  ومعرفي،  وبحثي  علمي 
وأداتيًا ومستوى قياسيًا وإجرائيًا محددًا، يهدف باألساس إلى تأكيد 
لغير  اإلقصاءات  من  جملة  مقابل  وشرعنتها  األوروبية  األنا  تفوق 

األوروبيني.

النظر  سوى  شيئًا  يعني  »ال  بأنه  وفلسفته  التاريخ  إلى  هيغل  يشير 
الفكري العميق فيه، الفكر هو في احلقيقة أساسي لإلنسانية. إنه هو 
الذي مييزنا عن املتوحشني«.1 وباحملصلة، فإن ظهور التاريخ كحقل 
علمي في الفكر األوروبي تزامن مع صعود تواتر االستعمار احلديث؛ 
سياسة  لشرعنة  موضوعًا  التاريخ  جعل  احلديث  االستعمار  أن  مبعنى 
اإلخضاع والعنف احلداثي، أي أن التاريخ هنا شكل وتبلور بناًء على 
وبيداغوجّي خللق أسطورة  وبتواطؤ علمي  باألساس،  رؤية سياسية 
احملرك  أو  الرئيسي  واحملرك  محددة،  تاريخية  حقائق  أو  تاريخية 
سياسات  وتأكيد  لبحث  هو  كحقل  التاريخ  الستحضار  األساس 

األوروبيني. ومع  غير  اإلقصائية واالستعالئية جتاه  األوروبية  الهوية 
التواقة  الوسطى  الطبقة  وبروز  احلداثية،  التصنيعية  العجلة  تطور 
حللم الوصول للطبقات األعلى، أخذ التاريخ أو السياسات املعرفية 
في  شني  واملهمَّ العاملة  الطبقة  إقصاء  وهي  أخرى،  مهمة  اجلديدة 

املجتمعات األوروبية من أي حضور تاريخي أو معرفي.

للتغيرات  وفقًا  وأساليبها  ومنهجياتها  التاريخية  الرؤى  تنوعت  وقد 
وجه  على  األوروبي  بالفكر  حلقت  التي  املعرفية  والقطائع  اإلبستمية 
ومدارس  توجهات  أنتجت  والقطائع  التغيرات  وهذه  التحديد، 
تاريخية مختلفة ومتنوعة. منها املدرسة الوضعية التي رأت في التاريخ 
علمًا مثل العلوم الطبيعية، والتي أوهمت املؤرخني وغيرهم باحلقيقة 
التاريخية  املادية  تناولت  التي  املاركسية  واملدرسة  للتاريخ،  الواحدة 
التي  التاريخانية  واملدرسة  وفقها،  واألمم  الشعوب  تطور  وتسلسل 
في  الفهم  أهمية  على  وشددت  الوضعية،  للمدرسة  كرفض  جاءت 
دراسة التاريخ ورفضت فكرة علمية التاريخ، واملدرسة البنيوية التي 
تناولت القضايا التاريخية من منظور قطائعي وتطوري، وصواًل إلى 

حركة التاريخ اجلديد.

حركة التاريخ اجلديد في فرنسا )جاك لوغوف( )Le Goff(، والتاريخ 
 )E. P. Thompson( تومسون  بي.  إي.  كما خطها  أسفل  من 
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وإي. جي. هوبسباوم )E. J. Hobsbawm( في كتابة »صناعة 
األوروبية  النقدية  احلركة  ضمن  جاءت  البريطانية«،  العاملة  الطبقة 
للحداثة ومن قلبها فيما عرف بحركة املابعد حداثة، لتعيد النظر في 
ما آلت إليه السياسات املعرفية األوروبية من إقصاءات وتهميشات، 
وبالتحديد حتوالت الذات بفعل الثقافة الرأسمالية احلديثة، التي أيضًا 

متت بها مراجعة أخالقيات احلداثة وما أفضت إليه.

جاك لوغوف وباحثون آخرون تناولوا ما كان متروكًا أو ما كان مقصيًا 
في البحث التاريخي؛ كاملجانني، واملومسات، والرعاة؛ أي ركزوا 
واملقصية  شة  املهمَّ االجتماعية  الفئات  على  اجلديد  التاريخ  اهتمام 
التاريخ  نطاق  عن  خارجة  اعتبرت  التي  األوروبية  املجتمعات  داخل 
مقابل  خسيسة  مواضيع  اعتبرت  التي  املواضيع  تلك  أو  السابق،  في 
وتواريخ  احلربية،  والبطوالت  امللوك،  كسيرة  النفيسة؛  املواضيع 
اعتماد  مع  ترافق  أيضًا  هذا  والسالالت،  واحلضارات،  القصور، 
واملراسالت  الوثائق  تلك  غير  التاريخ  في  للبحث  جديدة  مصادر 
والتاريخ  األغراض،  إلى  التاريخ  في  البحث  اجته  بل  الرسمية، 
كانت  التي  املصادر  من  وغيرها  واأللبومات،  والصور،  الشفوي، 

تعتبر حتى انبثاق حركة التاريخ اجلديد وثائق غير تاريخية.

عن  وحتدث  البريطانية،  العاملة  الطبقة  تومسون  تناول  املقابل،  في 
البحث التاريخي من أسفل، أي من الطبقات املهمشة في املجتمع، 
حي  وبنيوي  اجتماعي  كسياق  وإمنا  فحسب،  تاريخي  كحدث  ليس 
أيضًا، وينسحب ذلك األمر على مجمل البدايات األولى للدراسات 
الثقافية في بريطانيا وسياقات انبثاقها، في وضع الثقافات الدنيا مقابل 
ثقافة الهيمنة. ويقدم تومسون فكرة الطبقة على أنها ظاهرة تاريخية 
وكتشكيل ثقافي وتاريخي، وليس فقط كتشكيل مبني على مستوى 
التقليدية،  املاركسية  تراها  كما  اإلنتاج  وسائل  مع  العالقة  درجة  أو 
التاريخية مع  التاريخي والدراسات  البحث  يفتح مستوى  وبهذا فهو 

املستويات التاريخية والثقافية.

أمام  نحن  حداثية،  بعد  املا  الفكرية  املنظومة  هذه  وضمن  إذًا، 
صوت  إعطاء  على  أواًل  يقوم  التاريخية،  للدراسات  جديد  واقع 
باألحداث  ليس  التاريخ  ربط  على  وثانيًا  واملقصيني،  شني  للمهمَّ
ولكن،  واالجتماعية.  الثقافية  بالبنى  أيضًا  بل  فحسب،  السياسية 
النقد  من غير املجدي أن نقوم بتبني هذه الرؤية دون وضعها موضع 
في  شني  للمهمَّ مشابهني  للجنوب  كسكان  كنا  لو  حتى  واملراجعة، 

مجتمعات الهيمنة، إال أن السياق وشروط النجاة أيضًا مغايرة.

ففي الوقت الذي كان ينظر للعمال أو للمومسات في أوروبا على أنهم 
أو دنيوية، نرى  ثقافة خسيسة  ثقافتهم هي  الدنيا، وأن  الطبقات  من 
حول  تتمحور  املستعمرة،  للشعوب  االستعمارية  احلداثية  النظرة  أن 
استعبادهم  تبرر  وتاريخية  قيمية  شرعية  هناك  أن  إال  نفسها،  الرؤية 
للشعوب  واالجتماعية  الثقافية  املادية  الشروط  أن  أي  واستغاللهم؛ 
بواجب  ذريعة  تكن  لم  وإن  للمستعمر،  ذريعة  تشكل  املستعمرة، 

أخالقي لتخليصهم من هذه الشروط.

ليعرض  شيء  هناك  ليس  وأنه  لها،  تاريخ  ال  أفريقيا  أن  هيغل  كتب 

قام  حيث  بذلك،  يكتِف  ولم  تاريخية.2  غير  فأفريقيا  ليكتشف،  أو 
الرد  فإن  املقابل،  وفي  منها.  املصرية  الفرعونية  احلضارة  باستثناء 
إلفريقيا  املصرية  احلضارة  نسب  وتثبيت  بتأكيد  هيغل  على  التاريخي 
أن  أي  الهيغلية،  النفي  بكتابة  محكوم  هو  تاريخها،  عن  والبحث 
فالكتابة  وإطارها.  النفي  كتابة  لصورة  استكمال  هي  املضادة  الكتابة 
التاريخية والكتابة التاريخية املضادة هي موضوع إشكالي من الدرجة 
األولى، فكلتا الكتابتني وآليات إنتاجهما جاءتا من املنظومة املعرفية 
الكتابة  وحضور  دراسي،  كحقل  التاريخ  حضور  أن  أي  نفسها، 
التاريخية املضادة كحقل دراسي مضاد في اجلغرافيات األخرى، هو 
وبالدرجة األولى تأكيد على احلضور وسياق احلضور للتاريخ كحقل 

معرفي-سياسي.

التاريخ  حقل  بني  ما  العالقة  إلى  النظر  أيضًا  املجدي  غير  ومن 
كتابة  لتأسيس  احملاولة  على  فقط  اقتصر  إذا  واحلداثة  واالستعمار 
مضادة، فاملنظومة املنطوقية التي حكمت بظهور التاريخ كحقل دراسي 
هي ذاتها املنظومة التي حكمت وجردت باقي جغرافيات العالم غير 
بصيغة  املضادة.  الكتابة  منظومة  ذاتها  وهي  تاريخها،  من  األوروبية 
النفي، فإن  التاريخية احلداثية هي  الكتابة  إذا كانت منظومة  أخرى، 

املنظومة املنطوقية للكتابة التاريخية املضادة هي نفي النفي.

من  للتاريخ  املضادة  الكتابة  أي  التاريخ،  كتابة  إعادة  فإن  وبالتالي، 
منظور تلك اجلغرافيات املقصاة، هي موضوع إشكالي ألسباب عدة، 
التاريخ  ميكانيزمات عمل  أو  آليات  والتأكيد على  اإلقرار  هو  أهمها 
كحقل دراسي يرتبط بشكل مباشر بأهداف سياسية، ويرتبط بالنفي 
أو نفي النفي، هذا إذا لم يكن مشروع الكتابة اليوم برمته قائمًا على 

النفي ونفي النفي.

برزت مدرسة التابع كإحدى أهم املدارس الفكرية اجلنوبية في البحث 
وإن  املستعمرة،  للدول  التاريخي  البحث  في  وبالتحديد  التاريخي، 
كانت مدرسة التابع تتماثل مع حركة التاريخ اجلديد ومع توجه التاريخ 
من أسفل من حيث التوجه والرؤية، فإن هناك فوراق واختالفات بني 
األسفل  من  التاريخ  وأيضًا  اجلديد،  التاريخ  وحركة  التابع  دراسات 
كما أشار رجنيت جوها )Ranajit Guha(، وهذه الفوارق ثالثة: 
تأريخ التابع يلزم بالضرورة وجود انفصال نسبي لتاريخ السلطة عن 
أي تاريخ عاملي لرأس املال، نقد تشكل الوطنية، استجواب لعالقة 

السلطة باملعرفة.3

املساهمني  من  يعتبر  -الذي  جوها  رجنيت  تأكيد  من  الرغم  وعلى 
الرئيسيني في تأسيس مدرسة التابع- فإنه ما زال يفكر ويرى من خالل 
عدسة احلداثة، وعلى نحو أكثر دقة من خالل عدسة املا بعد حداثة، 
التي أوردت جملة من األدوات واملفاهيم النقدية للدراسات املتنوعة، 
وعلى الرغم من أهمية هذا التوجه النقدي، فإنه غير كاٍف في تأسيس 

مشروع كتابة أو كتابة تاريخية مغايرة من خارج منظومة الهيمنة.

... فلسطينيًا،
بحاجة  زلنا  ما  نحن  هل  بسيط:  سؤال  في  يكمن  البداية  سؤال  إن 
إلى كتابة تاريخية فلسطينية؟ وما حجتنا ملثل هذه الكتابة؟ هل لنثبت 
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وألي  النفي؟  بغرض  قامت  التي  املنظومة  داخل  من  النفي  لننفي  أو 
مدى ميكن أن نحدث تغييرًا في هذه املنظومة التي عملت على إقصاء 
أم  تغييرها،  من  أصاًل  الفائدة  وما  واستعباده؟  وتهميشه  الفلسطيني 

املسعى يجب أن يكون باالنفكاك واالنعتاق من إسار هذه املنظومة؟

أي  أقصت  فلسطينينًا(  املكثف  بتجليها  )الصهيونية  احلداثية  املنظومة 
وأرشيفها؛  تاريخها  من  فلسطيني  وجود  أي  أو  فلسطيني  حضور 
تركيبتها  الكتابة، ألن  واستثنائه من مشروع  إقصائه  أي عملت على 
البنيوية غير قادرة أصاًل على رؤية هذا الوجود وتضمينه. بكالم آخر، 
الفلسطيني وهي على تضاد معه،  الوجود  املنظومة احلداثية  تعارض 
»وليس الوجود الفلسطيني فحسب، بل أي وجود آخر يتعارض مع 
احلداثية  للمنظومة  الوظيفة األساسية  إن  أيضًا،  آخر  وبتعبير  أناها«. 

متثلت في نفي الفلسطيني وإقصائه.

وبالتالي، فإن محاولة إثبات الوجود الفلسطيني بالرد بالكتابة، هي 
محاولة إلثبات الوجود للمنظومة نفسها، وليس للوجود بذاته، أي 
أن الوجود ال يستحوذ على اهتمام الكتابة بقدر ما يستحوذ عليها فعل 
في  الوجود  إثبات  بل  الوجود،  ليس  هنا  فالسؤال  املضادة،  الكتابة 
منظومة الهيمنة، بحيث يصبح الوجود وجودا مرتبطًا مبدى االعتراف 

بالوجود أو قبوله لدى منظومة احلداثة.

فلسنا بحاجة، أو على األقل ليس الوجود بحاجة لكتاب بني موريس 
في  يساهم  أنه  سوى  وجوده،  ليدرك  فلسطني«  في  العرقي  »التطهير 
إثبات النفي أو نفي النفي في رواية تأسيس الدولة الصهيونية، أو مثاًل 
لنثبت  عشر  التاسع  القرن  في  القدس  من  لصورة  بحاجة  نحن  ليس 

ألنفسنا املنفية بأننا كنا هناك.

لقد كتب كثير من املؤرخني الفلسطينيني وغيرهم في الشأن التاريخي 
املتعلق  احلديث  التاريخ  توثيق  مجال  في  وبخاصة  الفلسطيني، 
اجته  فيما  اللحظة،  هذه  حتى  حاضرة  مازالت  التي  وآثارها  بالنكبة 
كتاب آخرون نحو الكتابة التاريخية عن تاريخ فلسطني القدمي. وقد 
استطاعت الكتابة التاريخية الفلسطينية غير الرسمية، إلى حد ما، في 
الرد على اإلدعاءات احلداثية االستعمارية، ولكن السؤال هو: ماذا 

بعد؟

نفي  كتابة  أهمية  -على  صعبة  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  تبدو  قد 
التاريخية هي بدعة،  النفي- ولكن لن يغير هذا في شيء، فاحلقيقة 
حقيقة  إثبات  إلى  بحاجة  -مثاًل-  فلسنا  بامتياز،  حداثية  بدعة  بل 
وجود الفلسطيني في هذا املكان، ألننا موجودون، وألن ما يقارب 5 
ماليني الجئ موجودون، وما يزيد على مليون فلسطيني في الداخل 
موجودون، وعلى الرغم من القيمة األدبية للعديد من الدراسات التي 
تناولت الوجود الفلسطيني منذ عصور طويلة، فإنها ال تساهم بشكل 
لتنافس  وحترك  تعمل  وإمنا  مغايرة،  كتابة  منظومة  تأسيس  في  جدي 

وتصارع املنظومة احلداثية )الصهيونية( في الكتابة.

كتابة النفي وكتابة نفي النفي هي غير موجودة إال في الكتابة كفعل، 
مادية،  بصورة  سوى  كوجود  ذاتها  بحد  موجودة  ليست  هي  أي 

جديد  تأسيس  أي  وبالتالي  دقة،  أكثر  نحو  على  رأسمالية  ومادية 
ملنظومة مغايرة عليه أن يبدأ من خارج الكتابة، وأقصد بالتحديد من 
ترى  منظومة  بل  اجتراري،  كفعل  أو  سياسي،  كفعل  الكتابة  خارج 
هذه  رد  على  أو  اآلخر،  شيطنة  على  قائم  غير  بريئًا  فعاًل  الكتابة  في 
الشيطنة، كتابة تاريخية مقننة تتطلب أيضًا قراءة مقننة، حتى تكتمل 
على  التشكل،  ذلك  يكتمل  وحتى  مغايرة،  منظومة  تشكل  شروط 

الكتابة التاريخية أن تقتصر على توثيق األلم.

رامي سالمة - مركز القطان
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2 G.W.F. Hegel, The Philosophy of History, trans. J. 

Sibree. New York: Dover, 1956,p. 117.
3 Dipesh, Chakrabarty. Habitations of Modernity: 

Essays in the wake of Subaltern Studies. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2002. p8.

من ورشة عمل حول التعلم في سياق.
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