
حوار: حياة عبد اهلل العروي وأزمنته* 

إشارة أولّية:
ومنّظر  مؤرخ   )1933 يف  )املولود  العروي  اهلل  عبد 
يف  دَرس  العربية.  الشؤون  يف  كثريًا  كتب  مغريب،  سيايس 
البيضاء،  والدار  والرباط  بمراكش  اإلسالمية  الكوليجات 
معهد  يف  بباريس  ودَرس  الرباط،  يف  باجلامعة  والتحق 
الدراسات السياسية، ثم يف السوربون. عمل ضمن السلك 
بدأ  باريس.  ثقافيًا يف مرص ويف  املغريب ملحقًا  الديبلومايس 
أيضًا  س  درَّ كام  الرباط.  بجامعة  أستاذًا  األكاديمية  احلياة 
بجامعات كاليفورنيا ولوس أنجلوس، وحارض عىل نطاق 
وأمريكا  وأوروبا  الوسط  والرشق  إفريقيا  شامل  يف  واسع 
الشاملية. يعمل حاليًا باملركز اجلامعي للبحث العلمي، وهو 

معهد للبحث حتت رعاية احلكومة بالرباط، حيث يقطن مع زوجته لطيفة بن جلون العروي.

االجتامعية  اجلذور  )1976(؛  املغربية  والصحراء  اجلزائر  )1974(؛  تارخيانية  أم  تقليدانية  العرب:  املثقفني  أزمة  كتبه:  من 
واحلداثة  اإلسالم  )1982(؛  املعارصة  العربية  اإليديولوجية  )1977(؛   )1912-1830( املغربية  الوطنية  للحركة  والثقافية 

.)1987(

حاورته نانيس جالجري
 ترمجة: احلسني سحبان**

* أوّد أن أوجه شكري احلار والصادق لألستاذة نانيس جالجري Nancy Gallagher عىل السامح يل بيرس وفورية برتمجة حوارها هذا مع عبد اهلل العروي إىل اللغة العربية، وهو 

حوار أعتربه، كام ال شك أّن كل قارئ عريب له سيعتربه أيضًا، من أهم احلوارات التي أجريت معه، إن مل يكن أمهها عىل اإلطالق، ملا يتضمنه من إضاءات ومفاتيح كثرية لفهم فكره 

وقراءته بعمق ودقة. 

السيدة نانيس جالجري أستاذة كريس التاريخ، بجامعة كاليفورنيا بسانتا باربارا بالواليات املتحدة األمريكية. متخصصة يف برنامج الدراسات التارخيية احلديثة حول الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا، ثم يف الدراسات النسوية، وخاصة حول املرأة والنوع يف املجتمعات اإلسالمية. وهلا مؤلف مشرتك مع اجلامعيتني املغربيتني رقية بورمحة ومنرية رشاد، عنوانه 
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كام أوّد أن أعرّب كذلك عن شكري وتقديري اخلاص لصديقي حممد القادري عىل قراءته للصيغة املؤقتة هلذه الرتمجة، وإفاديت بمالحظات صائبة ودقيقة أعانتني عىل تنقية النص 

وإدخال حتسينات عليه، فضاًل عن كونه املرجع املوثوق الذي استرشته يف عدم وجود ترمجة عربية سابقة هلذا احلوار، كام أستشريه يف ترمجة مقاالت أخرى للعروي أو حوله، ملا له 

من اطالع واسع ودقيق عىل ما كتب العروي وما ُكتب حوله، وشغف بمتابعته.

**كاتب ومرتجم من املغرب..



الحوار
............. )هكذا يف األصل(

أزمور، وهي مدينة صغرية جنوب  نشأُت يف  العروي:  اهلل  عبد 
الدار البيضاء. كان أيب منخرطًا يف اجليش، وكان جّدي قائدًا، لكّن 
كّل  فقدْت أرسيت  ذلك  بعد  الفرنسية.  احلامية  قبل عهد  كان  ذلك 
احلسن  موالي  السلطان  وفاة  أعقبت  التي  السيبة  عهد  يف  يشء 
التقريب من عائلة خمزنية،  فأنا عىل وجه  القول  إن جاز   .)1894(
بكل ما لكلمة خمزن من دالالت إحيائية يف تاريخ املغرب. هناك يف 
الدارجة املغربية لفظة يمكن أن ختتزل األفكار والعادات األخالقية 
لـْـكـْـلـْـَمة.  وهي  االجتامعية،  الفئة  هلذه  السلوكية  واملواقف 
فعندما متتلك الـْـكـْلـَْمة ]أي تكون كـَِلَمتك حاسمة نافذة[ فإنك 
تتمتع بيشء من السلطة والنفوذ. يعني ذلك أّن نفوذك ال يتأّتى من 
التجارة أو احلرفة أو النسب الرشيف، وإّنام يتأتى من خدمة املخزن. 
ربام يقول البعض إّن النفوذ يتأّتى من خدمة السلطان، لكن ليس 
األمر كذلك عىل اإلطالق. فوجود املخزن أكثر موضوعية وجتريدًا 
من السلطان. إّنه البنية الكلّية للسلطة يف املغرب، فالقائمون بخدمة 

املخزن خيدمون فكرة أكثر ممّا خيدمون شخصًا. 

إملام  لديه  كان  لذلك  العربية،  باللغة  تعلياًم  تلقى  قد  أيب  كان 
يل  مّهد  من  وهو  بالتاريخ،  مهتاًم  كان  الدينية.  العلوم  بمبادئ 
الطريق ملعرفة ابن خلدون، لكّن اهتاممه بالتاريخ مل تكن له ميزة 
يتفرد هبا. فالتاريخ كام تعلمني جزء من الثقافة العامة يف املغرب. 
الثقافة  أّن  الواقع هو  لكّن  دينية،  املغربية  الثقافة  إّن  الناس  يقول 
التارخيية،  الوقائع  من  كبري  مقدار  عىل  تشتمل  املغربية  التقليدية 

ومن التفكري التارخيي.

باملدارس  ثم  بالكـُـتــَّاب،  التحقت  هل  جالجري:  نانيس   *
الفرنسية؟

املدارس:  من  أنواع  أربعة  الوقت  ذلك  يف  املغرب  يف  كان 
أو  بفاس  القرويني  إىل جامعة  يؤدي  الذي  التقليدي  الكـُـتــَّاُب 
إىل جامعة ابن يوسف بمراكش؛ واملدارس العمومية التي تؤدي 
وهي  مراكش،  أو  الرباط  أو  بفاس  الثالثة  الكوليجات  أحد  إىل 
مدارس ثانوية لصغار الطالب تدرس فيها الفرنسية والعربية معًا؛ 
وتستخدم  الوطنية  احلركة  تسريها  خصوصية  حديثة  ومدارس 
فيها اللغة العربية؛ والليسيات التي تستخدم فيها اللغة الفرنسية 

هلذه  كان  أجنبية.  لغة  بوصفها  والعربية  أساسية،  لغة  بوصفها 
الوضعية تأثري يف تكون النخبة يف املغرب قبل االستقالل وبعده؛ 
وقد خلقت مشاكل التعدد اللغوي التي ما تزال تناقش كثريًا ]إىل 
قبل  بالُكـتَّاب  ملدة وجيزة  التحقت  أنا،  فيام خيّصني  يومنا هذا[. 
بأزمور،  العمومية  االبتدائية  املدرسة  السابعة  سن  يف  أدخل  أن 

فمكثت فيها من سنة 1941 إىل سنة 1945.

* هل كانت أمك متعلمة أيضًا؟

ال، كنت تقريبًا يتياًم، ألّن أمي توفيت عندما كنت يف الثانية من 
عمري، فأنا ال أتذكرها. وبعد وفاة أمي ظّل أيب بغري زواج ملدة 
يتحدثون عن  ما  غالبًا  الناس  فألّن  أذكر هذا  وإذ  سبع سنوات. 
تعدد الزوجات يف املجتمعات اإلسالمية، لكنني مل أعش أبدًا يف 
الزوجات.  متعددة  أرسة  جتربة  الصغرية  مدينتي  يف  وال  عائلتي 
كان  كام  مشينًا،  التقريب  وجه  عىل  ُيعّد  الزوجات  تعدد  كان 
أنا  أختي وغادرت  تزوجت  أن  وبعد  مقبول.  أيضًا غري  الطالق 
املنزل إىل مراكش تزوج أيب. كان له مع زوجته األوىل مخسة أطفال 
املجموع. ومل  أطفال يف  فنحن سبعة  الثانية طفالن،  ومع زوجته 
يتجاوز أيُّ من إخويت وأخوايت األكرب مني سنًا مستوى املدرسة 

االبتدائية. وقد امتهن أخواي األصغر سنًا التعليم. 

*  ما الذي أّدى بك إىل متابعة دراساتك؟

  كان أيب كام ذكرت سابقًا متعلاًم باللغة العربية، وكان بإمكانه 
كاتبًا  سنوات  لعدة  اشتغل  وقد  قاضيًا.  وربام  عـَـْدالً،  يكون  أن 
جرائد  منتظمة  بصورة  يقرأ  أخذ   	9	0 من  وابتداء  قائد.  لدى 
القاهرة.  يف  حتى  بل  اجلزائر،  اجلارة  يف  تنرش  أسبوعية  أو  يومية 
بوطنّي  أشّبهه  قد  كاملغرب.  بلد  يف  أمهية  للتعليم  بأّن  واعيًا  كان 
األكرب  أخوي  أحد  كان  عبده.  حممد  نموذج  من  معتدل  مثقف 
دراسته  يتابع  أن  بإمكانه  كان  حقيقية؛  بصورة  موهوبًا  سنًا  مني 
مثيل، إن مل يكن عىل نحو أفضل، لكن مل يكن يف وسعه أن يتجاوز 
مستوى السنة اخلامسة االبتدائية. إذ مل يكن يوجد أي كوليج وال 
أي ليسيه يف أزمور، وما كان يمكن له بدون منحة حكومية توفري 
ل  حوَّ أنه  وأظّن  يشتغل،  أن  عليه  وكان  الرضورية.  املصاريف 
مرحلة  كّل  يف  يشّجعني  وكان  كثريًا،  ساعدين  فقد  طموحه،  إيلَّ 
الوضعية  تغريت   1945 سنة  ويف  الدراسية.  حيايت  مراحل  من 



تلّبي  أن  الفرنسية  املغرب. كان عىل احلكومة  املغرب وخارج  يف 
بقدر أكرب املطالب املغربية، خصوصًا يف حقل الرتبية ]والتعليم[، 
ونتيجة لذلك حصلت عىل منحة مكنتني من االلتحاق بكوليج 
سيدي حممد بمراكش. ومكثت فيه إىل غاية سنة 1949. بعد ذلك 
البيضاء  الدار  الرباط )1949-51( ثم إىل  كان عيّل أن أذهب إىل 
شعبة  يف  نلتها  وقد  البكالوريا.  حتضري  أجل  من   )52-1951(
منحة  لنيل  مؤهاًل  كنت  ولذلك  حسن.  بميزة  الطبيعية  العلوم 
للدراسة يف جامعة بفرنسا. كانت اإلدارة العمومية آنذاك حمتكرة 
املسار  وكان  اآلخرين،  األوربيني  وبعض  الفرنسيني  قبل  من 
الدرايس اجلامعي الوحيد املفتوح أمام الشبان املغاربة هو التجارة 
لألغنياء، والطب أو القانون لألقل حظًا. شّجعني أيب وأخي بقوة 
اجلامعية  دراستي  بدأت  وفعاًل  حليايت.  مسارًا  الطب  اختيار  عىل 
ثم غرّيتا  باريس،  إىل  أن أذهب  قبل  الطبيعية  العلوم  بالرباط يف 

إىل اإلنسانيات.

إىل  الطبيعية  العلوم  من  اجلامعية  دراستك  غرّيت  ملاذا   *
اإلنسانيات؟

ال  القصة،  أكتب  أن  فكرة  مراكش خطرت يل  كنت يف  عندما 
أدري ملاذا، ومل أكن أرى كيف يمكن يل أن أكون طبيبًا وكاتبًا يف 

وقت واحد.

* هل كانت املّرة األوىل التي تسافر فيها خارج املغرب؟

وصفت يف كتايب الذي حيمل عنوان أوراق هذه التجربة األوىل. 
جتربة  عن  خمتلفة  فرنسا  إىل  مّرة  ألول  يسافر  مغريب  جتربة  كانت 
مياًل  ستني  تبعد  أزمور  أّن  من  الرغم  فعىل  تونيس.  أو  جزائري 
التقيت  التي  األوىل  املّرة  كانت  فقد  البيضاء،  الدار  عن  فحسب 
مدينتنا  يف  يعيش  يكن  فلم  باريس.  يف  الفرنسيني  بالطلبة  فيها 
عن  قيل  ما  كّل  فإّن  لذلك  فرنسية.  أرس  أربع  أو  ثالث  سوى 
ينطبق  يكن  مل  اإلقصاء،  حالة  وعن  املؤملة،  االستعامرية  التجربة 
عىل املغرب، أو ربام وجب عيّل أن أقول عىل األصح مل يكن ينطبق 
عىل مغربـِي أنا. ذهبت إىل فرنسا إنسانًا حرًا، ومل أعش أبدًا، إىل 
التي  فرنسا  كانت  لقد  الصور.  من  صورة  بأي  امليز  جتربة  اليوم، 
اهلّوة  نوع من  ديموقراطيًا. هناك  منفتحة، حرة، وجمتمعًا  عرفتها 
بني جتربتي اخلاصة وبني ما قرأته يف الكتب، مثاًل، حول ما اجتازه 

اجلزائريون. كانت هلم جتربتهم، لكنها مل تكن جتربتي. فام يسّميه 
االستعامر« هو  و»إشكالية  واجلنوب«،  الشامل  »إشكالية  البعض 

بالنسبة إلينا يشء أديب أكثر ممّا هو موضوع تارخيي.

جوران  وليسيه  البيضاء  بالدار  ليوطي  ليسيه  يف  نعيش  كنا 
أّي  تقريبًا  بيننا  يكن  مل  لكن  الفرنسيني،  زمالئنا  بجانب  بالرباط 
رصحية.  عداوة  وال  محيمة  صداقة  بيننا  تكن  مل  معهم.  اتصال 
اإلسالمية،  الكوليجات  من  مثيل  أتوا  الذين  الطلبة  عن  أحتدث 
حيث كانت الفرنسية تكتب عىل نحو أيرس ممّا يتكلم هبا بطالقة؛ 
التحقوا  الذين  املغاربة  إىل  بالنسبة  خمتلفة  الوضعية  وكانت 
بالليسيات من البداية. وقد ُوِصفـَـت جتربتـُهم يف رواية إدريس 

.Le passé simple الرشايبي

فيها  أركب  مّرة  أول  كانت  باريس.  نحو  الطائرة  ركبت  هكذا 
الطائرة. وجدت باريس مدينة باردة كئيبة وموحشة. كان ذلك قبل 
املرشوع الذي وضعه أندريه مالرو جلعلها بيضاء حني كان وزيرًا 
للثقافة يف عهد دوغول. أظن أّن بعض املدن اإلنجليزية الداخلية 
باريس  رأيت  فقد  البيضاء،  الدار  من  أتيت  وإذ  نفسه.  اللون  هلا 
وسكاهنا يف ثياب سوداء، وجدت املدينة غري مرتبة. وهكذا مل يكن 
معزول  ناء  بلد  من  أتى  من  انطباع  اإلطالق  األول عىل  انطباعي 
إىل مدينة هي عاصمة اإلمرباطورية، فانبهر برصه ببهائها ورونقها. 

التحقت سنة 1953 بمعهد الدراسات السياسية بباريس. كان 
يف  الدرايس  املقرر  كان  االقتصادية.  لندن  بمدرسة  شبيهًا  شيئًا 
جوهره مدخاًل إىل التاريخ االقتصادي واالجتامعي، وكان أكثره 
الوقت  املعهد يف ذلك  الرأساملية األوربية. كان هذا  حول نشوء 

املكان الوحيد يف فرنسا الذي يدرس فيه االقتصاد احلديث.

تلقيت تكويني بوصفي مؤرخًا يف السنوات الثالث التي قضيتها 
يف املعهد. كان شارل مورازي Charles Morazé، صاحب كتاب 
األوروبية يف  الرأساملية  نشوء  املنترصون« حول  »البورجوازيون 
س باملعهد. تعلمت منه  القرنني السادس عرش والسابع عرش، ُيَدرِّ
ما هو التاريخ االجتامعي. إنه ليس التاريخ بوصفه وقائع تارخيية، 
بل التاريخ بوصفه نموًا وتطورًا للبنيات االجتامعية. كان مورازي 
نرش  جلنة  ضمن  أيضًا  وكان  احلوليات،  مدرسة  يف  بارزًا  عضوًا 



Aron  أستاذي يف تاريخ األفكار. وإذا كنت قد أخذت فيام بعد 

مأخذ اجلد أفكار ماركس فذلك ألين تعلمت عىل يدي أستاذين 
ماركس  إىل  ينظران  وآرون  مورازي  كان  ماركسيني.  غري  كانا 
ليس  لكن  اجتامعيًا،  ومنّظرًا  المعًا،  وصحافيًا  مؤرخًا،  بوصفه 
أيّن  أّن هذا هو السبب يف  نبيًا. ويبدو يل  أو  بوصفه قائدًا سياسيًا 
مل تراودين أبدًا فكرة الدخول إىل احلزب الشيوعي. فقد كنت دائاًم 

مهتاًم بامركس بوصفه مؤرخًا ومنّظرًا، لكن ليس بوصفه نبّيًا.

الدراسات  معهد  يف  التخرج  بعد  أرغب  أن  املفهوم  من  كان 
آنئذ  حديثة  كانت  مدرسة  يف  القبول  مباراة  اجتياز  يف  السياسية 
كانت   .)ENA( اإلدارية«  للدراسات  الوطنية  »املدرسة  تسمى 
يل  تكن  ومل  عال.  تكوين  ذوي  مدنيني  موظفني  إعداد  مهمتها 
يف   ،	955 سنة  يف  أّنه  عىل  جامعيًا.  أستاذًا  أصبح  أن  نية  أبدًا 
املدرسة،  هذه  ولوج  مباراة  الجتياز  أتيأ  فيه  كنت  الذي  الوقت 
عىل  املغاربة  فصار  التام،  السيايس  استقالله  عىل  املغرب  حصل 
ولوج  مباراة  اجتياز  بإمكاين  يعد  فلم  فرنسا.  يف  أجانب  الفور 
املدرسة الوطنية ) ENA(، وكان عيّل أن أفكر يف يشء آخر، هلذا 
األمر  أول  بدأت  متامًا.  اجتاهي  غرّيت  مؤّرخًا،  رصت  السبب 
سنة  أمضيت  اإلسالمي.  العامل  وبتاريخ  باإلسالميات،  أهتم 
املعارص،  العريب  بالفكر  تتعلق  العربية  باللغة  كتبًا  أقرأ  باريس  يف 
باإلنجليزية،  وأحيانًا  بالفرنسية،  كتبًا  أقرأ  كنت  ذاته  الوقت  ويف 
كنت  االجتامع.  وعلم  والفلسفة  باالقتصاد  الغالب  يف  تتعلق 
خدماته  بيع  من  املال  بعض  يكسب  الذي  الطالب  نوع  من 
ومّلا   .freelance student خمتلفة  منظامت  أو  هليئات  ]الفكرية[ 
بعد   - السوربون  أستاذ يف  األخري منصب  آرون يف  رايمون  نال 
حماولتني فاشلتني يف 1955 بسبب نزعته املحافظة وموقفه املعادي 
رصيح  بشكل  منحازة  الفرنسية  األنتيلجنسيا  وكون  للسوفيات، 
الشهرية  يلقي حمارضاته  به. كان  الشيوعية- جّددت عالقتي  إىل 
نفيس  كّونت  إنني  أقول  أن  ويمكنني  الصناعي.  املجتمع  حول 
بنفيس ثقافيًا عن طريق قراءايت اخلاصة، وتنظيم برناجمي الدرايس 
اخلاص يف علم االجتامع، والفلسفة، والتاريخ اإلسالمي. وكانت 
الفكر  الوقت إعداد دراسة يف مباحث اجتامعية يف  نيتي يف ذلك 

العريب املعارص.

الدراسات  دبلوم   1958 سنة  أمتمت  ذلك  غضون  يف 
العليا- وهو نوع من درجة املاسرت- يف العالقات التجارية بني 

 Yves( رونوار  إيف  مع  الوسطى  العصور  يف  وأوروبا  املغرب 
اإليطاليني.  التجار  حول  ممتاز  كتاب  مؤلف   ،(Renouard

كان  العمر،  مقتبل  يف  يزال  ما  وهو  رونوار  تويف  احلظ  ولسوء 
الذي  نفسه  املوضوع  الوسيط، يف  العرص  التجارة يف  يبحث يف 
 .(Roberto S. Lopez( لوبيز  س.  روبرتو  عليه  يشتغل  كان 
اجلزيرة  شبه  وبني  املغرب  بني  التجارية  بالعالقات  مهتاًم  كان 
اإليربية واملدن اإليطالية. مل ينرش أبدًا دبلومي، لكنني استخدمته 

يف كتايب تاريخ املغرب.

* وبعد إمتامك لدبلوم الدراسات العليا بباريس هل عدت إىل 
املغرب للتدريس يف اجلامعة؟

 ال، عدت إىل املغرب سنة 1958 وعملت يف وزارة اخلارجية، 
ثم ُعّينت سنة 1960 ملحقًا ثقافيًا يف مرص.

* كيف وجدت مرص؟ 

  كانت آخر سنة يف الوحدة مع سوريا. وقد أعجبت بالشعب 
املرصي، لكني مل أكن معجبًا باملثقفني املرصيني، الذين وجدتم 
التقيت  لكني  حسني.  طه  رأي  هو  هذا  وكان  ومتكربين.  جهلة 
ببعض املرصيني اللطفاء، مثل املرحوم جورج حنني، الذي هاجر 
فيام بعد إىل باريس وعمل فيها صحافيًا، والكاتب املرسحي نعامن 
عاشور، ومثقفني بارزين، أمثال لطفي اخلويل، وخالد حمي الدين. 
لكّن إقامتي بمرص كانت لسوء احلظ وجيزة، ومل أعد إليها أبدًا. 
يف  رغبة  أو  بحاجة  أحسست  إنني  بصدق  أقول  أن  أستطيع  وال 
ذلك. كان زمن التفوق الثقايف املرصي يف العامل العريب قد َولــَّى، 

عىل األقل كام ننظر نحن إىل األشياء من املغارب.

ُعّينت يف صيف سنة 1962 ملحقًا ثقافيًا بباريس. ويف سنة 1963 
العمل يف وزارة اخلارجية ألسباب شخصية  قررت االستقالة من 
وسياسية، ثم ألنني ظللت راغبًا يف تكريس وقتي للكتابة األدبية. 
فلقد صار واضحًا بالنسبة إيّل أّنه من املستحيل أن أكتب وأعمل يف 
باجلامعة  االلتحاق  لذلك قررت  اخلارجية.  وقت واحد يف وزارة 
)agrégation)  يف  التربيز  أن أحرض  عيّل  كان  ولذلك  للتدريس. 
اإلسالميات بباريس. وملَ ليس يف التاريخ؟ لسبب بسيط، هو أنه مل 
يكن يف زمني ذاك من املمكن حتضري التربيز يف التاريخ بدون معرفة 



جيدة بالالتينية، هذا إن مل تشرتط حتى املعرفة اجليدة باإلغريقية. 
الالتينية مشرتطة.  تعد  مل  اآلن  الالتينية،  تكوين يف  يكن يل  مل  وأنا 
فالتربيز امتحان لتيار قوي يف اللغة والتاريخ واألدب والفلسفة...، 
جزء منه شفوي وجزء آخر كتايب. يؤهل التربيز، نظريًا، للتدريس 
إىل  يؤّدي  الذي  الرئيس  السبيل  الواقع  يف  إنه  العليا؛  املدارس  يف 
التدريس يف اجلامعة بعد إنجاز األطروحة. مل يكن يف فرنسا يف ذلك 
الزمن أستاذ جامعي غري مربز agrégé، وهو ما يعني أنه اختري من 
1963، فعينت  يونيو  التربيز يف  نلت  قبل اجلامعة، و»أحلق هبا«... 

بعد ذلك مبارشة أستاذًا مساعدًا يف التاريخ بالرباط.

* متى كتبت اإليديولوجية العربية املعارصة )1967(؟

سنتي  بني  املغرب،  يف  هنا  وجزءًا  مرص  يف  منها  جزءًا  كتبت    
1963 و1964. وقد صدرت يف ماي 1967، قبل احلرب العربية-

اإلرسائيلية بأسبوعني، كان اجلميع يتحدث عنها. إذ لقي الكتاب 
كثريون  فيه  رأى  كثرية.  مبيعاته  وكانت  جيدة  صحافية  تقريظات 
نقدًا مسترتًا للعرب، ومل أكن سعيدًا جدًا بذلك. فقد كتب من زاوية 
تلقيه  تّم  لكن  عام،  عريب  منظور  من  وليس  فحسب،  مغربية  نظر 
باعتباره نقدًا لإليديولوجية العربية السائدة التي قادت إىل احلرب.

* دعوت يف هذا الكتاب املثقفني العرب إىل أن يكونوا »واعني 
وعيًا نقديًا« بدرجة أكرب، واحتججت بأّن »القوة احلقة تكمن يف 
التنظيم االجتامعي اجلامعي، وليس يف جمرد اقتناء أدوات احلرب«. 

هل لك أن ترشح هاتني النقطتني؟

أّن تفوق  التاسع عرش  القرن  العرب يف  املثقفني    اعتقد كثري من 
امليدان  يف  جوهرية  وبصورة  التكنولوجي،  التفوق  قوامه  الغرب 
تقنوية«.  بـ»مقاربة  سميته  الذي  املوقف  هذا  انتقدت  العسكري. 
فبإمكانك  اخلاصة.  حدودها  يف  صحيحة  التقنوية  املقاربة  تكون 
تفوق  إذا  متعددة؛  أنحاء  من  متساويان  جمتمعان  »هناك  القول: 
هذا  يف  متفوق  فهو  والتكنولوجيا  السالح  يف  اآلخر  عىل  أحدمها 
اجلانب«. ففي القرن التاسع عرش كان األملان مثاًل متفوقني قلياًل عىل 
الفرنسيني يف التكنولوجيا العسكرية. هنا يمكنك تعيني حمل التفوق 
بالضبط ألّن املجتمَعني كانا فيام عدا ذلك متساويني. أّما عندما يتعلق 
مقاربة  أسّميه  وبام  نقدي،  بوعي  أحدمها  يتمتع  بمجتمَعني  األمر 
أو  تقليدانية  مقاربة  ذو  واآلخر   ،positivistic approch وضعانية 

خاصة  دالالت  أعطيتها  التي  األلفاظ  استخدام  شئت  إن  قومية، 
جدًا، فإّن قوة املجتمع األول ال تكمن يف تكنولوجيته فحسب، بل يف 
إيديولوجيته، إنه متعدد اجلوانب. عليك أوالً وقبل كل يشء أن تعيد 
تنظيم ذهنك ]عقلك[ قبل أن تقول »إهنم متفوقون يف التكنولوجيا 
فحسب؛ ومن ثم فإّن الفرق تكنولوجي فحسب«. ليس لك احلق يف 
أن تقول ذلك قبل أن تكون متيقنًا عىل نحو مطلق من أّن املجتمَعني 

عىل خالف ذلك، بمعنى أهنام متساويان تارخييًا.

يقول البعض: »لكن ليس هذا هو ما حصل يف اليابان«. واحلق 
مل  ولربام  اليابان،  يف  جرى  ماذا  بالضبط  عرف  أحد  من  ما  أنه 
يعرف ذلك حتى اليابانيون أنفسهم. ويف رأيي فإّن املجتمع غري 
اليابان.  هو  األوروبية  احلياة  نمط  تقّمص  الذي  الوحيد  الغريب 
ثقافة  يتخذ  وأن  اخلاصة،  ثقافته  عن  ينسلخ  أن  اليابان  قّرر  لقد 
الرغم  عىل  ذلك،  فعل  الذي  الوحيد  البلد  إّنه  جديدة.  أخرى 
الثقافة  بني  التوليف  يف  أفلحوا  بأهنم  عون  يدَّ اليابانيني  أّن  من 
أو  سنة  منذ  ذلك،  عىل  مثاالً  أرضب  اجلديدة.  والثقافة  القديمة 
سنتني ُدعي سيدي حممد، أمري املغرب وويل عهده، لزيارة اليابان. 
اإلمرباطوري  القرص  يف  الرسمي  استقباله  حفل  التليفزيون  نقل 
التقليدي  باللباس  ظهر  املغريب  األمري  أّن  واستغربت  بطوكيو، 
التاسع عرش  القرن  لباس  الياباين  ارتدى اإلمرباطور  بينام  املغريب 
األورويب. فهل كان ذلك لباسًا تقليديًا يابانيًا؟ زرت طوكيو لفرتة 
كانت  الشوارع  يف  اإلشارات  ]لوحات[  أّن  والحظت  قصرية، 

مزدوجة اللغة، خالفًا ملا هي عليه احلال يف بانكوك.

ال يمكنك أن تتحدث عن تفوق تكنولوجي إذا مل تعمل أوالً للبدء 
اجلوانب  بعض  األقل  عىل  لكام  تكون  أن  بّد  فال  واحدة.  نقطة  من 
إيديوجية  هو  إّنام  لنا  املتاح  إّن  رأيي  ويف  املشرتكة.  اإليديولوجية 
عامة،  بصفة  التاريخ  نظرية  أي  التارخيانية،  وهي   فحسب،  واحدة 
تلك  أو  العرق  هبذا  خاصة  تكون  ال  التي  املوضوعية  والسريورة 
املنطقة، هبذه الثقافة أو تلك اللغة، والتي ختضع لقوانني التغري التي 
تعمل عملها يف استقالل عن اإلرادة البرشية. ومن ثم فإّن التارخيانية 
هي وحدها اإليديولوجية التي يمكن التمسك هبا عىل نحو مشرتك.  

جوستاف  قبل  من   1967 سنة  ُدعيت  ذلك  غضون  ويف 
كاليفورنيا  بجامعة  التاريخ  شعبة  بكلّية  لاللتحاق  جرونباوم 

بلوس أنجلوس، ألشغل منصب أستاذ مساعد.



 

* كيف سمع فون جرونباوم عن أعاملك؟

عن  يشء  كّل  يعرف  كان  حقًا،  العامل  مواطن  جرونباوم  كان 
كان  نيويورك.  إىل  فيينا  ومن  باريس،  إىل  القاهرة  من  اجلميع، 
 Vincent مونتوي  فانسان  إىل  الدعوة  وّجه  قد   1966 سنة  يف 
بلوس  كاليفورنيا  جامعة  يف  زائرًا[  أستاذًا  ]ليعمل   Monteil

جان  وكان  عني.  حّدثه  أّنه  وأظن  أشهر،  ثالثة  ملدة  أنجلوس 
1967 ختصيص عدد من  قّرر يف مطلع سنة  أيضًا قد  بول سارتر 
العريب  للنزاع   Temps modernes Les احلديثة  األزمنة  جملته 
اإلرسائييل. فدعاين ماكسيم رود ينسون إىل اإلسهام فيه بمقالة. 
هذا  عن  مطّوالً  عرضًا   Irving Stone ستون  إروين  كتب  ثم 
أّن نيكي  New York Review of Books. أظن  العدد يف جملة 
جرونباوم.  إىل  عنها  وحتّدث  املجلة  قرأ   Nikki Keddie قيدي 
studia islamica مع  أيضًا مشرتكًا يف نرش جملة  كان جرونباوم 
Robert Brunschwig الذي كان أحد أساتذيت  روبر برنشفيك 

بباريس، لذلك ال بّد أنه سمع عن أعاميل من مصادر خمتلفة.

]العربية- احلرب  عقب  كاليفورنيا  إىل  الدعوة  أرفض  كدت 
يف  مساعدًا  أستاذًا  وُعّينت  قبلتها،  النهاية  يف  لكني  اإلرسائيلية[، 
مني جرونباوم يف عميل، كان لديه  تاريخ شامل إفريقيا. بعد ذلك رسَّ
مال لذلك. رحلت أنا وزوجتي إىل لوس أنجلوس يف أكتوبر 1967.

وزوجتي  أنا  الستقبايل  اإلتيان  أستاذين  من  جرونباوم  طلب 
 Giorgio buccellati بوتشياليت  جيورجيو  مها  الفندق،  يف 
واردينبورغ  وجاك  األوسط،  الرشق  يف  ]متخصص[  أستاذ 
س  يدرِّ الوقت  ذلك  يف  كان   الذي   Jacques Waardenburg

بجامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس. وقد يكون اختار الستقبايل 
أوروبيني ألّنه كان يظن أنني سأكون تائهًا متامًا يف لوس أنجلوس. 
وقد استغربا لتعاميل مع كّل يشء هبدوء وسالسة. وأظن أّن ذلك 
أّن  إىل  وكذلك  املغرب،  ملناخ  بالضبط  مطابق  املناخ  أّن  إىل  عائد 
لوس أنجلوس ليست مدينة أوروبية بمركزها القديم. إهنا مدينة 

منبسطة، إهنا شبيهة بالدار البيضاء.

كنت أنا وزوجتي سعيدين جدًا يف لوس أنجلوس، لقد أحببنا 
انجلوس  لوس  جعل  ما  وذلك  هناك،  ابني  ازداد  كاليفورنيا، 
إنتاج  من  فيلاًم  ذلك  بعد  سنوات  شاهدت  وقد  قلبي.  إىل  أحّب 

 ،)1969( »Model Shop« عنوانه ،Jacques Demy جاك ديمي
فاسرتجعت انطباعايت الزاهية األوىل ]عن هذه املدينة[. ومّلا قلت 
أمريكية  مدينة  أول  هي  أنجلوس  لوس  إّن  األمريكيني  ألحد 
رأيتها، وهي املفضلة عندي حتى بعد أن رأيت نيويورك وبوسطن 
وشيكاغو وسان فرنسيسكو، مل يصدقني، اعتقد أيّن أمزح، وأنا مل 

أكن أمزح. واآلن قيل يل إّن لوس أنجلوس قد تغريت.

* هل كنت تتكلم اإلنجليزية عندما ذهبت إىل كاليفورنيا؟

املدرسة، لكن عندما سافرت  كنت قد تعلمت اإلنجليزية يف 
ناطق  بلد  يف  فيها  أوجد  التي  األوىل  املّرة  كانت  أمريكا  إىل 
باإلنجليزية. وقد كان عيّل أن أبدأ عىل الفور يف إلقاء حمارضايت 
باإلنجليزية. والكاليفورنيون يفهمون إنجليزية األجانب. ومن 
ملا  اجلنوبية  الواليات  إىل  أو  هارفارد  إىل  دعيت  لو  أنني  املرّجح 

ُفهـَِمت إنجليزيتي.

* ال بّد أنك كتبت »تاريخ املغرب: مقالة يف الرتكيب« )1970( 
يف لوس أنجلوس.

بجامعة  سُته  َدرَّ الذي  الدرايس  املقّرر  هو  الكتاب  هذا  كان 
ثم  باإلنجليزية،  خمطوطه  كتبت  أنجلوس.  لوس  يف  كاليفورنيا 
 Ralph ماهنايم  رالف  ترمجه  بعدئذ  بالفرنسية.  كتابته  أعدت 
عنوان  حتت  وُنرش  اإلنجليزي،  أصله  إىل  فأعاده   Manheim

حمظوظًا  كنت  وقد   .)1977( التأويل«  يف  مقالة  املغرب:  »تاريخ 
أشّد  أحد  فردينان سيلني،  ترجم  الذي  ماهنايم،  قبل  من  لرتمجته 
الكتاب الفرنسيني صعوبة يف ترمجة أعامهلم. وأين إنجليزيتي من 
اخلفّي  أسلويب  مع  مشاكل  وجد  فقد  ماهنايم؟  رالف  إنجليزية 
ويعيد  والرشح،  للتوضيح  يسألني  كان  cryptic style؛  املعنى 
]املرتمجة[  الصيغة  أعترب  صياغة بعض اجلمل والعبارات، لذلك 

إىل اإلنجليزية هلذا الكتاب أفضل من صيغته األصلية. 

* ملاذا سّميته »مقالة يف التاويل«؟

يف  »مقالة  لرتمجة  ماهنايم  اختارها  التي  العبارة  كانت  تلك 
الرتكيب«. وكام قلت يف هذا الكتاب، هناك حقبتان يل هبام معرفة 
عميقة، مها حقبة القرن الرابع عرش إىل القرن السادس عرش- ألين 



كنت قد َدَرْسُت العالقات التجارية بني املغرب وجريانه- وحقبة 
شامل  تاريخ  كتابة  أّن  البعض  زعم  لقد  عرش.  التاسع  القرن 
للمغرب مل حتن بعد، ألّن مونوغرافيات كثرية جدًا مل تنجز بعد، 
وأنا ال أتفق وإياهم، فهم يف نظري خمطؤون من الناحية املنهجية. 
لنفيس  قلت  احلقب.  مجيع  بعمق  يعرف  أن  وسعه  يف  أحد  فال 
»اجلميع ينظـِّرون حول تاريخ شامل إفريقيا، فلَم ال أفعل أنا؟ ربام 
كان يف وسعي أن أنتظر، لكن إن انتظرت أتى أحد غريي فكتب 
الكتاب  إّن  أبدًا  أقل  مل  اخلاص«.  برأيي  أديل  أن  ينبغي يل  تارخيًا. 
سوف يكون هو التاريخ النهائي لشامل إفريقيا؛ لقد كان نوعًا من 
التأويل، وهذه الكلمة هي التي اختريت ]عنوانًا له[ حلسن احلظ.  

* ملاذا اخرتت يف النهاية العودة إىل املغرب؟

لنيل  أطروحتي  كتابة  أستطيع  لن  أنني  من  تقريبًا  متأكدًا  كنت 
كاليفورنيا. لذلك  بقيت يف  لو  الوطنية  الدولة يف احلركة  دكتوراه 
عدت يف 1971 إىل املغرب. ومل أكن أستطيع حتى يف الدار البيضاء 
يف  الدرايس  املقرر  دروس  أقّدم  كنت  البحث.  يف  كثريًا  أتقدم  أن 
اجلامعة بالرباط وأقطن بالدار البيضاء حيث كانت زوجتي تعمل. 
أطروحتي  وكتبت   ،1972 سنة  الرباط  إىل  النهاية  يف  وانتقلت 
»اجلذور  عنوان  حتت  عنها  ودافعت  و1975.   1972 سنتي  بني 
 »1912-1830 املغربية،  الوطنية  للحركة  والثقافية  االجتامعية 
املغربية  الوطنية  البداية »احلركة  1976. كان عنوان بحثي يف  سنة 
بوصفها إيديولوجية«. ومن ثّم كان املوضوع سوسيولوجيًا تقريبًا. 
ومّلا قدمته إىل رايمون أرون قال يل: »املوضوع مهم، لكني ال أقرأ 
أكون  سوف  لذلك  املغرب،  تاريخ  عن  شيئًا  أعرف  وال  العربية، 
واحدًا من بني أساتذتك، لكن ينبغي عليك أن تضيف أستاذًا آخر 
 Henry الوست  هنري  قصدت  املغرب«.  تاريخ  يف  متخصصًا 
Laoust، األستاذ بالكوليج دو فرانس ومؤلف كتاب »االنشقاقات 

وقد  أطروحتي.  عىل  مرشفًا  يكون  أن  منه  وطلبت  اإلسالم«،  يف 
احلركة  »بداية  حول   1930 سنة  مقالة  كتب  قد  كان  أنه  حصل 
السلفية بوصفها حركة منارصة للحركة الوطنية«، لذلك ترك لديه 
تعلمني،  وكام  إرشافه.  حتت  فاشتغلت  حسنًا،  انطباعًا  موضوعي 
ختتلف الطريقة الفرنسية عن الطريقة األنجلوساكسونية. فاألستاذ 
 )directeur de thèse( للبحث  موجهًا  أستاذًا  احلقيقة  يف  ليس 
عندما تنجز عملك تأخذه وتسلمه إليه وانتهى األمر. نرش كتايب يف 

السنة املوالية، لكن مل يرتجم إىل اإلنجليزية.  

* هل استخدمت مصادر األرشيف املغريب يف أطروحتك لنيل 
دكتوراه الدولة؟

عرش  التاسع  بالقرن  املتعلقة  األرشيفات  وخصوصًا  نعم، 
بالرباط،   )Archives nationales( للتوثيق  الوطني  املركز  يف 
وثائق  املغرب  يف  توجد  امللكية.  واملكتبة  الوطنية،  واملكتبة 
)primary sources)، سبق  أوىل  ]أرشيفات[ كثرية، ومصادر 
أبدًا  يستخدم  مل  الذي  زيدان  ابن  كتاب  مثاًل  فهناك  نرشت.  أن 
عىل نحو مناسب ألّن الناس ليسوا مدربني عىل ذلك، ويفتقرون 
إىل معرفة ]نظرية[ عامة من أجل »قراءته« قراءة حقيقية. سبق 
مقدار  توفر  يف  ليست  املغرب  يف  املسألة  إّن  زمن  منذ  قلت  أن 
أكرب من الوثائق لقراءتا، بل يف تعلم كيف تقرأ تلك التي سبق 
التجارية  العالقات  تاريخ  يف  أبحث  كنت  وحني  نرشت.  أن 
حتديد  يف  ليست  املشكلة  بأّن  االنطباع  لدّي  تكون  االقتصادية 
يف  بل  األخرى،  األوىل  واملصادر  الوثائق  من  كبري  عدد  مكان 

إعداد نظريات لقراءتا.

* هل يمكنك تلخيص أهم النقاط يف أطروحتك؟

حول  تدور  إهنا  التاريخ؛  يف  كتابًا  أطروحتي  أعترب  ال   
اإليديولوجيا والوعي الطبقي، لذلك قّدمت مرشوعي لرايمون 
أرون أوالً. فال ينصّب اهتاممي ]فيها[ عىل الوقائع والشخصيات 
بل عىل نظرية التاريخ. أعترب أطروحتي عماًل إيديولوجيًا نقديًا، أو 
علم اجتامع للمعرفة. ال يمكن اعتبارها كتابًا يف البحث التارخيي 
اخلالص، فليس ذلك هديف. إّن هديف كان هو فهم املجتمع املغريب 
عن طريق حتليل مظهر من مظاهر إنتاجه اإليديولوجي الذي هو 
احلركة  يف  نظرية  هو  النهاية  يف  قّدمته  ما  فأكثر  الوطنية.  احلركة 
الوطنية بوصفها إيديولوجية جمتمعية. وقد قدمت يف الوقت نفسه 
املغربية، لكني   1nationalism الوطنية  تفسريًا خلصائص احلركة 

يف البدء كنت أجته نحو صياغة نظرية عامة حول احلركة القومية.

1   ـ حتتمل كلمة  nationalism معنيني، مها: »وطنية« و»قومية«. ولكون نطاق 

مدلول الوطنية أضيق من نطاق مدلول القومية، فقد استخدمنا األول يف سياق 

احلديث عن بلد معني، كام هو الشأن يف رسالة دكتوراه العروي املتعلقة باحلركة 

الوطنية املغربية، واستخدمنا الثاين عند احلديث عن جمموعة من البلدان أو األقطار 

التي هلا ثقافة وتاريخ مشرتك، كالبلدان العربية مثاًل. 



متأخر  لوعي  حالة  سوى  ليست  القومية  احلركة  أّن  أزعم  إيّن 
]معوق[. عندما ترى واقعك املجتمعي يف ضوء ثقافتك املوروثة 
، أو  mentality- هذا لفظ فرنيس-  تكون لك ذهنية أو عقلية  
إيديولوجية- وهذا لفظ ماركيس- ، أو منظومة قيمية- وهذا لفظ 
أنجلوساكسوين- ، انعكست عن الواقع انعكاسًا حمّرفًا عىل نحو 
ما. إّن احلركة القومية هي الفرق بني الواقع وبني رأيك كام شكلته 
منزلتك أو حالتك يف املجتمع أو اجلامعة، وليس رأيك الفردي. 
لقد تعلق اهتاممي دائاًم بتاريخ إيرلندة، يرى اإليرلنديون يف إيرلندا 
ويف بريطانيا واقعهم دومًا يف ضوء منظومة قيمهم املوروثة، وتلك 
احلركة  نشأت  كيف  القومية.  نزعتهم  أو  الوطنية  حركتهم  هي 
كانت حتت سيطرة  عادة يف جمتمعات  تنشأ  إهنا  وملاذا؟  القومية؟ 
ذلك.  عاماًل رضوريًا يف  ليس  االستعامر  لكّن  أخرى،  جمتمعات 
ثم إنك ال يمكنك أن تكون جزءًا من املجتمع احلديث وتظّل ذا 
نزعة قومية، مثل شارل مورا Charles Maurras  يف فرنسا. إّن 
النزعة القومية نوع من احلجاب حيول بينك وبني أن ترى الواقع 
نحاول،  إننا  كام هو؟  الواقع  نرى  أن  أبدًا  نستطيع  كام هو. وهل 
وذلك هو املهم، وهو ما يمنح االمتياز. إن كنت حقيقة وضعانيًا 
postitivist، فإنك حتاول أن ترى الواقع كام هو. حتاول أن متحو 

أساطريك  مشاعرك  معظم  ومن  ذهنك  ومن  رأسك  من  وتزيل 
املوروثة. وإن مل حتاول أبدًا أن تفعل ذلك فأنت ذو نزعة قومية. 

وكون إنسان ما ذا نزعة قومية إنام هو اختيار.

* لكن أال ترى أّن معظم املؤرخني هم ذوو نزعة قومية؟

سوى  التحليل  هناية  يف  ليست  القومية  النزعة  أّن  وأزعم  بىل، 
التارخيانية هي داء ودواء.  أّن  التارخيانية. أظن  شكل من أشكال 
تارخييًا.  واقعًا  الواقع بوصفه  ترى  أن  تستطيع  داء ألنك ال  فهي 
ويف الوقت نفسه إن فهمته فهي دواء وعالج. لذلك عندما أكتب 
ليس  املعنى  فإّن  احلظ  »التارخيانية«. ولسوء  أحتدث عن  بالعربية 
من السهل فهمه، ومن الصعب جدًا تفسريه، إهّنا نوع من موقف. 
القرن  يف  أمريكيًا  أو  عرش،  التاسع  القرن  يف  بريطانيًا  كنت  إذا 
العرشين، فإّن ثقافتك وتقليدك هي الوضعانية. لقد تدربَت منذ 
البداية عىل أن ترى نفسك كام أنت يف احلقيقة. لك إيديولوجياتك 
اخلاصة، لكن هذه اإليديولوجيات وضعانية عىل وجه التحديد. 
يف  عشت  وإذا  حقيقية.  قيمية  منظومة  الوضعانية  صارت  لقد 
التقليد،  من  نفسك  حتّرر  أن  عليك  فإّن  املغريب  كاملجتمع  جمتمع 

ومن القيم املوروثة. وإذا مل تستطع حتى أن تعي أنك واقع حتت 
التقليد  تواصل  إنك  نفسك.  حتّرر  أن  تستطيع  فلن  ذلك،  تأثري 
هلجتك  لك  تقول  كام  بل  هو،  كام  ليس  الواقع  ترى  به،  وتستمر 

وكلامتك أن ترى.

اللغة  ملاذا تشكل  اإليرلنديني.  بحالة  أمثلة  أن أرضب  حيلو يل 
 existential مشكاًل يشبه أن يكون مشكاًل متأصاًل يف وجودهم
املتحدة؟  الواليات  الرابع يف  اجليل  إىل  بالنسبة  problem، حتى 

موضوعًا  ذلك  من   James Joyce جويس  جيمس  جعل  لقد 
 veiled حمجوبة  إجيابية  قيمة  هي  اإليرلندية  اللغة  إّن  ألعامله. 
 positivistic وضعانية  قيمة  ليست  لكنها   ،positive value

value. إّن العالقة بني اللغة املغربية واللغة الفرنسية، وكذلك بني 

اللغة اإليرلندية واللغة اإلنجليزية هي مثل العالقة بني لغة القلب 
]العاطفة[ ولغة الواقع.

إّن التارخيانية بوصفها موضوعًا وبوصفها واقعة هي ]حالتك[ 
حول  نظرية  تضع  أن  حتاول  حني  أّما  للاميض.  عبدًا  تكون  حني 
التاريخ،  عرب  تتطور  وكيف  اآلن،  هي  ما  وحول  التارخيانية، 
فإنك تصري نقديًا بصورة متزايدة جتاه ماضيك وحارضك. ونقد 
تنتقد  أن  قبل  لكن  علميًا.  تصري  أن  إىل  السبيل  هو  التارخيانية 
التارخيانية عليك أن تكون ]أوالً[ تارخيانيًا لكي تنظر نظرة نقدية 
إىل تقليدك. جّل املؤرخني العرب، وليس كلهم، ليسوا تارخيانيني. 
كذا  »وقع  يقولون  مؤرخون؟«  هناك  »هل  نفيس:  سألت  لذلك 
ووقع كذا، بوسعك أن تقول هذا أو ذلك، قال ابن خلدون هذا، 
وقال برنار لويس ذلك«. ما من منظومة أو نسق، وما من نظرية 
التقنيون  املؤرخون  يقول هؤالء  ذاته  الوقت  املجتمع. ويف  حول 
نستخدم  فنحن  صواب،  عىل  يكونون  ربام  مؤرخًا،  لست  إنني 

الطرائق النقدية عىل نحو خمتلف.

* هل لك أن ترشح أصل جمموعة مقاالتك التي مجعت حتت 
عنوان »أزمة املثقفني العرب:  تقليدانية أم تارخيانية« )1974(؟

مدخاًل  فكتبت  كتاب،  يف  أمجعها  أن  لبناين  نارش  عيّل  اقرتح    
وسيلة  بوصفها  تارخيانية  أسميته  ما  مّرة  ألول  فيه  أوضحت  هلا 
لتحديث اإليديولوجية العربية. قلُت يف املدخل: إنك إذا أردت 
أن ختتار بني  فإّن عليك  السريورة االجتامعية  فاعاًل يف  أن تكون 



طريقتان  ومها  إيديولوجية،  كالمها  التارخيانية.  وبني  التقليدانية 
لتأويل رضوب الواقع املجتمعي، لكن احلقيقة هي أّن التقليدانية 
ال تستطيع أن تساعد عىل حتديث املجتمع، حتى وإن تكن تستطيع 
مثاالً  التارخيانية ذلك. أرضب  تستطيع  بينام  ثورة،  فيه  أن حتدث 
اللتني توجد حوهلام  اللغوية، والسياسة االجتامعية،  السياسة  من 
نظرية عامة لإلصالح. إّن عليك أن تكون قادرًا عىل تطبيق نظرية 
لإلصالح يف مجيع املجاالت، مثاًل، يف إصالح كتابة اللغة العربية، 
يف حترير املرأة، يف تصميم التعمري - وهي موضوعات ثالثة عزيزة 
عىل قلبي- لكن ينبغي اشتقاق هذه النظرية من حتليل تارخياين أو 

من فهم تارخيي للتغري.

* كتب هشام رشايب يف إحدى إصدارته األخرية »كانت امليول 
املاركسية يف كتابات العروي املبكرة ما تزال واضحة ال غموض 
تارخيانية«  أم  تقليدانية  العرب:  املثقفني  »أزمة  كتابه  يف  كام  فيها، 
)1974(، ثم صارت أقّل رصاحة يف كتاباته املتأخرة. ففي حمارضة 
ألقاها سنة 1986 حول اإلشكال املنهجي بدا وكأنه ابتعد مسافة 
عن املاركسيني والبنيويني عىل حد سواء، متهاًم األخريين باملواقف 
الفلسفة  إىل  ينسبوهنا  التي  نفسها  و»الصوفية«  »امليتافيزيقية« 
التقليدية الغربية. فقد انتقد، عىل نحو غري مبارش، زمالءه البنيويني 
املغاربة عىل اهتاممهم املفرط باإلبيستيمولوجيا واألدب«، هل لك 

أن تعلق عىل حتليل هشام رشايب؟

أول  باعتبارها  الثقافية،  ]أقصد[املاركسية  املاركسية،  أفهم  إيّن 
وأوضح سبيل إلدراك ما هي التارخيانية إدراكًا تامًا، وسبياًل لفهم 
مثل  املنهجية،  األدوات  أّن  هو  اآلن  حدث  وما  التاريخ.  أعامل 
املشكالت  تتحول  فعندما  فلسفات.  صارت  والبنيوية  املاركسية 
التي تناقش من قبل املاركسيني والبنيويني إىل مشكالت فلسفية، 
فإّن يف وسعهم أن يتناقشوا زمنًا طوياًل، وال سبيل إىل اتفاقهم عىل 
وحده  املنهجي  اجلانب  أخذنا  إذا  أننا  غري  خالصة.  أو  استنتاج 
]من املاركسية والبنيوية[ فإّنه سبيل لتأويل بعض الوقائع، وبعض 
يف  فسيكون  النتائج.  حول  نتفق  أن  وبوسعنا  التارخيية،  النتائج 
إلخ«.   ... هناك،  معك  أتفق  هنا،  خمطئ  »أنت  نقول  أن  وسعنا 
لقد  الفلسفي.  واجلانب  املنهجي  اجلانب  بني  دائاًم  فّرقت  لذلك 
أو  خدعًا  بوصفها  لكن  الفلسفية،  باملشكالت  مهتاًم  دائاًم  كنت 
املنهجي  اجلانب  بجد  أناقش   .  (gimmicks( ماهرة  أالعيب 
من  التاريخ  لنزع  الوحيد  السبيل  هي  املاركسية  إّن  فحسب. 

النظرية. هذا كل ما يف األمر.  إىل  به[  الوقائع اخلالصة ]والسمو 
د  إن أسميتها تارخيًا اجتامعيًا، فذاك يشء حسن. وقد حصل أن ُمهِّ
يل السبيُل إىل هذا النوع من الدراسات التارخيية من ِقبـَـل أساتذة 
أو  دوركهايمية  إهنا  البعض  قال  إن  املاركسية.  هي  هذه  يل  قالوا 

سبنرسية، فلن أدخل معهم يف خصام.

الفرنسية  »البنيوية  إّن  قال  رشايب.  هشام  حول  أخرية  نقطة   *
املغارب، خاصة  تأثري يف  البنيوية( كان هلا أعظم  بعد  ما  فيها  )بام 
يف املغرب، حيث انطلقت عملية هنضة حقيقية يف الكتابة النقدية 

)ويف النرش(«، هل لك أن تعلق عىل هذا املقطع؟

  يف فرنسا يصري كّل يشء فلسفيًا. ويف بريطانيا العظمى كانت 
فكانت  أمريكا  يف  أّما  فحسب.  لألنثروبولوجيا  منهجية  البنيوية 
سرتاوس  ليفي  كلود  سافر  أنثروبولوجية.  منهجية  أو  لسانية 
Claude Lévy Strauss إىل الواليات املتحدة أثناء احلرب، وتأثر 

Kroeber ومفكرين آخرين. ومّلا كان  بالبنيوية من خالل كروبر 
هو نفسه قد تلّقى تكوينًا فلسفيًا فقد حّول البنيوية إىل فلسفة. ثم 
أخذ فيام بعد يتحّول أكثر فأكثر إىل فيلسوف، وكتب بلغة غامضة 
فلسفية  الفرنسية غدت  البنيوية  املغاربة  ترجم  ومّلا  وصعبة جدًا. 
بصورة أقوى ]حتى من األصل[. أعتقد أّن هذا املوقف الفلسفي 
عائق للفهم احلقيقي للتارخيانية. إّن املشكالت التي يطرحوهنا ال 

يمكن استخدامها من قبل املؤرخني.

* هل لك أن تعّلق عىل املناخ الثقايف هنا يف املغرب؟

  كنت دائاًم أطرح هذا السؤال، وأجيب عنه دائاًم بأّن املغرب هو 
البلد العريب الوحيد الذي أريد أن أعيش فيه بسبب خصوصياته 
لدينا  الوطنية.  احلركة  حول  كتايب  يف  أرشحها  أن  حاولت  التي 
حرية فكرية أكثر من أي بلد عريب آخر باستثناء لبنان. وأظن أّن 
امَللـَكية أّدت دور املوازنة بني القوى السياسية.  مرّد ذلك إىل أّن 
قطعت  ]بل[  ]فحسب[،  الوحيدة  الرشعية  املؤسسة  ليست  إهّنا 
املغرب  ويف  املغرب.  يف  الوحيد  احلزب  نظام  إقامة  عىل  الطريق 

أيضًا تنوع ثقايف، ومن ثّم فهو مهم وممتع جدًا.

عنوان  حتت  املقاالت  من  هاّمة  جمموعة   1987 يف  نرشت   *
»اإلسالم واحلداثة«، هل لك أن تعلق عليها؟



الثقايف  املشهد  حول  شيئًا  كلامت  بضع  يف  أقول  أن  أوالً  أوّد 
كنت  عندما  العريب.  العامل  بلدان  من  غريه  ويف  املغرب،  يف 
كنت  من  إىل  التارخيانية،  النظر  زاوية  تبنّي  رضورة  عن  أحتّدث 
ألّنه  بالنظريات،  هيتم  ال  إنه  املحرتف؟  املؤرخ  إىل  هل  أحتدث؟ 
األديب؟  إىل  أم  التقليديني؛  قراءه  يعادي  أو  خيالف  أن  يريد  ال 
أطرحها  التي  النقاط  مناقشة  عىل  والتدريب  التكوين  يعوزه  إّنه 
هنا  الفيلسوف؟  إىل  أم  بسهولة؛  مفهوم  معنى  ذات  مناقشة 
اجتاه  هو  الفالسفة  عامل  يف  املعارص  االجتاه  ألّن  الصعوبة  تكمن 
معاٍد حتاًم للتارخيانية. حدث إحياء التارخيانية من عهد قريب يف 
العامل األنجلوساكسوين، لكن كان ذلك فيام بني علامء االقتصاد، 
وعلامء االجتامع، واإلثنوغرافيني، وليس فيام بني الفالسفة. كّتاب 
لدهيم  فلسفي؛  تكوين  ذوو  عامة  بصورة  هم  العرب  املقاالت 
انطباع بأّن التارخيانية صارت مهجورة أو مل تعد موضة، وما ليس 
موضة يف الساحة األكاديمية ال يعود الئقًا من الناحية االجتامعية. 
وأتساءل: »مل تعد موضة أين؟ وحتت أية رشوط؟« وكام ترين فإّن 
سؤايل هو نفسه ذو طبيعة تارخيانية، ومن ثم مل يؤخذ أبدًا مأخذ 
اجلد من قبل أولئك الذين يستطيعون أن يفهموه عىل نحو أفضل. 
هبا،  مسّلاًم  واملفاهيم  األفكار  بعض  اعتبار  عن  أكّف  أن  فقررت 
وأن  و»تاريخ«،  و»عقل«  و»دولة«  و»حرية«  »إيديولوجيا«  مثل 
أكتب مقاالت قصرية عن كّل واحد منها، رغبت يف أن أدلل فيها 
تتضمن  أن  دون  الظروف  بعض  يف  استعامهلا  يمكن  ال  أهنا  عىل 
املثقفني  لدى  طارئًا  أو  دخياًل  شيئًا  التاريخ  فليس  التارخيانية. 
عن  تتحدث  حني  فكرك[  ]يف  مدمج  مكّون  عنرص  إّنه  العرب، 
تاريخ املجتمع العريب. إذا حللت حتلياًل مناسبًا املفاهيم احلقيقية 
واعيًا  تصري  فسوف  العريب  املجتمع  وصف  يف  تستخدمها  التي 
يشء  عن  تتحدث  فأنت  تفعل  مل  وإذا  اخلاصة؛  بتارخيانيتك 
مغاير،]عن جمتمع[ أفالطوين، أو املجتمع ]الذي ختيله[ الفارايب، 
الذي  واحلداثة،  اإلسالم  كتايب  يف  طوباوي.  جمتمع  عن[  ]أي 
ُترجم أوالً إىل اإلسبانية ثم إىل الفرنسية فيام بعد، خلّصت النقاط 
األساسية يف مقالتي حول احلرية والدولة، ومضيت أرشح أننا إذا 
أردنا أن نتحدث عن الوضعية أو احلالة الراهنة للبالد اإلسالمية 
فإّن علينا أن نأخذ اإلسالم بوصفه سريورة وليس بوصفه فكرة. 
املرأة«  ]ما هي[ »مشكلة  موريتانيا؟  أو عبودية يف  هناك رقٌّ  هل 
يقول  السودان«؟  يف  السياسية  »املشكلة  هي[  ]ما  اجلزائر؟  يف 
)القرآن(«،  الكتاب  إىل  »لنعْد  القاهرة  يف  املسلمون  اإلخوان 
جامعة  يف  اإلسالميات  أستاذ  نفسه[  اليشء  ]يقول  احلظ  ولسوء 

أوستني، والصحايف األمريكي العامل يف جريدة بنيويورك. يعلم 
ما من  الغربية، لكن  أوروبا  الدوغام يف  التاريخ حّطم  أّن  اجلميع 
املجتمعات  إىل  بالنسبة  دائاًم  ممكن  نفسه  اليشء  بأّن  اعرتف  أحد 

اإلسالمية. 

* يعتربك البعض من نقاد االسترشاق الرئيسيني.

أنا ال أنتقد االسترشاق، وإنام أنتقد جوانب منه. لست ضّد هذا 
غري  من  ألحد،  حّق  ال  البعض[:  *]مع  قائاًل  مجلته،  يف  املرشوع 

العرب أو املسلمني، يف قول أّي يشء عن العرب أو املسلمني.

بني  والعالقة  السيايس،  اجلانب  أكرب  بدرجة  أقصد  كنت   *
االسترشاق وبني املصالح اإلمربيالية الفرنسية أو اإلنجليزية. 

  نعم، إّن االسترشاق يقتيض أن يفهم يف سياق املصالح السياسية 
اإلمربيالية األوروبية، متامًا مثلام تقتيض ثامر الثقافة العربية أن تفهم 
يف سياق القومية العربية. ينطوي االسترشاق عىل جانب املخادعة 
السياسية political manipulation. بيد أّن هذا اجلانب ليس هو 
موضوعي  علم  لتحصيل  طريقة  إيّل  بالنسبة  هناك  هيمني.  الذي 
عن املجتمع، سواء ُسّمي علم اجتامع أو أنثروبولوجيا أو تارخيًا. 
حرب  ال  جدًا.  حمددة  بداللة  »موضوعية«  لفظ  أستخدم  وأنا 
الدارسني[  و]   outsiders ]الغرباء[  اخلارجيني  ]الدارسني[  بني 
الدراسات  بني  فرق  يوجد  بينام   ،insiders الداخليني]األهل[ 
املوضوعية شيئًا  املوضوعية. ليست  املوضوعية والدراسات غري 

معطى؛ فال يمكنك أن تكون موضوعيًا بتلقائية آلّية.

عليك أن ختوض معركة لكي تكون موضوعيًا عىل نحو متزايد. 
ال يمكنك أبدًا أن تكون موضوعيًا بصورة مطلقة. ال يتوقف األمر 
عىل  توجيه الطلب إىل خارجي أو داخيل. يتمتع الداخيل أحيانًا 
بميزة هي جزء يف تكوينه ]الفكري أو العقيل[، ألّنه يعرف اللغة 
أو الثقافة، بيد أّن اخلارجي يتمتع أحيانًا بميزة، لكونه يمتلك، من 

البدء، زاوية نظر مقارنة.

* وجدت صعوبة يف ترمجة هذه اجلملة بسبب تركيب غري واضح. فاخرتت الصيغة 

التي تبدو يل متامسكة منطقيًا مع السياق، )املرتجم(.



ألّن  اخلارجيني  من  منبعها  املتقدمة  اجلديدة  املناهج  من  كثري 
األقل  عىل  الغريب  الباحث  ذهن  يف  توجد  مقارنة.  نظرة  لدهيم 
صورتان: صورة العامل القديم الكالسيكي، اإلغريقي والالتيني، 
خمتلفة  املجتمعات  هذه  أّن  يعرف  إنه  احلديث.  العامل  وصورة 
الوسيط  العرص  تفهم جمتمع  أن  أنك ال تستطيع  إنه يعرف  جدًا. 
بأفكار أرسطو وأفالطون، ويعرف أنك ال تستطيع أن تفهم العامل 
احلديث بأفكار العرص الوسيط. هذا جزء داخل يف بنيته العقلية 
منذ البدء، وهذه ميزة كبرية. مشكلة ما ُيسّمى اليوم »األصوليون 
اإلسالميون« هي أهنم يظنون أهنم يستطيعون فهم العامل احلديث 

بأفكار قديمة.

فقد  أوروبا.  لتاريخ  كتابتهم  ميزة يف  أحيانًا  للخارجيني  تكون 
بيد  الفرنسية،  الثورة  عىل  بتوسع  الفرنسيون  املؤرخون  اشتغل 
الثورة  أّن هذه  إدراك  قادرين عىل  بينهم ظلوا غري  الكبار من  أّن 
هي »ثورة أطلنتية« وأهنا، من ثّم، هي والثورة األمريكية جزء من 
سريورة واحدة، إىل أن بنّي مؤرخ أمريكي أهنا كذلك. وأنا متيقن 
من أنه سيأيت يوم يبتدع فيه ياباين ]مؤرخ أو مؤرخة[ مقاربة غاية 
يف اجلّدة واالبتكار لتاريخ الرشق األوسط، ألنه سيضيف منظورًا 

جديدًا.

اإلسالم  كتايب  ضمن  املنشورة  املقاالت  إحدى  يف  تساءلت 
علم  بمعنى  لالسترشاق،  مقابل  أنشئ  لو  ماذا  واحلداثة 
»االستغراب«، من قبل العرب؟ والواقع أّن هذا املقابل موجود 
التقريب،  وجه  عىل  هو،  اآلن  بالعربية  كتب  ما  كّل  ألّن  فعاًل، 
أحد  ذلك  كان  وقد  الغريب.  املجتمع  إىل  العرب  نظرة  من  نوع 
موضوعايت الرئيسة يف اإليديولوجية العربية املعارصة. إّن الفكر 
الغريب،  العامل  حول  مداره  فأغلبه  العرب،  حول  يدور  ال  العريب 

ولذلك سّميته »إيديولوجية«.

* هل كتبت الفصل املعنون بـ»العرب والثقافة األنثروبولوجية: 
مالحظات حول منهج جوستاف فون غرونباوم« * ضمن كتابك 

»أزمة املثقفني العرب« قبل ذهابك إىل لوس أنجلوس؟

ال، لكني قرأت تقريبًا كّل كتابات غرونباوم قبل أن أسافر إىل 
مل  الذي  امللك  عبد  أنور  بنقد  لغرونباوم  لنقدي  صلة  وال  هناك. 
يف  حتلياليت  سعيد  إدوارد  بعد  فيام  ذكر  القراءة.  جمرد  حتى  أقرأه 
وجهة  أّن  غري  طيبًا،  كالمًا  حّقي  يف  وقال  »االسترشاق«،  كتابه 
بمثل  يل  شأن  فال  اإلطالق.  عىل  نظري  وجهة  هي  ليست  نظره 
ذلك النقد. كان نقدي أنا سوسيولوجيًا بدرجة أكرب، جمانسًا لنقد 
املتأخرة.  كتاباته  يف   Charles Right Mills ملز  رايت  شارل 
يكونوا  أن  عىل  نظري  يف  قادرين  غري  املسترشقني  معظم  إّن 
صعبة،  الرشقية  اللغات  أّن  هو  بسيط  لسبب  سوسيولوجيني، 
وعليهم أن يمضوا سنوات كثرية من أجل التكلم بطالقة بالعربية 

أوالرتكية أو الفارسية. 

تتقدم وال يمكن  العلوم االجتامعية  فإّن  نفسه  الوقت  ويف 
الناحية  من  متأخرون  الغالب  يف  إهنم  مجيعها.  مسايرتا 
نفيس  أعترب  ال  أليّن  أخرى،  مرة  ذلك  عىل  ألّح  املنهجية. 
مؤرخًا رصفًا. إيّن أقرأ املسترشقني بوصفي مؤرخًا اجتامعيًا، 
أغلبهم  أّن  وأرى  وأنثروبولوجيًا،  سوسيولوجيًا  وبوصفي 
واألنثروبولوجيني  السوسيولوجيني  مستوى  نفس  يف  ليسوا 

عامة.

تدرك  لكي  عليك  إّن  أحدهم  يقول  مثاالً،  لِك  أسق  دعيني 
اللفظ وحتلله  العربية أن تأخذ هذا  مفهوم احلرية يف املجتمعات 
حرية  لفظ  عليه  يدّل  ما  عىل  ومطابقة  بدقة  يدّل  كان  إن  لرتى 
freedom يف اللغات األوروبية. هذه طريقة من الطرق إلدراك 

مفهوم  تفهم  لكي  عليك  إّن  آخر  أحد  لك  قال  وإذا  املفهوم. 
املفهوم  هذا  ألّن  اإليطالية  اللغة  يف   stato لفظة  حتلل  أن  الدولة 
نشأ يف هذه اللغة، فربام الحظت مبارشة: »لكن كانت تلك بداية 
فحسب«، فام اعترب مدخاًل يف حالة اعترب خالصة هنائية يف حالة 
أخرى. هذا الفرق يف املنهجية غري مضمون يف رأيي. يف وسعك 
عنده  تقف  أن  تستطيع  ال  لكنك  اللساين،  بالتحليل  تبتدئ  أن 
ال  إيّن  ذلك.  تتجاوز  أن  عليك  املسترشقني،  من  كثري  يفعل  كام 
عىل  موافق  غري  أنا  التاريخ.  يف  أو  املجتمع  يف  اخلصوصية  أقبل 
كّل ما قاله فون غرونباوم حول خصوصيات الثقافة اإلسالمية، 
أن  وعليك  علم،  التاريخ  إّن  إلخ.  اإلسالمي،...  والتاريخ 
أن  املسترشقني  عىل  جيب  مكان.  كل  يف  علاًم  بوصفه  تستعمله 
جتربة  بوصفه  اإلسالم  خيّص  ما  أنفسهم  املسلمني  من  يطلبوا 

* أعاد العروي نرش هذه املقالة معّربًا إياها بنفسه، ضمن كتابه العرب والفكر 

التارخيي حتت عنوان: »دراسة الثقافة. مالحظات منهجية عىل مؤلفات غرونباوم«، 

)املرتجم(.



من  اإلسالم  ليس  لكن  وإيديولوجية،  اجتامعيًا  وتنظياًم  دينية 
والنقطة  موضوعي.  يشء  ذلك  ألّن  تارخيية،  سريورة  هو  حيث 
تاريخ،  إنه  فحسب،  ثقافة  أو  دينًا  ليس  اإلسالم  أّن  هي  املهمة 
وألنه تاريخ جيب عليك أن تأخذه بالضبط مثل التاريخ الصيني، 
والتاريخ الكاثوليكي، والتاريخ اليهودي... إنه تاريخ- لإلسالم 
Islamic history. إنه  history-Islamic وليس تارخيًا إسالميًا 

التعاريف  من  تعريف  هذا  عامٌة.  التاريخ  وقوانني  تاريخ،  أوالً 
البسيطة للتارخيانية.

كام قلت فيام سبق، معظم املؤرخني العرب ليسوا تارخيانيني 
يرفضون  إهنم  للتاريخ؛  العامة  القوانني  يقبلون  ال  ألهنم 
وجود  ال  يقولون  إهنم  كونيًا.  تارخيًا  بوصفه  إليه  النظر 
بالعناية  أقول  ال  موجودة.  بأهنا  مقتنع  وأنا  عامة،  لقوانني 
ليست  التاريخ  قوانني  إّن  )a providentialist)؛  اإلهلية 
معطاة منذ البدء، وال مكتوبة يف مكان ما يف كتاب حمفوظ. 
يف  الفاعلني  ألّن  عامة  قوانني  إىل  األمر  بنا  ينتهي  إنام  كال، 
التاريخ هلم منظور يضع يف احلسبان دروس املايض. فالثورة 
الثورات  أّن  مثلام  البلشفية  الثورة  يف  متضمنة  الفرنسية 
الرومانية كام رشحها ماكيافيليل كانت حارضة يف أذهان قادة 
الثورة الفرنسية. يتم ترشيح الثورات غريزيًا من قبل القادة 
التارخيانية  ذلك.  املنظرون  منهم  يتسلم  أن  قبل  السياسيني 
إن  جدًا.  متأخر  وقت  يف  نظرية  تصري  ثم  سلوك،  أوالً  هي 
التجارب  وغريزية  طبيعية  بصورة  يلخصون  العرب  يكن 
املاضية، جتارهبم هم وجتارب اآلخرين عىل السواء، فسوف 
يكون أفضل هلم إن وضعوا ذلك يف حسباهنم وقاموا به عن 

وعي، فلو فعلوا لكانت احلصيلة أوفر.

حان  قد  الوقت  أّن  فكرة  التاريخ  مفهوم  كتايب  يف  بسطت 
أين  بيد  النظري،  بالطابع  اتسامًا  أكثر  التارخيية  دراساتنا  لنجعل 
لقد  الفكرة.  هذه  يقبلون  سوف  املؤرخني  أّن  من  متأكدًا  لست 
كنت طالبًا عند مورازي )Morazé)  كام ذكرت سابقًا، ودرست 
الكتاب  مؤلف   ،(Ernest Labrousse( البروس  إرنست  عىل 
الشهري حول أصول الثورة الفرنسية، لكن التأثري أتاين ليس من 
وماركس  خلدون  وابن  ثيوسيديد  من  بل  األحياء،  املؤرخني 
التاريخ من  ودوركهايم... وقد اهتممت هبم ألهنم يتجاوزون 

حيث هو كذلك.

* ملاذا يتخصص معظم املؤرخني من البلدان املتقدمة يف تارخيهم 
اخلاص أكثر من تاريخ اجلهات األخرى؟

اضطرارًا، إن جاز يل القول. إّن األمر شبيه بالتجارة العاملية. 
صورة  يف  لكن  جامعتنا،  يف  األورويب  التاريخ  س  نـَُدرِّ كنا 
موضوع عام. فال أحد سيوظف أجنبيًا أستاذًا للتاريخ املغريب 
لتاريخ  أستاذًا  مغربيًا  مؤرخًا  سيوظف  أحد  وال  املغرب.  يف 
بطبيعة  تعقيدًا  أكثر  األشياء  إّن  املتحدة.  الواليات  يف  أمريكا 
احلال. وللنزعة القومية أو الوطنية دور ]يف ذلك[. حني تقول: 
أنا وحدي أستطيع أن أفهم مايّض عىل نحو خاص ومناسب، 
فإنك تقبل النتيجة املنطقية وهي أنك ال تستطيع أن تفهم، ومن 
َس تاريخ اآلخرين. أعتقد أّن هذه األنواع  ثم أن ترشح وتـُـَدرِّ
احلظ  لسوء  لكنها  بنفسها،  نفسها  تدم  الشوفينية  الثقافة  من 
تلقى التشجيع من قبل الناس يف الغرب، ألسباب ليست دائاًم 

بريئة.

* هل بوسعك أن تعلق عىل األعامل التارخيية التي تنتج حاليًا 
يف املغرب؟

التاسع  القرن  تاريخ  يف  جدًا  جيدون  مؤرخون  اآلن  لدينا 
املغرب  شهد  عياش.  جرمان  تالمذة  أغلبهم  املغرب،  يف  عرش 
مع  التارخيية  للكتابة  إحياء  املايض  القرن  من  الثالثينيات  يف 
كانت  السويس.  واملختار  زيدان،  بن  الرمحن  وعبد  داود،  حممد 
أعامهلم جزءًا من برنامج احلركة الوطنية. أّما التاريخ االستعامري 
 ، (Jean-Louis Miège( املعارص فقد بدأ مع جان لويس مييج
وبيري جيون )Pierre Guillen)، ... إلخ. الذي استخدم بصورة 
عياش  جريمان  قام  األورويب.  الديبلومايس  األرشيف  أساسية 
تقنيات  من  التمكن  يف  أفلح  لكنه  كالسيكيًا  تكوينه  كان  الذي 
التقيّص التارخيي، بإدخال ُبعد جديد ]يف التاريخ باملغرب[ قوامه 
الشفوية، ساعد عىل  املغريب وللمعلومات  استخدامه لألرشيف 
كثرية  لسنوات  األساسية  املهمة  كانت  عديدين.  طلبة  تكوين 
واخلاصة،  العامة  الوثائق  مكان  حتديد  هي  الباحثني  إىل  بالنسبة 
أّن أكثر الناس متفقون عىل  وما يزال هذا العمل متواصاًل، غري 
عرش،  التاسع  القرن  حول  التنظري  يف  للبدء  حان  قد  الوقت  أّن 
ودراسة حقب أقدم بدقة جمددة، حتى وإن تكن املصادر األوىل 

نادرة. 



* كيف يمكن للمفكرين تقديم معلومات أوفر حول املرأة يف 
التاريخ املغريب؟ 

 أكثر ما لدّي أن أقوله حول املرأة قلته يف روايايت األربع. منذ 
سنوات مضت اعتدت عىل إلقاء حمارضات عمومية حول ثالثة 
العربية سهلة  اللغة  موضوعات: األول هو إصالح لغوي جيعل 
القديمة؛  الكالسيكية  العربية  اللغة  من  طالقة  وأكثر  االستعامل 
والثاين هو حترير املرأة باعتباره خطوة رضورية يف طريق حتديث 
من  يل  بّد  وال  احلرضي.  التعمري  ختطيط  هو  والثالث  املجتمع؛ 
جيدة؛  مؤرخة  هي  التي  التوزاين  احلراج  نعيمة  زميلتنا  أذكر  أن 
وبوسعي  التاسع عرش.  القرن  األمناء يف  أطروحتها حول  كتبت 
إفريقيا  شامل  مؤرخي  إىل  بالنسبة  مهمني  موضوعني  أقرتح  أن 
والرشق األوسط. األول: ال أحد قال لنا حتى اآلن شيئًا جوهريًا 
أنه جانب  التاريخ اإلسالمي، مع  الزوجات يف  تعدد  حول دور 
مهم جدًا يف تاريخ الشعوب اإلسالمية. كيف نفهم العالقة بني 
بنية األرسة واحلرب؟ من الصعب أن ختاطر بخوض احلرب إن 
كنت ترتك وراءك أرسة كبرية. إنه جمرد شعور، كيف نربهن عليه 
ألهنا  استعمرت  ربام  العربية  البلدان  أّن  هو  والثاين:  ونجّسده؟ 
كانت قليلة السكان، هذا أيضًا جمرد شعور، واملشكل هو جتسيده 

والربهنة عليه.

* هل لك أن تعلق عىل بحثك يف الوقت  احلارض؟

سأستمر يف سلسلة مفاهيم؛ فبعد مفهوم التاريخ سأحتدث عن 
يف  الكثري  اليشء  حوله  كتب  العقل  أّن  أعرف  العقل.  ]مفهوم[ 
اإلسالم، غري أيّن ال أستطيع أن أكتفي به. إّن السلسلة التي حتمل 
املعقولية  إيّل كتاب واحد، واملقالة يف  بالنسبة  عنوان مفاهيم هي 
هي  سأضيفها[  ]التي   )  reason العقل  أقول  )ال   rationality

خالصة رضورية هلذا الكتاب.

* ألديك أّي نصيحة للطلبة؟

ال تتخصص. خذ]أو تسلح بـ[ اللسانيات والفلسفة واألدب 
إن  تتخذه هواية.  التاريخ مأخذ اجلد وال  التاريخ، وخذ  بجانب 
كنت مؤرخًا فحسب فسوف تكون مؤرخًا سيئًا. يوجد يف املغرب 
ختصص زائد عن احلد يف املنظومة الرتبوية املغربية. يقيض الطلبة 

سنوات يف دراسة التاريخ وحده، القديم، والوسيط، واحلديث، 
واملعارص. كيف يمكنك أن تفهم الثورة الصناعية بدون اقتصاد؟ 
لسانيات؟  بدون  الوسيط  العرص  أدب  تفهم  أن  يمكنك  كيف 
لطلبة  املغرب  تاريخ  يف  عرش  التاسع  القرن  تفسري  الصعب  من 
األرباح،  وحول  الرأساميل،  النظام  حول  فكرة  أّية  لدهيم  ليست 

والتصديرات، ... إلخ.

تسجلوا  طالب   400 الرباط  يف  اخلامس  حممد  بجامعة  يوجد 
التاريخ رضوري، لكن يف حدود  إّن  املعارص وحده.  التاريخ  يف 
هذه  من  املقبول  احلد  جتاوزنا  املغرب  يف  أننا  املؤكد  من  معينة. 
تارخيية،  بامدة  مألى  وجرائدنا  متعددة،  بأعياد  نحتفل  الناحية. 
وكأّنه ال يشء حيدث يف احلارض. حيّط الناس يف أوروبا ويف غريها 
من قدر األمريكيني ويذّموهنم ألّن أمريكا من حيث هي أّمة ليس 
يكونوا  أن  لألمريكيني  ينبغي  ربام  رأيي  ويف  طويل.  تاريخ  هلا 
أّن  أقصد  اخلاص؛  تارخيهم  يصنعوا  أن  يف  أحرار  ألهنم  سعداء 
يف استطاعتهم أن خيتاروا أسالفهم؛ هلذا السبب هيتّمون بصورة 

إجيابية باميض اإلنسانية يف كلّيته.

مل أخطط أبدًا ألن أكون مؤرخًا؛ ومن املحتمل أن يكون ذلك 
صحيحًا بالنسبة إىل كثري من املؤرخني، فام من أحد خيطط حقيقة 
أبطاالً.  ليحيا من جديد حيوات اآلخرين، حتى من كانوا منهم 
لطوماس  قول  هناك  حقيقيًا.  مؤرخًا  لست  البدء:  يف  قلت  وكام 

هاردي )Thomas Hardy) أحّبه كثريًا:

»كم أنتم حمدثون! 

العصور  يف  طوياًل  أمدًا  عشتم  لو  كذلك  ستكونون  كنتم  
الوسطى«.   


