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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 

  مدرسة الحوليات
ها عىل الكتابات التاريخية املغربية   املعارصة وتأث

     

 

  محمد ُمسكيت د. 
   دكتوراه يف التاريخ احلديثو أستاذ الثانوي التأهييل 

    جامعة القايض عياض
    المملكة المغربية – مراكش

     

>  ُملَّخْص  <<

ل التاريخ واليت تجمع بني البعد النظري والعلمي، بمقارعة المرتكزات المنهجية لمدرسة تندرج هذه المساهمة ضمن الدراسات المنهجية يف مجا
ا يف تطور التاريخ االجتماعي ا مهمً منعطفً  ّد عَ ، اليت تُ ١٩٧٦احلوليات الفرنسية بمحتوايت الكتاابت التاريخية المغربية المعاصرة اليت ظهرت بعد سنة 

ا من التاريخ الثقايف الفرنيس، منذ القرن الثامن عرش إىل حدود الزمن الراهن. يقة لمدرسة احلوليات، انطالقً ابلمغرب. ولهذا تم تحليل األصول العم
وذلك بتحليل تفاعالتها مع التطورات الفكرية والمجتمعية يف أوراب عامة وفرنسا خاصة، وهو ما جعلها تتسم بتجدد حيوي يف منطلقاتها 

ث التارييخ والتحقيب والمصادر والتناهج. غري أن توسيع مفهوم الوثيقة وانفتاحها عىل مجموعة من العلوم المفاهيمية والنظرية ورؤيتها للحد
ي اإلنسانية واالجتماعية وتبين تحقيب مرن ومتعدد شكلت أهم مرتكزاتها. وانتهى األمر برواد هذه المدرسة إىل تفكيك أسس التاريخ التقليد

ولما كانت  اعي والثقايف والبييئ من جهة، وإىل التأثري عىل مؤريخ مجموعة من البلدان يف العالم من جهة أخرى.وتشكيل التاريخ االقتصادي واالجتم
ت وتعرب مجموعة من الكتاابت التاريخية المغربية المعاصرة تتبىن بشكل صريح، يف مقدماتها، األطر النظرية والمرجعية والمنهجية لمدرسة احلوليا

لكتابة التاريخية، فالموضوع يتساءل كذلك عن حدود التفاعل بني الطرفني، عرب مساءلتها من حيث تجليات التجديد عىل عن رغبتها يف تحديث ا
حاضرة  مستوى المواضيع والمصادر التحقيب والعالقة ببايق العلوم، ومقاربة اإلكراهات الموضوعية اليت جعلت آليات الكتابة التقليدية المغربية

  ا من األسس العتيقة.تلك الكتاابت المعاصرة، عىل الرغم من التحديث الذي مس عددً   بصيغة من الصيغ يف 

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
 :             

         
  :          

 KAN.2020.149763 DOI/10.21608  : الوثيقة الرقميمعرِّف     
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َمةُ    ُمَقدِّ
الدراسات المنهجية من القضااي اليت تؤرق مختلف  ّد عَ تُ 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية، لما لها من أهمية كربى يف  
تطوير القضااي والمقارابت وآليات التحليل. وتعترب يف مجال 
التاريخ المحدد األساس يف تجديد وتطوير الكتابة التاريخية 

ة مع مستلزمات الواقع التارييخ للمجتمعات وجعلها منسجم
ومعربة عن هواجسها وتطلعاتها. وعىل الرغم من ذلك، فقد 
ظل االهتمام ابألبحاث المنهجية التاريخية يف العالم العريب 

ا، حيث بقي عدد المهتمني ا وابلمغرب خاصة محدودً عمومً 
 وغلب عىل مجموعة بدراسة المدارس التاريخية المعاصرة قليالً 

مهمة من هذه الدراسات الطابع النظري والفلسفي، بل حىت  
تعريب هذا الصنف من المؤلفات، وجعلها يف متناول الباحثني، 

  ا.ا واضحً يشهد فتورً 
يرتبط التجديد مبدئيا ابالنفتاح عىل المدارس التاريخية 
المعاصرة يف مناطق أخرى من العالم، بدل االنغالق عىل الذات. 

يف تجديد العديد من جوانب المجتمع المغريب  فإذا كانت الرغبة
خالل فرتة احلماية واضحة يف مجموعة من الكتاابت األدبية 
لتلك المرحلة، فإن الدعوة الصريحة لتجديد الكتابة التاريخية لم  

وكان  العرشين  تربز سوى خالل أواخر الستينيات من القرن 
ين ألفوا كتااب وراءها ثلة من المؤرخني الفرنسيني والمغاربة، الذ

. ففتحت ا تجديداًي ا نفًس حول تاريخ المغرب، بنظرة تحمل نسبيً 
الباب أمام مصراعيه للعديد من الباحثني منذ أواسط 

  .السبعينيات يف تبين مرشوع تحديث آليات الكتابة التاريخية
قاد هذا المرشوع العديد من المؤرخني المغاربة الذين تلقوا 

رنسية بمعية عدد من األساتذة دراستهم يف اجلامعات الف
المنفتحني عىل اإلنتاج التارييخ الفرنيس المرتكز عىل منهج 
احلوليات. وذلك يف وقت كانت فيه مدرسة احلوليات رائدة عىل 

ا تغذى منه البحث المستوى العالمي، حيث شكلت منبعً 
التارييخ يف سائر بقاع العالم سواء عىل مستوى الرؤية 

مستوى القضااي اإلشكالية الكربى: احلدث والمفاهيم أو عىل 
والوثيقة والتحقيب وماهية التاريخ. فكان ابلتايل تحديث كتابة 

ا بتبين آليات اشتغال رواد هذه المدرسة. التاريخ المغريب مرتبطً 
ولكن بمنطلقات ومشارب نظرية سواء كانت صريحة أو 

عي االتجاه االجتما-ضمنية متعددة، وابتجاهات بحثية متنوعة
ما أفرز تفسريات وتأويالت ذي  وهو-والثقايفواالقتصادي 

مرجعيات ماركسية أو تاريخانية أو وضعانية أو بنيوية. ويمس 
هذا الغىن حىت شكل الكتابة الذي يتفرع إىل أطروحات وبحوث 
ودراسات وغريها. ولذلك، فتحليل هذا اإلنتاج يفرض علينا نعته 

لكن هذا األمر ال ينفي كونها   ابلكتاابت التاريخية بصيغة اجلمع،
تلتقي يف تناولها لتاريخ المغرب من طرف أقالم مؤرخني مغاربة 
متخصصني يف مجال التاريخ، كمعرفة دقيقة لها قواعد ومنهج 
مضبوط، والذين ينتمون إىل ما يسمى عادة ابلتاريخ االحرتايف 
أو التاريخ اجلامعي، وليد تأسيس هذا التخصص يف جامعة 

  امس ابلرابط.محمد اخل
وإذا كانت مجموعة من الندوات والدراسات قد تتبعت 
مراحل تطور هذه الكتاابت ووقفت عند أهم اتجاهاته وأهم 

، فإن هذه المساهمة ال تستهدف  )١(القضااي اليت اهتمت بها
تقييما لمضمون ومنهج الكتاابت التاريخية المغربية المعاصرة، 

تفادتها من مدرسة وإنما تسعى لطرح تساؤل عن مدى اس
احلوليات بمختلف أجيالها. وذلك عرب التعرف عىل ظروف وسياق 
نشأتها وتحليل مدى تشبع المؤرخني المغاربة المعاصرين 
بمبادئها البحثية سواء عىل مستوى الرؤية والمنهج أو من حيث 
القضااي والتساؤالت المطروحة. وبعبارة أخرى: فهل اكتفى 

نساخ تجربة مدرسة احلوليات؟ وإن كان المؤرخون المغاربة ابست
  األمر كذلك فما مظاهره وما حدوده وعوائقه؟

اعتمدنا يف تحليل هذا الموضوع عىل منهج ينطلق من رصد 
الظروف العميقة لظهور مدرسة احلوليات، ثم إبراز أسسها 
النظرية والمفاهيمية، عالوة عىل تحليل اآلليات اليت استعملتها 

التقليدي المنغلق يف احلدث السيايس يف تفكيك التاريخ 
والعسكري وتمجيد الفرد، والتأسيس لكتابة تاريخية تتسم 
ابلتجديد المستمر. وتتبعنا بعد ذلك تطور اإلنتاج التارييخ 

  ١٩٧٦لنقف عند سنة  ١٩٥٦المغريب منذ االستقالل سنة 
كمنعطف حاسم يف تجديد الكتابة التاريخية المغربية، قبل 

ومنهج وإشكاليات بعض النماذج من األبحاث دراسة مضمون 
التاريخية المغربية المعاصرة، قصد الوقوف عند حدود التجديد 
الذي مس إشكالياتها ومواضيعها ومنظورها للحدث والتحقيب 

 والمصادر التاريخية.

  أصول وظروف نشأة مدرسة الحوليات :أوالً
  األصول العميقة -١/١

عن اإلرهاصات األوىل لنشأة  إذا بحثنا يف الثقافة الفرنسية
مدرسة احلوليات فسنجد أن مبادئها قد سبق أن نادى بها مفكرو 

دعا إىل تاريخ اقتصادي (Voltaire) عصر األنوار، "ففولتري" 
وتاريخ التقنيات والعادات (...) وإىل تاريخ البىن  وديموغرايف،

تاريخ حراك وليس تاريخ جمود، تاريخ   وليس تاريخ األحداث،
سريي وليس رسدا وصفيا دغمائيا، فكانت غايته كتابة تاريخ  تف

. ويربز ذلك يف كتابه حول لويس الرابع عرش حيث تخىل )٢(كيل
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ويقول  ا،ا وعمد إىل تنظيمها موضوعاتيً عن ترتيب األحداث زمنيً 
يف هذا الصدد: "إين أرغب يف أال أكتب تاريخ احلروب، بل تاريخ 

اس داخل محيط عائالتهم (...)، المجتمع، يك أؤكد كيف عاش الن
إن موضوعي هو تاريخ العقل البرشي وليس مجرد تفاصيل من 

. هكذا أنتج "فولتري" المحاولة المنهجية األوىل )٣(وقائع تافهة"
. )٤(القتفاء آثار التعليل الطبيعي يف تطور العقل البرشي األوريب

ولكن محاولته تمت وفق منظور طغى عليه اجلانب الفلسفي، 
بيد أنها فتحت المجال للتفكري يف توسيع آفاق البحث التارييخ 

 إىل مجاالت متعددة عوض االقتصار عىل أخبار المعارك.
وخالل الثلث األول من القرن التاسع عرش نادى 

يف مقدمة كتابه "دراسات    (Chateaubriand)،"شاتوبراين"
ت الراهنة تاريخية"، بكتابة التاريخ الراهن والُمعرب عن االهتماما

للمجتمع وضرورة اعتماد المقارنة بني  أنظمة مختلفة المبادئ 
مثل النظام القديم واجلديد الذي ولدته الثورة  ،واألسس

. ولهذا وجه انتقادات الذعة للمدرسة ١٧٨٩الفرنسية بعد سنة 
الوصفية واحلتمية اليت غلب عىل كتابتها المنظور الديين 

اريخ ولغة األديب، فدعا إىل والسيايس والنظرة اجلامدة للت
القطع مع منطلقاتها واالهتمام يف المقابل ابلتحوالت 

. لقد كان منظوره إىل )٥(التاريخية وابألحداث، بدل األشخاص
المصادر التاريخية يحمل نفحات تجديدية، إذ أكد عىل أهمية 
إعادة النظر يف احلوليات الالتينية واالستناد إىل األشعار 

عن اخلرائط وأسماء  لعادات والتقاليد، فضالً والقوانني وا
ويقول يف هذا الشأن: "إين أنصح المؤرخني  .)٦(األعالم واألماكن

اجلدد بقراءة دقيقة حلوليات مختلف المناطق وتقاليدها 
وعاداتها: فهناك يكمن التاريخ احلقيقي لفرنسا منذ نشأة 

  .)٧(الملكية بها قبل ثمانية قرون"
كل ما يمت بصلة بتاريخ فرنسا   (M.Guzot) وجمع "گزيو"

ا أن معتربً  الثامن عرش، إىل حدود القرن  اخلامس عرش  منذ القرن 
البالد ال تتوفر إال عىل تاريخ سيايس وديين وأديب، وينقصها 
التاريخ الشمويل الذي يربز احلضارة الفرنسية يف كليتها، 

ييخ ا لنتائج ومخلفات األحداث عرب مسار تار ابعتبارها تركيبً 
ولم تستهويه األحداث الفردية بقدر ما اتجه نحو محاولة  .طويل

البحث عن المرتكزات العميقة لتاريخ أوراب عامة وتاريخ فرنسا 
خاصة، حيث حاول البحث عن أسس ومبادئ تنظيمها 
االجتماعي، فاعتربها عصارة وتركيبا لتاريخ طويل، جمع بني آثار 

رومانية وللكنيسة التنظيم االجتماعي لإلمرباطورية ال
وهذا  .)٨(ولألورستقراطية الفيودالية وللمدن التجارية وغريها

العمق الزمين، أكده بجعل البنية البطيئة التطور تحتل مكانة 

ابرزة، فمزي بني األحداث المادية (احلروب والمعارك...) 
والالمادية والفردية والعامة. وكان اهتمامه منصبا ابألساس 

اليت اعتربها مركبة وخفية وتمتد عىل مدى  عىل هذه األخرية
  .)٩(زمين طويل، كما لها أهمية كربى يف توجيه التاريخ

) يف تصوره للتاريخ Michletويشاركه "ميشليه" (
وللحضارة األوربية، ويف رسم اخلطوط العريضة والمعالم 
الكربى لمدرسة احلوليات. انتقد الكتابة التاريخية حول فرنسا 

اقتصرت عىل البعد السيايس والفردي، ووضع يف ُمربزا أنها 
 المقابل نظرة شاملة للتاريخ بدمج المعطيات الطبيعية

واالقتصادية والفكرية. وعرب عن ذلك ابلقول: "لم يكن لفرنسا  
تاريخ، وإنما حوليات (...) وال أحد منهم اهتم بوحدة عناصرها 

. )١٠(ختلفة"الطبيعية وجغرافيتها احلية وال لدقائق تطوراتها الم
وعىل هذا المنوال، أزال احلجاب عن نظرة مغايرة للتاريخ 
موضوعا ومنهجا، ففتح مجاالت بحثية بقيت خارج الكتابة 
التاريخية. وهذا اإلحساس اجلامح بضرورة التغيري واإلرادة 
القوية يف تفكيك التاريخ الكالسييك نستشفه يف قوله: "إن 

نهجه: تاريخ قليل العناية التاريخ كما أراه، يظل ضعيفا يف م
ابجلوانب المادية، تاريخ أيخذ ابحلسبان األجناس وال أيخذ 

  .)١١(ابالعتبار األرض والمناخ والمواد الغذائية وغريها"
واحلاصل أن انتقادات هؤالء المؤرخني كانت تعرب عن احلاجة 

 التاسع عرش  إىل تجديد الكتابة التاريخية المنترشة خالل القرن 
ما أن توجهاتهم واقرتاحاتهم تسعى إىل تغيري آليات  بفرنسا. ك

تحليل التاريخ، غري أن تطبيق منطلقاتهم المنهجية والتوجيهية 
ظل محدودا. "فشاتوبراين" استمر يف تتبع احلياة الشخصية 
ألمراء فرنسا والتأريخ للملكية الفرنسية، وكان اهتمامه 

 سات تاريخية".ابلتاريخ الديين جد واضح ضمن ثنااي كتابه "درا
لهذا فعىل الرغم من إفصاح مؤريخ القرن الثامن عرش والنصف 
األول من القرن التاسع عرش عن أهمية التاريخ االجتماعي 
والثقايف وكتابة التاريخ الشمويل تحت ايفطة تاريخ احلضارة، 
فإن مناهج بحثهم تبدو محدودة عمليا، فقد استمر اهتمامهم 

ا ما كانوا يعكفون عن تحليلها، نادرً بجمع الوثائق واألدلة، و
وخلت مؤلفاتهم من اإلدراك واإلحساس بحقيقة التطور 
والتغري اإلنساين. لكن يبقى ذلك الواقع محكوما برشوط 
موضوعية لعل أبرزها أن التاريخ لم يكن مادة دراسية مستقلة 
تدرس بمعزل عن ابيق المواد األدبية سوى داخل قصور 

  .)١٢(األمراء
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   الظروف المؤثرة يف نشأة احلوليات-١/٢
تأثرت مدرسة احلوليات ابلمناخ الفكري السائد يف العالم 
 والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمطلع القرن 

. تشكلت األسس المنهجية من عصارة تفاعل مؤريخ العرشين
تلك الفرتة مع مختلف التطورات الفكرية، اليت عاشتها أوراب 

عن اندالع  تطور علم االجتماع وعلم النفس، فضالً   آنذاك، حيث
 ا فكراًي الثورة العلمية وظهور النظرية النسبية. خلق ذلك جوً 

اتسم بسيادة االحتماالت وبكون احلقيقة التاريخية نسبية، 
ووجودها خارج منطوق الوثيقة والواقعة اليت تحتضنها، بل يتم 

مل مع العلوم الوصول إليها عرب التفسري والتأويل والتكا
  .)١٣(األخرى

 إىل جانب ذلك، مارس العديد من رواد الكتابة التاريخية
ا بيّنا عىل مؤريخ مدرسة احلوليات، مثل الهولندي األوربية تأثريً 
) صاحب "خريف العصر Janneke Huizing"هويزنج" (

الوسيط"، الذي كان له تأثري قوي ومبارش عىل تصور "لوسيان 
) لمفهوم الذهنيات وطريقة كتابة  Lucien Febvre( فيرب"
. أما البلجييك "هرني برين" )١٤(العقائد واألفكار الدينية تاريخ

)Henri Pirenne الذي اهتم بدراسة أصول المدن األوربية (
خالل العصر الوسيط ابلرتكزي عىل أهمية البعد اجلغرايف 
واالقتصادي واالجتماعي، واعتمد يف ذلك عىل تحليل بعض 

، فنستشف أثر توجهاته )١٥(والقيام بعملية الرتكيبالنماذج 
  يف  (Fernand     Braudel) ابخلصوص عند "فرناند بروديل"

المتوسطي والصراع حوله بني الرشق  تحليله لتطورات العالم
كما يجب استحضار دور المادية التاريخية، خصوصا  .)١٦(والغرب

ع وطرق يف التجديد الذي حملته عىل مستوى المنهج والمواضي
فالبنية الزمنية عند "بروديل" تمتح أسسها من  التعليل.

الماركسية ابعتبار البنية الثابتة (اجلغرافيا واالقتصاد)، أي ما 
يطلق عليه "ماركس" البنية التحتية تؤثر عىل البنية الفوقية 

 Leroy Laduryونجد تأثر "إمانويل لوروا الديري" ( .(الذهنيات)
E. ًا يف دراسته حول مقاطعة "الالنگودوك" ) ابلماركسية واضح

)، عندما ربط التطورات ١٧٣٠- ١٤٥٠بجنوب فرنسا (ما بني 
  الذهنية والنفسية مبارشة بتطورات اإلنتاج.

كان لنشاط ولمجهود األمريكيني فيما يعرف ابلتاريخ 
االقتصادي انعكاسات عىل أساليب عمل رواد احلوليات، إذ بدأت  

، ومنها البحوث التاريخية يف أمريكا أوالً ثورة الكم أو الرقم يف 
انتقلت إىل انجلرتا ثم إىل فرنسا وإيطاليا، أي البلدان اليت  

ونضيف لذلك تقدم األركيولوجيا  .)١٧(تمتلك وثائق رقمية كثرية
، )١٨(احلديثة اليت وضعت التاريخ التقليدي يف قفص االتهام

وا ابكتشافها لوثائق جديدة لتنهار بذلك مقولة "النگل
) "ال تاريخ Ch. Seignobosو (  ).Langlois Chوسينوبوس"(

لم تكن والدة احلوليات يف منآى عن  بدون وثيقة" مكتوبة.
األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية للعالم خالل 
مطلع القرن العرشين. لقد أْرخت بظاللها عىل الفكر التارييخ، 

لعالمية األوىل اليت خصوصا التغريات المتصلة بصدمة احلرب ا
دفعت المؤرخني إىل التأكيد عىل إفالس التاريخ السيايس 
والعسكري الذي لم يستطع إبعاد أوراب عن مآيس احلروب. ففي 
فرنسا ظهر مؤرخون شباب رفضوا التاريخ السيايس. ويحمل 
ذلك يف ثناايه رفضا للعبة السياسية وكل ما يرتبط بها من 

فحاولوا اخلروج عن المعرفة  برلمانات وأحزاب وحكومات،
التاريخية السائدة آنذاك والتاريخ الرسمي الذي فرضته المدرسة 

  .)١٩(المنهجية يف اجلامعات والمدارس
تبعات سياسية   ١٩٢٩خلفت األزمة االقتصادية لسنة 

واجتماعية (ظهور حركات سياسية راديكالية، الثورات 
ىل المؤرخ توجيه والتنظيمات النقابية...)، فرضت ع االجتماعية

أبحاثه نحو االقتصاد الذي أضىح يحكم ويوجه المسار التارييخ 
لشعوب العالم. وإن كان صدور المجلة خالل يناير من تلك 
السنة، أي قبل اندالع األزمة االقتصادية يف أواخر شهر أكتوبر 
من نفس السنة، إال أن الظروف االقتصادية واالجتماعية 

نسا كانت جد فعالة يف إشعاع مدرسة لمطلع الثالثينيات بفر
فهم  Simiand)احلوليات. ففي هذه الفرتة حاول "سيميان" (

واستيعاب الواقع العالمي ببحثه يف التقلبات االقتصادية 
الطويلة المدى وعالقتها ابألزمة االقتصادية، وكذا دراسة 

وسلك "البروس"  األجرة وعالقتها ابلتطور االجتماعي والنقدي.
(Labrause)  نفس المسار، حيث حلل تطور حركة

ا ، مؤكدً الثامن عرش والمداخيل بفرنسا خالل القرن  األسعار
 بذلك أهمية دراسة التاريخ االقتصادي يف فهم المجتمع

من ناحية، واندالع  وميكانزيمات االقتصاد التقليدي الفرنيس
من ناحية أخرى. كما هيمنت عىل  ١٧٨٩الثورة الفرنسية سنة 

المجلة خالل الثالثينيات مواضيع تتعلق بتاريخ المذاهب أعداد 
االقتصادية وتطور آليات التبادل التجاري وخصائص النظام 
البنيك وتاريخ الهجرة والعبيد ونشأة التجمعات احلضرية، وغريها 

 لمواضيع االقتصادية واالجتماعية.من ا

ا: إرساء الحوليات ملرتكزات معرفية ثانيً 
  ومنهجية جديدة

ا كان المؤرخون األلمان قد وضعوا األسس العلمية إذ
 من خالل المدرسة الوضعية، التاسع عرش  للتاريخ خالل القرن 
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أمام ألمانيا،  ١٨٧٠فقد ظهر يف فرنسا بعد هزيمتها يف حرب 
جامعيون معجبون بتقنيات البحث التارييخ األلماين أسسوا 

كتاب "المجلة التاريخية"، وهو المجهود الذي جسده كذلك  
"النگلوا" و"سينبوس": "المدخل إىل الدراسات التاريخية" سنة 

أول كتاب توجيهي يف منهجية البحث  ّد عَ ، والذي يُ )٢٠(١٨٩٨
التارييخ، حيث يوضح المراحل واخلطوات المنهجية الصارمة 
لرتتيب وتصنيف الوثائق وتحقيقها ونقدها. وإن كانت لهذه 

فإنها جوبهت  بة التاريخية،التجربة فوائد علمية مهمة عىل الكتا
بهجوم رشس من طرف الباحثني الفرنسيني الملتفني حول 

 ،١٩٠٠) سنة Henri Beerمجلة الرتكيب اليت أنشأها "هرني بري" (
إذ اعتربوا أولئك الوضعانيني مجرد مهتمني ابلتاريخ احلديث 

لذلك سخروا من منهجيتهم  المعتمد عىل الوثائق المكتوبة،
ل إنهم كانوا سذجا ومجرد رواة حكاايت الصارمة ابلقو

  .)٢١(سطحية
ا من ذلك، قاد األستاذان "لوسيان فيفر" و"مارك انطالقً 

خالل الثلث األول من القرن العرشين،  )Marc Blochبلوخ" (
انطالقا من جامعة سرتاسبورغ، ثورة يف مجال الكتابة 
التاريخية. كانت غايتهما هي تجاوز التاريخ السيايس 

ومايس والعسكري واالهتمام بجميع أوجه احلياة والدبل
المجتمعية، وكذا نفخ روح قومية يف دراسة التاريخ بمحاولة 
االستقالل عن إمامة اجلرمان مع االعتماد عىل الرتاث الفكري 

. وهكذا تم  )٢٢(الفرنيس يف التأسيس لمنهجيتهما اجلديدة
 تأسيس مجلة حوليات التاريخ االقتصادي واالجتماعي سنة

) عىل هذا احلدث ابلقول: P.Chaunu. ويعلق "بيري شونو" (١٩٢٩
وبداية  ١٩٢٩"لنقر، بدون تردد: التاريخ علم اإلنسان ولد سنة 

. ويف عددها األول تم تحديد األهداف الواعدة لهذه )٢٣("١٩٣٠
المجلة يف توحيد العلوم اإلنسانية واالجتماعية واالنفتاح بني 

االنتقال من السجال النظري عن  مختلف التخصصات، فضالً 
، اليت خلخلت سري التاريخ التقليدي )٢٤(إىل اإلنجازات العملية
  وأسست للتاريخ اجلديد.

 محاولة تفكيك أسس التاريخ التقليدي-٢/١
استدعى وضع أسس جديدة للكتابة التاريخية، تفكيك 
المرتكزات التاريخية الكالسيكية. واجلدير ابإلشارة أن انتقاد 

الكالسييك لم ينطلق بمجرد تأسيس مجلة احلوليات، بل   التاريخ
كانت المعارك المنظمة ضد رواده قد برزت بشكل واضح منذ 

. ويكفي هنا التطرق إىل احلملة الرشسة العرشين مطلع القرن 
اليت قادها "سيميان" وغريه ضد المدرسة المنهجية وسط ثنااي 

ملتفون حول . وقاد ال١٩٠٣مجلة الرتكيب التارييخ منذ سنة 

مدرسة احلوليات بعد ذلك حراب ضروسا ضد أسس الكتابة 
التاريخية التقليدية، قصد تكسري بنياتها المفاهيمية 
والموضوعاتية وتبخيس أسس اشتغالها واحلط من قيمة 
الممتهنني لها. ويبدو أن تلك المعارك كانت يف الوقت نفسه 

طاب المجلة . فإذا كان أق)٢٥(علمية ومنهجية وسياسية وقومية
التاريخية قد دافعوا عن الوضعانية األلمانية وتشبعوا بمبادئها 
فكان لهم شأن عظيم وسط اجلامعات الفرنسية والمنتدايت 
الثقافية واإلعالمية، فإن رواد احلوليات كان دفاعهم قواي عن 
القومية الفرنسية، والذي له ارتباط بدون شك بكون 

لمدرسة، لم تستقل عن ألمانيا سرتاسبورغ، اليت انبعثت منها ا
بعد نهاية احلرب إال  ١٨٧١اليت كانت تحت نفوذها منذ سنة 

العالمية األوىل. ومن ثمة، فيبدو أن التخلص من السيطرة 
السياسية األلمانية كان مرادفا، لالستقالل العلمي والمنهيج، 
وذلك بمحاولة تأسيس توجه منهيج مخالف لأللمان. وما يزيك 

وضعية المواضيع البيوغرافية، حيث لم تعد ذلك تأزم 
من مجموع  %١٧األطروحات اليت تتناولها تمثل سوى 

  .)٢٦(األطروحات الفرنسية خالل فرتة ما بني احلربني
التاريخ السيايس أشد ما كان يكرهه  ومن ناحية أخرى، كان

"مارك بلوخ" و"لوسيان فيرب"، خاصة شكله الديبلومايس، فهو 
ها الدور احلقيقي للتاريخ الذي تدور أحداثه يف واجهة تخفي وراء

الكواليس، ويف البىن اخلفية اليت يتوجب الكشف عنها وتحليلها 
ووصال إىل القناعة أبن البحث التارييخ اجلدي ال يقوم  وتفسريها.

عىل مجرد دراسة األحداث يف زمن وقوعها وتتبع تعاقبها، بل 
للوضعية التاريخية عىل دراسة البنية االجتماعية والذهنية 

موضوع البحث، ابعتبار أن هذا البناء شبه ثابت ال يتغري بسهولة 
  .)٢٧(بفعل األحداث الفردية المتعاقبة

ومنه، فرفض التاريخ السطيح والتبسيطي، الذي يتوقف 
عند سطح األحداث والسبب المفرد، كان من بني أبرز 

 .J)اك لوگوف" االنتقادات الموجهة للتاريخ التقليدي. لذا نادى "ج
Le Goff)  بتحطيم هذا التاريخ الفقري والمتحنط، وهو تاريخ

. فالتاريخ السيايس ال )٢٨(مزيف متخف تحت قرشة مضللة
ا القتصاره عىل يستطيع سرب أغوار المجتمع واالقتصاد نظرً 

األرشيف الدبلومايس واحلريب، الذي ال يهتم إال ابلمعارك 
والقادة وابلمؤسسات  والمحاربني والمعاهدات والزعماء

وفعالية المجتمع  الرسمية، فتبقى بذلك حقيقة ووضعية
  مسترتة وراء األحداث السياسية والعسكرية.
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وتتمثل المعركة الكربى لدى رواد احلوليات يف نقد فكرة 
وسط المؤرخني  ا ومتداوالً احلدث التارييخ، كما كان معروفً 

مفهوم احلدث  التقليديني. فقد شكل استحضار الوقائع لبّ 
من أشكال السببية والذي يؤدي إىل  إما ابعتباره شكالً  لديهم،

نتيجة معينة أو واقعة فردية إيجابية أو سلبية، وتم استعماله  
. وقد ظل احلديث ابألساس عن األبعاد )٢٩(كذلك كقطيعة

المادية للوقائع. وعىل العكس، فاحلدث التارييخ لدى رواد 
ينكشف تلقائيا للمؤرخ، وليس  احلوليات، ليس معطى جاهزا

ا علميا للوثيقة بما مجرد جمع لوقائع متفرقة، بل يعين تركيبً 
 . وبصيغة أخرى، لم يعّد )٣٠(يسمح بإعادة رسم المايض وتفسريه

ا وإنما يتم بناؤه وتركيبه من طرف المؤرخ احلدث معطى جاهزً 
عن طريق تمحيص مجموعة من الشواهد أو اآلثار الناتجة عنه. 

ليس احلدث بحد ذاته، وإنما كيفية  يهم "لوسيان فيرب"، وما
 وقوعه أي ضرورة تحليل وتمحيص ودراسة البنية اليت تّولد عنها،

لهذا نجده يشبه  .)٣١(ووضعها ضمن البنيات المحيطة به
األحداث أبكوام من احلىص يف حقول التاريخ، مهيأة من طرف 

ن، ليأيت المؤرخ بنائني متطوعني، ثم تركت دون جدوى يف الميدا
  .)٣٢(فيستغلها يف بناء متني -الذي شبهه ابلمهندس-

توجهت سهام النقد كذلك إىل الوثيقة المكتوبة، فلم يعد  
تقديسها أو االعتماد عليها وحدها ألن التاريخ أصبح حسب 

، أي أن كل اآلثار سواء  )٣٣("فرناند بروديل" هو "اإلنسان والبايق"
 - األنهار -ا (بقااي األشجار والنباتات أو طبيعيكانت نتاجا برشاًي 

البحريات...) آليات للكشف عن الواقع التارييخ وتحليله. 
ويفرتض هذا األمر، اختالف وتنوع الوثائق ابختالف األزمنة 

ا واألمكنة المدروسة، فوثائق مؤرخ ما قبل التاريخ مختلفة كليً 
ت أو الزمن الراهن، فربز التاسع عرش  عن شواهد مؤرخ القرن 

ابلتايل دعوة صريحة للبحث عن مصادر جديدة، مثل المقابر 
. )٣٤(األثرية والصور والرسوم والتماثيل والمصطلحات وغريها

واجلدير ابلذكر أن هذا التصور الواعد، لم يكن يعرب عن مواقف 
  فردية مجردة دون أساس نظري متكامل األركان.

 المرتكزات النظرية للحوليات-٢/٢
تلف األبحاث الصادرة من طرف رواد إذا تمعنا يف مخ

مدرسة احلوليات، فإننا نقف عند كونها تتأسس عىل مجموعة 
من األسس والمرتكزات لعل أبرزها: المرتكز الزمكاين والذي 

)، Vidal de la Blacheوضعه اجلغرايف "فيدال دو البالش" (
ويقوم عىل الربط بني الزمان والمجال، وكذا دراسة التجمعات 

. فدعا )٣٥( بدراسة المجال الطبيعية يف ارتباطها عضواًي البرشي
إىل االستفادة من منهج المؤرخني يف البحوث اجلغرافية. لذا نجد 

ا عند اجلغرافيني اهتماما ابلتاريخ، وعند المؤرخني اهتماما دائمً 
، بشكل يقوم عىل التفاعل المتبادل بني اإلنسان )٣٦(ابجلغرافيا

احلتمية الطبيعية. وقد كانت أوىل   والمجال الطبيعي وينأى عن 
ثمرات هذا التقليد يف كتاب "لوسيان فيرب": "األرض وتطور 

، وتلته الكثري من األعمال الرائدة ١٩٢٢اإلنسانية" الصادر سنة 
  السائرة يف االتجاه نفسه.

ويقوم المرتكز الفلسفي عىل بناء نظرية شاملة عن تطور 
سوف الفرنيس "هرني بري" اإلنسان يف التاريخ، وقد لعب الفيل

)Henri Beer ًا يف رسم معالم هذا المرتكز من ا حاسمً ) دور
"إن هذا  . وقال عنه "بروديل":)٣٧(خالل مجلته الشهرية "الرتكيب"

، وربما ١٩٠٠الرجل هو إىل حد ما احلوليات قبل نشوئها، منذ سنة 
، إذ احتضنت مجلته مشارب علمية )٣٨("١٨٩٠قبل ذلك، منذ 

 - منها ذوي التوجهات االجتماعية مثل (دوركاييم مختلفة، 
سيميان..)، كما يقوم مرشوعه عىل  ضرورة التناهج والتعاون 
العضوي بني مختلف التخصصات، وعىل أساس أن التاريخ "علم 
العلوم"، بفعل كونه حصيلة كل التجارب اإلنسانية. وتغذى هذا 

كس المرتكز كذلك من المنطلقات النظرية لأللماين "ما 
، الذي دمج بني القانون واالقتصاد والدين  (Max Weber)فيرب"

وعلم االجتماع سواء يف كتابه حول االقتصاد والمجتمع أو 
األخالق الربوتيستانية والروح الرأسمالية، فاستطاع بذلك خلق 
منهج تكاميل لفهم وإدراك الظواهر االقتصادية واالجتماعية 

 Paul) ذهب "بول فاين"والسياسية والدينية الكربى، بل 
Veyne) إىل حد اعتبار "ماكس فيرب" رائد التاريخ الشمويل ،
  .)٣٩(والمقارن

ويرتبط بهذا األساس يف خطوطه العريضة، المرتكز 
السوسيولويج الدوركايمي القائم عىل توحيد العلوم ضمن  
تشكيل بناء موحد، تكون فيه كل العلوم االجتماعية يف دائرة 

، حيث تم تحديد مجال تدخل التاريخ يف جمع )٤٠(السوسيولوجيا
المعطيات التاريخية من مختلف المصادر، مع تخصص علم 
االجتماع يف تحليل الظواهر االجتماعية والسياسية. ويربز هنا 
سعي السوسيولوجيا، كعلم حديث، للهيمنة عىل دراسة 
المجتمعات وزعامة العلوم االجتماعية. ويعد يف هذا اإلطار، 

ن" من الرواد الذين دافعوا عن هذه الرؤية والداعني إىل "سيميا
ضرورة إدماج جميع العلوم االجتماعية ضمن علم االجتماع. 
وانتقد ما أسماه ب "أوثان قبيلة المؤرخني" وهي تقديس الفرد 
والسياسة والكرونولوجيا، لهذا نادى بضرورة تحويل التاريخ من 

والوقائع الفريدة إىل   الرتكزي عىل الفرد واألبطال والعظماء
تاريخ وضعاين يهتم بدراسة األحداث االجتماعية المنتظمة 
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زمنيا. وقد أنجز يف هذا الشأن دراسة موسومة ابألجرة: التطور 
النقود، عىل الرغم من طابعها  االجتماعي والنقد، حيث اعترب 

واقعة اجتماعية ألن العناصر األساسية االقتصادي البّني، 
. كما اعتمد )٤١(ريها ذات طابع اجتماعي ابألساسلبلورتها وتفس

عىل تقنيات إحصائية متنوعة وعىل معلومات تاريخية قام 
ابستخراجها من سجالت تاريخية فرنسية، ثم حولها إىل 
معدالت ومؤرشات رقمية، فاستنتج منها حقائق تاريخية 

  .)٤٢(واقتصادية مهمة
حلوليات، أثار المرشوع الدوركايمي انتقادات وسط مؤريخ ا

إال أنهم أخذوا منه عنصرين أساسيني: تمثل األول يف التحليل 
العميق والتفكيك الدقيق لمختلف القضااي، بدل االقتصار عىل  
تتبعها كرونولوجيا. ويعرب "مارك بلوخ" عن ذلك ابلقول: " لقد 
علمنا دوركايم أن نحلل بشكل أكرث عمقا، وأن نعصر مختلف 

لعنصر اآلخر فتمثل يف فكرة وحدة العلوم . أما ا)٤٣(القضااي جيدا"
االجتماعية، إذ عمل رواد احلوليات عىل تكسري احلدود اجلامدة 
بينها، فطور "بروديل" المرشوع الدوركايمي ابقرتاح خلق "سوق 

، من أجل تبادل التجارب )٤٤(العلوم االجتماعية المشرتكة"
صلية واألفكار والمقارابت (...). ولهذا ظلت المنطلقات األ

للحوليات قائمة عىل الدعوة إىل تكسري عقلية اجلمود والتخصص 
الضيق، والتأسيس لمرشوع يعتمد مبدأ التقارب بني مختلف 
العلوم االجتماعية واإلنسانية، وذلك بإرشاك متخصصني من 
مشارب علمية مختلفة، مع اعتماد التجدد المستمر، وهذا ما 

  ستمرار.يعرب عنه تغري عنوان مجلة احلوليات اب
  المقاربة الربوديلية للتاريخ-٢/٣

تحولت مجلة احلوليات إىل منرب تحلَقت حوله أقالم من 
حقول معرفية مختلفة أعطت االنطالقة لمنهج تارييخ جديد، ال 
يتسع مجال هذه المساهمة لالستفاضة يف تتبع كل أجيالها 
بقدر ما سرنكز عىل "فرناند بروديل" مع إشارات مقتضبة إىل 

  ض العناصر المحسوبة عىل اجليل الثالث.بع
نتمي "فرناند بروديل" إىل اجليل الثاين لمدرسة احلوليات، نال 

. كان ١٩٢٣شهادة الدراسات العليا والتربيز يف التاريخ سنة 
والذي  مع مؤسيس احلوليات "لوسيان فيرب، ١٩٢٠لقاؤه سنة 

سيصبح أستاذه والمرشف عىل أطروحته، و"فيدال 
 ما بني ساهمت ممارسته للتدريس ابجلزائر .)٤٥(دوالبالش"

إىل  ١٩٣٥وذهابه يف مهمة علمية للربازيل ما بني  ،١٩٣٩-١٩٢٤
، يف اكتشافه لعوالم جديدة، بثقافتها وحضارتها المختلفة ١٩٣٧

 سنة، كما ٢٠ويف اإلطالع عىل أرشيفات كثرية ابلمتوسط طيلة 
  .١٩٨٥- ١٩٤٦توىل اإلرشاف عىل مجلة احلوليات ما بني 

ترك "بروديل" إنتاجا تاريخيا متنوعا وشكلت أطروحته حول 
البحر المتوسط توجها جديدا يف التاريخ، واعتربت التأسيس 

وقد رشع يف إنجازها  النظري والمنهيج لمقاربته التاريخية.
، حيث كان موضوعها سياسة ملك إسبانيا ١٩٢٣ابتداًء من سنة 

، السادس عرش القرن فيليب الثاين يف النصف الثاين من 
 وبتوجيه من أستاذه "لوسيان فيرب" غّري موضوع األطروحة،

لتصبح البحر المتوسط والعالم المتوسطي يف عهد فيليب 
. وهو تغيري مّس المنهج والمضمون )٤٦(الثاين ملك إسبانيا

والتصور، إذ تحولت األطروحة من الرتكزي عىل البعد السيايس 
لمتوسطي يف شموليته. وترمي إىل والفردي إىل تناول المجال ا

 اكتشاف ما آل إليه المتوسط بعد تراجع مكانته خالل القرن 
  ، بسبب التجارة األطلنتية.السادس عرش

يتطرق القسم األول إىل البناء شبه الثابت للعالم 
المتوسطي، الذي ساهمت يف تكوينه عوامل متداخلة جغرافية 

قف عند خصوصية واقتصادية عرب مسرية زمنية طويلة. وتو
المجال المدروس، وأبرز العالقة الوطيدة ما بني البحر واليابس، 

يتناول القسم الثاين  المهم لإلنسان وأنشطته. واحلضور
اقتصادات البحر المتوسط محلال العمالت والمواصالت يف 

، كما السادس عرش عالقتها مع األوضاع السياسية خالل القرن 
وتأثريها االقتصادي واحلضاري.  وقف عند إشعاع بعض الموائن 

وقارن بني المجاالت المتوسطية من حيث كثافة سكانها. 
وتعرض للمسألة المالية المرتبطة برتاجع تجارة الذهب من 

-١٥٣٠(السودان، والكيفية اليت ساهم بها ارتفاع األسعار ما بني 
يف أوراب، وانعكاساته المتفاوتة عىل الطبقات ) ١٦٢٠

  .)٤٧(االجتماعية
وعاجل يف القسم الثالث األحداث بوصفها حلظات كامنة 
منغمسة يف قلب البىن العميقة والصامتة والشبه الثابتة 
(القسم األول) واليت ال يمكن فهمها بمفردها ألنها ليست 
مجرد دبدابت رسيعة ومنفردة، وإنما هي نتاج تراكمات ألزمنة 

توى يعرب بطيئة ومتوسطة الرسعة. وبعبارة أخرى، فهذا المس
عن تاريخ تقليدي ال يقوم عىل أساس مستوى اإلنسان بل عىل 
مستوى الفرد. وتوقف هذا القسم كذلك عند القوى السياسية 
المتصارعة يف المتوسط، وذلك بتوضيح مختلف مؤسساتها 

  السياسية والعسكرية. 
عىل هذا المنوال بلور "بروديل" تصوره للتاريخ، حيث جعل 

. وجاءت )٤٨(مندمجة يف المجال الذي احتضنهااألحداث والوقائع 
بنية األطروحة متوافقة مع مفاهيم الزمن والتاريخ والشمولية 
اليت نادي بها. فإذا كان الزمن يف الكتابة التاريخية التقليدية 
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خطيا وأفقيا فإن أطروحته تقوم عىل تعدد األزمنة التاريخية، 
عتبار الزمن وعىل تصور يعتمد مقاربة عمودية قائمة عىل ا

طبقات مرتاكمة ومرتسبة بعضها فوق بعض كالطبقات 
فالزمن الطويل (األمد الطويل)، تم تشييده عرب  اجليولوجية.

مسار تارييخ طويل جدا، مما جعله شبه ثابت ويحوي أنماطا 
اجتماعية وثقافية وذهنية تضرب جذورها داخل المجتمعات 

ومحيطه ويعد  ويمتد فْعلها لقرون عديدة. ويشمل اإلنسان 
بمثابة سجن يتجمع يف داخله أفراد مزنوعي احلرية الكاملة يف 

. وبصيغة أخرى، فهذا الزمن يعد يف الوقت )٤٩(الفعل والقول
نفسه عائقا يصعب تجاوزه وفاعال يف قيادة المجتمعات 
وتغيريها بشكل بطيء بناء عىل قدرات التكيف والتغيري. أما 

سط، فيمتد من عرش إىل خمسني الزمن الثاين ذات األمد المتو
سنة ويشمل االقتصاد والمجتمع، بينما يعترب األمد الثالث زمنا 
آنيا حلظيا، فيصف فيه المؤرخ أحداثا سياسية وعسكرية يحتل 

 اإلسباين - العثماينفيها الفرد مركز الصدارة، فتناول فيه الصراع 
حول البحر األبيض المتوسط، ومختلف المعارك المنضوية  

. وقد اعترب هذا الزمن تاريخا سطحيا وشبهه إىل حد كبري تحته
ابلكتابة الصحفية، ألنه ال يتعمق يف األبعاد الشاملة واألصيلة 

  .)٥٠(والمتجذرة يف الزمن، وال يلعب أي دور يف البناء الكيل
إن تفتيت الزمن التارييخ إىل أزمنة متفاوتة يف رسعتها، 

ع البرشي، دون أن غايته الكشف عن صورة متنوعة لالجتما
يعين ذلك إحداث قطيعة بني األزمنة الثالث، إذ يعيد بعد ذلك 
المؤرخ لألزمنة وحدتها حيث تتفاعل وتتكامل الوحدات الزمنية 

وينسجم التقسيم الزمين  الثالث لتحدد حركة التاريخ.
والموضوعايت ألطروحة "بروديل" مع مفهومه للتاريخ، فالتاريخ 

 اخلفية اليت يتوجب الكشف عنها وتحليلها تدور أحداثه يف البىن 
وتفسريها. وقد عرفه بكونه كل يشء "األرض والمناخ واحلركات 
اجليولوجية، التاريخ علم اإلنسان، رشيطة أن تكون كل علوم 

  .)٥١(اإلنسان بجواره، والتاريخ أداة لمعرفة اإلنسان"
ويوضح تصوره لعالقة التاريخ ببايق العلوم ابلقول: "كان 

اد "لوسيان فيرب" أن نصنع التاريخ يف ورشات ُصحبة رجال مر 
واجلغرافيني، وقد كنت إىل حد ما  اقتصاد والسوسيولوجيني

الرجل العلمي، ومحقق هذا المرشوع. لقد مثل ذلك إمكانية  
تفتح مأوى للعلوم اإلنسانية، اليت لم تكن تجد مكانا أيويها 

لعكس من "فيرب" . وعىل ا)٥٢(ضمن المعمار اجلامعي التقليدي"
الذي يستعمل التاريخ اإلجمايل، يوظف "بروديل" مفهوم 

، بهدف تجاوز )٥٣(الشمولية، وينادي بسوق مشرتكة للعلوم

األبحاث الوصفية والرسدية، وضرورة "تكامل التخصصات وتآزر 
  .)٥٤(المباحث لدراسة موضوع من شىت جوانبه"

، تغييب إن القول ابلتاريخ الشامل ال يعين حسب "بروديل"
اخلصوصيات المحلية، حيث قام بدراسة العناصر والممزيات 
والسريورات اخلاصة بكل المجتمعات واحلضارات المتوسطية، 
مستلهما مناهج البحث يف ميدان األنرثوبولوجيا. كما اهتم 
بدراسة البناء يف كليته اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية 

المؤرخ يف تحديد العالقات  والثقافية المرتاكمة. وتتمثل مهمة
والمتفاوتة يف العمق والتشابك،  الرابطة بني البىن المختلفة

فهو الواصل/ الموصل بني اخلرباء والمتخصصني، وهو المنظم 
. أي أن مهمة )٥٥(والمنسق والمؤلف بني إنجازات هؤالء جميعا

المؤرخ تتحدد يف الرتكيب بني نتائج مختلف التخصصات، بشكل 
أبعاد ومظاهر األنشطة اإلنسانية. وقد جسد هذا يعاجل كل 

المنهج يف كتابه: احلضارة المادية: االقتصاد والرأسمالية منذ 
، فشكل القرن الثامن عرش الميالدي حىت  اخلامس عرش  القرن 

ذلك قطيعة مع ما دأب عليه المؤرخون من رسد ووصف 
  .)٥٦(وتدقيق كرونولويج

 لبييئوا ثقايف -السوسيوبناء التاريخ -٢/٤
عمل رواد احلوليات من اجليل الثالث ابتداء من أواخر 

 جورج -وفڴجاك لو -الستينيات (إمانويل لوروا الديري
...) عىل تنويع مقارابتهم M.Furot مارك فريو - G.Dubyدييب

المنهجية، مستفيدين من الرتاكم المعريف والمنهيج الذي حققه 
 االنفتاح عىل علوم البحث التارييخ. واستدعى ذلك االستمرار يف 

متعددة، بشكل بعيد جدا عن النظرة االنفصالية للعلوم كما 
  وضعها ووظفها المؤرخون الوضعانيون. 

ويف هذا السياق، برز اهتمام مزتايد ابلمواضيع البيئية 
كتابه:   ١٩٦٧، حيث نرش الدوري سنة )(المناخ والغطاء النبايت...

تبع فيه التغريات المناخية "تاريخ المناخ منذ سنة ألف"، والذي ت
وعالقتها بتطور اإلنتاج الفاليح وتفاعالتها الغذائية والصحية، 

"التاريخ البرشي ـ معتمدا ابخلصوص عىل علم المناخ. وأعقبه ب
، والذي يكفي تصفحه للتأكد من ٢٠٠٤والمقارن للمناخ"، سنة 

أهمية منهج المقارنة بني أوراب وابيق مناطق العالم من جهة، 
يف التأكيد عىل الدور البارز للمناخ يف رسم التطورات و

االقتصادية واالجتماعية، وعىل احلضور القوي لإلحصاء واألرقام 
يف الكتابة التاريخية وأهميتها يف فهم المسار التارييخ 

  للمجتمعات من جهة أخرى. 
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لقد اكتست المعلوميات أهمية ابرزة يف معاجلة الكم 
فحسب هذا المؤلف، فللمؤرخ  .لبياناتالهائل من األرقام وا

. ويحمل )٥٧(خيارين: إما أن يتمكن من المعلوميات أو ينقرض
هذا األمر داللة كون حدود التاريخ ال نهائية وحيويته الكبرية يف  

فبعد الهيمنة الواضحة للجغرافيا  ،تتبع التطورات المجتمعية
القوي ا حىت أواخر السبعينيات الوقع زمن التأسيس بدا واضحً 

للرقم واإلحصائيات عىل الكتابة التاريخية. هذا فضال عن 
ا يف التعامل مع مفاهيم العلوم االجتماعية األخرى انطالقً 

. وتمثل أهم تجديد )٥٨(حدود وظائفها اإلجرائية يف حقل التاريخ
يف هذا اجلانب يف االنتقال من دراسة البناءات والطبقات 

طقوس واخلطاب والممارسات االجتماعية إىل دراسة الرموز وال
. وهكذا يف ظرف أقل من نصف قرن، أي ما بني )٥٩(الثقافية

توسعت إمرباطورية التاريخ، الذي عرف ثورة   )١٩٧٩- ١٩٢٩(
  .)٦٠(حقيقية مست طريقة التفكري والمعرفة والمنهج

ا عىل نفس المسار التجديدي واحليوي، تم ربط تجديد وسريً 
ينيات بضرورة تجاوز الزمن اجلامد، الكتابة التاريخية خالل الثمان

وإعادة االعتبار للحدث ابعتباره إحدى خصوصيات التاريخ وأهم 
"عودة  (P.Nora)، وهو ما سماه "بيري نورا" )٦١(لبناته ووظائفه

احلدث". ويف ارتباط مع ذلك، دافع العديد من المؤرخني، سواء 
 يف فرنسا أو غريها من الدول األوربية، عن أهمية الفرد 
والمهمشني (المجانني واألطفال والعبيد...) واألفراد العاديني 

ضرورة تجاوز المنطلقات البنيوية.   يف سرب أغوار التاريخ، وعن
وبدأت بعض الكتاابت التاريخية يف تناول األحاسيس، فشكلت 

آلية أساسية لدراستها، وتمزي يف هذا  بعض األدوات البسيطة
يف دراسته حول األجراس (A.Corbin) المجال "أالن كورابن" 

، فتوصل إىل كون التاسع عرش ابلقرى الفرنسية خالل القرن 
هذه األداة البسيطة تحتل مركز التنظيم المجايل القروي 
والعالئقي والرمزي، ومحط السعادة واخلوف وغريها من 

عن احتضانها لدالالت قوية  األحاسيس اإلنسانية، فضالً 
. وظهرت يف )٦٢(دينية والمدنيةبخصوص الصراع بني السلطة ال

- احلب  - الوقت نفسه، مواضيع تتعلق ابلذهنية اجلماعية (الموت
  ات معربة عن عمق احلياة البرشية.األحالم...) كتيم

ومن ناحية أخرى، تجددت النظرة إىل المواضيع ذات 
الطبيعة السياسية سواء يف المنهج أو مستوايت النظر، حيث 

ابلسياسة نفسها مجددا عىل  فرضت اإلشكاالت المرتبطة
التاريخ، فربزت العودة إىل احلدث السيايس ابعتبار السلوك 

  .)٦٣(السيايس للجماعات واألفراد من مقومات الذهنية اجلماعية

واحلاصل أن حيوية التطورات والمراجعات يف المنطلقات 
والتوجهات المنهجية والمواضيع أفرزت تفكك التاريخ إىل فروع 

اريخ االقتصادي والتاريخ االجتماعي والتاريخ متعددة: الت
والتاريخ الديموغرايف والبييئ وغريها من  األنرثوبولويج 

التخصصات المتعددة اليت تربز مدى التداخل القوي بني العلوم 
االجتماعية المتعددة وصعوبة تجزيء الفعل المجتمعي لكون 

ميكرو  عن ازدهار "ال الزمن ظاهرة اجتماعية كلية. هذا فضالً 
تاريخ"، أو التاريخ المجهري المرتكز عىل الفرد والمجموعات 
الصغرى، وذلك إلعادة االعتبار للعناصر اجلزئية واألماكن 

، ومسائل دقيقة ومحدودة زمنيا ومكانيا وفق )٦٤(المهمشة
مقياس ينطلق من اجلزء بدل التاريخ الشمويل المتبين للمقاربة 

المجال مع العديد من البنيوية والوظيفية. وازدهر هذا 
   (E.Grandi)"رنديڴالمؤرخني اإليطاليني مثل "إدواردو 

  (C.Ginzburg)و"كارلو جيزنبرغ" (G. Levi) و"جيوفاين ليفي"
يف كتابه الدود واجلنب، مسار حياة الطحان  الذي تناول

، كمنطلق للتعرف السادس عرش "منوشيو"، خالل أواخر القرن 
عىل  لثقافية والدينية بإيطاليا بناءً عىل احلياة االجتماعية وا

سجالت وتقارير محاكم التفتيش. أما يف يف فرنسا فربز يف هذا 
 .B) المبحث عىل وجه خاص كل من "برنارد لوبويت" 

Lepetit)"و"جاك روفيل( J.Revel) .   
وقد اعترب البعض هذا االتجاه كطريقة للتحليل العام، وله 

وذلك يف الوقت الذي يراه روابط قوية ابلتاريخ الشمويل، 
أخرون كمبدأ يف الرسد البيوغرايف أو المونوغرايف. لكن المؤكد 
أن العديد من األبحاث عملت بطريقة ضمنية عىل التقريب بني 

يف إطار التاريخ  ،طرق التاريخ المجهري والتاريخ الشمويل
المجهري الشمويل الذي يتتبع األفراد واألشياء واألدوات 

. )٦٥(بل حىت األحاسيس يف بعدها المحيل والعالميوالزناعات، 
  Histoire connectée).وفق مقاربة التاريخ المتصل (  وذلك

هكذا يظهر أن احلوليات اتسمت طوال مسارها ابلتجديد 
والمجتمعية المستجدة.  المستمر والتفاعل مع القضااي الفكرية

وتمزيت كذلك ابنفتاحها عىل عدد من المجاالت اجلغرافية 
األخرى وتبين مقارابتها من طرف مؤرخني خارج فرنسا، إذ نجد 

والربازيل والسنغال وتركيا، مرورا   ممثلني عنها يف الهند
. ويف هذا الصدد، برز مؤرخون مجددون يف )٦٦(ابليونان وتونس

شمال أفريقيا منذ أواسط السبعينيات حاولوا تبين مقاربتها، 
اريخية المغربية، قصد ولتوضيح ذلك سنحلل بعض اإلنتاجات الت

 .الكشف عن مدى تفاعل أصحابها مع مدرسة احلوليات
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ا: حدود تأث الحوليات عىل الكتابات ثالثً 
        التاريخية املغربية 

تجدر اإلشارة إىل أن التساؤل عن حدود تأثري مدرسة 
احلوليات عىل المؤرخني المغاربة المعاصرين، يستمد مرشوعيته 

-١٩١٢ن تحت نظام احلماية الفرنسية (من كون المغرب قد كا
) عندما تم تأسيس مجلة احلوليات من جهة، واالنفتاح ١٩٥٦

المبكر لعدد من المؤرخني المغاربة واجلامعات المغربية عىل 
  الدراسات المنهجية التاريخية يف فرنسا من جهة أخرى.

وإذا حاولنا تجاوز أسباب عدم تأثر الكتاابت التاريخية 
حلوليات خالل فرتة احلماية، فنظرنا إىل اإلنتاج المغربية اب

التارييخ المغريب بُعيد االستقالل، فستبدو لنا غلبة الكتابة 
ا للتاريخ المغريب التقليدي اإلخبارية التقليدية اليت تعد امتدادً 

القائم عىل جمع األخبار وربطها يف تسلسل كرونولويج، مع 
يخ لألرس العلمية االهتمام القوي ابحلدث السيايس والتأر 

والرشفاء والشخصيات السياسية. وهو تاريخ تقلده أساسا 
الفقهاء والمتصوفة، فرفعوا من قيمة الرواية عىل حساب 
التحليل، ومن مكانة الزعامات الدينية والسياسية عىل حساب 
ابيق مكونات المجتمع، يف قالب أسلويب وأديب محض. ويبدو 

النفتاح النسيب لبعض رواد هذا من إنتاجات هؤالء اإلخباريني ا
التيار عىل البادية المغربية، مع نفي للوثيقة االستعمارية. ولعل 
المثال البارز يف هذا الصدد هو محمد المختار السويس ومحمد 

  اللذان خصص كتاابتهما لتاريخ منطقة سوس. راري ڴاإل
بجانب هؤالء اإلخباريني برز عدد من المجددين الراغبني يف 

تاريخ تركييب للبالد خالل اخلمسينيات. وجاء ذلك يف سياق كتابة  
احلاجة الملحة للمؤلفات المدرسية قصد بناء الدولة الوطنية 
الموحدة اليت قسمها المستعمرون إىل ثالث مناطق نفوذ. 
فكانت اجلهود منصبة عىل تنقيح تاريخ البالد من الشوائب 

ية، ومحاولة  اإليديولوجية والتفسريات االستعمارية من ناح
كتابة تاريخ وطين تركييب متشبعني آبليات البحث التارييخ 
اجلديدة، كما تم وضع أسسها يف أوراب من ناحية أخرى. وقد 

ا استمر هذا االتجاه الوطين حىت منتصف السبعينيات، معتمدً 
عىل الوثائق المخزنية، يف مقاربة الوظائف اليت قام بها المخزن 

عند الوحدة اليت مزيت مجاله أو التأكيد  وفيف تاريخ البالد والوق
وإبراز أهمية  التاسع عرش  عىل مظاهر يقظته خالل القرن 

الظروف الداخلية من حيث هيمنة الطابع المحافظ عىل النخبة 
المخزنية والمجتمع يف محدودية نتائج اإلصالحات واخلضوع 

ن ، أو بفعل قوة الضغوط االستعمارية وتباي )٦٧(ابلتايل للحماية
  مزيان القوى بني المغرب وأوراب.

إبراهيم  ١٩٦٧ويمكن اعتبار المحاولة اليت كان وراءها سنة 
بوطالب وعبد العزيز أمني وبعض المؤرخني الفرنسيني، نموذجا 
للدراسات التاريخية المندرجة ضمن هذا االتجاه، حيث قاموا 
بتأليف كتاب مدريس شامل يغطي مختلف حقب التاريخ 

وأكدوا عىل أن هدفهم هو محاولة كتابة تاريخ  .)٦٨(المغريب
بنيوي يركز عىل دراسة البنيات عىل حساب الكرونولوجية 
البسيطة. كما اعتمدوا مقاربة تركز عىل التطورات البطيئة 
للحضارات والتجاه االقتصاد وميادين التبادل الفكري عىل 

. وقد أعطى الكتاب )٦٩(حساب التاريخ السيايس أو السلطاين
همية للتاريخ االقتصادي للمغرب وحاول إبراز دوره يف التاريخ األ

ا يف هذه المحاولة، العالمي. ويبدو تأثري مدرسة احلوليات واضحً 
غري أن محدودية توظيف المادة المصدرية المتعلقة ابلتاريخ 
االقتصادي واالجتماعي للمغرب صبغت الكتاب بطابع 

  .)٧٠(التعميم
ا قاربة تجديدية أكرث وضوحً ا عىل نفس النهج وبموسريً 

وابنفتاح واسع عىل أساليب كتابة احلوليات، ساهم ثلة من 
أساتذة التاريخ يف كلية اآلداب ابلرابط يف وضع أسس تجديدية 
للكتابة التاريخية المغربية. وأجمع الباحثون عىل كون مناقشة 

ألطروحته انعطافة حاسمة يف  ١٩٧٦أحمد التوفيق سنة 
يخ. لقد اهتم ابلتاريخ االجتماعي لمنطقة جبلية التأليف التاري

ا عىل وثائق فريدة ومتنوعة ومنهج جديد ورؤية ُمجددة مستندً 
 "المجتمع المغريب يف القرن  :ـلصياغة أطروحته المعنونة ب

. ولعل االنغماس يف )٧١("١٩١٢-١٨٥٠: إينولتان التاسع عرش 
له المجتمع المحيل المدروس واستيعاب ميكانزيمات اشتغا

وتمكنه من مختلف األشكال األدبية الرتاثية واالطالع عىل  
كتاابت رواد مدرسة احلوليات وأبحاث "روبري مونطاين" 

(R.Montagne) "و"جاك بريك (J.Berque) 
، كلها عوامل ساهمت (E.Michaux-Bellaire)و"ميشوبيلري"

وتطرح هذه األطروحة وابيق  يف صياغة هذه التجربة الغنية.
ت والدراسات اليت أعقبتها أسئلة عديدة بخصوص األطروحا

مدى التجديد الذي مّس المصادر والمواضيع والمقاربة والتناهج 
لتاريخية المغربية والتحقيب. فما تجليات وحدود تجدد الكتاابت ا

  ؟١٩٧٦بعد سنة 
 والمواضيع  المصادر-٣/١

قام جل مؤريخ المغرب بتوسيع مجال الوثيقة التاريخية 
إلضافة اىل أرشيف اإلدارة المخزنية ابيق وثائق ليشمل اب

مكونات المجتمع. فأصبح المصدر التارييخ يشمل ابإلضافة اىل 
مصادر الهيستوغرافيا الكالسيكية مصادر أخرى لم يكن 
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بميادين معرفية أخرى  الرتباطها المؤرخون يعريونها أي اهتمام
غريها. ويف كأدب النوازل واحلسبة والمناقب والعقود العدلية، و

هذا اإلطار، أصبحت الوثيقة كل ما يدل عىل المايض سواء كان 
لغرض التأريخ أو ألغراض أخرى غري مرتبطة به، بل تم إضفاء 
أهمية كبرية عىل هذا الصنف األخري، العتبارين فمن ناحية لم 
 يكن الهدف من صياغته هو التأريخ، وهو ما يضفي عليه طابعا

المؤرخني مطمئنني له، ومن ناحية  موضوعيا فغدا العديد من 
أخرى فهو يتناول القضااي االجتماعية واالقتصادية، بشكل 

   أنه يطرح مجموعة من اإلكراهات.واسع. غري 
لقد عاىن اجليل األول من صعوابت جامة، سواء يف احلصول 

ا إذ لم يكن احلصول عليها أمرً  ،عىل هذه المصادر أو استغاللها
أايدي عائالت متعددة وأماكن وإدارات  حيث تتناثر بني  سهالً 

متباعدة. فهذا عمر أفا يتحدث عن جمع المادة المصدرية 
واستغاللها: "تطلب منا احلصول عىل الوثائق الوطنية التنقل 
بني المكتبات المغربية وبعض المكتبات األجنبية وكانت 
احلصيلة هي ما جمعناه من مئات النماذج المتفرقة: من الطرر 

ييد واجلداول وشوارد النوازل واأللواح، ومن الرسائل والتقا
المخزنية ووثائق اخلواص. وقد تطلب تحقيق هذه الوثائق 

  .)٧٢(ا ليس ابلقليل"ا ووقتً وتحليلها واستغالل مادتها جهدً 
وهكذا كانت وظائف مؤريخ هذه المرحلة متعددة: التنقيب 

استطاعوا  واجلمع والتحقيق قبل المعاجلة والتحليل والرتكيب، ف
تكوين مادة كفيلة ببناء األحداث التاريخية وتركيبها وفق 
اإلشكاليات المؤطرة لبحوثهم. وعىل الرغم من ذلك، فقد ظلت 
آليات اشتغال المدرسة التقليدية يف هذا المستوى حاضرة 

ا عىل مستوى جمع المادة المصدرية. لكن ظل اإليمان خصوصً 
ة، وهو ما تؤكده ا بضرورة استعمال مصادر متنوعراسخً 

مقدمات األطروحات وعقد ندوات بخصوص التاريخ وأدب 
دراسات متعلقة ابلتاريخ  والفقه وإصدار النوازل والمناقب 

واللسانيات والتاريخ والذاكرة وغريها من المواضيع اليت تدل 
  توظيف دعامات جديدة.عىل الرغبة اجلامحة يف  

ت العديد من بناًء عىل ما سبق، فالوثيقة التاريخية شمل
األصناف المختلفة المصدر والغاية واألسلوب، حىت غدا تقييم 
الكتاابت التاريخية مبنيا عىل مدى استحضارها لهذا التنوع 
الكفيل ابلكشف عن الواقع بكل مكوناته وبنياته سواء يف  
توازنها أو تناقضاتها. فتوظيف األهازيج واألشعار واألمثال 

األغراض واأللواح العرفية والرواية والعقود العدلية المختلفة 
الشفوية وغريها يعطي صورة مغايرة لما دأبت المصادر 
التقليدية عىل إبرازه، ويسلط الضوء عىل فئات اجتماعية 

ومظاهر اجتماعية وثقافية ظلت متوارية عن سطح األحداث، 
ابلرغم من فعاليتها يف رسم مسار التاريخ المغريب. ويف هذا 

ل عبد األحد السبيت آداب المناقب والرتاجم السياق، استعم
 لدراسة الرتاتب االجتماعي يف مدينة فاس ما بني القرنني 

. وعرب عمر أفا عن احلاجة الملحة للنوازل العرشينو السابع عرش 
ا تفرضه ضرورة البحث عن مصادر "أصبح أمرً  الفقهية ابلقول:

  .)٧٣(جديدة لكتابة التاريخ االقتصادي واالجتماعي"
يتضح لنا هنا الرتابط القوي بني اتساع مفهوم الوثيقة و

وتعدد مجاالت البحث التارييخ. فلم تعد كما كانت يف المايض  
تقتصر عىل أخبار األمراء وأحداث المعارك، إذ انتقل االهتمام 
من احلدث السيايس الوطين إىل قضااي متنوعة، وذلك بدراسة 

ة. ويظهر ذلك يف توزع البنيات اإلنتاجية واالجتماعية والذهني
أبحاث المؤرخني المغاربة المعاصرين بني كتاابت التاريخ العام 

. ويندرج ضمن الصنف األول: مجمل )٧٤(والمؤلفات المونوغرافية
تاريخ المغرب للمؤرخ عبد الله العروي والمجتمع والسلطة 
والدين ابلمغرب يف العصر الوسيط للمؤرخ محمد القبيل، وكذا  

ب المعاصر واحلديث للمؤرخ إبراهيم بوطالب. ويعد تاريخ المغر
المؤلف الموسوم بتاريخ المغرب: تحيني وتركيب، أهم محاولة 

  لكتابة تاريخ تركييب للمغرب من طرف أقالم متعددة.
ومن ناحية أخرى، فإن اإلنتاج المونوغرايف يمكن تقسيمه 
حسب مواضيعه إىل مونوغرافيات التاريخ االقتصادي، مثل 

ات عمر أفا حول النقود والتجارة المغربية خالل القرن دراس
التاسع عرش. وتتفرع مونوغرافيات التاريخ االجتماعي إىل ثالثة 
أصناف: المونوغرافيات المحلية اليت تناولت بعض القبائل أو 
المناطق واحلواضر المغربية، ومنها دراسة أحمد التوفيق حول 

لت" وعيل المحمدي حول "إينولتان" والعريب مزين حول "تافيال
"أيت بعمران"، ومن سار عىل دربهم. ويتمثل الصنف األخر يف 
المونوغرافيات المخصصة لبعض الفئات االجتماعية: مثل 

أو األمناء والمحميني واليهود والمهمشني، أما  النخبة المخزنية
الصنف األخري فتناول بعض المواضيع االجتماعية مثل الرتاتب 

مجاعات واألوبئة والطب والتعليم. أما االجتماعي وال
ا حول مونوغرافيات التاريخ الثقايف فقد تمحورت أساًس 

التصوف بدراسة مختلف الزوااي اليت يضمها المغرب، مع بروز 
متأخر لعدد من المهتمني بتاريخ الموت واخلوف يف مبحث تاريخ 

ا الذهنيات. وظل االهتمام ابلمونوغرافيات السياسية حاضرً 
يف تناول عالقة القبائل ابلسلطة المخزنية أو ابلتوسع  سواء

االستعماري ودراسة المقاومة واحلركة الوطنية أو العالقات 
  اخلارجية للبالد مع القوى األجنبية أو تناول قضية انتقال احلكم. 
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وتشكل هذه المونوغرافيات مجال التقاء الكتابة التقليدية 
كما وضع أسسها رواد مدرسة   العتيقة مع آليات الكتابة احلديثة

عن إيالء أهمية كبرية للحيك مع الرغبة  احلوليات، هذا فضالً 
اجلامحة يف الدراسة المستفيظة للسلطة المخزنية، إذ ظلت  
تيمة المخزن حاضرة يف تلك المونوغرافيات إما بشكل صريح أو 

يربز استمرار  التاسع عرش  ضمين. كما أن احلضور القوي للقرن 
ع عن الوطن، كما تم التأسيس له قبل احلصول عىل هم الدفا

االستقالل، يف أبحاث المؤرخني المعاصرين، بل حىت مرحلة 
) تظل فقرية من حيث الدراسات االقتصادية ١٩٥٦-١٩١٢احلماية (

واالجتماعية مقارنة ببايق المراحل التاريخية األخرى من جهة، 
رى. ولعل لهذا وبعدد المواضيع السياسية واإلدارية من جهة أخ

األمر ارتباط ابلموقف المناهض للتجربة االستعمارية 
واستمرارية احلذر والتوجس منها، عىل الرغم من أهمية هذه 
المرحلة يف استيعاب الواقع التارييخ المغريب واسترشاف 

  مستقبله.
  المقاربة والتناهج-٣/٢

كان لتأثري احلوليات انعكاس عىل تطور المفاهيم والمناهج 
ا عىل احليك والرسد االعتماد مقتصرً  معتمدة، إذ لم يعّد ال

وحدهما بل أصبح التحليل والرتكيب من أساليب اشتغال 
المؤرخ المغريب المعاصر. ونلمس هذا األمر يف اإليمان القوي 
ابلتفاعل المتني بني التاريخ وابيق العلوم االجتماعية واإلنسانية 

ة بمفاهيمها وآليات يف عملية التحليل، حيث تتم االستعان
  :اشتغالها. وندرج يف هذا السياق بعض النماذج

اعتمد عبد الله العروي يف كل كتاابته عىل المزاوجة بني 
االنفتاح عىل العلوم السياسية والمقاربة السوسيولوجية من 
جهة، والتعامل الصارم والدقيق مع الوثائق التاريخية من جهة 

ا يف جانبه قليدي، خصوصً أخرى. وقد ظل حضور التاريخ الت
ا يف كل مؤلفاته بصيغة من الصيغ، ويعرتف أنه السيايس حاضرً 

. ففي أطروحته الموسومة )٧٥(قدم التاريخ كإسطوغرافيا
"ابألصول االجتماعية والثقافية للقومية المغربية"، قام بترشيح 
األسس اإليديولوجية للحركة الوطنية ووضعها يف إطارها 

آلليات اشتغال النظام  ا تحليالً دمً تارييخ مق- السوسيو
السيايس المغريب، عن طريق تفكيك عناصره إىل مجموعات  

الرشفاء...)،  - العلماء -تختلف يف تكوينها وسلطتها (الفقهاء
ودراستها بشكل منفصل قبل تركيب أساليب توزيع السلطة 
بينها. كما تابع التغيريات اليت حلقت هذا النظام خالل فرتة 

مع التميزي بني آليات تشكل العالقات بني  تاسع عرش ال القرن 
  المركز والهامش.

وكانت االختيارات المنهجية لبايق الرواد المجددين مبنية 
بشكل إرادي وبنفس تجديدي جد واضح. فيعترب تفكيك مختلف 
البنيات من صميم عملهم لفهم واستيعاب التحوالت، قبل 

اليات تتعلق ابإلصالح إعادة تركيبها من جديد، لهذا برزت إشك
عن اهتمام مزتايد بدراسة المؤسسات  والتطور احلضاري، فضالً 

 مثل الفقهاء والقضاء والتعليم. ونستحضر هنا دراسة عبد
المجيد القدوري اليت تناولت إشكالية هيمنت عىل مختلف 

، تتعلق بتقدم الغرب التاسع عرش األدبيات العربية خالل القرن 
يف قالب ومضمون تجديديني وبفرضيات وتخلف العرب، وذلك 

ا مختلف التفسريات السياسية واالقتصادية متعددة، مستحضرً 
لها، وصاغها بلفظ: "لماذا تمكنت أوراب من اإلقالع يف العصر 
احلديث (...) يف حني لم يوفق المغرب يف محاوالته التجديدية 

و . ويتضح هنا أن الهدف ه)٧٦(والتحديثية خالل الفرتة نفسها؟"
فهم واستيعاب وتفسري تباين المسار التارييخ للمغرب وأوراب 

. فوقف عند البعد الثامن عرش واخلامس عرش ما بني القرنني 
الثقايف بشكل ابرز، حيث درس الذهنية المغربية يف كامل 
أبعادها ومقارنتها بنظريتها األوربية مع استحضار أهمية المد 

لغاية من ذلك هي البحث اإليبريي يف انكماش البالد. وكانت ا
عن جذور عرقلة المحاوالت التحديثية اليت قادها مجموعة من 

  الطني المغاربة خالل تلك الفرتة.الس
ومن جانب آخر، يستدعي التعامل مع مختلف المصادر، 
حسب عبد الله العروي، تبين آليات وطرق تعامل ضابط التحقيق 

وهو يذكرنا يف هذا ، )٧٧(مع اآلثار المادية اليت يخلفها المجرم
المستوى الشكيل ابلدقة والتمحيص المتأنيني اللذان تعامل 
بهما المؤرخ األلماين "ليوبولد فان رانيك" مع مصادره. غري أن  
توظيف مضامني هذه المصادر اجلديدة ينأى عن استعماالتها 
المبارشة للتحقق والتدقيق يف زمن الوقائع أو طبيعة الفاعلني، 

قابل عىل البحث عن البنيات المؤطرة لها، ومن ويعتمد يف الم
ا، بهدف  خاصً  هنا "ضرورة التعامل مع كل صنف منها تعامالً 

ترويض أفكارها وإدخالها يف نسق خاص يتفاعل فيه المضمون 
ا، يف سياق موضوع منسجم وموحد، كما يصنع الرسام تمامً 

حيث تتعمق كل فكرة لتتخذ أبعادها يف السياق فتشكل أجزاء 
. إننا هنا )٧٨(تالحمة تحقق الفكرة العامة للموضوع المعاجل"م

أمام عمل فين، يتشكل من تركيب ألجزاء متفرقة، لم تكن  
تحمل أية داللة قبل دمجها. وعىل هذا المنوال، يتعدى التعامل 
مع المصادر التاريخية الوقوف عند جوانبها الشكلية فقط إىل 

  واالجتماعية والسياسية. التساؤل عن وظائفها وداللتها الدينية
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ولعل التنصيص عىل هذا المنهج له ما يربره من وجهة نظر 
المؤرخ الُمحلل، الذي يسعى إىل بناء احلدث بدل استخراج وقائع 
جافة من مختلف المصادر واالقتصار عىل تعاليق مقتضبة عليها،  
كما أنه يجد صعوبة كبرية يف االنطالق من احلدث ذاته، ألن ما 

ه هي اآلثار المرتتبة عنه. ويستمد هذا الموقف أهميته يستهوي
من كون فعالية اآلثار اليت تخلفها األحداث عىل الذاكرة اجلماعية  

  تتحول إىل قوة فاعلة يف التاريخ.ل وي تستمر لمدى زمين طو
دون االستعانة  ويكاد تطبيق هذا المنظور المجدد مستحيالً 

حاطة بسياق بخربات متعددة وآبليات متنوعة قصد اإل
وتطورات احلدث، عرب االنفتاح عىل مجموعة من العلوم، ألن 

ا إىل خرباء وعددهم يتكاثر مع  "المؤرخ كالقايض يحتاج دائمً 
تقدم العلوم، كذلك المؤرخ يستغل كل خربة جديدة يتحقق من 

. وبهذا انتقل البحث عن احلقيقة المطلقة وسط )٧٩(نفعها له"
والبحث حىت يف اجلوانب المضمرة الوثائق إىل تفكيك خطابها 

والمسكوت عنها، بل يستطيع المؤرخ توظيف حىت ما يعترب  
ا من طرف المؤرخ التقليدي عرب البحث عن ا وزورً  وبهتانً كذابً 

سياقه وبنيته ووظيفته، ألن " للزتوير داللة وللوثيقة المزورة 
  .)٨٠(داللة وإن كانت غري قيمة الوثيقة الصحيحة"

ىل العلوم السياسية والسوسيولوجيا إن االعتماد ع
واألنرثوبولوجيا وغريها من العلوم من األسس البحثية اليت 
يؤمن بها عدد مهم من المؤرخني المغاربة. ولهذا لم يرتدد عدد 
منهم يف توظيف العديد من المناهج منها المنهج اإلحصايئ، 
الذي وظفه عبد اللطيف الشاذيل يف دراسة التصوف وعمر أفا 

دراسة مسألة النقود يف تاريخ المغرب المعاصر. ألن لهذه  يف 
المناهج أهمية كبرية يف كتابة تاريخ المجتمعات اليت ال تتوفر 
سوى عىل مصادر مادية وال مادية محدودة أو ظلت دون دراسة 
أثرية وتراثية دقيقة أو تتسم بتقطعاتها الزمنية والموضوعاتية، 

رتبط ارتباطا قواي بمدى بل إن التأويل عىل أسس متينة ي 
االنفتاح عىل ابيق العلوم. فالمنظور الرتكييب والشمويل للتاريخ 
يدفع المؤرخ "اضطرار إذا للتعامل مع إنتاجات من حيثيات 
متعددة منها اجلوار اإلبستمولويج وإغناء األسئلة وفقر الوثائق 

. فهكذا أصبح التفاعل بني )٨١(الذي يدفع اىل تشميل محدود"
ب التوثيقي واجلانب اإلشكايل ذا دينامية قوية، قصد فهم اجلان

  واستيعاب مختلف التحوالت اليت شهدها التاريخ المغريب.
وعىل كل حال، فيبدو أن االستفادة اجليدة للمؤرخ من 
العلوم األخرى رهني بضبط مفاهيم وآليات اشتغالها وحدود  

من التقاء  توظيفها يف التاريخ، أو بعبارة أخرى: "أن الذي يفيد 
. ألن )٨٢(علمني هو الذي يكون عىل بصرية من قواعد كليهما"

مساعي السوسيولوجيا، عىل سبيل المثال، هو اكتشاف مبادئ 
التوازن، يف حني أن هدف المؤرخ هو الكشف عن التحوالت، 
بناء عىل تحليل الوقائع واألحداث.  لهذا نستشف من هذه 

حبها لمختلف القضااي اليت  احلاالت اليت أوردنها مدى إتقان أصا
تطرحها العلوم االجتماعية واإلنسانية، مع دراية أببعاد 
وخلفيات مناهجها والتحكم يف توظيفها يف التاريخ كعلم يرتكز 

  ا عىل اإلحساس بفعالية الزمن.أساًس 
 الزمن والتحقيب-٣/٣
التحقيب التارييخ لب عمل المؤرخ، فهو الوعاء الذي  ّد عَ يُ 

المايض يف إطار بنية زمنية واضحة المعالم  ينظم به أحداث
ليس فقط من حيث بدايتها ونهايتها، بل حىت عىل مستوى 
مضمونها وطبيعة حركية الفاعلني وفعاليتهم وسط دواليبها. 
ولهذا فإن أي تجديد يف التاريخ يفرتض إعادة النظر يف التحقيب 

ع القائم، ألنه مرتبط بشكل مركب ومندمج مع الزمن والموضو
والوثيقة والمقاربة. ويف هذا الصدد، ربط عبد لله العروي هدف 

  .)٨٣(تجديد تاريخ المغرب بإعادة تحقيبه
، وسيط، فإذا كان التحقيب الكالسييك رابعيا (تاريخ قديم

المرحلة  ،حديث ومعاصر) أو ثالثيا (المرحلة الرومانية
تاريخ  (الالمرحلة االستعمارية احلديثة) أو عقائداًي ، اإلسالمية
التاريخ المسييح) أو مبنيا عىل تسلسل األرس ، اإلسالمي

احلاكمة، فإن التحقيب المعاصر لدى عدد من المؤرخني المغاربة 
  فتت، إذ يتعدد بتعدد اإلشكاليات.المعاصرين يتسم ابلت

اجلدير ابإلشارة أن التحقيب غدا يختلف بني مؤريخ الدين 
لثقافة، فلكل موضوع  ومؤريخ االقتصاد والمجتمع والسياسة وا

تحقيب خاص والذي ينطوي بدوره عىل سلسلة من التحقيبات 
اليت تتباين ابختالف وتعدد مستوايت وزوااي النظر، ألن 
التحقيب ليس مجرد فواصل زمنية لفرز المنعطفات احلاسمة 
يف التاريخ، بل يحتضن بني ثناايه موقف المؤرخ من التسلسل 

  ختلفة.الزمين لألحداث وخلفياته الم
اقتبس عدد مهم من المؤرخني المغاربة المعاصرين 
المفهوم الربودييل للمدة الطويلة ووظفوه يف دراسة البنيات 
االجتماعية واالقتصادية والفكرية والسياسية للمغرب. وابلرغم 
من استمرار مجموعة مهمة يف التخصص يف إحدى األزمنة 

ول مجموعة من الرابعية المذكورة آنفا، فإن الغالب هو تنا
القضااي عىل مدى زمين ممتد وتجاوز التقسيمات النمطية بناء 
عىل الدول المتعاقبة عىل تاريخ البالد، بل ظهرت تحقيبات 
متنوعة حسب المناطق. ففي دراستهما عن الشاي كعادة 
مرتسخة يف المجتمع المغريب انطلق كل من عبد األحد السبيت 
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، ابعتباره لثامن عرش الميالديا وعبد الرحمان خلصايص من القرن 
بداية دخول ذلك المرشوب إىل القصور السلطانية كدواء 
انطالقا أوراب، فانتهى بهما المطاف يف التاريخ الراهن. وذلك 
لّما تحول األتاي إىل مرشوب عادي ومتداول بشكل واسع 
وسط العامة، فتشكلت حوله عادات متعددة يف تهيئته وتذوقه 

  . )٨٤(ورشبه
شك أن طبيعة المواضيع كانت دافعا إىل إعادة النظر وال 

يف التحقيب الكالسييك، ويرجع عبد المجيد القدوري اعتماد 
المدة الطويلة إىل ضرورة تتبع المراحل التاريخية وإبراز 
خصوصياتها والوقوف عند مسألة االستمرارية والرتاكم أو 

  .)٨٥(االنقسامية والتقطع
ؤرخ المغريب المعاصر يبين احلدث فعىل هذا المنوال، غدا الم

 بناًء نظراي، انطالقا من تساؤالته ومناهجه ومن هموم عصره
ا عىل مصادر متنوعة، ال ابتباع التحقيب السيايس المبين واعتمادً 

عىل المحددات الكرونولوجية ألزمنة سيادة الدول المتعاقبة 
إنما عىل حكم البالد أو التقسيم الكالسييك للحقب التاريخية، و 

استنادا إىل إشكالية موضوعه، واليت تستدعي يف الغالب 
استحضار المدى الزمين الطويل. ولكن االطمئنان لهذا التحقيب 
دفع بعدد محدود من المؤرخني إىل افرتاض استمرار "العصر 
الوسيط" إىل حدود تعرض البالد إىل احلماية. ولذلك فيلزم 

ن تجليات اجلمود التشكيك فيما قد يظهره الزمن الطويل م
والثبات يف التاريخ المغريب، عن طريق "التنقيب لمعرفة 
مفاصل احلقب حسب مختلف العصور واجلوانب المؤسساتية 

، وهي وسائل يمكنها أن تربز الدينامية )٨٦(والمادية والثقافية"
  اليت مزيت التاريخ المغريب.

  
َةٌ  ِ   َخا

ج المعريف مدرسة احلوليات حلقة من حلقات اإلنتا ّد عَ تُ 
التارييخ تجاوز تأثريها احلدود الفرنسية، وفتحت آفاقا جديدة 
للبحث التارييخ سواء من حيث الرؤية أو قضااي االشتغال 
استجابة للمتغريات المعرفية والتاريخية اليت عرفها العالم 

، حيث تغري الواقع التارييخ وتطورت العرشين خالل القرن 
قل التاريخ من مقاربة ماضوية إىل المناهج العلمية. وبفضلها انت

علم يهتم ابلموازاة مع المايض ابإلشكاالت المعاصرة، ومن 
علم يقتصر عىل دراسة التحوالت إىل علم يهتم ابلثوابت 
والبنيات ويقدم إجابة عن اإلشكاليات اليت يواجهها اإلنسان 

  المعاصر.
  

استفاد عدد من المؤرخنب المغاربة من هذه التجربة 
خية أّيما استفادة. إذ أغنت بحوثهم التاريخية عىل جميع التاري

األصعدة، بيد أن ندرة المادة المصدرية المتعلقة ابلتاريخ 
االقتصادي واالجتماعي والذهين وصعوبة الوصول إىل مجمل 
األرشيف الرسمي وأرشيف بعض المؤسسات الدينية 

ا واالجتماعية وضعف رقمنة األرشيف جعلهم يبذلون جهودً 
نية ومرهقة لالطالع عليها وجمع الرواية الشفوية وتحليلها. مض

فكان لهذا الواقع تأثري عىل المجهودات التحديثية للكتاابت 
  التاريخية المغربية اليت ظل فيها حضور اجلوانب التقليدية بيّنا.

عىل ذلك، فإن القدرة عىل إنجاز بحوث تاريخية رصينة  وبناءً 
الكتابة التاريخية رهني بعدة  مندرجة يف مسار تطور وتجديد 

مسائل منها: المحافظة عىل األرشيف وحفظ المتناثر منه يف 
مناطق ومؤسسات متعددة من البالد يف مؤسسة أرشيف 
المغرب، مع تسهيل سبل اطالع المؤرخني وعموم الباحثني 
عليه. وكذا العمل عىل رقمنة األرشيف المتعلق ابلبالد والموجود 

زانات واألرشيفات األجنبية وتمتني الروابط يف العديد من اخل
الثقافية بني تلك المؤسسات والمختربات التاريخية اجلامعية 

  المغربية.
وتظل إعادة النظر يف مناهج تدريس التاريخ ورشا له بعد  
تجديدي مهم ويمكن له المساهمة يف تحديث جميع منايح 

ة واإلنسانية احلياة. ويقتيض ذلك االنفتاح عىل العلوم االجتماعي
والدراسات الميدانية، مع الرتكزي عىل دراسة تطور المناهج 
التاريخية يف العالم وإبراز أهمية تالقحها مع ابيق العلوم. 
ويرتبط بهذا اجلانب االنفتاح عىل دراسة تاريخ المجتمعات 
األخرى والتعرف عىل واقع الدراسات التاريخية بها، بدل التمركز 

عن تقوية حضور النقاش المنهيج يف التأليف  عىل الذات، فضالً 
أبواب مدارس تاريخية أخرى عالمية، انسجاما  التأرييخ وطْرق

مع التطورات اليت يشهدها الواقع العالمي، وما تفرضه العولمة 
الثقافية من انخراط يف السوق احلرة "لعولمة المناهج 

 التاريخية".
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