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 مقدمة: 

ال يمكن أن نجادل �� ِع�� التار�خ وما يمكن أن يقدمھ من دروس، لكن وظيفتھ ليست �� تقديم املوعظة من 

ا�سانيا   باعتباره علما  تقديم أجو�ة ع�� قضايا مجتمعية،   �� بل  السلف ومهالكھ،  إ�� مزالق  ا�خلف  تنبيھ  خالل 

 لھ أدواتھ وآليات اشتغالھ الكفيلة بتقديم عناصر إجابة وفهم ملا �عتصر العصر من �عقيدات. واجتماعيا

العالم إ��   �عيش  العيون  ترنو  ل�خالص.  تطلعا  أنفاسھ  و�حبس  وتداعي��ا،  �ورونا  جائحة  وقع  ع��  اليوم 

األ  الدخان  انبعاث  إ��  األعناق  و�شرئب  الو�اء،  شر  يقي  البحث  مراكز  بھ  تجود  إحدى تر�اق  أسطح  من  بيض 

املو�ى  ليخص  ا�خاض  هذا  ��اية  ينتظر  أن  املؤرخ  ع��  هل  لكن  البالء.  هذا  من  يخلص  بلقاح  ُمبشرا  ا�خت��ات 

أحبة؟   وداع  وال  �شييع  بدون  إليھ  ان��وا  الذي  املغبون  الدفن  من  �عضا  �عوضهم  مقاسھ،  ع��  جنائز�ة  بطقوس 

أال يخوض �� بنية لم تكتمل ص��ور��ا �عد لتتيح لھ التقاط    وهل من واجبھ، من باب االنضباط لقواعد صنعتھ،

حدث مؤشر ع�� ذلك، �سعفھ �� التأر�خ ور�ما التحقيب؟ أم �� فرصتھ ل�ي ال يبقى حبيس الكتابة عن األموات، 

موضوعها  صنعة  مجتمعية،  �حاجة  ومستجيبة  اجتما��  طلب  عن  فعال  مع��ة  صنعتھ  يجعل  ما  لألحياء  و�قدم 

 ؟1يس املا��ياإل�سان ول

الثانية العاملية  الشأن من خالل تجر�تھ مع ا�حرب  �� هذا  بليغا  بلوك درسا  ، و�مدنا فرا�سوا 2يقدم مارك 

عصره   قضايا  مع  املؤرخ  تفاعل  ع��  تطبيقية  بنماذج  إطالالتھ فور�ھ  خالل  من  سنة  أر�ع�ن  طيلة  واآلنية  �حة 
ُ
امل

أو�سرفاتور  والنوفيل  أو�سرفاتور  فرا�س  مجل�ي   �� اليوم 3التحليلية  مؤرخ  تجعل  ال�ي  ا�حقيقية  الِع��  هنا  ر�ما   .

الذي درج ع�� وصف التحوالت الك��ى وا�حطات التار�خية الشائكة دون أن �عيشها، أمام امتحان حقيقي لي�ون 

دا وفاعال ومتفاعال مع محطة مفصلية أصابت الناس بالفزع والهلع وا�جزع، لذلك يراهنون ع�� حكمة املؤرخ شاه

 
1 Marc Bloch, Apologie pour l’Histoire ou métier d’Historien, édition critique préparée par Etienne Bloch, Armand 
Colin, Paris, 1993, pp. 81-83 
2 Marc Bloch, L’étrange défaite, témoignage écrit en 1940, Gallimard, Paris, 1990. 
3 François Furet, Un itinéraire intellectuel, L’historien journaliste, de France-Observateur au nouvel Observateur 
(1958-1997), édition établie et préfacée par Mona Ozouf, Calmann-Lévy, Paris, 1999, p. 7.  
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ال�ي تجعلھ قادرا ب�ل هدوء ع�� استحضار البنية املمتدة �� الزمن الطو�ل لس�� أغوار القوى العميقة املفسرة ملا 

 تحبل بھ الظرفية من التباس وغموض. 

 ما جدوى التار�خ؟ -

تحت عنوان    2015دجن��    17ختار باتر�ك بوشرون أن يدشن دخولھ ل�وليج دو فرا�س بدرس افتتا�� يوم  ا

�عتقد أنھ منتقى �عناية: "ما �ستطيعھ التار�خ". فهو ��� جيدا قيمة املنصب ورمز�ة امل�ان، وداللة عنوان الدرس  

كما الفر���ي.  ا�جام��  املعمار  عرش  ع��  ت���ع  مؤسسة   �� املعر��   االفتتا��  ا�حقل  رهانات  شك  وال  �ستحضر 

الذي ينت�ي، إليھ بالقياس إ�� ما راكمھ الرواد إنتاجا وتدافعا مع با�� فروع العلوم اإل�سانية واالجتماعية، من أجل 

عناصر   لتقديم  جاهزا  ا�حدث،  قلب   �� املؤرخ  جعل  ع��  حر�صا  �ان  وقد  املواقع.  مختلف   �� والقيادة  الر�ادة 

ملا است  ينفعل وجدانيا تفس��  الذي �ان عليھ أن  جد من وقائع وأحداث مرتبطة بمتغ��ات العصر، كيف ال وهو 

محاضرتھ   مفتتحا  كمؤرخ؛  �خونتھ   �� ا�حدث  نفس  مع  علميا  و�تفاعل  بالده،  َهزَّ  جلل  ُمَصاب  مع  مواطن  �أي 

م��م، حز�نا وغ�� مصدق ملا بالقول: "عدت �عد شهر إ�� ساحة ا�جمهور�ة. كنت مثل اآلخر�ن، ومع السواد األعظم  

،  2015. �انت شمس نون�� تلقي بأشعة ت�اد ت�ون وقحة بال مباال��ا املتعالية ع�� أحزان الناس. فمنذ يناير  4وقع

أصبح الزمن يمر ع�� ا�حجر األبيض، الذي �ش�ل أساس تمثال مار�ان، �أنھ موجة عاتية تتكسر ع�� ا�جرف. �ان  

الليا��   ومعھ  ينساب،  األشياء،  الزمن  تبع��  شاحبة،  ألوا��ا  وتجعل  األطفال  رسوم  تبلل  والر�اح  واألمطار  واأليام، 

وتمحو الشعارات، فتخفف من غض��ا. كنا �سّر إ�� أنفسنا: هذا التمثال املعلمة الذي يرفع عاليا �� السماء ذاكرة 

تج ال�ي  الطر�قة  هذه  أي  هذا،  سوى  املدينة  ليست  نقول  وكنا  وهشة،  حية  للسكن �شيطة،  قابال  املا��ي  عل 

ول�حضور بيننا، حيث تجمع تحت خطوات أقدامنا شظاياه املبع��ة. والتار�خ هو �ل هذه األشياء م�ى عرف كيف  

جاَءة األحداث"
ُ
 .5�ستضيف من نفس ا�ج��ة الوتائر البطيئة للديمومة وف

 
مخلفة عددا كب��ا من القت��، وتل��ا وقفات اإلدانة   2015نون��    13ليات االنتحار�ة ال�ي عرف��ا باريس ��  �ش�� ا�حاضر إ�� العم  -4

 واالحتجاج �� ساحة ا�جمهور�ة وسط باريس.  
 . 10-9، ص 2018الدار البيضاء، ، ترجمة جالل ا�حكماوي، ما �ستطيعھ التار�خباتر�ك بوشرون،  -5
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ال�ي    االنتحار�ة  الضر�ات  تأث��  تحت  يقع  املواطن  كما  املؤرخ  بوشرون  العام �ان  الرأي  ومعها  باريس  هزت 

الفر���ي قبل حوا�� شهر من تقديم هذه ا�حاضرة، لذلك عندما بادر بطرح السؤال أين يكمن ا�خطر؟ ما انفك 

يرحل �� الزمن ذهابا و�يابا ب�ن ا�حاضر واملا��ي، باحثا أحيانا ع�� متواز�ات بي��ما، لتقديم عناصر إجابة عن ما  

 . 6أحد أهم إشراقات مارك بلوك �� منافحتھ املن�جية دفاعا عن التار�خ  �شغل بال معاصر�ھ، مستلهما

كتابھ املوسوم بـ "دفاعا عن التار�خ أو صنعة املؤرخ" �سؤال أك�� عمقا   اس��ل هذا املؤرخ الفذ (مارك بلوك)

صغ�� طفل  لسان  ع��  االستفهام  وقدم  التار�خ؟  جدوى  ما  اشتغالها،  وماهية  للذات  استفزازا  ألب   ور�ما  موجھ 

. قد ي�ون السؤال مباغتا فال 7مؤرخ، بصيغة وا�حة ال لبس ف��ا: "هال شرحت �� يا أبت إذن ما جدوى التار�خ؟"

وِسنَّ   ين�جم  مبسط  �ش�ل  املع�ى  إيصال  التواصلية  القدرة  �عوق  وقد  الظمأ،  إرواء   �� البد��ة  سرعة  �سعف 

من هذا االستفزاز املنتج نقيشة مطالب بفك رموزها أو تميمة السائل، لكن ع�� املؤرخ �� �لتا ا�حالت�ن أن يجعل  

مالزمة لھ، ال لطرد النحس، بل إلذ�اء سؤال أعمق وأعقد يتعلق �شرعية التار�خ، فمسألة االستطاعة أو ال�جز 

وماهيتھ   الوجود  شرعية  مسألة  عل��ا  و�علو  تتقدمها  الحقة  األقل  ع��  أو  ثانو�ة،  تبدو  التار�خ)  �ستطيعھ  (ما 

وغايتھ. ذلك هو اال�شغال املعر�� والقلق الفكري الذي الزم مارك بلوك �� عز ا�حرب العاملية الثانية والذي حرص 

بلوك من كتابة شهادتھ/وصيتھ لعموم   انت�ى الضابط/ املؤرخ  ف��ا رغم �ل م��رات اإلعفاء، فما إن  التجنيد  ع�� 

الغر�بة، الهز�مة  عن  ي  8القراء  ما  لكتابة  ان��ى  املؤرخ�ن". ح�ى  قبيلة  بـ"  �ع��م  جرى  الذين  أولئك  حرفة  بھ  حصن 

ش�لها   �� لها  ا�حتقر�ن  ��ا  امل��بص�ن  تطاول  ومن  حرف��ا،  قواعد  لفهم  الذات  اساءة  من  مزدوج؛  هنا  والتحص�ن 

وملاذا   "كيف  مزدوج:  سؤال  ش�ل  ع��  للكتاب  الفر��  للعنوان  األو��  الصيغة  جاءت  لذلك  التقليدي.  الوضعا�ي 

. فوضع من خالل هذا الكتاب/ املرافعة خارطة طر�ق لعمل عل�ي ومجدد، ونصب �� الوقت نفسھ  9غل املؤرخ"�شت

متاريس َصّدٍ أمام الن�وعات الهيمنية للسوسيولوجيا الدور�ايمية. إذ مثلما صاغ ا�خليل بن أحمد الفراهيدي علم 

 
6 Marc Bloch, Apologie, op. cit., pp. 89-98. 
7 Ibid., P. 69. 
8 Marc Bloch, L’étrange défaite, op.cit. 
9 Marc Bloch, Apologie, op. cit., p. 7. 
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ورة طقطقات مطارق الصفار�ن ع�� الطسوت، العروض ع�� إيقاع �غمات علم املوسيقى الذي برع فيھ خارج أسط

واألصول.   والفرد  ا�حدث  أصنام  عن  �عيدا  اإلش�ال  ومقام  اإل�سان  م��ان  ع��  التار�خ  أوتار  بلوك  مارك  َدْوَزَن 

التجر��ي، الفز�ائية أو الطب  أو  الر�اضية  العلوم   �� العل�ي سواء  التجديدية �غذت من تطور الفكر    10فتوجهاتھ 

وهو الذي لم يوفر علما من العلوم املسماة �حيحة أو دقيقة (ر�اضيات، علوم طبيعة، علوم ا�حياة، اإلحصاء، 

الف��ياء...) إال واستدعاه �خدمة قضيتھ املركز�ة. يتعلق األمر بتم�� وعلمية ا�حقل املعر�� الذي �ع�� باالنتماء إليھ. 

العلمي التخصصات  �� تأسيس روابط ودون مركب نقص تجاه أي من هذه  تف�ح  ال�ي  العلوم  ة �علن: "أن وحدها 

�حيحة"  علوم  �س�ى  أن  �ستحق  الظواهر،  ب�ن  اال�سانية 11شارحة  العلوم  فروع  سائر  ب�ن  التار�خ  ووحده   .

واالجتماعية، و�� عالقتھ معها، يمكن أن ي�ون شب��ا مقابال للر�اضيات �� عالق��ا ببا�� العلوم املسماة �حيحة؛  

ال مجاالت فمثلما   �� الر�اضيات  عن  االستغناء  الهندسة  أو  ا�حاسبة  أو  اإلحصاء  أو  الف��ياء  لدرا��ي  يمكن   

أبحا��م، �ستحيل ع�� علماء االقتصاد واالجتماع والسياسة فهم مواضيعهم دون الرجوع �ش�ل أو بآخر للتار�خ.  

يق� أن  إال  العلوم  ب�ن  م�انا  لھ  يحجز  أن  أراد  إن  التار�خ  ع��  ما  بدل لذلك  متقدمة،  ومعقولية  عقالنيا  ترتيبا  �ح 

ا�خاطئة،  القوان�ن  عن  الكشف  التار�خ  مهام  من  يرى  ال  بلوك  فمارك  �سيط.  إحصاء  تقديم  ع��  االقتصار 

الستحالة األمر بفعل تواتر املصادفات، لكن ال يتصوره صا�حا كحقل معر�� إال وهو مشبع بالعقالنية والوضوح  

الذي يجعل علميتھ مستمدة من مقار�ة املؤرخ ومن�جھ وليس من طبيعة موضوعھ. و��  و�ل ما يدرك بالعقل، األمر

مس��ه نحو ما يدرك بالعقل ال با�حواس يحتل التار�خ م�انة أصيلة ب�ن تخصصات املعرفة اإل�سانية، مثل أغلب 

متحرك"، وليحافظ العلوم ور�ما تفوق عل��ا بفعل الزمن، الذي �ش�ل جزء ال يتجزأ من موضوعھ، إذ هو "علم  

ع�� علميتھ عليھ عدم الكف عن ا�حركة والتقدم، مثلما ع�� املؤرخ أن ال ي�ون �ائنا جالسا فيتحول إ�� ب��وقراطي  

 . 12التار�خ، بل حرفتھ تقت��ي منھ املس�� الدائم نحو واجبھ �� البحث واملغامرة 

 
، ترجمة محمد الطاهر املنصوري، املنظمة العر�ية لل��جمة، التار�خ املفتت، من ا�حوليات إ�� التار�خ ا�جديدفرا�سوا دوس،    10

 . 59-58ص   ،2009ب��وت، 
11 Marc Bloch, Apologie, op. cit., p. 16. 
12 Ibid. 
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التار�خ" "شرعية  سؤال  بلوك  مارك  يث��  األو��   عندما  الصفحة  اال�ستيمولو�� منذ  فاإلش�ال  كتابھ،  من 

تقع   املؤرخ  عاتق  فع��  األخالق.  ووازع  املواطنة  لبوس  ليأخذ  والعل�ي،  املعر��  املستوى  عنده  يتجاوز  للتار�خ 

مسؤوليات ينب�� القيام ��ا، وهو �� ذلك ال يختلف عن أي حر�� ُيف��ض فيھ اإلخالص لواجبات صنعتھ، بضم��  

ينب��  13م�ي ذلك  وألجل  بما  .  البوصلة،  توجيھ  و�عادة  النمطي،  جرة  وكسر  الشوائب،  وتنقية  املسار،  ت�حيح 

املؤرخ�ن،  �حنطة  طر�ق  خارطة  اعتباره  يجوز  ما  اق��ح  لذلك  حرفتھ.  وقواعد  وشرعيتھ  التار�خ  وجدوى  ين�جم 

 يمكن تكثيف عناصرها فيما ي��:

 

 موضوع التار�خ:  -

لھ   يا  املا��ي،  علم  التار�خ  أحيانا:  ذاتھ  "نقول  حد   �� املا��ي  ي�ون  أن  �خيف  ألمر  و�نھ  ��يء،  كالم  من 

م مارك بلوك ا�جرة فوق رؤوس اإلخبار��ن ورواة الس�� ومحنطي التار�خ. ثم سرعان   14موضوعا للعلم". 
ّ

هكذا ُ��ش

دد ما ينتقل من هدم القديم إ�� بناء ا�جديد، و�� رسمھ ملعالم املمكن بدل القائم �ستحضر اج��ادات السلف ا�ج 

للتار�خ موضوعا  اإل�سان  جعل  شيوخنا  ��  خالل  من  طو�ل،  زمن  منذ  �علمنا  الواقع   ��" نفسھ،  اآلن   �� وغايتھ 

أو ملز�د من    15العظماء من أمثال ميش�� وفوستيل دو �والنج أن ندرك أن موضوع التار�خ بطبيعتھ هو اإل�سان"،

. فالزمن بطبيعتھ مستمر، لكنھ دائم التغي�� أيضا، ومن تناقض هذين  16يجب إضافة اإل�سان �� الزمن"الدقة "

. فاملؤرخ شديد االلتصاق بالزمن، ال يخرج منھ  17امليسم�ن الذين �سمانھ، تنشأ اإلش�اليات الك��ى للبحث التار��� 

للموجات أحيانا  السمع  يصيخ  أن  إ��  ضرور�ة  مراوحة  تقوده  من    أبدا،  الزمن   �� العابرة  املرئية  للظواهر  الك��ى 

 
13 Marc Bloch, Apologie, op.cit., pp. 12-13. 
14 Ibid., p. 81. 
15 Ibid., p. 83. 
16 Ibid., p. 84. 
17 Ibid., p. 85. 
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 .18جانب إ�� آخر، والقبض أحيانا ع�� ال�حظة اإل�سانية حيث يجري تكثيف هذه التيارات �� العقدة القو�ة للو�� 

 �� والتبدالت  التغ��ات  علم  أي  املتغ��؛  أيضا  لكن  واملمتد  املستمر  الزمن   �� لإل�سان  علما  بذلك  التار�خ  فيص�� 

الف�ي والعل�ي   .19الناس وطباعهم وذهنيا��م بل وح�ى أجسادهم  أحوال �� �عد��ا  وع�� املؤرخ أن ��� أن صنعتھ 

 تتطلب حرفية عالية، فلغ��ا ا�جميلة تجعلها فنا مشت�ى، وصرام��ا املن�جية تر�� ��ا ملصاف العلم املبت��. 

 املؤرخ والوثيقة: -

�� التفس��، لكن يفسر ماذا؟ و�فسر بماذا؟ هل يفسر الوقائع يقتفي املؤرخ األثر و�بحث عن السر و�طمح إ 

أو  أو رواية مكتو�ة  أثر�ة  قى 
ُ
ل أو  نقيشة  ت�ون  واملادة هنا قد  لفهم ما جرى؟  املادة  أم يفسر مضام�ن  واألحداث؟ 

، وهو وحده  شفو�ة، �� �� ��اية املطاف شواهد ع�� املؤرخ أن ي��ع �� اقتناص شواهده أوال، وأال يطم�ن إل��ا ثانيا

املؤهل لتحديد قيم��ا ومنحها ا�حياة وشرعية الوجود �� مخت��ه، �عد جسها وفحصها واالطمئنان إ�� مصداقي��ا. 

النبيھ هو   واملؤرخ  وا�خفايا.  باألسرار  تبوح  ل�ي  ل  قوَّ
ُ
وت ستنطق 

ُ
� تقول، ف�ي  الوثيقة  أن  �عتقد  �� نظره من  وواهم 

ا ل�حقول املعرفية ليتقمص دور ا�حقق الذ�ي �� العالقة مع وثائقھ، و�ال  الذي يتوسل ُعّدة من�جية وت�و�نا عابر 

صار هو �� خدمة هذه الوثائق، �عيد تركيب التار�خ حسب األهواء الواردة ف��ا. فأك�� النصوص والوثائق األثر�ة 

وسي�ون من غ�� ا�جدي تصور أن �ل إش�الية   20.وضوحا و�رضاء، ال تتحدث إال عندما �عرف كيف �ستنطقها

أعماق  إ��  للوصول  التار���  البحث  طمح  �لما  إذا  الوثائق.  من  وفر�دا  خاصا  نوعا  تحليلها   �� تتطلب  تار�خية، 

 . 21ا�حقائق، �لما تلمس إدراكها تحت األشعة املتقاطعة للشواهد املتنوعة �� طبيع��ا

 مركز�ة النقد التار���: -

ا�حقق�ن من رجال الشرطة سذاجة أنھ من غ�� املعقول االطمئنان إ�� أقوال الشهود، كما جرى  يدرك أك��   

 
18 Ibid., pp.166-167. 
19 Marc Bloch, Apologie, op. cit., p.24. 
20 Ibid, p.109. 
21 Ibid., p.111. 
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رد إ��  
ُ
منذ القدم رفض القبول األع�ى للشواهد التار�خية. فقد أثبتت التجارب القديمة لإل�سانية، أن النصوص ت

ا. لذلك فعلمية التار�خ ارتبطت بثورة  غ�� أصولها، وليست �ل الروايات �حيحة، فيما اآلثار املادية يمكن تزو�ره

 الشك �� املسلمات واليقينيات. 

حصل التقدم ا�حقيقي �� اليوم الذي لعب فيھ الشك دور الفاحص، حيث جرى وضع القواعد املوضوعية  

جرى ذلك ع�� مراحل منذ مطلع   22.ال�ي م��ت �ش�ل تدر��� ب�ن الكذب وا�حقيقة، وأرست أسس الفرز واالنتقاء

ن السا�ع عشر، إذ انطلق مع دانيال بابين��وك، ثم �عمق تدر�جيا مع �ل من جون مابيلون ور�تشار سيمون. القر 

" سبينوزا  �عم��  �عزز  والذي  بالنقد،  التار�خ  لّقح  مؤسس  جيل  ��  وهو  و"خطاب  والسياسة"  الالهوت   �� رسالة 

  23املن�ج" لدي�ارت. 

تحقيق   قا��ي  دور  يتقن  أن  إذن  املؤرخ  ع��  غياب يبقى  ل  ُ�َسّهِ حيث  التمهيدية،  األدلة  �عض  من  غاضب 

لكن  يكذبوا.  أو  يخادعوا  أن  يمك��م  شهوده  أن  السذاجة  عن  �عيدا  يدرك  وهو  املشينة،  الصور  فرض  ا�حذر 

فاملالحظة والشك والس�� للفهم والتفس��، واملقابلة ب�ن  24ينشغل قبل �ل ��يء بجعلهم يتحدثون، ل�ي يفهمهم. 

وقوة استشعار حادة تم�� ب�ن ا�حتمل وغ�� القابل لالحتمال،   للمس�وت عنھ ف��ا بَنَفس نقدي،   الشواهد والنفاذ

ن للتار�خ م�انا مح��ما ب�ن العلوم.  ّمِ
َ

ؤ
ُ
 �لها مداخل ت

 املؤرخ والقا��ي:  -

ب ر��ور يقول  داخل  ":  ول  با�حكم  النطق  ظروف  إن  املؤرخ؟  ومهمة  القا��ي  مهمة  ب�ن  املواجهة  بأمر  وماذا 

كما رأينا، �غرة �� ا�ج��ة املش��كة ال�ي يحتفظ ��ا املؤرخ �� وجھ ا�خطأ والظلم. ع�� القا��ي   ،محكمة قد فتحت

َيُبتَّ (…) �ل هذا ال يقوم بھ امل إ��ا وظيفتھ. عليھ أن ين�ي. عليھ أن  ؤرخ، وال �ستطيع أن يقوم بھ، وال أن يق��ي 

ب نفسھ وحده محكمة للتار�خ، فإن ذلك سي�ون ع�� حساب   يرغب �� أن يقوم بھ، و�ن حاول وجازف بأن ينِصّ

 
22 Marc Bloch, Apologie, op. cit., p.120. 
23 Ibid., p.122. 
24 Ibid., p.126. 
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النضا��. لكن عندها فإن حكمھ ا�جسور يخضع  �ه، بل ح�ى بطا�عھ  بتح�ُّ بالطا�ع املؤقت �حكم �ع��ف  االع��اف 

التا بكتابة  العامل�ن  جماعة  من  لنقد  تنت�ي  ال  لس��ورة  عرضة  فھ  ُمصنَّ وسي�ون  املستن��،  ا�جمهور  ولنقد  ر�خ، 

املراجعات تجعل من كتابة التار�خ إعادة كتابة مستديمة. هذا االنفتاح ع�� إعادة الكتابة هو عالمة االختالف ب�ن  

ك�� صرامة، قبل أز�د ذاك ما سبق أن نبھ إليھ مارك بلوك �ش�ل أ  25حكم تار��� مؤقت و��ن حكم قضائي ��ائي".

إذ قرن،  نصف  ��   من  فيفر  لوسيان  درب  رفيق  أن  املؤرخ  صنعة  عن  بلوك  لكتاب  تقديمھ   �� لوغوف  جاك  يرى 

تأسيس مجلة ا�حوليات، �ان يمقت املؤرخ�ن الذين يصدرون األح�ام عوض أن �عمدوا إ�� الفهم، وهو ا�حر�ص 

ألم   26. خالق، إذ ا�حقيقة غاية علم التار�خ واألخالق من��اهع�� ترسيخ أقدام مهن��م �ش�ل أعمق �� ا�حقيقة واأل 

 هو كر��ي التار�خ واألخالق؟  1851و  1838يكن املنصب الذي شغلھ جول ميش�� �� �وليج دو فرا�س ب�ن 

 املن�ع اإلش�ا�� للتار�خ:   -

أن هاجم النمط السائد �� املعرفة التار�خية املوسوم بالوضعا�ي،    1903سنة  سبق لفرا�سوا سيميان منذ  

لباي�ون   ا�جاز�ة  الصورة  واعتمد  أنفسهم،  ليجددوا  ��رجهم  من  ليتخلصوا  املؤرخ�ن  "دعا  قبيلة    أصنام«عن  إذ 

أوال  »املؤرخ�ن هناك  مفيدة.  غ��  و�لها  ثالثة،  وعددها  السيا��ي«،  املهيمن  ،»الصنم  الدراسة  األقل  أي  ع��  أو  ة، 

،  »الصنم الفردي أو العادة الرا�خة �� فهم التار�خ كتار�خ لألفراد «االهتمام الدائم بالتار�خ السيا��ي، يضاف إليھ  

. وهو بذلك يضع موضع الشك و�صورة  »صنم التسلسل التار���، أي عادة الضياع �� البحث عن األصول «وأخ��ا

ا درة هذا العلم القديم القائم 
ُ
لذي هو التار�خ، أن يتش�ل كطر�قة ايجابية للمعرفة. وع�� العكس من  وا�حة ق

. إنھ يدعو املؤرخ�ن إ�� العبور من  »االجتماعيةمدونة للعلوم    «ي�ون  ذلك فعلم االجتماع النا��ئ يق��ح نفسھ أن  

 .27ت السببية"املفرد إ�� الظاهرة املنتظمة و��� العالقات الثابتة ال�ي �سمح باستنباط قوان�ن علمية ومنظوما

 
، ص 2009، ترجمة وتقديم و�عليق جورج ز�نا�ي، دار الكتاب ا�جديد املتحدة، ب��وت،  الذاكرة، التار�خ، النسيانبول ر��ور،    25

477-478 . 
26 Marc Bloch, Apologie, op. cit., p.28.   

 . 49فرا�سوا دوس، التار�خ املفتت، مرجع سابق، ص  27
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هذا االستفزاز املنتج الذي جرى تخصيبھ �� مجلة التوليف التار��� لصاح��ا هن�ي ب��، ساعد مارك بلوك  

حر  رؤوس  ع��  املعبد  َهّدِ  ع��  فيفر  موعد  اولوسيان  يح�ن  أن  قبل  الوضعاني�ن،  من  مع  سھ  ا�حساب  تصفية 

تجر�ة   ومعهما  س��اسبورغ،  جامعة  ثنائي  نجاح  سر  ف�ان  اإلش�ا��.  ُ�عدها   �� املؤرخ�ن  لصنعة  ستصِغر�ن 
ُ
امل

ملفهوم  نح��ما  أمر�ن:  من  لوغوف،  جاك  ذلك  إ��  نبھ  كما  نا�ع،  للتار�خ  ا�جديد  مفهومهما  واكتساح  ا�حوليات، 

با�� ا�حقول املعرفية، ثم من مدة صالحية هذا املفهوم الذي   جديد للتار�خ قائم ع�� أساس إش�ا�� ومنفتح ع�� 

 ،
ً
أحكم مارك بلوك إتقانھ �� كتابھ/ املرافعة عن التار�خ. فإ�� حدود اليوم، و�عد مرور ما يقرب من الثمان�ن َحْوال

املستقبل، يحتفظ ب��يقھ وجدتھ، و�ن �ان قد أخذ سره معھ عن فهمھ ملوقف املؤرخ اتجاه    كمازال طرح مارك بلو 

عاتقهم.  وع��  املؤرخ�ن  ُعهدة   �� اإلش�ال  هذا  ترك  ال    28فقد  فيفر  ولوسيان  بلوخ  مارك  إ��  بالنسبة  املؤرخ  "إن 

ضد  يق��حان  إ��ما  إش�الية.  ضمن  و�ضعها  �سائلها  أن  عليھ  الوثائق،  إمالء  تحت  بالكتابة  يكتفي  أن  �ستطيع 

وسينيو   -التار�خ   ال�غلوا  بھ  ينادي  الذي  تار�خا الرواية  بنيوي   -�وس  تار�خ  ملفهومية  نظر�ة  أرضية  ي�ون  مشكال، 

مستقب��. لم �عد التقسيم التار��� يتمفصل إذا وفق حقبات كالسيكية ولكن وفق مشكالت يتم إبرازها والبحث 

  .29عن حلول لها"

الشه� الثقا��  برنامجھ   �� بيفو،  ل��نار  سؤال  عن  جوابھ   �� الوضوح  شديد  لوغوف  جاك  �ان  � لقد 

 .30أ�سطروف، حول التار�خ ا�جديد، بالقول:" التار�خ ا�جديد هو تار�خ إش�ا��"

 تفاعل املؤرخ مع أزمة كورونا:  -

من   ٌيطلب  ا�جمهور  واهتمام  ا�جتمع  توقعات  مواجهة   ��" بأنھ  بدار�دا  فرا�سوا  يفك  يذكرنا  أن  املؤرخ 

، باملزج ب�ن دوره كناقد والدور املد�ي األخال��. وح�ى ح�ن ال يتعلق األمر 
ً
اشتباك األحداث، وأن يوفر خيطا هاديا

 
28 Marc Bloch, Apologie, op. cit.,p.31. 

 . 118فرا�سوا دوس، التار�خ املفتت، مرجع سابق، ص  29
30 Hervé Coutau- Bégarie, Le phénomène nouvelle Histoire, grandeur et décadence de l’école des annales, Ed, 
économica, Paris, 1989, P.32.  
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بمحاولة إعداد وتقديم املؤرخ، ع�� االحت�ام �خ��تھ الكب��ة، بصفتھ حكيم البلدة املع��ف بھ، فعلينا أن �شدد ع��  

املن�� استجابة لقضاي العل�ي    -ا العصراعتالء  هو أمر مشروع تماما   –املشروط باالل��ام الصارم بقواعد البحث 

كب��" �عمق  التار�خ  يمد  أنھ  حيث  ا�ساع    31من  عقب  يحدث  الذي  التار�خية  املعرفة  "انفجار  إ��  ينبھ  أن  قبل   .

إ�� مجاالت جديدة لم تكتشف ح�ى اآلن، ومهما �ان من حسن اطالع املؤرخ ع�� العالم حولھ، فهو    مجال املؤرخ 

يخطو ع�� صراط ضيق �س�� ب�ن املهمت�ن املتعارضت�ن املطلوب منھ إنجازهما. إن عليھ من ناحية أن ينأى بنفسھ 

إ��  وضعها  لھ  يتس�ى  ح�ى  ا�جماعية،  الذاكرة  �شوهات  عن  يبتعد  وأن  العادي،  العقل   �� ال�امنة  األساط��  عن 

ل��اه�ن وعقالنيا �� "�� نفس الوقت". ومن ناحية أخرى فبوصف جانب خطاب يخلو من الغموض، ي�ون مؤ�دا با

�عبارة أخرى، إن �ونھ  التار��� وذاكرة معاصر�ھ،  الضم��  �� صوغ  للمعرفة، عليھ أن �ساهم  بانيا وناشرا  املؤرخ 

 32فاعال اجتماعيا ال يفصلھ عن �ونھ باحثا".

اآلن، إ�� طرح جملة أف�ار حول مدى تدخلھ   يدفعنا ا�ساع مجال املؤرخ إ�� مجاالت جديدة لم تكتشف ح�ى

وتفاعلھ مع قضية عصره ا�حالية املتمثلة �� جائحة كرونا وما أفرزتھ من تداعيات، وعن آليات اشتغالھ الكفيلة 

بجعلھ ليس فقط �� صلب ا�شغاالت مجتمعھ بل �� صلب ا�شغاالت اإل�سانية جمعاء. إذ �� فرصتھ لر�وب قطار 

 جديدة و�ش�اليات جديدة بمقار�ات جديدة.  التجديد ع�� مواضيع

ما �ستعطيھ التار�خ اليوم بلغة باتر�ك بوشرون هو استدعاء البنيات املمتدة �� الزمن الطو�ل والسياقات 

 للمستبطن وا�خفي فيما جرى و�جري اليوم، ال�اشفة لبيئة االستنبات ومن�� التبلور ومسار التطور.  املفسرة 

القراءات ال�ي ال ترى من جبل ا�جليد سوى وجهھ الظاهر، فتتحدث عن ا�جوائح    هل سننساق مرة أخرى مع 

الذي  امله��ئ  الهش  الذي جاءت فيھ والواقع  السياق  أ��ا وحدها املسؤولة عما حصل و�حصل، متناسية  لو  كما 

 وجدتھ، ولم �عمل �� الواقع سوى ع�� �عميق جراحھ؟ 

 
 . 3، ص  1994، دجن�� 168، العدد  مجلة ديوج�نفرا�سوا بدار�دا، "املمارسة واملسؤولية التار�خية"، ترجمة ��لول شر�ف،  31
 . 4-3فرا�سوا بدار�دا، مرجع سابق، ص  32
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در للبشر�ة أن �عيش من جديد سلو�ات و 
ُ
ممارسات حسبت أن الزمن قد طواها إ�� غ�� رجعة؟ ليس كيف ق

االحت�اك   لتفادي  �ورونا،  زمن   �� الفينيقية  الطر�قة  ع��  نقدا  يقابلها  بما  البضائع  تبادل  أسلوب  عودة  فقط 

مجال   �� قيمية  أخالقية  منظومة  وتحلل  القرصنة  عودة  هو  غرابة  واألشد  األد��  لكن  العدوى،  ونقل  املباشر 

 !ولية؟العالقات الد

مادي  لبوس   �� اجتماعية  دارو�نية  عن  املع��ة  القطيع  مناعة  عن  يتحدث  أن  البعض  فيھ  اختار  زمن   ��

مفتقد ألي حس إ�سا�ي، وانتقاء �� النوع البشري بإرادة البشر لتحديد من �عا�ج ومن ي��ك ملص��ه، وأمام عودة  

ح ع��  ولو  الر�ح  ومعادلة  شراسة  األك��  صيغ��ا   �� حساب  املالتوسية  ع��  الوفرة  حيث  اال�سان،  �حة  ساب 

هل  األولو�ة  سؤال  رح 
ٌ
وط النيولي��الية  أقنعة  سقطت  البيئية،  األخطار  عن  ناهيك  الص��،  وا�جانب  ا�جودة 

ع��   ذلك  �ل  أثر  وما  للبضائع؟  االستعمالية  والقيمة  التبادلية  القيمة  ب�ن  التمايز  وكذا  لالقتصاد؟  أم  لإل�سان 

 م وتداعيا��ا ع�� الفئات األك�� هشاشة؟ مختلف اقتصادات العال

 هل نحن أمام ��اية للتار�خ أم أمام سقوط مدوي ل��اية التار�خ مع ظهور تباشر ��اية القطبية األحادية؟ 

ك��يات  م 
ُّ

َحك
َ
ت زمن   �� ونفسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  طبيا  سابق��ا  عن  ا�جائحة  هذه  تم��  خصائص  أي 

 هاب املوجھ إعالميا ب�خ رهيب لإلشاعات وتوظيف الف��وسات �� لعبة األمم؟شر�ات األدو�ة �� العالم، والر 

التم��س خلف  الرقمية واستمرار  الثورة  �� زمن  السائدة  الذهنية  البنيات  ماذا عن وقع �ل ما حصل ع�� 

 الهو�ة؟ وأي عاهات نفسية قد يحملها القاصرون ا�حاصرون �� بيو��م، القا�عون خلف شاشات حواس��م زمن

 ا�حجر الص��؟

شروط  تن�ج  لم  التش�ل  طور   �� تحول  مؤشرات  أمام  أم  للتحقيب  جديدة  محطة  أمام  حقا  نحن  هل 

 اكتمالھ �عد؟  

إ�� جانب أخرى، �سمح توسع مجاالت املؤرخ باالنخراط ف��ا، بانفتاح منتج ومبدع ع��   تلك جملة أوراش، 
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زا  �� واالبت�ار  ا�خلق  ضرورة  مع  املعرفية،  ا�حقول  مسبوقة، با��  وغ��  استثنائية  الظرفية  وألن  املعا�جة.  و�ة 

َفس تجديدي مبتِكر لس�� األغوار  
َ
فاملقار�ات السائدة بما ف��ا آخر اج��ادات التار�خ ا�جديد قد تحتاج بدورها إ�� ن

 وكشف األسرار.  
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