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وجيه كوثراني *

كمال الصليبي في تأريخه للبنان الحديث
ولصورة األمير المعني:
من لبنان – الملجأ إلى لبنان – المأزق

**

عند التطرق إىل مسامهة كامل الصليبي بمباحثه يف حقل تاريخ لبنان احلديث واملعارص،
تستوقفني كقارئ وباحث يف هذا التاريخ مسألتان رئيسيتان عاجلهام كامل الصليبي يف مجلة
من كتبه ومقاالته التي تناول فيها التاريخ اللبناين عىل امتداد سنوات:

يتبي إشكاهلا عندما ُيطرح السؤال التايل (وهو
املسألة األوىل هي مسألة اإلمارة اللبنانية ،إذ نّ
سؤال إشكايل بامتياز) :هل هلذه اإلمارة ميزة أو ميزات جتعلها ذات خصوصيات ،تربر
املمهدة للدولة اللبنانية
املؤسسة أو ِّ
القول بأهنا كانت الصيغة التارخيية (أو النواة التارخيية) ِّ
توصل إليه عرب
احلديثة؟ وأن البطل املؤسس هو فخر الدين املعني؟ لكامل الصليبي رأي َّ
أساسا هلذه اخلصوصية .فكيف
بحث إمبرييقي (جتريبي) يف املصادر ،مفاده أنه ال يرى
ً
توصل إىل هذا املوقف؟
َّ
تصور املايض يف حارض لبنان .السؤال اإلشكايل هنا هو كيف
املسألة الثانية هي مسألة ّ
غالبا تصور طوائف ملاضيها،
يتصور اللبنانيون ماضيهم؟ وهل يصلح هذا
ّ
ّ
التصور ،وهو ً
أساسا لبناء لبنان جديد؟
ً
حياول هذا اجلزء من الورقة أن يقرأ باختصار شديد معامل املنهج يف تناول كامل الصليبي هلاتني
حيزين) يف مسار البحث التارخيي املتعلق
املسألتني .وقد اخرتهتام – بقصد – لتبيان حمطتني (أو ّ
بلبنان احلديث لدى كامل الصليبي :حمطة جتريبية إمبرييقية أوصلته إىل الرأي القائل بأن اإلمارة ليست إلاّ
نظام التزام ،وحمطة توليفية أوصلته إىل نحو من املفهومية يف فهم املايض وعالقة هذا املايض باحلارض،
حيث حياول كامل الصليبي أن حيرر هذا املايض من شوائب السياسة يف ذاكرات الطوائف اللبنانية (بتعبري
الصليبي ،نسيج العناكب يف منازل اللبنانيني).
* أكاديمي ومؤرخ لبناين.
** جزء من الورقة التي ُقدّ مت يف االحتفال التذكاري بـ «كامل الصليبي وأعامله» الذي ن ّظمته دائرة التاريخ واآلثار يف اجلامعة األمريكية
بتاريخ  3 – 2أيار /مايو .2012
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الحيز األول – التجريبي
بالنسبة إلى
ّ
يف حوار أجرته جملة الفكر العريب مع كامل الصليبي سنة  1980حول كتابته يف تاريخ لبنان احلديث ،يقول
يف موضوع تأرخيه لإلمارة ما ييل:

ّ
وتوطدت
«كنت يف السابق أتكلم عن ‹اإلمارة اللبنانية› وأتبع غريي يف االعتقاد بأن هذه اإلمارة ظهرت
توسعت معلومايت عن طريق البحث واملامرسة
أركاهنا للمرة األوىل يف عهد فخر الدين بن معن .فلام ّ
تبي يل بام ال يقبل الشك أن ما كنت أعتربه يف البداية ‹إمارة لبنانية› حسب
للمنهج التارخيي العلمي ،نّ
لاً
التقليد املألوف – مل يكن يف أساسه إلاّ التزا ًما سنو ًيا قاب للتجديد جلباية الرضائب للدولة العثامنية يف
بعض املناطق»((( .

ما جيدر تأكيده يف معرض التعليق عىل نص كامل الصليبي املقتبس من حماورته سنة  ،1980ومن مقالته -
املحارضة املعنونة «فخر الدين والفكرة اللبنانية»((( املعطيات التالية:

 إن كامل الصليبي يعتمد بصورة أساسية عىل املصادر الوثائقية وعىل نقدها ،وعىل مقارنتها بمصادرأخرى ،ليستنتج «حقائق» تدحض ما هو سائد من «أخبار» يف كتب من التاريخ جيري اعتامدها كمصادر
أوىل رائجة ،ككتاب طنوس الشدياق أخبار األعيان يف جبل لبنان ،وكتاب عيسى اسكندر املعلوف تاريخ
األمري فخر الدين املعني الثاين((( ،وهو يف اعتامده عىل العمل الوثائقي املبارش (النقد والنقد الداخيل) ،ق ّلام
يعتمد عىل املفاهيم واألطر النظرية العامة املستمدة من علوم اجتامعية وإنسانية.
 يدحض مثلاً قصة آل معن وقدومهم إىل الشوف كام يروهيا الشدياق« :ليس هناك يف التواريخ ما يثبتهذه القصة .بل هناك يف القصة ذاهتا أخطاء تارخيية واضحةّ ،مما يشري إىل أهنا حماولة متأخرة لفهم أصل
اإلمارة املعنية يف الشوف»( .مصادره يف نقد رواية الشدياق :صالح بن حييى ،البحرتي التنوخي يف النصف
األول من القرن اخلامس عرش وابن سباط الفقيه يف الربع األول من القرن السادس عرش ،حيث ال إشارة
إىل هذه القصة)(((.

 يدحض قصة جلوء فخر الدين وشقيقه األصغر يونس بعد وفاة والدمها قرقامز إىل كرسوان حيث تربيايف كنف آل اخلازن .يقول« :ليس هناك ذكر هلذه القصة يف ‹تاريخ األمري فخر الدين املعني› للخالدي
الصفدي الذي عارص فخر الدين وعمل يف خدمته ،وال يف تاريخ املحبي الدمشقي املتوىف عام .(((»1699

كذلك ال ذكر لقصة جلوء فخر الدين وشقيقه إىل كرسوان عند آل اخلازن ،ال يف تاريخ الدوهيي تاريخ
األزمنة ،بريوت  1951ص ،285 – 284وكذلك ال ذكر هلذه القصة يف كتاب األمري حيدر الشهايب
املتويف يف عام ( 1835الغرر احلسان يف تاريخ حوادث الزمان ،القاهرة  ،1900ص.((()619
 1حوار مع كامل الصليبي ،يف :الفكر العريب (كانون الثاين/يناير  ،)1980ص . 201
 2كامل الصليبي« ،فخر الدين الثاين والفكرة اللبنانية» ،يف« :أبعاد القومية اللبنانية( »،حمارضات جامعة الروح القدس ،الكسليك،
لبنان.)1970 ،
 3عيسى اسكندر املعلوف ،تاريخ األمري فخر الدين املعني الثاين ،وقف عىل نرشه رياض املعلوف ،نصوص ودروس؛ ( 31بريوت:
[املطبعة الكاثوليكية].)1966 ،
 4املصدر نفسه ،ص .88
 5املصدر نفسه ،ص .88
 6املعلوف ،ص .91
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يقول كامل الصليبي« :لعل أول من روى قصة جلوء األمريين فخر الدين ويونس إىل كرسوان هو الشيخ
شيبان اخلازن املتوىف عام  .1850وقد انتقد هذا املؤرخ البطريرك الدوهيي ألنه مل يذكر ماذا حدث
لألخوين املعنيني يف السنوات الست التي تلت وفاة والدمها»(((.

يرى الصليبي أن الشدياق تب ّنى هذه القصة وأضاف إليها اسم احلاج كيوان املاروين الذي خبأ الولدين يف
ب ّلونه ،وهذه القصة يستعيدها ً
أيضا عيسى اسكندر املعلوف املتوىف سنة  .1956ويف رواية املعلوف بعض
اإلضافات إىل القصة ،أمهها اجتهاده يف تعريف احلاج كيوان(((.

خيلص الصليبي إىل القول« :هكذا تروي توارخينا التقليدية قصة جلوء فخر الدين وأخيه يونس إىل
كرسوان وتربيتهام يف كنف آل اخلازن .وأقل ما يقال عن صحة هذه القصة أهنا غري ثابتة .واملرجح أهنا
حماولة متأخرة يرجع تارخيها إىل أبعد من أواخر القرن الثامن عرش لتفسري أساس العالقة بني األمري فخر
الدين وآل اخلازن وعطف األمري عىل املوارنة بشكل عام»(((.

ّأما يف ما يتعلق بحكم فخر الدين للبالد« ،أي سلطته» ،فال يراه ذا طبيعة واحدة .يسأل :ما هي السيطرة
التي كانت لفخر الدين عىل خمتلف املناطق التي دخلت حتت حكمه ،وهل كانت هذه السيطرة من نوع
واحد يف مجيع هذه املناطق؟ وجييب« :كان فخر الدين من الناحية الرسمية ،ملتز ًما جلباية الرضائب ال غري
كثريا
يف مجيع املناطق التي سيطر عليها .إلاّ أن مكانته احلقيقية يف املناطق الدرزية وكرسوان كانت ختتلف ً
عنها يف املناطق األخرى .ففي الشوف كان لفخر الدين حكم تقليدي موروث مستقل متام االستقالل
عن االلتزام الرسمي املرتبط بالدولة .ويف املناطق الدرزية األخرى حيث مل يكن للمعنيني حكم موروث
كان لفخر الدين – باإلضافة إىل االلتزام زعامة شخصية معرتف هبا عىل الدروز القيسية ،وهي كذلك
زعامة من النوع التقليدي املحيل اخلارج عن سلطة الدولة .وكان لفخر الدين يف كرسوان تبعية تلقائية
بني املوارنةّ ،مما جعل له يف هذه املنطقة ً
«أما
أيضا مكانة خاصة مستقلة عن الدولة ( ،»)...ويضيفّ :
خارج املناطق الدرزية واملارونية ،فكانت سيطرة فخر الدين جمرد التزام من الدولة تدعمه قوة األمري
العسكرية»(.((1
عىل أن هذا التوصيف للواقع من خالل القراءة الدقيقة واملقارنة للمصادر ،ال يمنع كامل الصليبي من
التكون
إعادة االعتبار إىل الفكرة (فكرة فخر الدين) ،ولكن كأسطورة ( )Mytheهلا دورها يف أسطرة
ّ
التارخيي للبنان احلديث« ،بدأت هذه األسطورة صغرية ثم نمت مع نمو لبنان حتى أصبح فخر الدين يف
نظر اللبنانيني اليوم رائد االستقالل اللبناين ورمز الوحدة الوطنية»(.((1

لكن ما يسكت عنه هذا االستنتاج الذي يتوصل إليه كامل الصليبي يف مقالته «فخر الدين والفكرة اللبنانية»
( ،)1970هو أن هذه األسطورة ال جيمع حوهلا اللبنانيون كصورة وطنية جامعة ،أو كتاريخ وطني جامع.
يتصور اللبنانيون ماضيهم؟
وهذا ما يقودنا إىل البحث يف املسألة الثانية التي أرشنا إليها ،كيف
ّ
 7املصدر نفسه ،ص .92 – 91
 8املصدر نفسه ،ص .95
 9املعلوف ،ص .95 – 94
 10املصدر نفسه ،ص .109
 11املصدر نفسه ،ص .110
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كيف يتصور اللبنانيون ماضيهم؟
التصور والواقع(.((1
هذا ما حياول كامل الصليبي أن جييب عنه يف كتابه بيت بمنازل كثرية :الكيان اللبناين بني
ّ

صورا من تواريخ الطوائف اللبنانية ،تتناول أصوهلا ومواقع سكنها وأدوارها
يستعيد كامل الصليبي
ً
ورصاعاهتا السياسيةً ،
يقدم
ونبذا خمترصة عن خصائصها املذهبية والعقيدية .وهو يف تناوله هلذه الصور ّ
ووسعه يف كتاباته السابقة املتخصصة ،أي منطلق تاريخ لبنان
لوحة توليفية ختتزل ما كان قد بحث فيه ّ
الذي ركّ ز فيه عىل معطيات التاريخ الوسيط (اإلسالمي) ،وتاريخ لبنان احلديث ،ومقاالت أخرى
متخصصة بنقد املؤرخني املوارنة.
نقدمه استكاملاً هلذا املبحث ،الفصول التالية:
ولعل أهم ما يف هذا الكتاب ،بالنسبة إىل سياق ما ّ

التصور األسطوري
املتصورة ،حيث يستعيد نقده للتصور املسيحي املاروين لإلمارة ،فيميز بني
 اإلمارةّ
ّ
األيديولوجي ،ومعطيات الواقع التارخيي.
 -الوطن امللجأ ،حيث يامرس نقدً ا لنظرية األب المنس التي تقول باجلبل – امللجأ.

 -لبنان العثامين :ما خصوصيته؟ حيث يرى أن ال خصوصية مميزة له من بقية املناطق العربية.

 انبعاث فينيقيا ،النظرية التي برزت ًأيضا لدى بعض املؤرخني املوارنة يف مرحلة االنتداب واالستقالل
قطعا
وتقول باألصولية الفينيقية للبنان – فيتناوهلا كامل الصليبي بالنقد ألهنا تقطع مع املرحلة اإلسالمية ً
مفتعلاً وغري تارخيي.

 التجربة واخلطأ ،حيث يربز دور نخب مسيحية وإسالمية – سنية معتدلة اقرتبت بعضها من بعض لتنشئجراء اخرتاق
ما
ّ
سيسمى «امليثاق الوطني» الذي ما لبثت جتربته أن وقعت يف أخطاء التطرف والشطط ّ
الطائفيات والعشائريات واملحسوبيات ،فكان اخللل والتفاوت يف التطور االقتصادي واالجتامعي الذي
أوصل إىل سنة .1975

وخيتم كامل الصليبي كتابه بفصلني ختاميني :احلرب عىل تاريخ لبنان و البيت واملنازل الكثرية.
يقدم كامل الصليبي رؤي ًة لكيفية النظر إىل تاريخ لبنان .ويتلخص هذا املنظور بالنقاط
يف هذين الفصلني ّ
التالية:

 ال يمكن لطائفة أن تفرض نظرهتا إىل تاريخ لبنان عىل الطوائف األخرى .وتستعرض هذه النقطة ثالثجتارب طائفية فشلت يف كتابة تاريخ مدريس :جتربة إسالمية سنية قام هبا أستاذان من كلية املقاصد مها
معا كتا ًبا بعنوان تاريخ سورية ولبنان ،جرت فيه تعرية لبنان
زكي النقاش وعمر فروخ سنة 1935؛ إذ أ ّلفا ً
من كل تارخيية خاصة به خارج اإلطار العريب – السوري(.((1
 جتربة مسيحية قام هبا أستاذان مها أسد رستم وفؤاد أفرام البستاين سنة  ،1937فنرشا كتاب موجز تاريخلبنان ،وهو «مؤ َّلف بالغ بالتشديد عىل الطابع اخلاص للبنان ،حتى أنه مل يكن هنالك مسلم واحد مستعد
للقبول به» ،كام يقول كامل الصليبي(.((1

التصور والواقع ،ترمجة عفيف الرزاز (بريوت :مؤسسة نوفل.)1990 ،
 12كامل سليامن الصليبي ،بيت بمنازل كثرية :الكيان اللبناين بني
ّ
 13املصدر نفسه ،ص .253
 14الصليبي ،بيت بمنازل كثرية ،ص .253
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 جتربة درزية متأخرة جرت يف غضون احلرب األهلية يف لبنان (يف الثامنينيات من القرن املايض) ،حيثاع ُتمد «يف مدارس الشوف الرسد الدرزي اجلديد لتاريخ لبنان ،وحيث أجريت تعديالت يف منهاج
الدراسة تتفق مع الروحية السياسية للجامعة الدرزية»( ،((1وكان ذلك يف إثر حتطيم متثال األمري فخر الدين
املعني يف بعقلني سنة  ،1983كر ّدة فعل عىل «التمجيد املسيحي» هلذا األخري(.((1

وخيلص كامل الصليبي إىل القول إنه ال بد من محلة تنظيف عامة يف بيوت العناكب املنسوجة داخل البنى
الطائفية واملذهبية املختلفة يف البالد إلزالة مجيع األحكام املسبقة واألحكام املسبقة املضادة املتعلقة باميض
قدمتها الطوائف اللبنانية،
لبنان ومايض العرب .ويقصد بالتنظيف هنا ،نقد النظريات املختلفة التي ّ
أكان من وجهة نظر القومية العربية الدجمية أم من وجهة نظر القومية اللبنانية التي تسعى إىل البحث عن
اخلصوصية ،أكان البحث يف الفينيقية أو اإلمارة أم يف نظرية امللجأ.
وخيرج من هذا النقد بثالثة استنتاجات تتصل بإعادة النظر يف التاريخ اللبناين:

 االستنتاج األول هو أن جتربة احلرب األهلية يف لبنان أثبتت بام ال يقبل الشك ،أن أي طرف من اللبنانينيال يمكن أن يفرض رأيه بسهولة عىل الطرف اآلخر.

 االستنتاج الثاين هو أن التجربة أثبتت منذ سنة  1920حتى اليوم أن استمرار وجود لبنان كدولة مستقلةوبغض النظر اّ
عم إذا كان هناك يشء اسمه لبنان قبل سنة
ذات سيادة داخل حدوده الراهنة أمر ممكن،
ّ
 1920أم ال .وهذا يعني أنه ما عاد هناك حاجة إىل اخرتاع تاريخ خاص للبنان ما قبل هذا التاريخ.

احلساسة
 االستنتاج الثالث هو أن العامل العريب أصبح يقبل باجلمهورية اللبنانية كام هي ،ويفهم البنية ّصحيحا
للمجتمع اللبناين ،وهذا يعني أن التسليم بعروبة لبنان – إىل احلد الذي قد يكون فيه هذا املفهوم
ً
خطرا عىل سيادة البلد ووحدته(.((1
– ما عاد يشكل ً
خالصة موقفه من التاريخ وعالقته باحلارض واملستقبل هي أنه ال يمكن بناء وطن دولة عىل تاريخ سيايس
خمت َلف فيه؛ فال بد من اإلقرار واالعرتاف هبذا االختالف عىل قاعدة البحث التارخيي املوصل إىل حقائق
تارخيية وإن تكن هذه احلقائق ال حتمل معاين الوحدة الوطنية ،وهي ال حتملها أصلاً  .بناء عليه ،يطرح كامل
الصليبي عىل اللبنانيني – كجامعة سياسية – املهمة التالية« :عليهم أن يعرفوا بدقة من هم وما ارتباطهم
بالعامل املحيط هبم .هلذا عليهم أن يعرفوا بدقة ملاذا هم لبنانيون وكيف أصبحوا لبنانيني ،وهم مل يكونوا
يف األصل إلاّ جمموعة من الطوائف املتفرقة صودف تواجدها يف بقعة واحدة من األرض .وإن مل يفعلوا
وبغض النظر عن الطريقة التي سيصلح هبا الشجار احلايل يف لبنان – فإهنم سيستمرون يف البقاء
ذلك –
ّ
جمموعة من العشائر البدائية املتنافرة أصلاً  ،تسمي نفسها عائالت روحية دون أن يكون هلا بالرضورة أية
عالقة بالروحانيات.((1(»...
 15املصدر نفسه ،ص .251
 16نضيف ً
أيضا إىل املحاوالت التي يشري إليها كامل الصليبي املحاوالت التي جرت بعد الطائف (إقرار وثيقة  .)1990األوىل عندما
رئيسا للمركز الرتبوي يف لبنان ،وقد أنجزت املحاولة ً
بعضا من املخطط الذي اقرتحته اللجنة ،غري أن وزير الرتبية
كان منري أبو عسيل ً
عبد الرحيم مراد أوقف العمل بالكتب التي ُأنجزت بحجة مساس بعضها بـ«عروبة لبنان» ،والثانية يف عهد وزارة حسن منيمنة ،حني
ً
خمططا كاملاً لكتب التاريخ يف املراحل الثالث :االبتدائية واملتوسطة والثانوية .هذا املخطط ال نعرف مصريه ،لكن ما
أنجزت اللجنة
نعرفه أن املرشوع تعثّر ً
أيضا بسبب احتجاجات أصوات حزبية مسيحية عىل حرص املقاومة يف املقاومة الوطنية ضد احتالل إرسائيل
واستبعاد «مقاومات أخرى» من التدريس.
 17الصليبي ،بيت بمنازل كثرية ،ص .273
 18املصدر نفسه ،ص .273
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لكن السؤال املغفل أو املسكوت عنه يف هذا املرشوع الراهن هو التايل :ما هي رشوط «احلارض» التي
ّ
متكن من تصحيح األحكام املسبقة للوصول إىل املعرفة الدقيقة (الصحيحة) ،أي «العلمية» والتي يطلبها
املؤرخ كامل الصليبي من «اللبنانيني»؟ هل يطلبها منهم كـ«طوائف» أو كأفراد ومواطنني ،أو كمؤرخني
من أهل االختصاص؟ ويف احلالة األخرية ،ما العمل إذا اختلفت املدارس واملناهج واملفاهيم ما بني
املؤرخني أنفسهم؟

لنحاول اإلجابة عن هذا السؤال املركّ ب بتفحص املوضوع من زاويتني :زاوية املؤرخ املحرتف
أخريا
(املتخصص) ،وينطبق هذا عىل املؤرخ نفسه ،فكيف توصل كامل الصليبي إىل هذه املعرفة التي يو ّد ً
تعميمها والنصح هبا؟ وزاوية الثقافة التارخيية العامة ،ويف هذه احلالة ما الفارق يف أن يعرف املواطن
موحدة»،
ماضيه من موقع املواطنية يف دولة – وطن (دولة مواطنني) ،وتعرف «الطائفة» تارخيها كـ«مجاعة ّ
وبأي صفة؟ بصفتها الدينية أم بصفتها السياسية ،إذا جاز التعبري؟

من زاوية المؤرخ المحترف :كمال الصليبي بين التاريخ التجريبي (اإلمبيريقي)
والتاريخ المفهومي

ثمة من يطرح السؤال التايل :يف أي مدرسة من مدارس التاريخ تقع مقاربات كامل الصليبي يف تناوله
لتاريخ لبنان احلديث؟ نستعني يف اإلجابة عن هذا السؤال بمعطى مساعد يتمثّل يف ترصحيه الذي
طور كامل الصليبي رأيه يف طبيعة اإلمارة يف اجلبل :كيف حصل االنتقال لديه من
استشهدنا به عندما ّ
املعرفة القائمة عىل «اإلتباع» كام يقول (أتبع غريي يف االعتقاد) إىل املعرفة املحققة القائمة عىل «التوسع يف
املعلومات عن طريق البحث واملامرسة للمنهج التارخيي العلمي».
ُيعرب االعرتاف أولاً وبمعيار األخالقيات العلمية عن صدقية عالية وأخالقية مهنية رفيعة لدى مؤرخ
ثانيا عن انتامء إىل منهج يصفه بـ «ممارسة املنهج التارخيي العلمي» ،وهذه املامرسة هي أداته
كبري .ويعبرّ ً
للعبور من املعرفة التقليدية إىل املعرفة العلمية ،فام هي ركائز وأبعاد هذه املامرسة؟ وما كانت ركيزهتا عند
كامل الصليبي عندما يامرس التأريخ للبنان احلديث؟

حني التفكر يف هذا السؤال أستحرض بعدين من أبعاد املنهج التارخيي ،أو بتعبري أدق وأشمل ً
أيضا «التفكري
تارخييا»ً :
وثانيا ُبعد املفهومية يف هذه املامرسة ،فأي ُبعد هو الغالب
أوال ُبعد التجريبية يف املامرسة التأرخييةً ،
ً
يف ممارسة كامل الصليبي للتأريخ اللبناين (وأقصد هنا التأريخ للبنان احلديث ،وال أتطرق إىل جهود كامل
حيز خارج عن اختصايص أولاً  ،وهو
الصليبي العظيمة يف التاريخ القديم والدراسات التوراتية)؟ فهذا ّ
عامليا ،وإنجازه العلمي يف هذا املجال يفوق بأمهيته اإلنجاز يف
ثانيا أن كامل الصليبي أبدع فيه ً
جمال أعتقد ً
جمال الدراسات التارخيية اللبنانية.

واضح من خالل متابعته الدقيقة للمؤرخني اللبنانيني ،وال سيام املؤرخني املوارنة ،وتدقيقه يف رواياهتم،
البعد،
ومقارنة بعضها ببعض ،ونقدها من زاوية الزيادة أو النقصان ،األقدمية أو اإلضافة ،القرب أو ُ
املعقولية أو عدمها ،أن كامل الصليبي ينتمي إىل املدرسة الوضعانية التجريبية يف التأريخ ،وهي املدرسة
كم من الوثائق – أي املصادر األوىل وحدها .لكن «احلقيقة» يف
التي جتعل «احلقيقة» تنطق من خالل نقد ّ
وبتوسع يف املعلومات ال ينتهي .ومن هنا نفهم
هذه احلال تظل مرهونة بجهد اكتشاف مزيد من املصادر،
ّ
طول مسار املعرفة التارخيية التجريبية عند كامل الصليبي عندما يقول يف شأن التاريخ للبنان« :كنت يف
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السابق ..أتبع غريي يف االعتقاد ( )...فلام توسعت معلومايت ( ،»)...أي إن معلوماته توسعت عن طريق
االطالع عىل املصادر األوىل (الوثائق) ،فأين يقع أو «يتموضع» اإلشكال املعريف عند كامل الصليبي؟

كان فرنان بروديل قد واجه مشكلة التوسع الكمي يف الوثائق ومعلوماهتا حني كتابة أطروحته الشهرية
عن املتوسط ،إذ وجد نفسه أمام كم هائل من املصادر ( )Les Sourcesالتي مجعها من أرشيفات البلدان
عمرا من حياته ،أو عرشين
مؤرخا من أمثاله(.((1
ً
املتوسطية ،كام وجد أن االشتغال عليها يقتيض عرشين ً
فكيف ّ
أسميه «ثقافة املفاهيم» التي تساعد
حل بروديل هذا اإلشكال؟ لقد فعل ذلك من طريق ما يمكن أن ّ
البعد املفهومي يف املامرسة التأرخيية .وال
البعد الثاينُ ،
عىل رسم اإلطار النظري للموضوع ،أي إنه أدخل ُ
غرابة يف ذلك ،فهو من رواد املدرسة التارخيية الفرنسية اجلديدة التي جتاوزت املدرسة التارخيية التجريبية
جسورا
جسورا عابرة ما بني األنظمة املعرفية لعلوم اإلنسان واملجتمع .لقد بنى بروديل
املنهجية ،ببنائها
ً
ً
ما بني االقتصاد وعلم االجتامع والفلسفة والسياسة واإلثنولوجيا والتاريخ احلضاري العاملي املقارن،
وميز
فأدخل مفهوم التأريخ للمدى الطويل ،ومفهوم نسبية رسعة األزمنة التارخيية بتأثري نظرية النسبيةّ ،
بني الزمن اجلغرايف شبه الثابت (عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية) والزمن االجتامعي البطيء الوقع والزمن
السيايس املتسارع عىل السطح (التاريخ احلدثي) ،فكانت النتيجة إجراء تلك املصاحلة اإلبيستيمولوجية
بني بنيوية اإلثنولوجيني لدى ليفي سرتاوس ،وبنيوية املؤرخني اجلدد (احلوليات) لدى بروديل ،فساعد
هذا البناء النظري – املفاهيمي عىل إعادة بناء طبقات ثالث من األزمنة التارخيية تقاطعت وتفاعلت يف
«قرن طويل» هو القرن السادس عرش املتوسطي ،موضوع بردويل الذي مجع فيه ما بني املامرسة التجريبية
والبناء النظري واملفاهيمي هلذا القرن.

غائبا ،أو كان قليل
ّ
البعد النظري يف املامرسة التأرخيية اللبنانية لدى كامل الصليبي كان ً
أرجح هنا أن هذا ُ
احلضور .وهذا الغياب أ ّدى يف رأيي إىل أن يتأخر كامل الصليبي يف اكتشاف نظام االلتزام يف الدولة العثامنية
وانطباقه ً
أيضا عىل جبل لبنان واإلمارات املحلية واألهلية فيه .كان يمكن مثلاً االطالع عىل مفهوم اإلقطاع
يف اإلسالم ،وهو غري الفيودالية يف التاريخ األورويب الوسيط ،وكان يمكن االطالع ً
أيضا عىل نظام التيامر
يف التاريخ العثامين ،هذا ناهيك بفائدة املفاهيم اخللدونية بشأن العصبية ونشأة الدولة و«والية الطرف»
ومفهومي االستتباع والوالء ما بني العصبيات ،وكذلك كتب اخلراج واألموال واألحكام السلطانية يف
اإلسالم ،قبل أن يكتب كتابه تاريخ اإلمارة اللبنانية.

كان يمكن أن ّ
تشكل املعرفة املسبقة هلذا كله مدخلاً
وإطارا نظر ًيا لفهم طبيعة اإلمارة واألمري ،ال يف جبل
ً
لبنان وحده ،بل يف كل املناطق العربية ،وقبل انتظار «التوسع يف املعلومات» الوثائقية اللبنانية أو العثامنية
لدى ٍ
مرسعة للمعرفة إذا ما
كل من تلميذيه عدنان البخيت وعبد الرحيم بوحسني؛ فثمة دينامية جدلية ّ
والبعد املفاهيمي.
البعد التجريبي ُ
اقرتن البعدان يف املعرفةُ :

هذا ،ويمكن اإلشارة ،للتدليل عىل وفرة املراجع العاملية والعربية العامة املتعلقة هبذه املوضوعات
واملفاهيم ،إىل العديد منها ،وال سيام يف ما خيص منها امل ْلكية واألرض وإدارهتا وجباية رضائبها ،وعىل
سبيل املثال:
 -كلود كاهني ،يف مبحثه عن اإلقطاع يف اإلسالم.

19 Fernand Braudel, La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 4 éd. (Paris: A. Colin, 1979).
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 عبد العزيز الدوري يف أطروحته عن التأريخ االقتصادي يف العراق يف القرن الرابع اهلجري (صدرت يفأربعينيات القرن العرشين).
 عرشات األبحاث التي قام هبا اخلرباء الفرنسيون بشأن أشكال امل ْلكية الزراعية والسلطة والديموغرافيايف بالد الشام يف عرشينيات القرن العرشين وثالثينياته (جاك ولرس والترون وآخرون).

هذا ناهيك بأعامل مؤرخني أتراك الحقني ،أمثال دويتشيوغلو وخليل ايناجليك يف أعامهلام املتعددة عن
التاريخ االقتصادي العثامين.
ولبنانيا ،ويف إطار عالقة الصليبي باآلخرين ،أجزم بأنه كان عىل خلق عظيم ،وعىل نبل يف التعامل
عربيا
ً
ً
اإلنساين كبري ،لكن عالقته باإلنجاز التارخيي  -العريب ،وبصورة أخص باإلنجاز التأرخيي اللبناين ،وال
سيام املكتوب بالعربية – كانت عىل ما أرجح ضعيفة ،وال أدري ما السبب ،لعلها جاذبية الثقافة األمريكية
السائدة يف أجواء اجلامعة األمريكية ذات االعتداد بالذات وبمركزيتها الثقافية وسيادهتا ومرجعيتها اللغوية
العاملية .مظاهر هذه املركزية تبدو يف أكثر من مظهر وجمال ،وأبرز هذه املظاهر استنكاف معظم باحثيها
وأساتذهتا بشكل عام عن االستشهاد بمراجع لبنانية وعربية (باللغة العربية) ،وإن يكن هلذه املراجع فضل
السبق يف الزمن ويف اإلنجاز املعريف.
هذه الظاهرة تنطبق ،لألسف ،عىل كامل الصليبي ،وال سيام يف كتابه بيت بمنازل كثرية؛ إذ ال يمثّل يف
عمن أنجز هذه املوضوعة أو تلك من تاريخ لبنان إلاّ تالمذته.
االستشهاد يف سياق الكتاب ّ

ومع كل االحرتام واملحبة لتالمذته املؤرخني الذين يستحقون فعلاً كل تقدير ،فإن إغفال أسامء مؤرخني
لبنانيني بدأوا بالبحث والكتابة منذ سبعينيات القرن املايض ،ثم أضحت كتاباهتم عىل درجة من العاملية
«رغم لغتها العربية» ،قد يستدعي بعض االستغراب ،بل إن اختصار دور بعضهم واختزاله يف ذهنه
بالعبارة اليتيمة التالية «تالمذة دومنيك شفاليه» قد يستدعيان أكثر من استغراب( .((2بل إين أستغرب ً
أيضا
إغفال ما أنجزه عادل إسامعيل باللغة الفرنسية يف أطروحته «هنوض اإلقطاعية وأفوهلا يف لبنان (1840
–  ،»)1860وقد صدرت يف أواخر اخلمسينيات حتت عنوانHistoire du Liban: Redressement et :
. declin du feodalisme libanais
توصل هؤالء إىل
خالصة القول هنا أن ال مشكلة بني مؤرخني حمرتفني بشأن نظرهتم إىل املايض ،فسواء ّ
التوسع التدرجيي يف االطالع
جتريبيا ،أي عرب
حقائق متامثلة أو خمتلفة ،وسواء توصلوا إىل هذه احلقائق
ّ
ً
عىل املصادر (كام فعل كامل الصليبي مثلاً ) أو عرب استخدام مفاهيم ونظريات اجتامعية وفلسفية مساعدة،
نسبيا ،يقرتب أو يصيب أو يبتعد ،يتأخر أو يبطئ أو
مسعى
فإن مقاربة احلقيقة التارخيية تبقى
معرفيا ً
ً
ً
يرسع ،غري أن املهم أن ال ُي ّ
وظف التاريخ يف الرصاع السيايس الداخيل الراهن ،وأن ال حتتويه أو تسوده
النظرة األنكرونكية لألزمنة التارخيية ،أي خلط زمن بزمن آخر ،كالتاريخ للاميض بمصطلحات احلارض
ومفرداته وصوره ،أو كالتعامل مع احلارض بذاكرة املايض وخمياهلا.
 20يقول« :ولقد قام كل من دومنيك شفاليه وتالمذته يف باريس ،وليىل فواز يف جامعة هارفرد ،ومروان بحريي يف اجلامعة األمريكية
بأبحاث تقدم إيضاحات مهمة حول تطورات جبل لبنان وبريوت يف القرن التاسع عرش» ،انظر :الصليبي ،بيت بمنازل كثرية ،ص .209
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من زاوية الثقافة التاريخية العامة :وعي التاريخ بصفة مواطن
أو بصفة طائفة؟

عندما يدعو كامل الصليبي «اللبنانيني» (هكذا باجلمع) إىل تنظيف بيوهتم من «العناكب» ،أي من
التشوهات التي أدخلتها الطوائف عىل توارخيها ،فإنه ال يفرق – كام يبدو يل – يف الدعوة بني «لبنانيني»
مبدئيا ً
أيضا أهنا مجاعات دينية أو إثنية ال مجاعات
مبدئيا أهنم مواطنون ،و«طوائف» ُيفرتض
ُيفرتض
ً
ً
سياسية أو أحزاب .فإىل من يوجه كامل الصليبي الدعوة :إىل اللبنانيني كمواطنني أم إىل «الطوائف»؟ وبأي
صفة :بالصفة الدينية – املذهبية أم بالصفة السياسية؟

مازجا بني خصوصياهتا الدينية
أرجح أن كامل الصليبي يذهب مذهب التوجه إىل الطوائف كجامعات،
ً
ّ
واملذهبية وتطلعاهتا السياسية ،فيبدو أن التنظيف املرجتى لديه يقوم عىل معادلة ميثاقية ً
(أيضا) :عروبة
هتدئ من غلوها القومي الدجمي .وقد جرى هذا ،برأيه ،يف التجربة اللبنانية ويف التجربة العربية حينام
جممعا عليها ،ولبنانية حتد من املبالغة يف متجيد
أصبح االقتناع بالدولة اللبنانية رضورة لبنانية وعربية
ً
خصوصيتها ذات الطابع الطائفي – املسيحي.

إذن ،هي استعادة مليثاقية لبنانية نجحت خالل فرتة من تاريخ لبنان املعارص ،يف باب التوافق السيايس
امليثاقي ،ثم ما لبثت أن اهتزت بسبب أخطاء ارتُكبت (انظر فصل :التجربة واخلطأ يف كتاب :بيت بمنازل
كثرية) ،فهل هلذه امليثاقية حظ نجاح ً
أيضا يف باب «التوافق التارخيي» ،أو بتعبري أدق يف باب التوافق ما بني
التواريخ (تواريخ الطوائف)؟

يبدو يل أن هذه النظرة التي متاثل ما بني التوافق السيايس والتوافق التارخيي ،بل التي جتعل من «التوافق
التارخيي» ً
رشطا للتوافق السيايس ،تغفل عد ًدا من املعطيات واحلقائق التي مل تؤخذ بعني االعتبار:
 أول هذه املعطيات رضورة التفريق بني الطوائف ذات اخلصوصيات الدينية واملذهبية من جهةوالطائفيات السياسية من جهة ثانية ،فهذه األخرية تتجسد يف زعامات وأحزاب ومؤسسات وسياسات
من شأهنا حتويل الطائفة من حالة دينية ومذهبية وثقافية إىل حالة كيان سيايس.

 ثاين هذه املعطيات رضورة التفريق بني الذاكرة التارخيية اجلامعية واملعرفة التارخيية؛ فالذاكرة اجلامعيةعفوية وأسطورية بطبيعتها ،وخالطة لألزمنة ،بل هي خمزن نفيس مجاعي ُينقص األخبار والصور أحيانًا
تشوهيا .والزينة والتشويه ،كام التحسني أو التقبيح ،كلها رتوش
أو يضيف إليها أحيانًا أخرى ،تزيي ًنا أو
ً
تنشأ عرب الزمن ،وبفعل وطأة احلادث الراهن واستفزازاته وحتدياته واستدعاءاته التي ال تكتفي بأن يكون
البرش فاعلني يف احلارض ،بل ُمغيرّ ين ً
أيضا للاميض ،أكان باجتاه تقبيحه أم باجتاه حتسينه ،تثويره أم هتدئته
تتلبس اهلويات املختلفة .هذا يف حني تنحو املعرفة التارخيية
بحسب حركة اجلدل والرصاع بني القوى التي ّ
املحققة (العلمية) نحو االنفصال النسبي عن الذاكرة لتصبح هذه األخرية ،وبالتدرج النسبي ،جز ًءا من
اشتغال العقل التارخيي الناقد هلا (للذاكرة).

املالحظ هنا أن سؤال السياسة يبقى يف خضم هذا «اليشء» امللتبس بني الطائفة والطائفية ،وبني الذاكرة
َ
ويقدم
مغيباُ .يربز لنا كامل الصليبي «حقائقه التارخيية»ّ ،
والتاريخ ،وبني احلقيقة واألسطورة ،صام ًتا أو ً
متنياته ونصائحه إىل اللبنانيني الذين جيب أن يعلموا «كيف أصبحوا لبنانيني منذ العام  »1920وحيذرهم
من أهنم إذا مل يفعلوا ذلك سيظلون عشائر وقبائل....
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حس ًنا ،لكن أين هو سؤال السياسة الذي يتج ّنبه كامل الصليبي ،وهو :من املسؤول عن التجهيل والتشويه
وبناء بيوت العناكب ،أو إدخاهلا إىل منازل اللبنانيني؟ أهو الهوت الطوائف أم علم كالمها أو فقهها؟
أم سياسيوها ،ومن هم؟ أهو تاريخ المِ لل والسلطنات والعائالت الذي ساد خالل قرون ماضيه ،أم هو
تاريخ نظام سيايس حديث ومعارص وأشكال حمددة من ممارسة السلطة وتوزيع الثروة وسياسات زبونية
حمددة يف االقتصاد والتنمية والتعليم ...إلخ؟

مغيبة ،لكن ما يفصح عنه التفكري التارخيي عند كامل الصليبي هو أنه يراهن عىل التفريق
أسئلة غائبة أو َّ
ً
وقياسا عىل
بني السياسة والتاريخ ،جاعلاً نظافة البيت األول (التاريخ) رشطا لسالمة السياسة وصحتها.
ً
هذا املنطق ،يصبح رشط «تنظيف املايض» ً
رشطا لنظافة احلارض.

شكليا – أن اهلرم التارخيي مقلوب هنا عىل رأسه.
يبدو يل – ومهام يكن من أمر منطقية هذا التفكري،
ً
فام ينبغي طلبه ليس تنظيف بيوت الطوائف (أي توارخيها) ليستقيم أمر الدولة – الوطن ،بل تنظيف
السياسات أولاً بالربامج واخلطط لبناء دولة – وطن ،وتنشئة مواطن منفتح عىل كل املعارف وعىل كل
ومتفهم خلصوصيات الطوائف الدينية وذاكراهتا التارخيية.
الثقافات،
ّ

عبثًا حاولت التجارب التي حيكي الصليبي حكاياهتا يف كتابه بيت بمنازل كثرية أن تنظف البيت املنشود،
ألهنا انطلقت مجيعها يف رأيي من الدائرة املغلقة :دائرة الطوائف املستدخلة يف الذاكرات اجلامعية التي
صنعتها الطائفيات السياسية عرب مؤسساهتا و«مؤرخيها» وإخبارييها وسياسييها .ورأيي هو أن من
رضوب العبث تنظيف الصورة بسياسات طائفية ،أي بسياسات غري نظيفة.

والواقع أن سياسات احلارض هي الفاعل األول يف سياسات العلم والثقافة والبحث والرتبية والتثقيف،
ويف التأسيس لبيئة علمية حاضنة ومشجعة إلعادة النظر يف التاريخ ،لدرسه والتنقيب فيه واحلفر يف
طبقاته ،ال عرب نزع قرشة ما علق به من خيوط عناكب طائفية فحسب ،بل عرب كشف ُح ُجب وأقنعة طائفية
وغري طائفية ،بل ً
أيضا أيديولوجية ذات أنسجة قومية أو ماركسية أو ليربالية .عندها ،ومع البيئة العلمية
احلاضنة ،ال حيتاج العمل السيايس وال السياسات وبراجمها إىل تاريخ جتري «أسطرته» أو تشوهيه ملصلحة
حزب أو كيان طائفي سيايس ،كام أنه ال حيتاج إىل دين جيري استخدامه يف عملية االستقواء السيايس.
ذلك أن استخدام التاريخ كصور حمفزة ومستثرية لذاكرة مجاعية طائفية راهنة يامثل متا ًما استخدام الدين
يف االستقواء السيايس.

لذا ،تبدو مطالبة الطوائف بتنظيف توارخيها بمعزل عن علمنة السياسة ومدنيتها وكأهنا الدوران يف احللقة
املفرغة ،ويف حال كامل الصليبي كأهنا مطالبة «حكيم» معتزل ومستقيل من السياسة واسى نفسه وواسى
يأسا ،ولكن ليس «حكم ًة» .ذلك أن كام لبيت احلكمة أو لبيت
تعبا أو ً
أمثالنا ممن اعتزلوا السياسة فشلاً أو ً
اهلل منازل ،فإن للتاريخ ً
أيضا أبوا ًبا ومنازل .وباب تنظيفه ليس باب الطوائف ، ،بل إن الباب واملنزل مها
هم إن اختلفنا يف الثقافة التارخيية العامة
سياسات حكيمة تنشد بناء دولة – وطن ،ودولة مواطنني .عندها ،ال َّ
تدرجييا وعرب البحث
توصل كامل الصليبي
وطنيا أم ملتزم رضائب .فكام ّ
حول صورة فخر الدين أكان ً
ً
أمريا ً
العلمي املرتاكم إىل حقيقة تقول إن فخر الدين ليس إلاّ ملتزم رضائب وكان غريه قد سبقه إىل ذلك ،فإن
حرة ومفتوحة عىل مجيع األبواب ،ومستضافة يف مجيع «املنازل» .ليس املايض
املعرفة التارخيية يمكن أن تكون ّ
سج ًنا للسياسة أو اً
راسم هلا ،وليست هي نتاجه احلتمي ،وليست الذاكرة اجلامعية تار ًخيا ثاب ًتا ،وإنام هي جزء
ومتحول ،وصانع التاريخ ليس املايض ،وإنام هو سياساته يف احلارض.
من التاريخ متغري
ّ

