التاريخ في جامعة وهران  :األساتذة وانتاجهم

غالم محمد
هو الموضوع الذي اقترحه علٌكم فً اطار هذه الندوة العلمٌة ولضٌق
الوقت سوف اتناوله من زاوٌة واحدة  :األساتذة وانتاجهم واقصد باإلنتاج
المعنى الواسع الدي ٌشتمل على المحاضرات والبحوث والتألٌف وغٌرها.

 -1ثنائية التاريخ العلمي والتاريخ الشعبي
بادئ ذي بدءٌ :جب ان نحدد المصطلحات .كان ابن رشد وهو ٌناقش
الفقهاء -خصومهٌ -قول لهم " قبل ان نقول ٌجب ان نعقل ما نقول ".كالمً ال
ٌفهم ادا لم نمٌز بٌن التاريخ العلمي -ومكانه الطبٌعً :الجامعة والتاريخ
الشعبي -او الذاكرة التارٌخٌة وهً موروث المجتمع الجزائري فابل عادة
للتغٌٌر والتحوٌر.
ٌ -1.1وجد فً كل المجتمعات نوعان – على االقل من التارٌخ .التاريخ
العلمي وهو ٌخضع لقواعد علمٌة ٌحددها المؤرخون المحترفون تشتمل هده
القواعد على مقاٌٌس تعتبر قاعدة الموضوعٌة التارٌخٌة وهً:
 المصادر المستعملة ومصدا قٌتها. تناسب النتائج المتوصل الٌها والمعطٌات التارٌخٌة المتوفرة. جدٌة المناهج المستعملة وتناسقها مع البحث التارٌخً.ان التارٌخ مثل العلوم االنسانٌة االخرى ٌقٌم الفرضٌات وٌقوم على
االستنباط ٌ ,طرح االسئلة وٌجٌب عنها ,ال ٌكتفً بالسرد بل ٌستخرج القوانٌن
عن طرٌق المالحظة غٌر المباشرة والمقارنةٌ ,درس االحداث لٌكشف عن
الرموز وٌتناول الوقائع لٌستشف البنى .من ٌكتفً بالوصف والسرد ,اراخ
حافظ ال ٌرقى الى منزلة المؤرخ.
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 .1.1اما التارٌخ الشعبً فهو " مجموعة من الوقائع الماضٌة التً ٌحفظها
شعب ما وٌستحضرها دائما بهدف التأكد على هوٌته الممٌزة.
فً التارٌخ الشعبً كثٌرا ما تمتزج الوقائع باألساطٌر ,والحقٌقة بالخٌال
والزمن بالغٌب.
تتدخل الدولة – فً الجزائر – لتوجٌه التارٌخ الشعبً بما ٌخدم مصالحها
وٌكرس مشروعٌتها فً المجتمع -بدوره عن طرٌق الجمعٌات التارٌخٌة –
مؤسسة االمٌر عبد القادر -مؤسسة  8ماي وغٌرهما بقصد تكٌٌف الذاكرة
الوطنٌة ومصالح االطراف التً تتنازع السلطة السٌاسٌة وغٌرها.
 .1.1ان هده الظاهرة طبٌعٌة نجدها فً كل الدول لكن ما هو غٌر طبٌعً
ان ٌقوم خلط وتداخل بٌن التارٌخ العلمً والذاكرة الشعبٌة واخطر من دلك ان
تكرس وسائل االعالم والمؤسسات االجتماعٌة والرسمٌة هدا الخلط وهدا
التداخل .على سبٌل الذاكرة ٌكتب المجاهدون او المناضلون فً الحركة
الوطنٌة او فً الحركات الجمعوٌة شهادات ورواٌات ال حداث شاركوا فٌها
فٌعتبرونها تارٌخا .هكذا تتحول الشهادة التً هً فً االصل وثٌقة ٌستعملها
المؤرخ لكتابة التارٌخ الى نص تارٌخً قائم وارتفعت اصوات ضمن منظمة
المجاهدٌن تدعو الى اقصاء المؤرخٌن المختصٌن من كتابة تارٌخ الثورة
المسلحة (  )1991 -1991وتكلٌف المجاهدٌن بهده المهمة بدعوى انهم اقدر
على دلك النهم صنعوا احداث هده الثورة.
صحٌح ان التارٌخ مجال للصراعات االٌدٌولوجٌة مثله مثل بقٌة العلوم
االجتماعٌة ,لكن التارٌخ العلمً ٌتخذ من الحقٌقة وحدها معٌارا له .فً هدا
الصدد ٌقول المؤرخ الفرنسً بول فانً ":من الباطل ان ٌعتقد المرء ان
التارٌخ ال ٌستند الى معٌار الحقٌقة  ...ان الخلط بٌن التارٌخ العلمً والذكرٌات
الوطنٌة هو بمثابة الخلط بٌن جوهر الشًء واصله ..كمن ٌمٌز بٌن السٌمٌاء
والكٌمٌاء".1
1

-«Ce n’est rien comprendre à la connaissance historique que de ne
voir qu’elle est sous-tendue à une norme de véracité …Assimiler
l’histoire scientifique aux nationaux… c’est confondre l’essence d’une
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سوف نرى – على ضوء مثال " أساتذة التارٌخ فً وهران وإنتاجهم " ان
الجامعة لم تحم نفسها من هدا الخلط واالغرب انها تعٌد انتاجه فً بعض
االحٌان .انها الٌوم مفتوحة على كل التأثٌرات التً ٌفرضها المجتمع غٌر
قادرة على التحكم فٌها.

.1المؤرخون في جامعة وهران :من هم؟
 .1.1توزيعهم حسب الدرجات
 األساتذة21 :المكلفون بالدروس19 :

 األساتذة المحاضرون3 :المجموع13 : -المعٌدون1:

-

ٌ .تضح من الجدول ان نسبة المكلفٌن بالدروس مرتفعة جدا ()91%
ٌعود ذلك الى اسباب معروفة :
 غٌاب التكوٌن ال سباب موضوعٌة. عدد من األساتذة ٌجمعون بٌن عدة وظائف:  1منهم محامون ,استاد ٌملك شركة عقارٌة.  7مشاركون فً معهد الحضارة االسالمٌة. ٌ 1درسون فً جامعة التكوٌن المتواصل. .1.1توزيعهم حسب التخصص
 تارٌخ قدٌم 1 :أساتذة. تارٌخ وسٌط 9 :أساتذة. تارٌخ حدٌث ومحاضر 18 :استاذ.ان هذا التوزٌع غٌر متجانس ,فنسبة التارٌخ القدٌم ضئٌلة جدا ألسباب
اٌدٌولوجٌة واضحة " .فالتارٌخ الرسمً " ٌعتبر العهود القدٌمة جاهلٌة ال تهمه
فً شًء.
chose avec son origine, c’est ne plus distinguer l’alchimie de la chimie
« Paul Veyne : « comment on écrit lèhistoir.p19.
29

ٌبٌن هدا التوزٌع ان التوظٌف ٌتم وفقا لضرورات التدرٌس ,ال بناء على
مشروع ٌأخذ بعٌن االعتبار التوجهات العلمٌة للمعهد ( عالقة بٌن التدرٌس
والبحث ).
 .1.1تكوين األساتذة
  12أساتذة تكونوا فً الجامعات الفرنسٌة.  8أساتذة تكونوا فً جامعات المشرق. 9أساتذة تكونوا فً جامعات الجزائر.أستاذان تكونا بالدول االنقلوسكسونٌة. أستاذان تكونا فً االتحاد السوفٌاتً سابقا.اقصد بالتكوٌن من حضروا رسائلهم فً الجامعات ( ماجستٌر ,دكتوراه).
 .1.2األساتذة والبحث العلمي
ان غالبٌة أساتذة معهد التارٌخ بجامعة وهران اعضاء فً وحدة البحث فً
تارٌخ الجزائر والمغرب والجزء الغربً من حوض البحر المتوسط.
نشطت هده الوحدة فً الثمانٌنات .اد عقدت ملتقٌات علمٌة وكانت لها مجلة
توقفت عن الصدور مند بعٌد .حالٌا ٌعم جو من الٌاس اد ٌعتبر مجموعة من
الباحثٌن حضورهم فً الوحدة مجرد فرصة لتزوٌد الراتب.
وادا اخدنا لعٌن االعتبار رسائلهم نالحظ ما ٌلً:
 الرسائل فً التارٌخ السٌاسً .12 : الرسائل حول الحركة المناهضة لالستعمار.29 : رسائل حول موضوعات اخرى .21: .1قراءة نقدية إلنتاجهم
تكشف قراءة اولٌة لألطروحات والرسائل ما ٌلً:
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 .1.1تأثيراالسطوغرافيا االستعمارية

2

تمارس االسطوغرافٌا االستعمارٌة الفرنسٌة بشكل غٌر مباشر ,تأثٌرا بالغا
على هدا االنتاج.
مازال التارٌخ – فً نظر غالبٌة األساتذة – مرتبطا بقضٌة الهوٌة الوطنٌة
فمقابل حركة التغرٌب االستعماري التً تنفً وجود المقومات التارٌخٌة
الشخصٌة الجزائرٌة ٌسعى هؤالء لتأسٌس حركة معاكسة ترمً الى تمجٌد
االمة الجزائرٌة واسطره ماضٌها .فالخطاب التارٌخً فً هده الرسائل ٌتجلى
فً شكل " خطاب مضاد" للخطاب التارٌخً االستعماري .ومتى ظلت الرؤٌة
الى التارٌخ مقٌدة باالسطوغرافٌا االستعمارٌة ٌستحٌل تحقٌق التجاوزات
الضرورٌة إلنتاج خطاب تارٌخً قائم على رصٌد معرفً جدٌد وعلى مناهج
تأخذ بعٌن االعتبار التطورات الحاصلة فً مجال العلوم االجتماعٌة ومجال
التارٌخ خاصة.
ان السجال المجرد مع المدرسة االستعمارٌة اضحى الشغل الشاغل للتألٌف
التارٌخً فً الجزائر فداخل هذه المواجهة االٌدٌولوجٌة والفكرٌة تصاغ
االسس النظرٌة التً تحدد االشكالٌات وتوجه االبحاث والموضوعات .ان هدا
المنهج ٌؤدي حتما الى التبعٌة السطوغرافٌا االستعمارٌة .ومقابل التعتٌم
واالحتقار الدٌن روجت لهما الكتب االستعمارٌة ( صورة االهالً المتخلفٌن
وصورة الجزائر كأرض قبائل متشتتة ) ٌتجه المؤرخون الى صٌاغة صورة
3
اسطورٌة لتارٌخ الجزائر تقوم على التزوٌق ومجاملة الذات
 .1.1هيمنة التاريخ السياسي
ٌحظى التارٌخ السٌاسً – اي االحداث السٌاسٌة والعسكرٌة – بعناٌة بالغة
فً الرسائل والمقاالت التً انتجها المؤرخون ,فالدراسات التً تتناول التارٌخ
 -1لمزٌد من المعلومات راجع مقالتنا :واقع االسطوغرافٌا الجزائرٌة المعاصرة وافاقها فً
كتاب " الفكر العربً على مشارف القرن الحادي والعشرٌن " قضاٌا فكرٌة للنشر والتوزٌع
القاهرة .1999:
 نالحظ هده الظاهرة بشكل واضح فً مؤلفات االستاد ٌحً بوعزٌز التً تعالج موضوع المقاومة المناهضة3
لالستعمار .
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االجتماعً نادرة جدا .فً الواقع ان الكتابة فً التارٌخ االجتماعً 4تشكل ثورة
أبستمولوجٌا تفرض تغٌٌرا جذرٌا فً الرؤٌة الى التارٌخ وتجاوزا للمناهج
الوضعٌة التً اسست الرؤٌة الى التأرٌخ وتجاوزا للمناهج الوضعٌة التً
اسست للتارٌخ السٌاسً".
فالتارٌخ فً نظر المؤرخٌن ٌذوب فً السٌاسة وٌتماهى بها وٌكون دور
المؤرخ فً هده الحالة دراسة االحداث السٌاسٌة وفقا لمٌوله االٌدٌولوجٌة
فٌتحول الى طرف فً الصراعات السٌاسٌة الماضٌة والحاضرةٌ ,وزع
شهادات النضال لهؤالء وتهم الخٌانة ألولئك وٌتخلى عن مهمته االساسٌة التً
تتمثل فً دراسة الواقع وتحلٌله تحلٌال علمٌا شامال.
ٌتعامل المؤرخون مع التارٌخ بمناهج تجمع بٌن ثراث االسطوغرافٌا
العربٌة التقلٌدٌة وتراث المدرسة الوضعٌة التً تأثروا بها اثناء تكوٌنهم ,وادا
استعمل هؤالء المؤرخون المنهج النقدي(نقد اللغة واالفكار) فانهم ٌستعملونه
لتفنٌد اقوال المؤرخٌن االستعمارٌٌن وال ٌستعملونه فً نقد شهادات المؤرخٌن
العرب ومصادرهم النهم ٌنظرون الى الماضً الوطنً واالسالمً نظرة
تبجٌلٌة وٌمٌلون الى التزوٌق على الطرٌقة الرومانسٌة.
ان القراءات التحلٌلٌة الحدٌثة التً انتجتها المدارس المنهجٌة المعاصرة
كالمنهج البنٌوي والمنهج الكمً والمنهج االنقسامً غائبة كلٌا فً الدراسات
والرسائل كما هً غائبة االشكالٌات التارٌخٌة الصرٌحة فً معظم انتاجهم
ٌقول المؤرخ الفرنسً 5لوسيان فيبر " :ال ٌتحقق البحث العلمً فً التارٌخ اال
بنظرٌة سابقة  .فالنظرٌة بناء فكري ٌستجٌب الى رغبتنا فً الفهم واالدراك .
ان المؤرخ الدي ٌخضع لألحداث خضوعا  ...هو فً الواقع مساعد تقنً (
جماع احداث) لٌس اال ,وقد ٌكون عونا جٌدا لكنه ال ٌرقى الى منزلة
المؤرخ".

نقصد بالتارٌخ االجتماعً حركة التجدٌد فً الدراسات التارٌخٌة التً دشنتها مجلة الحولٌات الفرنسٌة سنة 1919واصبحت تمٌز الدراسات التارٌخٌة الحدٌثة فً العالم .لمزٌد من المطالعة انظر مقالتنا ":من التارٌخ
4
الوضعً الى التارٌخ  .منشورات كراسك سنة .1999
5
-لوسٌان فٌبر :دفاع عن التارٌخ ص ."117
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ومن الغرٌب ان نتناول بعض الموضوعات التً عالجها مؤرخو معهد
وهران قضاٌا تارٌخٌة مثل دور القبائل والزواٌا فً الحركة التارٌخٌة دون
توظٌف للمنهج البنٌوي والمنهج االنقسامً رغم ان هدٌن المنهجٌن لعبا دورا
هاما فً تطوٌر الدراسات التارٌخٌة.
ٌمٌل المؤرخون فً جامعة وهران الى اختٌار موضوعات بحوثهم ضمن
محاور ثالثة  :هً – المقاومة المناهضة لالستعمار – الحركة السٌاسٌة
الوطنٌة المعاصرة – التارٌخ االسالمًٌ .رتبط هدا االختٌار بعوامل
اٌدٌولوجٌة صرٌحة تبٌن ان هؤالء المؤرخون مازالوا منشغلٌن ببناء " تارٌخ
وطنً " عبر السجال مع المدرسة االستعمارٌة.
 .1.1هشاشة الفكر التاريخي :
فً معهد التارٌخ بوهران ساد الخطاب التارٌخً الجزائري نزعة سلفٌة
جدٌدة مرتبطة بأطروحة النضال ضد بقاٌا االٌدٌولوجٌا االستعمارٌة والفرنسٌة
 .فالدراسات حول الدولة الوطنٌة والهوٌة الجزائرٌة ودور
العروبة واالسالم فً التارٌخ والثورة المسلحة لم تؤد الى بروز فكر
تارٌخً اصٌل فً غٌاب حدة المناهج وعمق االشكالٌات والمقاربات النظرٌة
مازال غالبٌة المؤرخٌن فً جامعة وهران ٌكتبون التارٌخ برؤٌة تقلٌدٌة
ومناهج قدٌمة ال تتعدى نقد " الوثٌقة نقدا لغوٌا وفكرٌا ( اي استنباط المعانً
المتضمنة ).
ان الشروط العلمٌة والفكرٌة لتجدٌد الدراسات التارٌخٌة لم تتوفر بعد ,اد ان
مؤرخً جامعة وهران لم
ٌقتنعوا بتحقٌق االهداف التالٌة:
 ضرورة تحقٌق اللقاء بٌن التارٌخ والعلوم االجتماعٌة االخرى:ٌمر التجدٌد فً التارٌخ بالعمل على كسر الحاجز القائم بٌن التارٌخ والعلوم
االجتماعٌة االخرى ال سٌما علم االقتصاد وعلم االجتماع واالنثروبولوجٌا ,ان
التعاون بٌن التارٌخ والعلوم االجتماعٌة االخرى من شانه ان ٌحفز المؤرخ
على التناهج اي االستفادة من المناهج الموظفة فً العلوم االجتماعٌة فلم ٌعد
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االختالف بٌن التارٌخ وهده العلوم ٌمس المناهج وانما ٌمس المادة المدروسة,
ٌدرس المؤرخ الظاهرة التارٌخٌة بكل جوانبها وٌعبئ لدلك جمٌع المناهج
الموظفة فً العلوم االنسانٌة.
ومتى وظف المؤرخ المناهج الحدٌثة كالمنهج الكمً او المنهج البنٌوي او
المنهج االنقسامً توصل فً بحوثه الى خالصات ونتائج تعجز عنها الدراسات
التً تقوم على نقد الوثائق المكتوبة  .واهم من دلك ان هده المناهج الحدٌثة
توسع مجال المعرفة التارٌخٌة من دائرة السٌاسة الى حقول معرفٌة اخرى
كالتارٌخ الثقافً والتارٌخ االقتصادي وتارٌخ الدهنٌات .ان توظٌف هده
المناهج ٌؤدي فً الحقٌقة الى ثورة فً رؤٌة المؤرخ الى اختصاصه ومهنته.
ان المناهج الحدٌثة اذا وظفت توظٌفا جٌدا قد تساهم بال شك ,فً تخلٌص
البحوث التارٌخٌة من القوالب المؤدلجة التً تطغى على دراسة تارٌخ
الجزائر.
وال ٌكفً استعمال المناهج الحدٌثة فً الدراسات التارٌخٌة لتحقٌق التجدٌد
التارٌخً بل ٌجب االنتقال من التارٌخ السٌاسً الى التارٌخ االجتماعً.
بمفهومه العام وهدا ما لم ٌتفطن له مؤرخو جامعة وهران ,ان هدا االنتقال من
التارٌخ السٌاسً الى التارٌخ االجتماعً ٌشكل ثورة فً علم التارٌخ  ,فقد
ابرزت مدرسة " الحولٌات " الفرنسٌة اهمٌة " تجاوز التارٌخ السٌاسً "
لتأسٌس رؤٌة جدٌدة للتارٌخ.
ان المؤرخ التقلٌدي الدي ٌكتفً بدراسة االحداث السٌاسٌة تكون رؤٌته
للتارٌخ رؤٌة ضٌقة كما تكون تفسٌراته محدودة بسبب ضٌق تفكٌره التارٌخً,
ان التارٌخ االجتماعً مفهوم جدٌد للتارٌخ .فالمؤرخ االجتماعً خالفا للمؤرخ
التقلٌديٌ .نظر الى الظاهرة التارٌخٌة على انها ظاهرة شاملة تتكون من
عناصر (سٌاسٌة اٌدٌولوجٌة واجتماعٌة اقتصادٌة وثقافٌة نفسٌة ) انه ٌرقى
بالتارٌخ الى مستوى العلم الدي ال ٌكتفً بالسرد والوصف بل ٌتجاوزه الى
رصد الثوابت واستنباط القوانٌن التارٌخٌة.
خالصة
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فً المجتمعات التً تكتسب تقالٌد تارٌخٌة جامعٌة راسخةٌ ,حظى التارٌخ
العلمً بمكانة بارزة تؤهله لتوجٌه الذاكرة التارٌخٌة الجماعٌة .انه ٌتدخل -عن
طرٌق المدرسة ووسائل االعالم والنشر -من اجل تصحٌح هده الذاكرة
وانارتها بوعً تارٌخً حادق.
فالتارٌخ العلمً ٌساهم بشكل واضح فً حمل االنسان على ادراك قضاٌا
المجتمع ادراكا عقالنٌا .خالفا لألٌدٌولوجٌات المزٌفةٌ ,هدف التارٌخ العلمً
الى تكرٌس رؤٌة موضوعٌة لإلنسان والكون والزمن.
اما فً بالدنا ,كل شًء ٌجري وكان الذاكرة التارٌخٌة الرسمٌة هً التً
توجه التارٌخ العلمً .ان التارٌخ الجامعً ال ٌلعب الدور الالزم فً تنوٌر
الذاكرة الجماعٌة ,فالمؤرخون ٌتحملون نسبٌا مسؤولٌة هدا الوضع النهم
مازالوا ٌنظرون الى التارٌخ الوطنً بقوالب مؤدلجة ,انهم لم ٌتحرروا بعد من
عقدة االسطواغرافٌا االستعمارٌة والفرنسٌة.
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