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  النشر  مركز  المتوسطي،  ـ  العربي  

 ،(جماعي كتاب) 2013 تونس، الجامعي،

  بالبلدان  المغرب عالقات من جوانب"

  ،(فرنسا ـ الشام بالد مصرـ) المتوسطية

  الرباط، والنشر،  للطباعة رقراق أبي دار

  نظرات" وكتاب( جماعي كتاب) م، 2015
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  الملكية،   المطبعة  المغربية،  المدن   تاريخ  في

 .  إلخ( ....جماعي كتاب) ،"م2018 الرباط،

. من األحسن أن نبدأ معكم  1س

بسؤال تمهيدي عام، غالبا ما ننظر إلى  

األحداث، لكن التاريخ، على أنه ركام من 

الحقيقة غير ذلك. كيف يمكن للوعي 

بالتاريخ أن يكون رافدًا من روافد 

النهضة، وتحقيق اإلقالع الحضاري في  

المستقبل، وما عالقة التاريخ بصناعة  

وعي الجماعات واألمم، وتوفير شروط 

 الفعل الحضاري لمستقبل أفضل؟ 
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تكلل لل   لل أمللم ملل   دَّ

ستحض ر  وا تهدت يف ا

مه، ك   هذا  مل يض وفه ا

هن ع  ذلك عىل حسلل    أ

تلللدحلللا حللل  هللل  

 واسترشاف مستقب ه .
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هل آن األوان لكي نفهم من 

خالل جتربتنا املاضية وجتربة 

األمم األخرى احلارضة أن 

حتايب أحدا،  سنن التاريخ ال

متى أخذت هبا أمة من األمم 

هنضت وتقدمت، ومتى 

أمهلتها أخرى أو جهلتها 

 .ختلفت وتراجعت
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أستاذي الكريم ثمة حقيقة  .  2س

مؤلمة في التاريخ ما تزال تشكل عائقًا 

أمام الحركة المعرفية للعقل المسلم، 

وهي قضية التحقيب التاريخي. حيث ظل 

وعينا المعرفي مرتبطًا بما أفرزته تجارب 

المركزية الغربية دون أن ُنَوطَِّنُه ضمن 

تحقيب يستجيب لوضعنا الحضاري 

شكلت لكم همًا االعتباري وهي قضية 

بيداغوجيا ومنهجيًا. ما هي معالم هذا  

التجديد؟ وما هي أبعاده الوظيفية 

 والمنهجية؟

 

ثم ما هو معيار هذا التقدم 

الذي سبقتنا إليه األمم 

؟ هل هو نفسه الذي احلارضة

نسعى إىل حتقيقه إذا ما هتيأت 

لنا، مرة أخرى، الظروف 

واألسباب، أم لنا معايرينا 

اخلاصة بحكم خصوصيتنا 

 الدينية وقيمنا احلضارية؟
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ماذا ينتظر منا العامل نحن 

املسلمني؟ هل ينتظر منا 

تكرار نفس األخطاء ــإن 

ــ التي  مل نقل نفس اجلرائم

ارتكبتها األمم احلارضة 

يف مشارق  املتقدمة

األرض ومغارهبا، أن 

ن نكون رمحة للناس كام كا

 رسولنا األعظم؟ 
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حتصيل درجة متقدمة من 

الوعي التارخيي متكننا من 

اإلجابة عىل السؤال اإلشكايل 

التايل: من نحن؟ وما ذا نريد؟ 

وإذا كان لدرس التاريخ من 

فائدة ترجى وأمهية تذكر يف 

هذا اإلطار، فهو عندما يمدنا 

بعنارص اإلجابة الذكية 

السؤال والشافية عىل هذا 

 املصريي.
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ارتباطا بالسؤال  .3س  

األول، تعاني المدرسة المغربية من عقم 

منهجي في تدريس التاريخ ماهي في  

رأيكم أسباب هذا العقم؟ ما تجلياته 

النفسية والمعرفية والمنهجية؟ ماهي  

مقترحات الخروج من هذا العقم 

 المنهجي؟

 

 

أو جدوى  قيمةوال 

لتحقيب تارخيي عقيم 

يتولد عنه بالتبع  ال

والرضورة حتصيل 

وعي تارخيي حمفز 

ودافع نحو التجديد 

 والتغيري.
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إين أرى أن من املظاهر 

الصادمة هلذا العقم املنهجي 

ادة هو ما هذه امليف تدريس 

، نحن نالحظه ونلمسه

، من نفور بني نيأساتذة ومرب

 صفوف املتعلمني والناشئة

  عموما من درس التاريخ.
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ارتبطت صورة مدرس 

مادة التاريخ يف أذهان 

عموم الناس بمقدرته 

ودة عىل معرفة دالالحم

كل تواريخ العامل. 

وهذا فهم خاطئ ملهنة 

 .املؤرخ
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تشكل، حسب تقديري، 

سابقة إسالمية ناجحة 

تؤكد قدرة اإلسالم، من 

حيث هو دولة وجمتمع، 

عىل ممارسة الزعامة 

(Leadership)  عىل

مستوى عاملي ألطول مدة 

 ممكنة وأوسع جمال ممكن.
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انصب اهتمامكم األكاديمي  .4س

على تجربة اإلمبراطورية العثمانية، 

وهي تجربة غنية من حيث التعدد 

العرقي والديني، وبمنسوبها التاريخي في  

وعي الشعوب العربية اإلسالمية.  كيف  

يمكن استثمار هذه التجربة في أفق بناء  

نموذج التسامح، والتعايش والتعارف  

غايرة في بين الهويات المتعددة والم

الواقع المعاصر، نموذج يتجاوز أعطاب 

 الماضي والحاضر ويصنع المستقبل؟
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(Pax ottomana)

(Leadership
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من خالل متابعتنا ألوراقكم    .5س

البحثية في أغلب اللقاءات العلمية، 

في  لوحظ اهتمامكم بالدرس الخلدوني

التاريخ بشكل كبير، ما سر هذا االهتمام؟ 

وما الذي أضافه الدرس الخلدوني للكتابة 

التاريخية المعاصرة على المستوى 

 اإلبستمولوجي والمنهجي؟

cole des annalesE

 

اقرتنت قوة الباحث يف 

التاريخ عندنا، ليس بقدرته 

عىل التجديد املنهجي ومواكبة 

طرق البحث املعارصة، وإنام 

اقرتنت أكثر بام يمكن أن 

 االمتياز الوثائقي نسميه بـ

هلذا الباحث أو ذاك عندما 

يسعفه احلظ يف العثور عىل كنز 

من الوثائق مل متسسه  استثنائي

 .يد أحد من بني قبيلته
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(Le fait soial total

Tout est histoire, tout est 

document

 

Langlois

Seignobos

On étudie le passé pour 

rendre intelligible le présent et mieux 

anticiper l’avenir» 

ابن  مقدمةمن مل يقرأ 

خلدون، مل يذق طعم 

التاريخ بمعناه القوي 

 والكثيف.
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دكتور حواش نختم معكم . 6س 

بسؤال يرتبط بالبحث العلمي في الدرس 

التاريخي العربي المعاصر. وهو لماذا عجز 

الدرس التاريخي أن يحدث نقلة في الوعي 

 المنهجي على غرار الدرس الفلسفي؟
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Fécondes et pertinentes
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Un 

intellectuel organique)

شكرا لكم أستاذي الكريم على هذا 

الحوار العلمي المنهجي الرصين، والمتنوع  

والغني ودمتم في خدمة الحقيقة  

 التاريخية. 
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