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رحل المؤرخ عبد العزيز الدوري ( ،)2010 1919-يوم الجمعة المصادف  19تشرين
الثاني ،وبرحيله يكون ِالعراق قد أحد رموزه الكبار في التاريخِ ،م ْن أمثال الدوري نفسه
وجواد علي (ت  )1987والقائمة تطول" .إيه أيها النهر الذي أنتج كل شيء ،لقد نشرت
اآللهة الخصب على جنباتك حين شقتك".

رشيد الخيون
بهذا الدعاء ال�سومري ا�ستهل امل�ؤرخ عبد
العزيز ال��دوري �أطروحته لنيل �شهادة
ال��دك��ت��وراه ،م��ن ج��ام�ع��ة ل �ن��دن 1942
ب�إ�شراف امل�ست�شرق الرو�سي فالدميري
مينور�سكي (ت� ،)1966صاحب "حدود
العامل" ودرا�� �س ��ات �إ��س�لام�ي��ة ع��دي��دة،
وك��ت��ب ع ��ن دي ��ان ��ات وم ��ذاه ��ب ج�ب��ال
ووديان العراق .والدوري يف �أطروحته
املو�سومة "تاريخ العراق االقت�صادي
يف ال �ق��رن ال��راب��ع الهجري" ،وال�ت��ي
ُن���ش��رت ب�ث�لاث طبعات (ب �غ��داد ،1948
بريوت  1974و )1995بد�أ م�ؤرخ ًا دقيق
الرواية قوي العبارة ،مهند�س ًا للبحث
العلمي ،ولأنه عامل ،ال ي�شك يف �أعلميته،
مل يت�أخر م��ن طلب مالحظات زم�لائ��ه،
وو�شح كتبه بال�شكر لهم ،زمالئه الذين
مثله بحثوا ع��ن عي�ش خ ��ارج ال�ع��راق
وم��ات��وا هناك .وم��ا اال�ستهالل بالدعاء
العراقي القدمي �إال ت�أكيد ان�ح��داره من
ح�ضارة �ضاربة بالقدم.
�أذك��ر ه��ذا لأن ال ��دوري جت��اوز امل��أل��وف
ف��ج��اءت ب ��اك ��ورة �أع �م��ال��ه الأك��ادمي �ي��ة
نا�ضجة �إىل ه��ذا احل��د ،والب��د لأ�ستاذه
مينور�سكي م��ن دور يف ذل��ك ،وه��ذا ال
يغيب �أعماله الالحقة و�أهمها ،من وجهة
نظري" ،بحث يف ن�ش�أة علم التاريخ عند
العرب" و"مقدمة يف التاريخ االقت�صادي
العربي" .هذا من جانب ومن جانب �آخر
يُعد عبد العزيز ال��دوري ظاهرة تلفت
النظر يف جمال البحث التاريخي ،ف�أكرث
من �ستني عام ًا ،وهو يكتب بوترية عالية
من الن�شاط ،ثابت ًا على ما بد�أ به من �آراء
و�أف �ك��ار ،دقيق ًا يف نقله ،يبث احليوية
يف املادة التاريخية ليجيب على ت�سا�ؤل
عام "ما فائدة ما فات"؟ طاملا �سمعه من
ت�لام��ذت��ه ،وح ��اول ا�ستفزازه ب��ه مدعو
املعا�صرة خارج �إطار التاريخ.
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صومعة التاريخ
عند قراءة م�ؤلفات عبد العزيز الدوري
ي�شعر القارئ �أنه داخل �صومعة م�ؤرخ ال
ي�شغله �شاغل غري التاريخ ،غري املا�ضي

املمتد يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،ده��ور
مت�شابكة الأحداث ،ال ميكن عزل بع�ضها
عن بع�ض ب�س�ؤال مثل :ما الفائدة من
درا� �س��ة ال �ت��اري��خ؟ وه ��ل ك ��ان م��ؤرخ�ن��ا
ما�ضويا �إىل درج��ة �أن��ه ال يلتفت �إىل
احلا�ضر وامل�ستقبل �إال عرب حدث كان؟ �أم
هناك غر�ض �آخر جعله ي�صرف �أكرث من
�ستني عام ًا ومازال باحث ًا عما فات! نعم
هناك َمنْ يلزم حمراب التاريخ ،مثله مثل
البكائني على الأطالل والذكريات ،كانوا
م��دف��وع�ين ب�ب��ؤ���س احل��ا��ض��ر و�ضبابية
امل�ستقبل� ،إال �أن التاريخ عند ال��دوري
و�سيلة ل�ت�ق��ومي احل��ا��ض��ر وجت� ��اوز ما
ميكن جت��اوزه م��ن النك�سات ،ك��أح��داث
تعيد نف�سها على م�سرح ال��زم��ن ،ف ��إن
�صحت عبارة التاريخ يعيد نف�سه ،فلماذا
ال تكون عودته بطريقة �أخ��رى يتجاوز
بها الأحفاد عرثات الأجداد؟

ذاكرة األصدقاء
وج ��دت يف ذاك ��رة امل �ع �م��اري امل�ع��روف
حممد مكية مكانة خا�صة ل�صديقه القدمي
عبد العزيز الدوري ،ولعل �سائ ًال ي�س�أل ما
يجذب املعماري للم�ؤرخ وبالعك�س ،هل
هو اهتمام مكية برتاث بغداد العبا�سي،
والعمق ال�سومري والبابلي والآ�شوري
بالعراق� ،أم هو املجال الأك��ادمي��ي ،بني
رئي�س اجلامعة ورئي�س الق�سم املعماري
يف كلية الهند�سة؟
وما بني الرجلني اختالف يف االهتمام
وال�ت��وج��ه ،فبالوقت ال��ذي ظ��ل ال��دوري
وفي ًا للفكر القومي ،باحث ًا عن جذوره

التاريخية يف االقت�صاد واملجتع العربي
ظ��ل حم �م��د م�ك�ي��ة م�ت�ع��اط�ف� ًا م��ع الفكر
الإن�ساين خارج احلدود القومية ،ويظهر
اهتمامه هذا من جتاوز النظرة القومية
مل��ا ح��ول��ه ،وعندما يتحدث ع��ن �صديقه
ال��دوري ك�أنه فقد فيه بدايات مل�سها فيه
من عهد ال�شباب ،عرب تعاطفه مع �أفكار
�أ�ساتذة بريطانيني وم�ست�شرقني �آخرين،
وهو يدر�س بلندن ،لذا يتكلم عنه دون
�أن ين�سى ا� �س �ت �غ��راب��ه ،ال ��ذي ي��وج��زه
بالعبارة "ال �أدري ملاذا كتب الدوري عن
ال�شعوبية بهذه الطريقة؟ غري �أن حممد
مكية يعترب الدوري وفي ًا لعلمه بالدرجة
الأوىل ،وعلى حد عبارته :كان ذكي ًا جد ًا
يف جماله ،علم ًا ف��ذ ًا يف التاريخ ،لديه
قدرة على الإقناع يف املواقف احلرجة،
متنور و�إن�ساين يف تعامله مع الآخرين،
ومل يلم�س منه تع�صب ًا مع انحيازه الكلي
يف بحوثه للفكر القومي.
وحينما ي�سرد املعماري مكية ذكرياته
عن �صديق �أو مدينة عراقية ال ين�سى
م�شروعه ال�ط�م��وح "جامعة الكوفة".
فقلت ل��ه :و�أن ��ا �أح ��اول �أن �أج�م��ع م��ادة
وافية عن عبقة من عبقات العراق ،مثل
عبد العزيز ال ��دوري :م��اذا ك��ان موقف
م�ؤرخنا من امل�شروع وهو رئي�س جامعة
ب �غ��داد ي ��وم ��ذاك؟ ق ��ال م�ك�ي��ة :ال���دوري
مل يرف�ض يل طلب ًا ،وي �ح��اول بطريقة
و�أخ���رى �أن يلبي طلباتي ،ال حماباة
لل�صداقة ،بل لأنه يقدر دوافعي وي�شعر
بهمومي ،ل��ذا مل �أج ��ده �ضد امل�شروع،
ال��ذي �أع�ت�بره البع�ض خ�ط��أً ،م�شروع ًا

كان مكية يجالس عبد العزيز الدوري لحظة
إضرابات طلبة الجامعات ( ،)1968وكان يسمع
الهتاف الطائش "اعدموه للدوري" ،وقد شعر
مكية بقلق المؤرخ من هتاف الطلبة ،فليس له
عالقة إال بانتظام الطلبة في كلياتهم

ط��ائ�ف�ي� ًا ،لأن ��ه ي�ق��ع يف منطقة �شيعية
وي��ج��اور ال�ن�ج��ف الأ�� �ش ��رف ،غ�ير �أن��ه
بطريقة ما كان يحذر من �إ�شاعة التعليم
الأه�ل��ي ،ومييل �إىل بقاء التعليم حتت
�ضوابط الدولة ،وعندها ذكرته بجامعة
كامربدج وغريها من اجلامعات الدولية،
كيف تهي�أت �إىل هذه املنـزلة عرب التعليم
الأهلي .و�أتذكر �أنه طلب مني �أن �أتوىل
مهام نيابة رئا�سة جامعة بغداد ،رغم �أين
مهند�س معماري ،رف�ضت لعدم قدرتي
على تويل من�صب �إداري� ،أو �أن �أكون
حتت رئي�س مع �أن ال��دوري �إن ح�صل
و�أ��ص�ب�ح��ت ن��ائ �ب � ًا ل��ه ال ي���ش�ع��رين مثل
هذا ال�شعور .كذلك قدر اعرتا�ضي على
مقرتحه يف �إحلاق معهد الفنون اجلميلة
بق�سم الهند�سة املعمارية.
ك��ان مكية يجال�س عبد العزيز ال��دوري
حل �ظ��ة �إ�� �ض ��راب ��ات ط �ل �ب��ة اجل��ام �ع��ات
( ،)1968وكان ي�سمع الهتاف الطائ�ش
"اعدموه للدوري" ،وق��د �شعر مكية
بقلق امل�ؤرخ من هتاف الطلبة ،فلي�س له
عالقة �إال بانتظام الطلبة يف كلياتهم� ،أما
حالة البلد ال�سيا�سية التي اعرت�ض عليها
الطلبة فلي�س م�س�ؤولية رئي�س اجلامعة.
�س�ألت �أحد الطلبة الذين �شاركوا يف تلك
الإ�ضرابات وعال �صوته بهذا الهتاف يف
فورة ال�شباب ،وهو اليوم من املعجبني
جد ًا بالدوري ،عن مغزى الهتاف� ،ضحك
وقال :ال �أدري!

مؤسس كلية اآلداب
عاد عبد العزيز الدوري �إىل العراق بعد

الدرا�سة اجلامعية مبدر�سة الدرا�سات
ال�شرقية والأفريقية ()1940-1939
ولنبوغه املبكر يف علم التاريخ ُر�شح
لدرا�سة الدكتوراه يف املدر�سة نف�سها،
ل�ي�ك��ون م��در��س� ًا ب ��دار املعلمني العالية
( )1943و�أن ت�سند �إليه مهمة ت�أ�سي�س
كلية الآداب والعلوم ببغداد ،وهي نواة
جامعة بغداد ،التي �سيكون رئي�سها فيما
ب�ع��د .وح�سب م��ا كتبه زميله الدكتور
�أح �م��د ��ص��ال��ح ال �ع �ل��ي ،رئ�ي����س املجمع
العلمي العراقي ال�سابق� ،أن ال��دوري
ف�صل من الوظيفة بعد ث��ورة  14متوز
 ،1958بحجة تعاطفه مع نوري ال�سعيد،
ذلك لأن الأخري كان يقدر جهوده العلمية
ون�شاطه الأك��ادمي��ي ،ومل ي�ستمر بعيد ًا
ع��ن الوظيفة غ�ير ال�ستة �أ�شهر بعدها
�أعيد �أ�ستاذ ًا للتاريخ الإ�سالمي يف كلية
الآداب ،التي كان يتوىل عمادتها.

اختيار رئيس الجامعة

قال العلي مو�ضح ًا حيثيات تويل عامل
الفيزياء عبد اجلبار عبد الله (ت )1969
ب��د ًال ع��ن عبد العزيز ال ��دوري لرئا�سة
جامعة ب�غ��داد ،م��ع �أن الأخ�ي�ر كانت له
خ�برة ت�أ�سي�س كلية الآداب و�إدارت �ه��ا
ل �� �س �ن��وات" :كان ال �ق��ان��ون يق�ضي �أن
ير�شح جمل�س اجل��ام�ع��ة �أ��س�م��اء ثالثة
ت�خ�ت��ار اجل �ه��ة العليا �أح��ده��م لرئا�سة
اجلامعة ،وقد حاز الدكتور الدوري �أكرث
الأ� �ص��وات ،وت�لاه الدكتور عبد اجلبار
عبد الله ،ثم مر�شح ثالث و�ضع ا�سمه
لتكميل العدد ...ولكن عبد الكرمي قا�سم
اخ�ت��ار عبد اجل�ب��ار عبد الله للرئا�سة،
ف�ت��و��س��ع ال �ت �ب��اع��د ب�ي�ن ال � ��دوري وع�ب��د
اجلبار" (جملة اجلديد يف عامل الكتب
واملكتبات).
وانق�سم اجلمهور العلمي والأك��ادمي��ي
�إزاء العاملني �إىل ي�ساريني مع عبد الله
وقوميني مع الدوري ،وظل احلال عليه
حتى �شباط  ،1963يومها اعتقل عبد
اجلبار عبد الله لأنه كان حم�سوب ًا على
ال�ي���س��ار وع�ب��د ال �ك��رمي ق��ا��س��م ،لي�صبح

م ��ؤرخ �ن��ا رئ�ي���س� ًا للجامعة ل�ك��ن و�سط
�أج� ��واء ملبدة وح��رج��ة ج ��د ًا .وم��ا حز
بالنف�س �أن ال ��دوري نفذ �أم ��ر ًا لقيادة
ان �ق�لاب � 8شباط  1963بف�صل خرية
الأ�ستاذة من علماء و�أدب ��اء وم�ؤرخني
وف �ن��ان�ين ،واح�ت�ف��ظ بن�سخة م��ن �أم��ره
ال���ص��ادر �آن ��ذاك وبتوقيعه ،عطف ًا على
قرار قيادة االنقالب.
لكن ال يجب �أن نح�صر امل��ؤرخ الدوري
بهذا الفعل ،وال �أظنه ظل من�سجم ًا مع ما
فعل ،فهو الآخر و�صلت النار �إىل �أذياله
فهجر بغداد ،قبل �سقوط النظام بزمن
طويل ،ومات بعمان.
مل يرتك ال��دوري زميله و�صديقه العامل
عبد اجلبار عبد الله يهان ورمبا ي�صفى
ج �� �س��دي � ًا ،ف�ق�ي��ل �إن���ه ��س�ع��ى يف �إط�ل�اق
��س��راح��ه بالتن�سيق م��ع وزي ��ر الرتبية
�أو امل �ع��ارف �آن���ذاك �أح �م��د عبد ال�ستار
اجل��واري� .س�ألت �أحد املعتقلني مع عبد
اجلبار عبد الله حول ما حدث له ،قال:
�أه��ان��وه وك��ان��وا يب�صقون على وجهه،
وي��وم� ًا ن��ودي عليه ملقابلة �شخ�ص ما،
فعاد بعد مغادرة ذل��ك ال�شخ�ص مهان ًا،
فقلنا لهَ :منْ ر�أيت قال� :صديقي الدكتور
عبد العزيز ال��دوري ،و�أن��ا ال �أع��رف منْ
يكون ال ��دوري ،قلت ل��ه ،ه��و ال��ذي �أم��ر
ب�إهانتك ،وعندها �أ�صر عبد اجلبار على
م�ساعدة ال��دوري له ،قائ ًال :ال ،الدوري
�صديقي وقدم مل�ساعدتي" ،وفع ًال كانت
النتيجة �أن عبد اجلبار �أُط�ل��ق �سراحه
مب�ساعدة ال ��دوري ،والأخ�ي�ر كما نعلم
و�إن كان قومي ًا لكنه مل يكن يف يوم من
الأيام حزبي ًا.
غري �أن ه��ذا التفا�ضل بني عاملني يخرب
عن زمن جميل ،يحرتم العلم والعلماء
�إذا م��ا قي�س ذل��ك ب�ترب��ع �شخ�ص مثل
�سمري ال�شيخلي ،لي�س رئي�س ًا جلامعة
بغداد ،و�إمنا وزير ًا للتعليم العايل وق�س
على هذا .و�إن �أُقيل عبد العزيز الدوري
من رئا�سة اجلامعة من قبل عبد ال�سالم
عارف� ،أعاده عبد الرحمن عارف ليف�صل
منه بعد انقالب  17متوز  ،1968ويعتقل
ملدة عام ،ثم ت�ضطره الظروف للهجرة.

نفائس كتبه
لي�س لدينا ما يغني احلديث عن حياة
امل � ��ؤرخ ال� ��دوري غ�ير ال �� �ش��ذرات التي
جمعناها م��ن هنا وه �ن��اك ،لكن امل��ؤك��د
�أن��ه جعل علم ال�ت��اري��خ حم��راب��ه ،ومن
امل�ؤلفني"()1969-1800
"معجم
لكوركي�س عواد ن�سجل مل�ؤرخنا عناوين
الكتب الآتية" :ابن خلدون والعرب"،
"بحث يف ن�����ش���أة ع �ل��م التاريخ"،
"تف�سري التاريخ"" ،اجلذور التاريخية
ل�ل�ا� �ش�ت�راك �ي��ة العربية"" ،اجلذور
ال �ت��اري �خ �ي��ة لل�شعوبية"" ،اجلذور
التاريخية للقومية العربية"" ،درا�سات
يف ال �ع �� �ص��ور ال�ع�ب��ا��س�ي��ة املت�أخرة"،
"درا�سات يف علم التاريخ عند العرب"،
"درا�سات يف �سرية النبي"�" ،ضوء
جديد على الدعوة العبا�سية"" ،الع�صر
العبا�سي الأول"" ،الفكر العربي يف
دور التجديد والتقليد"" ،يف الوعي
العربي"" ،ما � �س��اه��م ب��ه امل� ��ؤرخ ��ون
ال� �ع���رب يف امل� �ئ ��ة � �س �ن��ة الأخرية"،
"م�ستقبل الفكر العربي"" ،مقدمة يف
ت��اري��خ � �ص��در الإ�سالم"" ،مقدمة يف
التاريخ االقت�صادي العربي"" ،موجز
تاريخ احل�ضارة العربية"" ،ن�ش�أة علم
التاريخ عند العرب"" ،ن�شوء الأ�صناف
واحل���رف يف الإ�سالم"" ،نظرات يف
الوعي العربي"" ،نظرة �إىل تاريخ �صدر

الإ�سالم"" ،ال ُنظم الإ�سالمية"" ،الوعي
القومي" ،ثم �صدرت له درا�سة بعنوان
"التكوين التاريخي للأمة العربية..
درا�سة يف الهوية والوعي"� ،إ�ضافة �إىل
الكتب امل�شرتكة والتحقيقات.
�أ� �ش��ارت ع�ن��اوي��ن امل� ��ؤرخ ال���دوري �إىل
ان�شغاله بثالثة هموم ،وه��ي :التاريخ
االقت�صادي العربي ،والقومية العربية،
وعلم التاريخ ،والثالثة يجمعها جامع
واحد هو ت�أ�صيل الفكر القومي العربي،
�أو ح�سب ما ي�سميه �أحيان ًا بالعروبي.
وما ال يُن�سى للدوري� ،إذا مل �أكن خمطئا،
ريادته بني املفكرين يف ال�ش�أن القومي،
يف البحث عن �أ�صول التكوين القومي
ع�بر ال �ت��اري��خ االق �ت �� �ص��ادي .ف�ق��د ف�سر
ظهور احلركات االجتماعية وال�سيا�سية
يف الإ�سالم بالعامل االقت�صادي ،وهذا
ما ظل حمتكر ًا للفكر املارك�سي ،الذي
اقرتب الدوري منه يف بع�ض البحوث،
عندما ق��ال" :التفاوت االقت�صادي �أدى
�إىل قلق اجتماعي و�إىل قيام حركات
اجتماعية".

الجذور االقتصادية
نعود �إىل حمتويات كتابه املهم ال��ذي
ي�ستفتح فيه درا�سته للعامل االقت�صادي
ودوره امل�ؤثر يف حياة ال�شعوب "تاريخ
ال �ع��راق االق�ت���ص��ادي يف ال�ق��رن ال��راب��ع
الهجري" ،بعد ت�شخي�ص حدود العراق
اجلغرافية ،تلك احل��دود التي يحاول
البع�ض ال�ي��وم �إىل اعتبارها خطوطا
من رمل ،فالدوري نظر جيد ًا يف �صورة
العراق املر�سومة بيد �أبي زيد البلخي،
يف ال �ق��رن ال��راب��ع ال�ه�ج��ري ،ون�ظ��ر يف
كتب امل�سعودي ال��ذي ح��دد حد العراق
اجلغرايف من �آث��ور �إىل ع�ب��ادان ،وبعد
مناق�شات طويلة مع ما كتبه اجلغرافيون،
ق��ال ال� ��دوري يف ح ��دود ال �ع��راق�" :إن
بالد ما بني النهرين مبنطقتيها العراق
واجلزيرة يحدها خط يبد�أ من عبادان
ع�ل��ى اخل�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ،وي���س�ير �شما ًال
�إىل جُ بى (بلدة ب�صرية �أجنبت مفكرين
وفقهاء ع��دي��دي��ن) فالطيب فحلوان ثم
يتجه وجهة �شمالية غربية �إىل تكريت
ثم ال�سن ثم حديثة ثم املو�صل ثم جزيرة
ابن عمر."...
ورمب � ��ا �أغ�����ض��ب ال � � ��دوري يف ك�ت��اب��ه
"اجلذور التاريخية لل�شعوبية" ،باحثني
وم���ؤرخ�ي�ن اخ�ت�ل�ف��وا م�ع��ه يف التوجه
ال�ف�ك��ري ،مل��ا يف ال�ع�ب��ارة م��ن ا�ستعالء
على ال�شعوب الأخ� ��رى ،وم ��ؤرخ �ن��ا مل
ي�صرف كثري ًا من الوقت يف الكتابة عن
ه��ذه الظاهرة �إال م��ا تطلبته اخلالفات
الفكرية وقتذاك ،ما بني .1963-1958
و�إذ حت� ��دث ع ��ن ال �� �ش �ع��وب �ي��ة ك�ح��رك��ة
موجهة �ضد القومية العربية ،ح�سب
م��ا ق��دم��ه يف ك�ت��اب��ه اخل��ا���ص ،مل يغفل
اال�ستبداد الأم��وي الذي دفع بال�شعوب
الأخ��رى �أن تواجه العرب وتبحث عن
مثالبهم ،ورمبا كتاب ابن الكلبي ،وهو
عربي" ،مثالب العرب" وكتب الأعاجم
الذين كتبوا يف ف�ضائل العرب ت�ضعنا
�أم��ام �إ�شكالية فهم املواجهة بني العرب
واملوايل ،الذين انت�صر لهم م�ؤرخنا يف
�أكرث من مكان.
ق ��ال ال � ��دوري م�ن�ت���ص��ر ًا ل�غ�ير ال �ع��رب:
"يالحظ �أن النظرة القبلية كانت العامل
الأول فيما ي�ب��دو م��ن متييز �أو تعال
يف ال�ن�ظ��ر ل�غ�ير ال �ع��رب ،ويف مقاومة
ت���س�ج�ي�ل�ه��م يف ال� ��دي� ��وان و�إع �ط��ائ �ه��م
الأعطيات ،بخالف النظرة الإ�سالمية".
وج��وه��ره��ا الآي ��ة الكرمية "وجعلناكم

�شعوب ًا وق�ب��ائ��ل لتعارفوا" .ون�ضيف
عبارة للخليفة الأم��وي ال�سابع �سليمان
ب��ن ع �ب��د امل �ل��ك (ت99ه � � �ـ) ال يُ�ستغنى
عنها باحلكم يف مثل ه��ذا امل��وق��ف ،قال
�سليمان" :عجبت لهذه الأعاجم ،ملكوا
�ألف �سنة مل يحتاجوا �إلينا �ساعة واحدة
يف �سيا�ستهم ،وم�ل�ك�ن��ا م�ئ��ة ��س�ن��ة ،مل
ن�ستغن عنهم �ساعة واحدة" (الزبري بن
بكار ،الأخبار املوفقيات).

التشيع
عروبة ّ
و�إذ ج��رت حم ��اوالت �إع�لام�ي��ة لتعميم
م�صطلح ال�شعوبية وت�سويقه من جديد
�أوان احل��رب العراقية الإي��ران �ي��ة ف��إن
ال��دوري ظل مبعزل عن هذه امليول ،بل
وحاول �أن يرد على منْ جعل من �شيعة
ال �ع��راق غ��رب��اء ع��ن قوميتهم العربية
ووطنهم ال�ع��راق� ،أعلن ذل��ك بجر�أة يف
ن ��دوة "العالقات العربية الإيرانية"
ال �ت��ي �أق��ام �ه��ا م��رك��ز ال��وح��دة العربية
بقطر ( )1995ق��ال" :لكن الت�شيع مل
مييز �إي ��ران م��ن ال �ع��رب ،فالت�شيع ب��د�أ
عربي ًا ،ووجد مركزه الأول يف العراق"
(ال�ك�ت��اب�� � ،ص� .)58إن ع�ب��ارة ال��دوري
الأخ �ي��رة ف�ي�ه��ا م��ن االح �ت �ج��اج الكثري
على حمالت التهجري التي طالت �آالف
ال �ع��ائ�لات ال �ع��راق �ي��ة ب��ذري �ع��ة التبعية
الإي��ران �ي��ة ،م��ع �أن ه��ذه احل��ال��ة خلقها
ر�سمي ًا قانون اجلن�سية العراقية ،1925
الذي مل يراع ظروف اخلدمة الع�سكرية
يف العهد العثماين ،واال� �ض �ط��رار �إىل
االح �ت �م��اء بجن�سية دول ��ة �أخ� ��رى غري
ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،م��ع �أن ال��دول�ت�ين
�أجنبيتان ،وال ي�صح احلكم على عراقية
العراقي باجلن�سية الرتكية .و�أك�ثر من
ه��ذا �أراد ال��دوري بت�سا�ؤله الآت��ي "هل
يكون املذهب �صلة و�سبب تعاون وبناء
بني �أمتني يف الع�صر احلديث �أم يتخذ
�سبي ًال للقطيعة والأذى؟"� ،أن يكون
الت�شيع �صلة و�صل وعالقات طيبة بني
العراق و�إيران ال �أن يكون �سبب ًا حلرب

أشارت عناوين المؤرخ
الدوري إلى انشغاله بثالثة
هموم ،وهي :التاريخ
االقتصادي العربي،
والقومية العربية ،وعلم
التاريخ ،والثالثة يجمعها
جامع واحد هو تأصيل
الفكر القومي العربي ،أو
حسب ما يسميه أحيانًا
بالعروبي.

دامت ثماين �سنوات ،و�سببت ما �سببته
من دمار وخراب.

تكامل التاريخ
ن �ظ��ر ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال� � ��دوري ل�ل�ت��اري��خ
زمن ًا متكام ًال ،ل��ذا نعت تق�سيم �أحداثه
بال�ضعف ،ففي عرفه لي�س هناك تاريخ
ثقايف واقت�صادي و�سيا�سي واجتماعي،
وم��ن ال�ضعف �أي���ض� ًا ،ح�سب ر�أي ��ه� ،أن
ت �ت ��أث��ر ق� ��راءة ال �ت��اري��خ ب��احل��زب �ي��ة �أو
ال�شعوبية (مبعنى التع�صب ل�شعب من
ال�شعوب ال مبعنى ال�شعوبية امل�صطلح
امل �ع��روف) ،وم��ن ال�ضعف �أي�ض ًا �إغفال
العامل الزمني والتطور الطبيعي يف
احل��رك��ات وال�ت�ب��دالت التاريخية ،ومن
ال�ضعف �أي �� �ض � ًا ،وه ��ذا ه��و الأه� ��م� ،أن
يُن�سب التاريخ للأ�شخا�ص ،فالع�صور
التي ن�ق��ر�أ عنها عرفت بع�صر معاوية
والر�شيد ونبوخذن�صر �إل��خ .وبطبيعة
احلال ما تبثه الآلة الإعالمية من بغداد
ال توافق هذه النظرة العلمية .والدوري
�سبق �أن ترجم مالحظته الأخ�ي�رة يف
كتابه "تاريخ ال�ع��راق االقت�صادي يف
ال �ق��رن ال��راب��ع الهجري" ،وف �ي��ه �أرخ
للحريف وال�صانع والعامة جميع ًا.
مل ��ؤرخ �ن��ا ر�أي يف ع ��دم � �س��ري��ان اللغة
ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ب�لاد الإي��ران��ي��ة ال�ن��اط�ق��ة
بالفار�سية ،بينما ��س��رت ب�سهوله يف
املناطق ال�سريانية والآرامية بالعراق،
�أورد ذل��ك يف كتابه "القومية العربية
والإ�سالم" ،ق��ال�" :إن ال�ع��رب ت��رك��زوا
يف م��دن �أو م��راك��زه��ا ب �ج��واره��ا ،ومل
ي�ن�ت���ش��روا يف ال ��ري ��ف ،ك �م��ا �أن اللغة
الفار�سية القدمية ا�ستمرت لغة حياة ،بل
ا�ستعملت يف بع�ض الكتابات الدينية،
الزراد�شتية ،بعد هذا ف�إن اللغة الفار�سية
اجلديدة ب��د�أت تظهر منذ �أواخ��ر القرن
ال �ث��ال��ث ال �ه �ج��ري لت�صبح ل�غ��ة ث�ق��اف��ة،
ه��ذا �إىل وج��ود ت��راث ح�ضاري ووع��ي
ت��اري �خ��ي ،مم��ا ��س��اع��د ع�ل��ى تقل�ص ظل
العرب" (�ص.)108
وال� �ق ��رن ال �ث��ال��ث ه��و ازده�� ��ار ال��دول��ة
العبا�سية ،التي اعتمدت ب�شكل خا�ص
ع �ل��ى خ ��را�� �س ��ان ،ح �ي��ث ب �ل�اد ف��ار���س.
وو��ص��ف تعريب العراقيني بالتعريب
الهادئ ،وكان لهذا الهدوء �أ�سبابه ،منها
�أن اللغة الفار�سية كانت لغة احتالل،
وث ��ان� �ي� � ًا ه��ن��اك ���ص�ل�ات ب�ي�ن ال �ع��رب �ي��ة
وال�سريانية والآرام�ي��ة وتواجد عربي
ملحوظ بالعراق قبل الإ�سالم ينطلق من
احلرية ودائرها.

إلى المستقبل
اعترب ال��دوري درا��س��ة التاريخ "بداية
الزمة لالنطالق �إىل امل�ستقبل" ،لكن مهما
ح��اول امل� ��ؤرخ� ،أي م ��ؤرخ ،الإف�ل�ات من
املا�ضي جلعله و�سيلة �إىل حياة �أف�ضل
بعد اال��س�ت�ف��ادة م��ن جت ��ارب ال�سابقني
�إال �أن��ه يظل م�سكون ًا ب��امل��ا��ض��ي ،ففيه
متعته وا�ستكمال �شخ�صيته ،فنحن ال
ن�ستطيع �أن ننظر �إىل �صورة ال��دوري
دون �أن ن�ستح�ضر ب�أذهاننا الع�صور
اخل��وايل ،وم��ا ي�سر ق��ارئ ال��دوري �أنه
�أم ��ام م� ��ؤرخ جت��اوز م��ا ي��ؤث��ر �سلب ًا يف
الدرا�سة التاريخية .ففي كتابه "النظم
الإ�سالمية" ال�ت��ي م��ن خ�لال درا�ستها،
والعبارة عبارتهُ ،تك�شف عوامل ن�شوء
ال�ف��رق الإ��س�لام�ي��ة ،واحل ��روب الأهلية
يف الإ�سالم ،وث��ورات املوايل واحلركة
ال�شعوبية ،م ��ؤك��د ًا درا� �س��ة ال�سيا�سة
املالية ونظم ال�ضرائب ،وكل ما يتعلق

بالدولة ورعاياها.

مع المؤرخين
يف كتابه "بحث يف ن�ش�أة علم التاريخ
ع �ن��د العرب" ،ت �ب �� �س��ط ال � � ��دوري يف
البحث بتاريخ علم التاريخ ،بداية من
الإخباريني والق�صا�صني �إىل امل�ؤرخني،
و�شخ�ص يف ت��اري��خ العلم مدر�ستني،
امل��در���س��ة احل� �ج ��ازي ��ة ،وه���ي م��در� �س��ة
امل��دي�ن��ة ،امل �ت ��أث��رة بالنظرة الإ�سالمية
الدينية ،ومبدر�سة احلديث ،واملدر�سة
ال�ع��راق�ي��ة ،امل�ت��أث��رة بال�شعور القبلي،
حيث كتب الأن�ساب والقبائل و�أيامها.
وقد �سجل تقييمات �صائبة لكل �أخباري
ون�سابة وم�ؤرخ.
ف��ال �ب�لاذري ال ��ذي حقق ال� ��دوري ج��زءا
من كتبه "فتوح البلدان" ن�سج تاريخه
"حول الأر�ستقراطية العربية" وكتابه
ع�بر ع��ن "ر�سالة الأم��ة الأ�سا�سية �إىل
اجلهاد وي�سد بع�ض احلاجات الفقهية
والإدراية" ،وال�ي�ع�ق��وب��ي ك�ت��ب كتابه
كتاريخ ع��ام ال يخلو من ميول علوية،
بينما ف�ك��ر اب��ن قتيبة بطبقة الكتاب
وح��اج �ت �ه��م �إىل ت ��اري ��خ م ��وج ��ز� ،أم ��ا
الطربي ،وتاريخه �أ�شمل التواريخ �إىل
قبل وفاته بقليل "�أراد �أن يو�ضح م�شيئة
الله و�أن يجعل من تاريخه دلي ًال على
فعاليات الأم��ة جنب تف�سريه العظيم"،
وه ��و �أف �� �ض��ل م �ث��ال مل��در� �س��ة احل��دي��ث
التاريخية .ولعلي مل �أك��ن خمطئا يف
عدم عثوري ،يف كتاب م�ؤرخنا "بحث
يف ن�ش�أة "...على ا�سم امل�ؤرخ والن�سابة
البغدادي الذي غرف منه �أكرث امل�ؤرخني،
وهو حممد بن حبيب (ت� )245صاحب
"املحرب" و"املنمق" ،والذي غرف منه
امل ��ؤرخ��ون الكبار ومنهم ال �ب�لاذري ،و
رمبا مل�ؤرخنا ر�أي ال نعرفه.
�أق� ��ول� :إن ال�ك�ت��اب��ة ع��ن م � ��ؤرخ بحجم
عبد العزيز ال��دوري ال يكفيها مقال ،لذا
�أقف عند هذا احلد ،لأختم بالقول الذي
و�صف فيه ال��دوري نف�سه عندما حتدث
عن �صاحب املغازي "والواقدي �صريح
يف رواي��ات��ه ،وم��ع وج��ود ميول علوية
لديه �إال �أنه بعيد عن التحزب".
وال���دوري �صريح ال�ع�ب��ارة ومت�سل�سل
اخلرب مع وجود ميول قومية �إال �أنه ظل
بعيد ًا عن التحزب ،وحزبه الذي يعنيه
الآن هو علم التاريخ ،فماذا يُقال ل�صاحب
�ستني عام ًا وهو ي�صلي يف حمراب هذا
العلم .وه��و م��ن ال��ذي��ن كتب لهم حممد
طاهر العمري العام  ،1921وهو يكتب
عن مقدرات العراق ال�سيا�سية�" :أكتب
ه��ذا ل�شبان ال �ع��راق ال��ذي��ن �سي�ؤلفون
الأدمغة املقبلة ليت�شعبوا حاال وا�ستقبا ًال
م��ا ق��در الله على ب�لاده��م م��ن احل��ادث��ات
ال�سيا�سية ليتعظوا منها وينه�ضوا بهذه
الأم��ة التعي�سة" ،وه��ؤالء الذين خدموا
العراق ب�شبابهم وكهولتهم مل يجدوا فيه
موطئ قدم ،و�شرب ًا يرقدون فيه رقدتهم
الأخرية� .أطال الله عمر م�ؤرخنا.
�أختم بالقول :ال يجب �أن نبقى �أ�سرى
ما ظهر ذلك اللغط ال�سيا�سي واحلزبي،
والذي �أظهر عبد العزيز الدوري قومي ًا
لي�س �إال ،وت �ب �و�أ رئا�سة اجلامعة بعد
اعتقال رئي�سها عبد اجل�ب��ار عبد الله،
وال يجب �أن نظل �أ�سرى ما كتبه الدوري
يف ال�شعوبية ،لفورة طارئة ،علينا �أخذ
ال��دوري بكامل ما انتج ،والعراق �أحق
من غريه يف الفخر بهذه القامة املديدة.
فعلينا تقدير حياته وموته �ساجد ًا يف
حم��راب التاريخ ،وجميب ًا عن الغام�ض
من �أ�سئلته ،مِ ن �أجل م�ستقبل �أف�ضل ،فال
م�ستقبل ملَن ال يتعظ بتاريخه

العدد ()1970
السنة الثامنة
الخميس ()25
تشرين الثاني 2010
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أ.دّ .
سيار الجميل

" هل نريد التاريخ �ش ّد ًا ايل الوراء و�إعاقة للحركة � ،أم نريده �سبيل
انطالق ايل م�ستقبل �أف�ضل "؟!
(�أ .د .الدوري)
كلمة ع��ن رحيل اال��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عبد
العزيز الدوري يوم اجلمعة  19نوفمرب
2010
بكل ح��زن وا��س��ف ي��رح��ل ع� ّن��ا اال�ستاذ
ال��دك �ت��ور ع�ب��د ال �ع��زي��ز ال � ��دوري �شيخ
امل � ��ؤرخ �ي�ن ال� �ع ��رب  ،وه� ��و ب �ع �ي��د عن
العراق  ،يرحل ليلتحق بقافلة العظماء
واملتميزين من املبدعني العراقيني الذين
مل تتحقق امنياتهم ب�أن تكون نهاياتهم
على ت��راب ال�ع��راق  ..دع��وين اق��دم لكم
هذه الف�صلة الدرا�سية من ذاكرة م�ؤرخ
عن الراحل الكبري الذي رحل ويف نف�سه
غ�صات ال تعد وال حت�صى  ..رحل ومل ير
بغداد ومل ي�ستظل بنخيلها  ،ومل تتحقق
امنيته بزيارة م�ساجدها وابنيتها  ..ومل
يتم�ش يف �شارع الر�شيد  ..ومل ي�ستعد
ذك��ري��ات��ه ع��ن مبانيها اجل��ام�ع�ي��ة وع��ن
�ضفاف دجلة  ..وان ك��ان عبد العزيز
ال��دوري قد رحل اليوم  ،ف�سوف تلحق
به قافلة اخ��رى من املبدعني املتميزين
العراقيني  ،وه��م يتوزعون يف �شتات
االر�ض .

معايشة البدائل الصعبة

4

كنا ن�سمع ب�أ�سمه منذ عقود من ال�سنني
وه��و امل � ��ؤرخ ال ��ذي ت �خ��رج ع�ل��ي يديه
الع�شرات بل املئات من اخلريجني من
اجيال خمتلفة  .وك��ان الرجل قد �سجل
له ومنذ بواكري انطالقاته نهجا معينا
يف الكتابة التاريخية تبلور من خالل
اعماله ومواقفه وان�شطته خ�صو�صا
يف م�ع��اجل��ات��ه او حم��ا� �ض��رات��ه وكتبه
ودرا�ساته وبحوثه التي ن�شرها  .ولد
الدكتور عبد العزيز ال ��دوري يف قلب
ال�ع��راق مع م�ضاعفات احل��رب العاملية
الأويل  ،ف�ك��ان ان ت�ب�ل��ور تكوينه مع
انبثاق ت�أ�سي�س اململكة العراقية عام
 1921معا�صرا عقدين زمنيني مهمني ،

�أي  :الع�شرينيات والثالثينيات  ،وهما
يغطيان يف احلقيقة عهدي امللكني في�صل
االول  1933-1921و�أبنه غازي االول
 ،1939-1933وخاللهما  -كما نعلم -
تبلورت الفكرة القومية وغ��دا العراق
حم�ط��ة ع��رب�ي��ة جلملة وا��س�ع��ة وك�بري
من املثقفني العرب خ�صو�صا مع بروز
ون�ضوج الفكرة النازية وال�شوفيينية
يف العامل .

نبذة عن حياته

ول ��د ع�ب��د ال �ع��زي��ز ال � ��دوري يف ب�غ��داد
عا�صمة ال �ع��راق ع��ام  ، 1919ح�صل
على بكالوريو�س �شرف يف التاريخ من
جامعة لندن عام  1940و على الدكتوراه
من جامعة لندن عام  ، 1942ثم عاد اىل
العراق  ،فدّر�س التاريخ يف دار املعلمني
العالية وكلية احلقوق ثم كلية الآداب
و العلوم قبل قيام جامعة بغداد  .عمل
م�ؤ�س�سا و عميدا لكلية الآداب و العلوم
 ،ثم رئي�سا جلامعة بغداد خالل الفرتة
 1968-1963لينتقل بعدها للتدري�س
يف اجل��ام�ع��ة الأردن �ي��ة ال�ت��ي بقي فيها
قرابة اربعني �سنة .
وع�ن��دم��ا ان�ف�ج��رت احل ��رب العاملية
الثانية  ،جند عبد العزيز ي�ؤهل نف�سه
يف درا�ساته العليا بجامعة لندن وكان
�شابا ذكيا �أنهي درا�ساته ب�سرعة فائقة
وعاد ايل وطنه ليكون �أ�ستاذا يف كلية
احل��ق��وق ومل ت �ك��ن ج��ام �ع��ة ب��غ��داد قد
انبثقت بعد  ،فد ّر�س يف اروقتها حتي
ت�أ�سي�س كلية االداب وال �ع �ل��وم التي
�سيغدو عميدا لها قبل ان يختتم عقد
الأربعينيات �آخر م�شاهده  .ولقد �سمعت
انه كان يدخل قاعة املحا�ضرات يف ذلك
العقد وبع�ض طلبته اك�بر منه �سنا !!
وب��د�أ ي�ساهم ايل جانب تخ�ص�صه يف
احلركة الثقافية وبدا وا�ضحا انه مييل

ايل النزعة القومية ميال �صارخا يف
كل من حما�ضراته واعماله املن�شورة .
وا�ستطيع ان اك�شف �سرا لأول مرة  ،اذ
روى يل انا�س �أثق بهم جدا يف املو�صل
منذ زمن طويل ان ال��دوري عندما كان
ا��س�ت��اذا ب�ب�غ��داد يف اخلم�سينيات ومل
يكن قد تزوّ ج بعد � ،أحّ ب احدى طالباته
وك��ان��ت �شابة مو�صلية �شقراء بارعة
اجلمال ومن عائلة قدمية ومعروفة من
الوجهاء  ،ا�سمها ( ب .ن .. ) .وقد بادلته
احل��ب نف�سه وك��ان ان ت ّقدم خلطبتها ،
ولكن مل تت ّكلل جهودهما بالزواج  ،اذ
تزوجّ ها ابن عمها بعد ان ت ّقدم م�سرعا
ال�ي�ه��ا !! ف��وق�ف��ت التقاليد ح�ج��ر ع�ثرة
يف �سبيل حبهما !! وكثريا ما التقيت
با�ستاذنا الدوري ولكنني كنت احجم ان
�أ�س�أله عن حّ به االول ذاك .

الصفحة السياسية:
شيخ المؤرخين العرب
ول �ع��ل اخلم�سينيات ه��ي اه��م مرحلة
يف حياة الرجل اذ كانت له م�ساهماته
االكادميية وال�سيا�سية �أيام نهايات احلكم
امللكي و��ص��وال ايل العهد اجلمهوري
ووقوفه �أم��ام حمكمة املهداوي �شاهدا
 ،ومل يخل�ص ه��و االخ��ر م��ن تعليقات
رئي املحكمة ال�صاخبة  ..وقد كيلت له
التهم ال�سيا�سية اي��ام حكم الزعيم عبد
ن�صب
الكرمي قا�سم  ، 1963-1958وقد ّ
رئي�سا جلامعة بغداد على عهد امل�شري
عبد ال�سالم عارف  .1966 -1963غادر
العراق بعد و�صول البعث �إىل ال�سلطة
عام � 1968إيل بريوت ال�سباب �سيا�سية
 ،وق��ال يف ردّه على ��س��ؤال وجّ ��ه اليه
حول ذلك  ،ب�أنه مل يكن مرتاحا من قدوم
البعثيني اىل حكم العراق  ،ثم ا�ستقر يف
الأردن وعا�ش فيها حتى اليوم �أ�ستاذا يف
اجلامعة الأردنية وكر�س جهوده العلمية

والبحثية والتدري�سية عربيا كما ح�صل
علي مكانة مرموقة من �أو�ساط وحمافل
وجمامع ومعاهد عدة  ،وخ�صو�صا من
لدن الأمري احل�سن بن طالل ويل العهد
يف اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية �سابقا ،
كما ون��ال جوائز عربية متعددة نظري
خدماته العلمية  ،كما وا�ستفادت من
مكانته وعلمه م�ؤ�س�سات علمية وبحثية
م�ت�ع��ددة  ،واح�ت�ف��ت ب��ه م��ؤ��س���س��ة عبد
احلميد ��ش��وم��ان قبل ��س�ن��وات واطلق
عليه ب�ـ " �شيخ امل ��ؤرخ�ين ال�ع��رب " ..
وب��رغ��م ك��ل ذل��ك  ،ف��ال��رج��ل مل يتخل�ص
من جملة من اخل�صوم ( الأكادمييني )
وغري االكادمييني  ،وجلهم من احلانقني
عليه ال�سباب �شتي �سيا�سية وفكرية
واجتماعية ..
�أما خ�صومه من ال�سيا�سيني  ،فلهم
مواقف خمتلفة منه ب�سبب نزعته القومية
التي جعلته ي�ؤ�س�س منذ �سنوات طوال
عن اجلذور التاريخية لل�شعوبية والتي
ا��س�ت�ف��ادت منها االح ��زاب واجل�م��اع��ات
القومية �ضد خ�صومها ! وق��د انتقدت
ا�ستعارتها ك�ظ��اه��رة ت��اري�خ�ي��ة قدمية
وا�ستخدامها �سيا�سيا يف العراق ! وكان
ل �ل��دوري دوره وم���ش��ارك��ات��ه اخل�صبة
يف ع��دة م ��ؤمت��رات ون ��دوات ومناق�شة
اطروحات ومو�سوعات عربية ودولية .
ومن الأهمية مبكان �أن �أ�سجل هنا بع�ض
ما ذاع عنه وهو من ابعد النا�س عن ذلك
 ،اذ ملا كان هذا امل�ؤرخ قد اعتني بالتاريخ
االق�ت���ص��ادي ال�ع��رب��ي وع��ال��ج م��ن خالل
بع�ض امل�صطلحات والأفكار ذلك  ،فلقد
و�صفه البع�ض من �ضيقي الأفق بامل�ؤرخ
املارك�سي ! واحلقيقة � ،إن الرجل �أبعد
ما يكون عن املارك�سية والفل�سفة املادية
 ،كما �أعلن مرارا وتكرارا  ،بل انه �ألف
كتابه ( اجلذور التاريخية لل�شعوبية )
ردّا على ممار�سات ال�شيوعيني العراقيني

يف تلك املرحلة التاريخية .

المؤرخ صاحب التآليف التاريخية

 )1الكتابة عن الظواهر
ويكاد يكون الدوري �أول م�ؤرخ عراقي
معا�صر يتخ�ص�ص يف تاريخ العبا�سيني
ّ
ويوظف تخ�ص�صه يف ت�أ�سي�س
الزاهر
ت �ي��ار ف �ك��ري ي��ر��س��خ م��ن خ�لال��ه �أهمية
الع�صور العبا�سية ودرا�ستها يف العراق
باعتباره مهدا مركزيا للعديد من الدول
والدويالت اال�سالمية واخطرها �سيا�سيا
وح�ضاريا علي وجه الإطالق يف تاريخنا
الإ�سالمي  ..لعل �أهم ما متيز به الأ�ستاذ
امل�ؤرخ الدوري منذ بواكريه  :اهتمامه
ببع�ض الظواهر التاريخية يف تاريخنا
ال�ع��رب��ي الإ� �س�لام��ي ب ��دءا بال�شعوبية
التي كر�س لها من جهوده و�صوال ايل
القومية التي عالج تاريخها يف تكوين
االم ��ة ال�ع��رب�ي��ة  ،ف���ض�لا ع��ن ال�ظ��اه��رة
احل�ضارية يف حياة العرب وامل�سلمني
 .و�أ� �ص��در ال� ��دوري م��ؤل�ف��ات ع��دة وله
ع�شرات املقاالت والبحوث املن�شورة.
 )2ر�ؤي � ��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ت��اري��خ ال �ع��رب��ي
اال�سالمي
ا�ستطاع الدوري يف م�ؤلفاته التاريخية
�أن يقدم �صورة جديدة للتاريخ العربي
الإ� �س�لام��ي ع��ن ط��ري��ق دجم ��ه لأ��ص��ال��ة
البحث التاريخي يف م�ؤلفات امل�ؤرخني
ال �ع��رب ال �ق��دم��اء م��ع �أدوات التحليل
و البحث ال�ت��ي ا�ستقاها م��ن ال�غ��رب .
وا�ستطاع ال ��دوري يف مرحلة مبكرة
ج��دا  ،حتديدا ع��ام � 1945أن يقدم لنا
كتاب ( مقدمة يف تاريخ �صدر الإ�سالم
) و هي ر�ؤية جديدة للتاريخ الإ�سالمي
جمع فيها ر�ؤيته للعوامل املختلفة التي
�أ�سهمت يف تطور التاريخ الإ�سالمي و
ال��ذي يحددها بعوامل عقدية �إميانية
و ع ��وام ��ل ق�ب�ل�ي��ة ع���ص�ب�ي��ة و ع��وام��ل

�إقت�صادية  ،و بهذا جمع الدوري بر�ؤية
امل�سلم العربي جممل العوامل الأ�سا�سية
امل�ؤثرة يف التاريخ دون حتيز لنظرية
معينة ت�ضع �أحد هذه العوامل �أوال فلم
يعلي من �ش�أن الإميان مهمال االقت�صاد و
مل يهمل الع�صبية لريكز على االقت�صاد .
 )4ا�شهر امل�ؤلفات التاريخية :
ط�ب��ق ال � ��دوري ك��ل ذل ��ك ع�ل��ى م��روي��ات
التاريخ الإ�سالمي الوفرية لي�ضع �صورة
�أكرث و�ضوحا لأزمات التاريخ الإ�سالمي
مثل فتنة مقتل عثمان و م�شاكل العراق
االقت�صادية يف تلك ال�ف�ترة و نزاعات
اخلالفة بني علي بن �أبي طالب و معاوية
بن �أبي �سفيان  .كان كتابه الآخر (مقدمة
يف التاريخ االقت�صادي العربي ) احد
الكتب الأويل و م��ا زال ��ت �أح ��د الكتب
النادرة التي تتحدث عن مراحل تطور
االقت�صاد يف بدايات الدولة اال�سالمية .
ومن ا�شهر م�ؤلفاته  :ن�ش�أة علم التاريخ
عند ال �ع��رب  /مقدمة يف ت��اري��خ �صدر
الإ�سالم  /مقدمة يف التاريخ االقت�صادي
العربي  /بحث يف ن�ش�أة علم التاريخ
عند العرب  /الع�صر العبا�سي الأول :
درا�سة يف التاريخ ال�سيا�سي و الإداري
و املايل  /اجلذور التاريخية لل�شعوبية
 /التكوين التاريخي ل�ل�أم��ة العربية :
درا�سة يف الهوية و الوعي  /ابن خلدون
والعرب  :مفهوم الأمة العربية (يف الفكر
االجتماعي اخللدوين  :املنهج واملفاهيم
والأزم��ة املعرفية )  /الع�صر العبا�سي
الأول درا� �س��ة يف ال �ت��اري��خ ال�سيا�سي
والإداري واملايل  /درا�سات يف الع�صور
العبا�سية املت�أخرة � /أن�ساب الأ�شراف /
البالذري (279هـ) ؛ حتقيق رفقة بع�ض
الباحثني  ..وهناك ت�آليف اخرى له .
ال��دوري يف ر�أي امل�ست�شرقني  :برنارد
لوي�س مثاال
�أول ما عرفناه كنا طلبة علي مقاعد
الدرا�سة  ..مل يد ّر�سني الرجل  ،بل كنا
نقتني كتبه لتكون لنا مرجعا ومعينا
يف درا�ستنا وبحوثنا  .لقد لفت نظرنا
مطوال �إيل منهجه الدقيق املميز  ،فهو
يعالج �أي ق�ضية و�أي �إ�شكالية بدقة
متناهية معتمدا يف ذلك علي املعلومات
التاريخية ال علي وجهات النظر العادية
 ..ث��م ي�برع يف حتليلها ب�شكل م��رك��ز ،
وم��ن م�ي��زات��ه  :توثيقاته ال�ت��ي ال يكل
وال ميل منها حتي يف �أعماله الأخ�يرة
 .جاء ذكر ال��دوري مرة من امل��رات �أمام
امل�ست�شرق برنارد لوي�س وكنا طلبة يف
بريطانيا وكان لوي�س ي�شارك يف مائدة
علمية م�ستديرة وكان يف معيتي كل من
زمالئي وهم  :اي��ان ماكلينان و�صوفيا
ب��رن��ادوت وك�ل��ف ه�ي�ج��ارد ال��ذي��ن كنت
برفقتهم ( مايو  )1981يف كيمربدج ..
قال لوي�س ب�أن الدوري يزيد اليوم كثريا
من توثيقاته من دون حاجة  ..ان امل�ؤرخ
بعد ان يبلغ مكانته ي�صبح ه��و نف�سه
وثيقة يعتمد النا�س عليها  ،فال حاجة
ايل �أن يك�سب ثقة قرائه  ،ف�آخذت الإذن
معقبا عليه  :لقد تعلمّنا م��ن تاريخنا
ب��أن ن ��ؤدي الأم��ان��ات �إيل �أهلها  ..فزاغ
ب�صره ورمقني بنظرة حادة  ،علما ب�أن
احرتاما متبادال يكنه ـ واحلق يقال ـ كل
امل�ست�شرقني الذين �صادفتهم يف حياتي
لال�ستاذ ال ��دوري  .واعتمد عليه جيل
امل�ست�شرقني الربيطانيني يف منت�صف
القرن الع�شرين ومنهم ب��رن��ارد لوي�س
وهولت و�سارجنت وغريهم يف كتابة
ع��دة م�ق��االت علمية يف دائ ��رة امل�ع��ارف
اال� �س�لام �ي��ة يف طبعتها ال�ث��ان�ي��ة التي
�صدرت تباعا على امتداد ثالثني �سنة من
القرن الع�شرين  .وكان ال��دوري ير�شح

يبدي من التوا�ضع �أمام زمالئه وي�سمع
لهم  ،اال انه �سيد مادته يف حما�ضراته
�أمام طلبته وطالباته  ،اذ انهم يجمعون
ب ��أن�ه��م ي�خ���ش��ون �سلطته عليهم وع��دم
ن�سيانه م��ا يكلفهم ب��ه م��ن �أع�م��ال  ..مع
عطف �شديد علي م�ستقبلهم .

البع�ض م��ن امل���ؤرخ�ي�ن ال �ع��رب لكتابة
مقاالت لالن�سكلوبيديات  ،كنت احدهم
 .ويف مرة اخرى  ،وقبل �سنوات طوال
 ،كل ّفني م��رة ب��اع��داد م�ق��االت لعناوين
ان�سكلوبيدية ن�سيت اىل اي جهة كانت

تجربتي مع الرجل:

ل�ق��د ك ��ان يل �أول ل �ق��اء م��ع الأ� �س �ت��اذ
الدوري يف بهو كلية الدرا�سات ال�شرقية
والأف��ري�ق�ي��ة بجامعة ل�ن��دن �صيف عام
� ، 1976إذ ��س��أل�ن��ي ع�م��ا �س�أتخ�ص�ص
ب�ش�أنه ف�أعلمته انني اعمل على التاريخ
احل��دي��ث لل�شرق االو��س��ط  ،وك��ان��ت لنا
حمادثة من نوع خا�ص حول اال�ست�شراق
وتاريخ العثمانيني وموقف العرب منه
 ..واف�ترق�ن��ا ومل جنتمع ثانية اال بعد
�سنوات طوال وقد وجدته لي�س كما كان
�سابقا �سريع احل��رك��ة وق��د ت��رك تدخني
غليونه ال�شهري  .وكان لقاء رائعا للمرة
الثانية فيه عتب خفي ا�ستدركته مبا�شرة
بابت�سامة بريئة  ،اذ ق��ال يف معر�ض
ح��دي �ث��ه ب ��أن��ه ف �ع�لا ق��د جت��اه��ل مرحلة
تاريخية طويلة يف درا��س��ة تكويناتنا
العربية للقرون الأرب �ع��ة الأخ�ي�رة قبل
ال�ق��رن الع�شرين اي��ام حكم العثمانيني
� ، ..أجبته قائال ومت�سائال  :ه��ل كنت
م�صيبا ام كنت علي خط�أ ؟ فابت�سم وقال
بنربته املت�ساحمة  :احلق معك يا �سيار .
والبد يل ان �أو�ضح ذلك �إنني يف الف�صل
الأول من كتابي " العثمانيون وتكوين
ال�ع��رب احل��دي��ث " ق��د انتقدت ال��دوري
يف كتابه املعروف " التكوين التاريخي
ل�لام��ة ال�ع��رب�ي��ة " لأن ��ه جت��اه��ل درا� �س��ة
املرحلة العثمانية من تاريخنا احلديث ،
وارجعت ذلك ايل عدم اهتمام امل�ؤرخني
املتخ�ص�صني الأوائل بهذه املرحلة .

حفل جائزة شومان

توثقت عالقتنا وك��ان ال��رج��ل يع ّزين
وي�ق��درين ا�سوة بكل ال��زم�لاء الآخرين
من �شتي الأجيال  ،وكان قد ح�ضر حفل
منحي جائزة �شومان للعلوم الإن�سانية
يف الأردن عام  ، 1992ودعاين �إيل حفل
غداء مبعية اال�ساتذة الدكاترة  :نا�صر
الدين الأ�سد وعبد الكرمي غرايبه وعلي

بعض األدوار  :التخلي والتجلي

لقد كان لي أول لقاء مع
األستاذ الدوري في بهو
كلية الدراسات الشرقية
واألفريقية بجامعة لندن صيف
عام  ، 1976إذ سألني عما
سأتخصص بشأنه فأعلمته
انني اعمل على التاريخ الحديث
للشرق االوسط  ،وكانت لنا
محادثة من نوع خاص حول
االستشراق وتاريخ العثمانيين
وموقف العرب منه

حمافظه و�أ�سعد عبد الرحمن  ..وغدوت
�أزوره ب�شكل خا�ص يف مكتبه باجلامعة
الأردن� �ي���ة ال� ��ذي ك ��ان ي��زدح��م بالكتب
والأوراق من كل �صوب وجانب  ..وثمة
التفاتة عربية �أ�صيلة عند الرجل يعرفها
ك��ل م��ن عرفه ع��ن ق��رب  ،اذ ال ميكن �أن
يدخل �أي �ضيف �إن مل يقم بنف�سه ويطلب
ل��ه م��ا ي�شربه يف �ضيافته  .ا�شرتكت
معه يف ع��دة ن��دوات وم ��ؤمت��رات ولعل
م��ا مي�ي��زه يف كتاباته ال��دق��ة والرتكيز
ويف حم��ا� �ض��رات��ه ال�ت�ح�ل�ي��ل وم�ع��رف��ة
الأ�سباب والعلل واخلروج با�ستنتاجات
غاية يف العلمية  ..ناهيكم عن �أمانته
ومو�ضوعيته وح�ي��ادي�ت��ه  .وب �ق��در ما

 )1املوقف من ظاهرة تاريخية ا�سمها "
ال�شعوبية " :
ك ��ان �أم��ام �ن��ا ج�م�ي�ع��ا يف واح� ��د من
امل�ؤمترات املهمة عن العالقات العربية
ـ االي��ران�ي��ة التي عقدها مركز درا��س��ات
ال��وح��دة العربية ب��االت�ف��اق م��ع جامعة
قطر بالدوحة وق��د ح�ضر ذل��ك امل�ؤمتر
الدويل عدة �شخ�صيات علمية و�سيا�سية
واع�لام �ي��ة م��ن ك��ل م��ن اي� ��ران وال �ب�لاد
ال�ع��رب�ي��ة  ..ك ��ان امل���ؤمت��ر ي���دور ح��ول
مو�ضوع غاية يف التعقيد واحل�سا�سية
وخ�صو�صا يف ر�سم �آفاق امل�ستقبل بني
عاملني جغرافيني متجاورين  ..كان ذلك
ع��ام  1995وب ��د�أ عبد العزيز ال��دوري
�أول حما�ضرة له يف امل�ؤمتر متحا�شيا
ايل ح��د ك�ب�ير م��ا ك��ان��ت ل��ه م��ن م��واق��ف
حول " ال�شعوبية " لأ�سباب فتح �صفحة
تاريخية جديدة يف ع�صر جديد  ،ولكنه
مل ينج �أبدا من بع�ض امل�شاركني العرب ال
غريهم  .اذ بدا وا�ضحا ان ثمة مواقف
م���ض��ادة منه  ،وق��د ك��ان ال��رج��ل �سمحا
ومتقبال ل�ل��آراء ب�شكل م��رن ج��دا  ،وقد
�أح�س�ست ـ مع نف�سي ـ وك ��أن الرجل قد
تراجع عن العديد من �آرائه القدمية بعد
كل ما جري من متغريات يف الثالثني �سنة
الأخرية !! ولكنه من طرف �آخر مل يتخل
�أبدا عن نزعته القومية العربية اال�صيلة
وهويته احل�ضارية اال�سالمية التي مل
تزل جميعها مغرو�سة يف �أعماقه وهي
تظهر وا�ضحة متام الو�ضوح يف كتاباته
وم�ن���ش��ورات��ه وح�ت��ي بحوثه ومواقفه
و�آرائ��ه و�أفكاره  .لقد حدّثنى الحقا يف
االردن  ،ب�أن كتابه " اجلذور التاريخية
لل�شعوبية " ك��ان ق��د ول��د يف مناخ تلك
االيام  ،وكانت ال�شيوعية قد جعلت من
نف�سها عدوا لدودا للعروبة  ،وكان يتمثل
ذل��ك امل��وق��ف حفنة م��ن النا�س ق�صدتهم

يف �شعوبيتهم  ،ومل اق�صد ات�ب��اع اي
مذهب وال اي ثقافة معينة من العراقيني
 ،ول�ك��ن ا�سيئ فهم الكتاب وم�ضمونه
! وف�ع�لا  ،ف��ان ه�ن��اك م��ن ال�ع��راق�ي�ين مل
ي��زل يرف�ض ال��دوري ب�سبب موقفه من
ال�شعوبية وال�شعوبيني  ..واعتقد جازما
ان اال�ستاذ ال ��دوري واال��س�ت��اذ الراحل
ال��دك�ت��ور عبد الرحمن ال �ب��زاز ( رئي�س
ال��وزراء اال�سبق ) مل يق�صدان البتة اال
اولئك الذين كانوا وما زال��وا يحقدون
على ال �ع��رب وال �ع��روب��ة ح�ق��دا دفينا ..
وقد ف�ضحتهم االي��ام االخ�يرة من خالل
مواقفهم املمالئة الي ��ران  ،وه��م قلة ال
ت�ستوي وم�لاي�ين ال�ع��راق�ي�ين اال��ص�لاء
الذين يعتزون ب�أرومتهم ويتفاخرون
بعروبتهم وي�ت�م��اه��ون م��ع ح�ضارتهم
مهما كانت دياناتهم او مذاهبهم  ..ان
ال�شعوبية ظ��اه��رة تاريخية مقيتة وال
ميكن نكرانها  ،بل ينبغي اعادة درا�ستها
م��ن ج��دي��د ع�ل��ى � �ض��وء م��ا ا��س�ت�ج��د من
احوال  ،وما طر�أ عليها من ا�ضافات يف
ظل املتغريات التاريخية ال�صعبة التي
ا�صابت العراق .
 )2رد الدوري بنف�سه على منتقديه
وع� ��ن ك �ت��اب��ه ( اجل� � ��ذور ال �ت��اري �خ �ي��ة
لل�شعوبية ) يقول اال�ستاذ ال��دوري يف
حديثه لقناة اجلزيرة م�ساء يوم / 10
 2007 /2ملقدّم الربنامج  " :هذا كتاب
كتب يف ظروف كان يف جماعات كثرية
تدعي �أنها تنتمي حلزب �سيا�سي يعني
حني كان حزب �شيوعي وهم بعيدون عن
هذا نا�س متمولني و جتار ومرتفني و�إىل
�آخره وهذا كان و�سيلة الهجوم على كل
�شيء ا�سمه عربي على الثقافة العربية
على اللغة العربية ،هذا كان يف املا�ضي
ومتثل �أحيانا بع�ض الفرتات وال عالقة
له يعني بعقائد النا�س� ،أنت ت�ؤمن ور�أيك
�أن العرب مثال �أم��ة مل تعمل مل تفعل مل
كذا وتعلن ر�أيك هذا �شيء طبيعي ،لكن
�أن تتظاهر ب�أنك مع العروبة ومع هذه
امل�ف��اه�ي��م وت�ع�م��ل ��ض��ده��ا مت��ام��ا بنف�س
ال��وق��ت ه�ن��ا ي��دخ��ل عن�صر ال�شعوبية
و�أ��س��يء احلقيقة �أ��س��يء ا�ستعمال هذا
ال �ك �ت��اب و ُن �� �س��ب وح� ��اول ال�ب�ع����ض �أن
يدعي �أن ه��ذا يخ�ص مذهب م�ع�ين" ..
 .وي�ستطرد قائال  " :والكتاب بعيد كل
ال�ب�ع��د ع��ن ه���ذا ..ه��ذا مل يخطر ببايل
ولي�س ه��و مو�ضوع الكتاب و�إمن��ا �أن��ا
�أتكلم عن نا�س جماعات فئات انتهازية
تتظاهر بالعروبة وتتظاهر باحلر�ص
على الإ�سالم وتعمل �ضد ذلك هذا اللي
ك��ان ق�سم من ه��ذا الكتاب وحينما ظهر
كل النا�س �أدرك��ت ه��ذا وال �أح��د بعدين
�صارت ُا�ستغل الكتاب لأغرا�ض �أخرى
و�أنا خارج العراق. " ..
 )3الكتاب املرجع لتاريخ االمة العربية:
�أم��ا الق�ضية الأخ��ري التي ا�شرتكت
فيها معه  ،فهو تكليفه من قبل منظمة
االليك�سو بتحرير م�شروع  " :الكتاب
املرجع لتاريخ الأمة العربية "  .وي�شهد
الله ان الرجل قد عمل جاهدا من اجل
�إجنازه برغم كل املالب�سات وال�صعوبات
 ،ولكن امل�شروع تعّرث ال�سباب �شتي .
اذك��ر انه كلفني بتقومي بع�ض البحوث
امل�شاركة و�أطلعني علي م�شاكل ال ح�صر
او ع � ّد لها !! ومل��ا التقيت بالرجل بعد
�سنوات  ،قلت له � :أخ�شي علي امل�شروع
من الف�شل  ،لأن �أي م�شروع مو�سوعي
بحاجة قبل كل �شيء ايل �سلطة معرفية
من قبل املحرر العام ير�سم لكل م�شارك
خطة منهجية يف الكتابة وامل�شاركة ،
ف ��أي ب�ح��وث مو�سوعية الب��د �أن تكون
علي �أق�صي درج��ات االختزال واملعرفة
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 ..كل ذلك مل يتحقق  ،وقد �سمعت ب�أن
منظمة االلك�سو ق��د �سحبت امل�شروع
من اال�ستاذ ال��دوري  ،وكلفت جلنة من
اجل حتريره قبل �سنني  ،وال ادري ما
حل بهذا امل�شروع العربي متمنيا ان ال
مي��وت هكذا م�شروع حتتاجه �أجيالنا
ال �ع��رب �ي��ة ال �ي��وم  .ل �ق��د ك�ل�ف�ن��ي ال��رج��ل
بتقييم وت�صويب العديد من البحوث
نظرا للثقة العلمية التي اوالين اياها
 ،ولقد تعبت جدا يف تهذيب العديد من
تلك " البحوث " التي كتبها زم�لاء من
امل�ؤرخني العرب  ،اذ قدّم بع�ضهم بحثا
�ضاربا عر�ض احلائط كل املنهج املتبع
من كل النواحي  ،وطلب مني ال��دوري
ان اخت�صر ذل��ك " البحث " م��ن 190
�صفحة اىل  ، 30فكان عمال متعبا جدا ..
وملا �س�ألت عن �سبب طول البحث  ،قيل
يل ان االخ الباحث وهو من بلد عربي
بعيد ظ��ن ان ك��ل ورق��ة زي��ادة يتقا�ضى
عليها ( ) 20دوالرا زيادة!!
 )4ت�ق��ومي االداء وت�ط��وي��ر ال��درا��س��ات
العليا
�أم���ا امل �� �س ��أل��ة الأخ � ��ري ال �ت��ي �أود
ت�سجيلها ه�ن��ا  ،ف�ه��ي ت�خ����ص ورق�ت��ه
املمتازة التي قدمها يف �إحدي امللتقيات
الأك ��ادمي� �ي ��ة يف االردن ويف اح ��دى
قاعات اجلامعة االردن�ي��ة ع��ام ، 1998
وال�ت��ي تخ�ص ت�ق��ومي الأداء وتطوير
الدرا�سات العليا يف العلوم التاريخية
 ،وكنت م�شاركا يف جل�ستها ال�صباحية
ولعل ابرع ما قدم فيها من قبل الدكتور
الدوري  ،ولكن مل ي�ستمع احد اليه واىل
مقرتحاته العلمية ال�صائبة  ..وكنت قد
ن�شرت مقالة �ساخرة ع��ن تلك الندوة
امل�ضحكة  ،اذ مل يلتفت امل�شاركون �إيل
ال��ورق��ة القيمة ل�ل�أ��س�ت��اذ ال� ��دوري وال
اىل �آرائ ��ه  ،وراح بع�ض امل�غ��ال�ين من
املتطرفني الأغبياء ينتقد �أولئك الذين
يحملون مناهج امل�ست�شرقني  ،وق��ام
�آخر ليحّ رم علي الدار�سني من الطالب
العرب درا�ستهم للإنكليزية باعتبارها
لغة الكافرين !! كان امل�ؤرخ اال�ستاذ عبد
الكرمي غرايبه ي�ستمع وهو ي�ضرب ك ّفا
بكف  .خرجنا م�سرعني ومل ي�ستفد �أحد
�شيئا من ندوة قوامها ثلة من ال�سفهاء
واجلاهلني الذين �شاءت االقدار وحملوا
�شهادات عليا يف علم التاريخ !
 )5ورقة اال�سكندرية لال�صالح
كم وددن��ا يف منتدى اال�صالح العربي
ان ي�ك��ون اال��س�ت��اذ ال ��دوري م�شاركا ،
ولكن املنتدى ت ّلقى ر�سالة منه يعرب
فيها عن تقديره للجهود الطيبة والفعالة
التي قامت بها مكتبة الإ�سكندرية يف
تنفيذ ما طلبه م�ؤمتر الإ�صالح ،وخا�صة
�إن�شاء منتدى الإ�صالح العربي ،وي�ؤكد
ال��دك�ت��ور ال���دوري �أن��ه ق��ام يف الأردن
ب�ت�ع��ري��ف ب�ع����ض م��ؤ��س���س��ات املجتمع
املدين وبع�ض املعنيني بق�ضايا الإ�صالح
بوثيقة الإ�سكندرية .كما ي�ؤكد �أي�ضا
ت�أييده لكل اجلهود املبذولة يف �سبيل
الإ�صالح العربي ،كما يبدي رغبته يف
�أن ي�ستطيع امل�ساهمة يف هذه اجلهود
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اوال  :حاجتنا اىل درا�سة جتربته :
ان ثقافتنا العربية احل��دي�ث��ة بحاجة
ما�سة اىل درا�سة نتاج امل ��ؤرخ واملفكر
عبد ال�ع��زي��ز ال� ��دوري  ،ن�ظ��را لقيمتها
العلمية ومكانتها الفكرية  ،وتقديرا
جلهوده املميزة يف كتابة التاريخ ورفد
احلركة الثقافية بكتب مرجعية معتمدة
 ،ف�ضال عن دور الرجل يف ت�أهيل عدد

ك�ب�ير ج��دا م��ن ال��دار� �س�ين وال�ب��اح�ث�ين
وامل � ��ؤرخ �ي�ن وامل ��در�� �س�ي�ن يف ك ��ل من
ال�ع��راق واالردن  ،ول��دوره يف ار�ساء
قواعد الفكرة العربية ودرا�سة التاريخ
ال�ع��رب��ي يف ازه ��ى حلقاته وع�صوره
 ..ف�ضال ع��ن دوره ال��ذي ميثل جانبا
رئي�سيا م��ن ج��وان��ب النه�ضة الفكرية
والثقافية يف احلياة العربية  ،والنه
من اوائل املفكرين العرب املحدثني يف
هذا الع�صر الذين جتاوزوا مبا قدموه
م��ن ا�سهام يف الفكر وال�ت��اري��خ ح��دود
منطقتنا العربية اىل ارج��اء اخرى من
العامل.
ثانيا  :التف�سري القومي للتاريخ
ل �ق��د ك��ان��ت ح��ي��اة ال ��رج ��ل منتجة
ال ت �ت��وق��ف ومل ت�ن���ض��ب م �ن��ذ ب��داي�ت�ه��ا
حتى يومنا ه��ذا ومتثلت يف اجن��ازه
االك��ادمي��ي الغزير ،فقد و�ضع ع�شرات
الكتب والبحوث والتحقيقات يف حقول
التاريخ املختلفة ،ومن ّثم اهتمامه بنقد
امل�صادر وع��دم االعتماد على ال�ق��راءة
ال �� �س��ردي��ة ل �ل �م��راج��ع ال �ت��اري �خ �ي��ة ،بل
النظرة النقدية والتعليلية يف ك��ل ما
يقر�أ ،كما كانت له �سماته يف الرتكيز
على تاريخ النا�س وتتبع طرق حياتهم
وحتليل تنظيماتهم ،و�آخرها اهتمامه
بالفكرة القومية العربية والعناية بها
من خالل البحث عن جذورها التاريخية
وم�ك��ون��ات�ه��ا ،يحركه يف ذل��ك التزامه
العميق بثوابت االمة احل�ضارية التي
داف ��ع عنها دف��اع��ا م�ستميتا  ،وخ�ص
كل اب��رز التحديات التي واجهتنا على
ام �ت��داد ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي اال��س�لام��ي .
وي�صر الرجل على ان تاريخنا مل يكن
عربيا لوحده  ،بل كان عربيا ا�سالميا
متتع بن�شاط وفاعلية ك�برى مقارنة
بتواريخ امم اخرى .
� )3سجايا عبد العزيز الدوري
اما عبد العزيز ال��دوري ان�سانا  ،فلقد
ك�ت��ب زم�ي�ل��ه و��ص��دي�ق��ه ال �ق��دمي امل� ��ؤرخ
الراحل �صالح احمد العلي عن الدكتور
ال ��دوري يف �سجاياه اال�صليه وعمله
 ،و ّع� ��ده واح� ��دا م��ن اب���رز م��ن اجنبه
ال�ع��راق يف القرن الع�شرين اذ ا�شتهر
بدفء عالقاته وطيب �صداقته وح�سن
ا�ستقباله وك ��رم �ضيافته  ..كما كان
ان�سانا ن�شيطا ود�ؤوب���ا يتميز بدقته
وامانته وخ�صاله العلمية الرائعة  .كان

لقد كانت حياة الرجل منتجة ال تتوقف ولم تنضب
منذ بدايتها حتى يومنا هذا وتمثلت في انجازه
االكاديمي الغزير ،فقد وضع عشرات الكتب والبحوث
والتحقيقات في حقول التاريخ المختلفة ،ومن ّثم
اهتمامه بنقد المصادر وعدم االعتماد على القراءة
السردية للمراجع التاريخية
ان�سانا له م�شاعره املرهفة وله قوة يف
معتقده وتفقده لالخرين  ..ومن ح�سن
�سجاياه حمبة كل معارفه وطلبته له .
كما ان��ه اح��ب وط�ن��ه ال �ع��راق حبا جما
 ،ومل مي�ض اي ي��وم م��ن حياته ان مل
يذكره بدجلة والفرات ومدينته بغداد ..
� )4سمات م�ؤرخ حقيقي
ام ��ا اع �م��ال��ه  ،ف�ل�ق��د اع �ي��دت طباعتها
م� ��رات وم� ��رات وق ��د مت �ي��زت جميعها
مبنهجه اخلا�ص وم�ساهمته هو نف�سه
يف تف�سري االح� ��داث وال��وق��ائ��ع ونقد
الن�صو�ص ودراي�ت��ه يف ن�ش�أة وتطور
علم التاريخ عند العرب  ..وهو ا�ستاذ
حقيقي ا�شتمل على حقيقتني  :توا�ضعه
ك��أن���س��ان و�صالبته كمعلم  ..حدثني
ال �ع��دي��د م��ن ط�ل�ب�ت��ه وط�ل�اب��ه ع �ن��ه ان��ه
�شديد املرا�س عليهم من اجل تعليمهم
ال �ط��ري��ق ال �� �س��وي واالم ��ان ��ة العلمية
وال�ق��درة على ق��راءة االح��داث وحتليل
الوقائع وتقييم ال�شخو�ص  .وه��و ال
يتحمّل طلبته االغ�ب�ي��اء  ،فينفعل من
هفواتهم و�سقطاتهم و�سوء ت�صرفاتهم
نتيجة جهلهم وبالدتهم ! ولقد اك��د ان
كتابة التاريخ ال ميكن ان تكون خارج
�سياق تيارات احلا�ضر وهمومه ،وهذا
ي�صدق على التواريخ اال�سالمية وكتابة
التاريخ احلديث ،فتلميذ التاريخ ابن
بيئته يف اال�سا�س ينطلق من املا�ضي
اىل احل��ا� �ض��ر وب��ال �ع �ك ����س ،وي �خ �ت��ار
مو�ضوعاته ويف�سر م�شاكله مبفاهيم
ع�صره.

اللقاء االخير  :االردن 2007
�آل� �ي ��ت ان ال ت��ف��وت ف��ر� �ص��ة زي��ارت��ي
للعا�صمة االردنية عمّان  ،وم�شاركتي
يف امل� ��ؤمت ��ر ال �ت ��أ� �س �ي �� �س��ي للمجل�س
العراقي للثقافة بتاريخ  17 -14مايو
� /آيار  2007من دون ان ازور ا�ستاذنا

ال� ��دوري ال ��ذي ا�ستقبلني يف مكتبه
باجلامعة االردنية على ال�ساعة العا�شرة
م��ن � �ص �ب��اح ي ��وم  17م��اي��و  ،وبقيت
ب�ضيافته اك�ثر من �ساعتني  ..وجدته
على نف�س قوامه ولكن ال�شيخوخة قد
اخ��ذت منه م�أخذها  ..لأول مرة اجده
وق��د ع��اد اىل غليونه وف��ات�ن��ي ونحن
يف خ�ضم احل��دي��ث ان �أ� �س ��أل��ه ع�ن��ه ..
حتدّثنا عن العراق ومتزقاته واو�ضاعه
امل�أ�ساوية وم�ستقبله وم�ستقبل عروبته
واجلنايات التي ارتكبت بحق �شعبه
 ..وج��دت الرجل م�ؤمنا اميانا �صادقا
مبقاومة ال�شعب العراقي للغزاة وقد
�س�ألني عن حوادث م�أ�ساوية يف تاريخه
احل��دي��ث  ..ث��م انتقلنا اىل دور اي��ران
واخرتاقاتها  ،ث��م انتقلنا اىل احل��رب
الطائفية التي ي�شعلها الطائفيون يف
العراق وم�سئولية االحتالل االمريكي
عن كل او�ضاع العراق ال�صعبة  .رحنا
نحلل ونقارن واتفقنا ب�أن مل متر فرتة
على العراق كمثل هذه الفرتة  ،ومل مير
العراق يف و�ضع مثل هذا يف �أي فرتة
�سابقة ،وكان العراقيون عرب تاريخهم
دوما يف ت�آلف لي�س فقط ت�آلف اجتماعي
ت��آل��ف اقت�صادي ت��آل��ف �سيا�سي ..ومل
يت�صادم العراقيون على �أ�سا�س مذهبي
يعني مل ي�ك��ن ه �ن��اك اي ح ��رب اهلية
طائفية ..
لقد ق��ام ال��دوري بفح�ص كل الفرتات
مبا فيه الفرتة البويهية ..حتى احلياة
االقت�صادية كانت ك�أمنا ن�سيج مت�آلف
كل فئة عندها اهتماماتها دون ت�ضارب
ب��امل���ص��ال��ح فيما ب�ي�ن�ه��م ،وم ��ن ال�سهل
علينا �أن ن�لاح��ظ ع��وام��ل ال �ت �م��زق مل
تكن ظ��اه��رة �أمامنا لكن ع��وام��ل ال�شد
والتما�سك ه��ذه الب��د ان ن�ستقريها من
درا�سة التاريخ  .وامل�ؤرخ ممكن يب�صر
الآخرين بالأو�ضاع التي يعاي�شونها ،

واي�ضا بالظروف التي �أدت �أليها  ،فمن
املمكن ان تعطي م�ؤ�شرات للم�ستقبل �إذا
�أ�ستطاع �أن يرى م�ؤ�شرات ..يعني �أي
�شخ�ص م��ن �أ�صحاب القلم ه��ذا دوره
وهذا ي�صدق على الأديب وي�صدق على
الآخرين من الفئات املثقفة.
انتقلنا اىل ت�أ�سي�س املجل�س العراقي
للثقافة  ،فبارك خطوة ت�أ�سي�سه من اجل
رفد الثقافة العراقية مبا حتتاجه اليوم
 ..وق��د اعلمته ب��أن�ن��ي اق�ترح��ت على
املجل�س تكرمي اال�ستاذ ال��دوري نظرا
لقيمته العلمية واحل�ضارية يف حياتنا
العراقية املعا�صرة وجهودة املتنوعة
على امتداد حياته  ..ف�شكرين  .دعاين
للغداء معه  ،فاعتذرت وكانت ال�ساعة
قد جتاوزت الثانية ع�شرة ظهرا  ،فقمت
مودعا اياه .

وأخيرا
و�آخ��ر ما ميكنني قوله يف نهاية رحلة
هذا الرجل الرائع ان يرحمه الله رحمة
وا�سعة  ،وي�سكنه ف�سيح جنانه ويلهم
ذويه وا�صدقائه ال�صرب اجلميل  ،وان
يكون نتاجه العلمي ومنهجه التاريخي
و�أفكاره احلية معلما علي الطريق �أمام
الأجيال القادمة .
لقد كان حقا عاملا فا�ضال وان�سانا خلوقا
وع��راق �ي��ا ��ص��ادق��ا  ..وم��ن امل �ح��زن ان��ه
يرحل وهو بعيد عن ار�ض العراق  ،وقد
حلق بالقافلة من رموز العراق العظام
الذين مل يجدوا فرحتهم بر�ؤية العراق
عند نهاياتهم  ،وقد رحلوا ودفنوا يف
غري العراق .

( فصلة مضافة من كتاب
الدكتور ّسيار الجميل  :زعماء
ومثقفون  :ذاكرة مؤرخ)

يورد �أ�ستاذنا الدكتور عبدالعزيز الدوري
يف ك�ت��اب��ه" :التكوين ال�ت��اري�خ��ي للأمة
ال�ع��رب�ي��ة ،درا� �س��ة يف ال�ه��وي��ة والوعي"
بيزنطي ،حتدث
ن�ص ًا عجيب ًا بطله بطريق
ّ
اىل حم��اوري��ه ال�ع��رب يف خم�سينات �أو
�ستينات ال �ق��رن ال�ه�ج��ري الأول بل�سان
ع��رب��ي ُم �ب�ين ،وع�ن��دم��ا � �س ��أل��وه ع��ن ع ّلة
ذل��ك� ،أج��اب ب�أنه ن�ش�أ بني العرب ف�أتقن
لغتهم ،لكن عجب حمدّثيه مل ينق�ض ،فهم
يعرفون �أن ع��رب ال�شام وال�ع��راق بينهم
م�سيحيون كثريون لكنهم عرب عرق ًا �إذا
�صح التعبري ،والعربية ل�سانهم الأم؛ لكن
هذا الرجل الأ�شقر �أو الأ�صفر بتعبريهم
هو روم� ّ�ي العِ رق ،ومع ذلك ف�إنه يتحدث
العربية ك�أبنائها ،فما هي الهوية ،وما
هو االنتماء؟ هل �أنت �أيها الرجل عربي؟
رومي
رومي! هل �أنت �إذن
و�أجاب :بل �أنا
ّ
ّ
متع ّرب؟ وقال مرة �أخرى �ضاحك ًا :بل �أنا
روم� ّ�ي ن�ش�أت بني العرب فتعلمت لغتهم!
كيف تتكون الهوية �إذن ،وما هو االنتماء؟
االنتماء وعي �إذن ،ولي�س عرق ًا �أو دين ًا
�أو حتى ل�سان ًا ،االن�ت�م��اء وع��ي و�إرادة
�أو العك�س ،و�إن تكن الأم���ور الأخ��رى
�شروط ًا مكمّلة ولي�ست �صانعة .وحقبة
ال�ستينات من القرن املا�ضي ،هي الزمن
الذي ان�شغل فيه الأ�ستاذ الدوري مب�س�ألة
ال��وع��ي ال �ع��رب��ي يف ال �ت��اري��خ ال�ع��رب��ي،
فتحددت املعامل الرئي�سية مل�شروعه يف
كتابة التاريخ القومي للعرب ،وتاريخ
الهوية والوعي واالنتماء العربي ،وكيف
عبرّ عن نف�سه بالكتابة التاريخية .ففي
ال�ستينات كتب الأ�ستاذ الدوري :اجلذور
التاريخية للقومية العربية ،واجل��ذور
التاريخية لل�شعوبية ،ودرا�سة يف �سرية
النبي وم�ؤ ّلفها اب��ن �إ��س�ح��اق (،)1965
وبحث يف ن�ش�أة علم التاريخ عند العرب..
و��ص��و ًال اىل كتابه ال�شهري عن التكوين
التاريخي للأمة العربية يف الثمانينات
من القرن املا�ضي.
وان� �ط�ل�اق� � ًا م���ن م��ق��ول��ة مت� �ح ��ور ع�م��ل
عبدالعزيز ال��دوري العلمي حول الوعي
العربي واالنتماء العربي ،وكيف جتليا
يف التاريخ� ،أود هنا تقدمي عر�ض موجز
لفكره التاريخي �أو م�شروعه التاريخي
من خالل �أرب��ع نقاط �أو عالئق :االنتماء
العربي يف عالقته ب��الإ� �س�لام ،وال��وع��ي
ال�ع��رب��ي يف ع�لاق�ت��ه ب��ال��دول��ة ،وال��وع��ي
العربي يف عالقته بالكتابة التاريخية،
والوعي العربي يف عالئقه بالعامل قدمي ًا
وحديث ًا.
يف امل �ج��ال الأول ،جم ��ال ال �ع�لائ��ق بني
االن�ت�م��اءي��ن العربي والإ� �س�لام��ي ،يبدو
الأ��س�ت��اذ ال ��دوري �شديد احل�ي�رة ،ومنذ
كتابه الأول ال��ذي نعرفه :درا� �س��ات يف
الع�صور العبا�سية املت� ّأخرة (� .)1945إذ
ي�صل �أحيان ًا اىل املماهاة بني االنتماءين
بحيث ي �ب��دو الإ�� �س�ل�ام يف ال��وع��ي على
الأق� ��ل مب�ث��اب��ة ال��دي��ن ال �ق��وم��ي ل�ل�ع��رب،
و�إىل التمايز �شبه التام بني الوجودين
�أو ال��وع�ي�ين �أو االن �ت �م��ا َءي��ن .التماهي
متح ّقق يف زم��ن النبي ،و�صدر الإ�سالم
والع�صر الأم��وي والع�صرين العبا�سيني
الأول وال �ث��اين ـ والتمايز املتنامي يف
الع�صور امل�ت��أخ��رة بعد ال�ق��رن اخلام�س
الهجري ،ويف الأزم��ة احلديثة .ثم يعود
الأمر لديه اىل �شيء من التوازن املتو ّتر
�أو ال �ه��ادئ فيقول بالتداخل والتمازج
وال �ت��وا� �ش��ج .وخ�ي�ر م �ث��ال ع �ل��ى مقولة
التماهي كتابه :مقدمة يف تاريخ �صدر
الإ�سالم ،والع�صر العبا�سي الأول .وخري
مثال على التمايز الن�سبي �أو الكبري كتبه:
اجل ��ذور ال�ت��اري�خ�ي��ة للقومية العربية،
واجل��ذور التاريخية لل�شعوبية ،ومقدمة

عبدالعزيز الدوري ومشروعه
لكتابة التاريخ العربي
رضوان ّ
السيد
يف التاريخ االقت�صادي العربي .يف حني
يعود التوازن والتداخل دون التماهي �أو
ال��ذوب��ان يف كتابه :التكوين التاريخي
للأمة العربية .لكنه يف احل��االت الثالث
جميع ًا يظل موقن ًا بثبات الوعي العربي
�أو تناميه �أو ا� �س �ت �ق��راره ،وروائ� ��ز �أو
�أ�شائر ذاك الوعي املتوا�صل عرب التاريخ
ت�ب��دو ث�لاث��ة �أ� �ش �ك��ال :م��ن خ�لال الل�سان
العربي وان�ت���ش��اره ،وم��ن خ�لال ال��دول��ة
وا�ستمرارها �أو ام�ت��داده��ا ،وم��ن خالل
الكتابة التاريخية.
ثاني ًا :ويبدو الوعي العربي يف العالقة
بالدولة �شديد الو�ضوح عنده .فالدولة
التي قامت يف زمن النبي باملدينة (=كتاب
املدينة) دول��ة عربية ،ولي�س لأن ل�سانها
عربي ،وحكامها ع��رب ،وجنودها عرب،
ودواوي �ن �ه��ا ت�ع� ّرب��ت وح���س��ب؛ ب��ل ولأن
نظرية اخلالفة وممار�ساتها ت�ستند اىل
تقاليد عربية عريقة ،ووعي عربي عميق.
والواقع �أن معظم بحوث الأ�ستاذ الدوري
دارت ح��ول ال��دول��ة العربية �أو اخلالفة
العربية بالذات ،وباعتبارها �أهم جتليات
و�إجن� � ��ازات ال��وع��ي ال �ع��رب��ي والإرادة

العربية:
ففي كتابه :النظم الإ�سالمية ،وه��و من
�أول الكتب يف امل��و��ض��وع ،هناك تركيز
على امل�ؤ�س�سات والأنظمة التي �أن�ش�أها
ال �ع��رب ،و� �ص��ارت على م��دى م�ئ��ات عدة
م��ن ال�سنني ه��ي العمود الفقري للدولة
يف ع��امل الإ��س�لام .لقد داخلتها ت�أثريات
فار�سية وبيزنطية طبع ًا ،لكن طبائعها
الأوىل �أو الت�أ�سي�سية مل تتغري حتى
انهدمت اخلالفة نف�سها ،دون �أن ي�سقط
الوعي العربي باالنتماء املتمايز.
ويف درا��س��ات��ه على م��دى خم�سني عام ًا
القت�صاديات ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ،هناك
معلمان ب��ارزان للمتغريات االقت�صادية:
االقت�صاد القائم على اخل��راج �أو ًال ،ثم
االقت�صاد القائم على الإق �ط��اع .والنظم
وامل ��دي ��ات وامل �م��ار� �س��ات ال �ت �ج��اري��ة يف
امل��رح�ل�ت�ين .واخل���راج ن�ظ��ام ي�ك��اد يكون
ع��رب�ي� ًا وح���س��ب يف �أ��ص�ل��ه وت �ط��ورات��ه.
ولي�س الإق�ط��اع كذلك؛ لكن �أق��دم �صيغه
عربية �أي�ض ًا.
ج� �ـ .و�إذا ك���ان الأ�� �س� �ت ��اذ ال� � ��دوري هو
ال ��دار� ��س الأول ت �ق��ري �ب � ًا الق�ت���ص��ادي��ات

يبدو الوعي العربي في العالقة بالدولة شديد
الوضوح عنده .فالدولة التي قامت في زمن النبي
بالمدينة (=كتاب المدينة) دولة عربية ،وليس
ألن لسانها عربي ،وحكامها عرب ،وجنودها
عرب ،ودواوينها تعربت وحسب

ال��دول��ة ال�ع��رب�ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة؛ ف ��إن��ه ك��ان
بني اثنني �أو ثالثة من الدار�سني الذين
�صحّ حوا النظرة اىل الدعوة العبا�سية
والدولة العبا�سية يف ع�صريها الأو َل�ين.
وعلى يديه ن�ش�أت مدر�سة يف التاريخ
النقدي للدولة العبا�سية ،باعتبارها دولة
�أو �إم�ب�راط��وري��ة ع��رب�ي��ة رغ ��م اخ�ت�لاف
ممار�ساتها وم�ؤ�س�ستها الع�سكرية عما
كان عليه الأمر �أيام الأُمويني.
وثالث ًا :ف�إن الوعي العربي عبرّ عن نف�سه
بو�ضوح يف الكتابة التاريخية� .إذ �أن
الوعي ب��ال��ذات هو ال��ذي يدفع للتاريخ،
والتاريخ �إمنا هو حركة الوعي ،ور�ؤية
�أو ر�ؤى للعامل .وقد ظل الأ�ستاذ الدوري
وق�ب��ل ك�ت��اب��ه يف "ن�ش�أة ع�ل��م التاريخ"
يتتبع الوعي العربي من خ�لال الكتابة
يف التاريخ .در�س ُك ّتاب ال�سرية النبوية.
ودر�س مرحلة الإخباريني .واعترب ُك ّتاب
ال �ت��اري��خ ال �ع��امل��ي ع�ل��ى ال���س�ن�ين ت �ط��ور ًا
للوعي العربي بالذات والعامل مع تطور
دول��ة اخل�لاف��ة وام �ت��داده��ا .وق��د ناق�شته
يف �أن ه��ذا ال��وع��ي ب��ال�ت��اري��خ ال ي�ش ّكل
خط ًا �أفقي ًا من كتابة ال�سرية اىل كتابة

الأن�ساب والأخ�ب��ار يف التاريخ العاملي.
ب ��ل �إن "فكرة التاريخ" �أو "وحدة
العامل" �أو ر�ؤي��ت��ه ب�شكل ��ش��ام��ل �إمن��ا
جاءت نتيجة النزعة املهدوية والر�سالية
ل��دى ُك � ّت��اب ال���س�يرة النبوية امل�ت��أ ّث��ري��ن
بالقر�آن� .إمنا بغ�ض النظر عن التفا�صيل
ه�ن��ا؛ ف� ��إن الأ� �س �ت��اذ ال� ��دوري �أ��ّ�س ����س يف
كتابه "ن�ش�أة علم التاريخ" ملدر�سة يف
فهم ال�ت��اري��خ ال�ع��رب��ي وك�ت��اب�ت��ه ،ت��أث��رت
يف تقنياتها وط��رائ�ق�ه��ا ،ويف جوانبها
املالية واالقت�صادية باجتاهات التاريخ
االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي ب�ع��د احل��رب
الثانية؛ لكنها ما �سقطت يف م�سائل البُنى
والطبقات واملارك�سيات؛ ب�سبب �سيطرة
م�س�ألة "الوعي" فيها.
وراب �ع � ًا :هناك م�سائل ر�ؤي��ة ال�ع��امل كما
تبدو من خالل الوعي العربي .والأ�ستاذ
الدوري يكتب نظريته �أو َف َر�ضيته ،لكنه
ال يكتب عنها درا� �س��ات ن�ظ��ري��ة .ويبدو
ذل ��ك يف ��س��ائ��ر ب �ح��وث��ه؛ خ���ص��و��ص� ًا يف
كتابه :التكوين التاريخي للأمة العربية.
واع
فقد
َ
ان�ساح العرب يف العامل بوعي ٍ
نا�شرين لغتهم وثقافتهم ودينهم ودولتهم
�أو ُ�سلطتهم .وك��ان��وا واع�ي�ن ل��ذل��ك ك ّله،
لكنهم ما ت�صرفوا على �أ�سا�س خ�صو�صية
ت�سام ع��رق��ي .ورمب��ا ج��اء ذلك
�إثنية �أو
ٍ
يف نظر الأ�ستاذ الدوري لتمثلهم العميق
للإ�سالم ور�سالته العاملية .ومن �أجل ذلك
جت��اوز الأ�ستاذ ال��دوري ر�ؤي��ة فلهاوزن
يف كتابه�" :سقوط الدولة العربية" عن
ثنائية ع��رب /عجم .فاحلركة ال�شعوبية
ه��ي ردة ف�ع��ل ع�ل��ى ال�ف�ت��وح��ات و� �س��واد
ال �ع��رب والإ�� �س�ل�ام ،لكن ال �ع��رب �أج��اب��وا
عليها بالثقافة املنفتحة ،ولي�س بعن�صرية
ال�سلطة �أو متييزها .وب�سبب هذا الطابع
غ�ير الإث �ن��ي ل�ل�أم��ة ال�ع��رب�ي��ة (والأ� �س �ت��اذ
الف�ضل �شلق ي�سمّيه الطابع غري القومي
للعرب) �أمكن االنتقال ب��دون �صعوبات
�أيديولودية اىل زمان الدولة الوطنية �أو
القومية.
ع�م��ل الأ� �س �ت��اذ ال� ��دوري ع�ل��ى م�شروعه
لكتابة ت��اري��خ الأم ��ة العربية لأك�ث�ر من
خم�سني ع��ام� ًا .وجيله ال��ذي ب��د�أ الكتابة
يف الأربعينات من القرن املا�ضي هو الذي
طوّ ر كتابة التاريخ العربي والإ�سالمي اىل
ِحرفة .وقد ت�أثر جيلنا يف امل�شرق العربي
به وب�أحمد �صالح العلي وج��واد العلي،
ع�ل��ى اخ �ت�لاف م�ن��ازع�ه��م واهتماماتهم.
وك � ّن��ا نعي منذ ذل��ك احل�ين �أن الأ��س�ت��اذ
ال ��دوري ميلك م�شروع ًا يُتابعه بوعي.
ثم �شدّنا كل من عبدالله العروي وه�شام
جعيط ،والفروق يف املنهج كبرية ،لكننا
ما �أح�س�سنا تناق�ض ًا �أو قطيعة .و�أذك��ر
عندما ق� ّدم�ن��ي ال��دك�ت��ور �إح���س��ان عبا�س
للأ�ستاذ ال��دوري مطلع الثمانينات �أنني
قلت ل��ه :ما �أزال �أق��ر�أ و�أُك�� ّرر كتابيك يف
ن�ش�أة علم التاريخ ،ويف �صدر الإ�سالم،
وهما ي ّت�سمان بب�ساطة �ساحرة ،لكن يف
كل كتبك يا �سيدي ك�شوف وتقنيات ما
عرفناها �إال منك ،ف�ب��ارك الله يف عمرك
ويف قلمك ،من �أي��ن �أتيت بهذه ال�صالبة
يف ال��وع��ي حت��ت ه��ذا القناع م��ن ال��ر ّق��ة،
هل لأن��ك عراقي؟ و�أق��ول له اليوم :نحن
حمظوظون ببقائك بيننا مفكر ًا وكاتب ًا يف
التاريخ العربي ويف احلا�ضر العربي.
و�سيظل �إميانك بالأمة وج��ود ًا وانتماء
ووعي ًا وا�ستتباب ًا بني �أكرب �أ�سباب الأمل
والعمل ،ويا ح�سرتاه على العراق!

عدت لإللقاء في الندوة
كلمة ُأ ّ
المتخصصة التي اقيمت لتكريم

العدد ()1970
السنة الثامنة
الخميس ()25
تشرين الثاني 2010
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هكذا تكلم عبد العزيز الدوري:
الحضارة العربية اإلسالمية التعددية كانت أساس
قوة الحضارة العربية واإلسالمية..
العدد ()1970
السنة الثامنة
الخميس ()25
تشرين الثاني 2010

هذا الحوار اجري تلفزيونيا مع الراحل عبد العزيز الدوري قبل  10أعوام في العاصمة االردنية عمان وسيجد
القارئ فيه ان هناك عبارات جاءت باللهجة العامية حاولنا ان نبقيها كما هي حفاظا على روحية الحوار
والمعلومات التي جاءت فيه
* :مرحبا بكم �أع��زائ��ي امل�شاهدين �إىل
حلقة ج��دي��دة م��ن برنامج زي��ارة خا�صة
تنقلنا هذه امل��رة �إىل الأردن ،هل ينبغي
على امل� ��ؤرخ �أن ي�ك��ون ملتزما بق�ضايا
�أمته �أم ملتزما باملو�ضوعية التاريخية؟
ه��ذا ج��زء مما �سنطرحه من �أ�سئلة على
�ضيفنا امل ��ؤرخ العراقي ال�شهري الدكتور
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال� ��دوري ،يف ال �ع��راق ُول��د
الدكتور عبد العزيز ال ��دوري قبل �ستة
وثمانني عاما ،وم��ن ال�ع��راق نهل �صورا
وتواريخ وذهب بها �إىل بريطانيا يبحث
عما ي�ؤكدها �أو يناق�ضها وهناك يف بالد
ال�ضباب ح�صل على �شهادة الدكتوراه
يف التاريخ ع��ام  1942ليزيل ال�ضباب
عن تاريخ العرب وامل�سلمني ،وله الف�ضل
يف الكثري م��ن الإي���ض��اح��ات التاريخية
واالقت�صادية متاما كما له ف�ضل ت�أ�سي�سي
وتر�أ�س جامعة بغداد ..بغداد التي جعلته
لظروف �سيا�سية يبتعد عنها وي�ستقر يف
الأردن حيث �أجرينا معه هذا اللقاء.
امل � � ��ؤرخ ب�ي�ن امل��و� �ض��وع �ي��ة وااله �ت �م��ام
بالق�ضايا القومية
 عبد العزيز ال��دوري :الأردن بلد عربيوبلد قريب للعراق ،ولكن ظ��روف عامة
دفعتني �إىل ت��رك ال �ع��راق وامل �ج��يء �إىل
الأردن.

* :هل تود �أن نتحدث ولو ب�شكل �سريع عن هذه
الظروف �أم حتتفظ بها لنف�سك؟

عبد العزيز ال��دوري :يعني هي احلقيقة
ظروف �سيا�سية ال �أكرث وال �أقل

* :خالف مع حزب البعث؟

عبد العزيز الدوري :يعني ،ولكن وجدت
نف�سي غري مرتاح فقررت
*اليوم العراق بلدك بلد الأ�صل يعي�ش يف
الواقع العديد من ه��ذه امل�صالح املحلية
املركزة �إذا �صح التعبري وهناك خطر كبري
عليه ،هل ح�ضرتك كم�ؤرخ عراقي تعرف
تاريخ كل هذه املنطقة وما مرت به عرب
الع�صور تعترب �أن ما يح�صل يف العراق
اليوم �شيء عابر �سوف نخرج منه بعد
حني ،ولو بعد حني �أم �أن��ه يتفكك قواعد
ج��دي��دة و�أن ال �ع��راق يف ط ��ور التحلل
وال�ضياع رمبا؟
عبد العزيز ال��دوري� :أن��ا �أعتقد �أن هذه
�أح��وال ال ميكن �أن ت�ستمر وال ميكن �أن
تف�ضي �إىل التفكك والتحلل� ،أنا باعتقادي

8

دور للم�ؤرخ.
عبد العزيز ال��دوري :نعم وامل��ؤرخ ممكن
يب�صر الآخرين بالأو�ضاع اللي يعي�شوها
بالظروف اللي �أدت �إليها ممكن يعطي
م�ؤ�شرات للم�ستقبل �إذا �أ�ستطاع �أن يرى
م�ؤ�شرات ..يعني �أي �شخ�ص من �أ�صحاب
القلم هذا دوره وهذا ي�صدق على الأديب
وي�صدق على الآخرين من الفئات املثقفة.

* :يعني عرفنا نحن ع�بر حقبات ال�ت��اري��خ من
رم��ى الكتب يف النهر حتى �صار النهر �أزرق
وم��ن �أح��رق املكتبات وم��ن قتل احل�ضارة ويف
ال��واق��ع للأ�سف �أن��ه ال �ع��راق ك��ان يف �أك�ث�ر من
منا�سبة �ضحية ملثل هذه الهجمات طيب اليوم
م��ا ه��و اخلطر الأه��م على احل���ض��ارة والتاريخ
العراقيني يف الفرتة التي نعي�ش فيها؟
عبد ال�ع��زي��ز ال� ��دوري :يعني �أن��ا �أعتقد
اخلطر الأكرب هو الفتنة.

يف تاريخ العراق يف تكوينه يف �شبعه من
املقومات اللي حتفظ التما�سك واالت�صال.

التاريخ ويعني �إح�ن��ا م��ن ال�سهل علينا
�أن نالحظ عوامل التمزق اللي ملا تكون
ظاهرة �أمامنا لكن عوامل ال�شد والتما�سك
هذه الزم ن�ستقريها من درا�سة التاريخ،
هذه لي�ست ظاهرة لأنها ما تتمثل ب�أ�شياء
مادية مثل ما تتمثل التفكك.

عبد العزيز ال��دوري :يعني �أوال ما مرت
فرتة ..يعني �أنا الواقع هذا �س�ؤال �س�ألته
لنف�سي م��رارا ،ما مرت فرتة على العراق
مثل ه��ذه ال �ف�ترة يعني م��ا ك��ان ال�ع��راق
يف و�ضع مثل ه��ذا يف �أي ف�ترة �سابقة،
اثنني ملا نحكي عن الت�آلف �إحنا يعني قد
ين�صرف الدين �إىل الت�آلف ال�سيا�سي مثال
�أو لكن عمليا عرب تاريخ العراق كان دائما
يف ت�آلف لي�س فقط ت�آلف اجتماعي ت�آلف
اقت�صادي ت�آلف �سيا�سي ..يعني ما مرت
ف�ترة اللي النا�س ت�صادموا يعني على
�أ�سا�س مذهبي يعني ت�ضاربوا و�صارت..

عبد العزيز الدوري :يف تقديري نعم

* :ه��ل ��س�ب��ق �أن ع��ا���ش ال �ع��راق ه ��ذا التفكك
احلا�صل حاليا بني �أك��راد و�سنة و�شيعة مثال؟
وكيف ت��رد على القائلني ب�أنه ك��ان ه��ذا الت�آلف
ت�آلفا م�ؤقتا ومرحليا ومل يكن ت�آلفا فعليا بني هذه
الطوائف الثالث؟

* :وال مرة عرب التاريخ؟

عبد العزيز الدوري :فح�صت كل الفرتات
مبا فيها الفرتة البوهيية ..يعني هكذا
ظ��واه��ر م��ا ح�صلت ،يعني حتى احلياة
االقت�صادية ك��ان��ت ك��أمن��ا ن�سيج مت�آلف
كل فئة عندها اهتماماتها دون ت�ضارب
بامل�صالح فيما بينهم ،هذا اللي تكون عرب

* ميكن �أن يكون الأمر عابرا �إذاً؟

* ح�ضرتك قلت دكتور يف �أثناء ت�أ�سي�س جمعية
امل�ؤلفني والكتاب العراقيني عم نحكي عن فرتة
ال�ستينيات

عبد العزيز الدوري� :أيام زمان نعم.

* :من  44عاما �إن �شاء الله العمر الطويل.
عبد العزيز الدوري :الله يخليك.
* :انت تقول �إن مهمة الأديب والكاتب واملفكر
�أن يعي�ش واقعه و�أن يعي املرحلة التي متر بها
�أمته وه��و يعمل بعد �إذا على الأخ��ذ بيدها �إىل
امل�ستقبل الذي تن�شده وك�أن بك تقول �أن هناك
م�س�ؤولية على امل ��ؤرخ على الكاتب على املثقف
اليوم يف ال�ع��راق �أي�ضا �أن ي�ساعد �أم�ت��ه� ،أوال
�س�ؤايل لك ماذا تفعل اليوم للعراق لكي ت�ساعد
بلدك؟

عبد ال�ع��زي��ز ال� ��دوري :يعني �أن��ا �أ�ستاذ
و�أن��ا يعني م�ؤلف ف��دوري دور القلم ،ما
ي�ستطيع قلمي �أن ينجزه هذا ميثل دوري
�سامي كليب :خ�صو�صا �أن��ك تتحدث عن

* :م��ن ب�ل��دة ال ��دور ال�ع��راق�ي��ة �أخ��ذ عبد العزيز
ال��دوري ا�سمه ،كانت ال��دور قرية �صغرية من
ع�شائر خم�س و� �ص��ارت ال �ي��وم ق���ض��اء وفيها
تعلم يف م��دار���س ال�ك�ت��اب حيث حفظ ال�ق��ر�آن
الكرمي ثم در�س يف بغداد وبعدها بريطانيا قبل
احلرب العاملية الثانية� ،سمحت له درا�سته هناك
يف التعرف على �إنتاج الغربيني وامل�ست�شرقني
ومقارنة بذلك مبورثنا العربي الإ�سالمي.

عبد العزيز الدوري :فقد �أكون ممن يرى
يف منهج بحث ال�ت��اري��خ دل�ي�لا �أ�سا�سيا
لكتابة التاريخ بعمق ومو�ضوعية ولكني
�أرى �أن التاريخ وبخا�صة تاريخ الأم��ة
مو�ضوع حي فينا ي�ؤثر بوعي �أو بدونه
وبدرجات يف حياتنا ويف نظرتنا وحني
نتعر�ض ل �ه��زات عنيفة ن��رج��ع �إىل ه��ذا
التاريخ قريبه �أوال وبعيده ثانيا نحاول
ا�ستقراء الظروف والتطورات التي �أدت
�إىل ما ح�صل ورمبا للتطلع �إىل امل�ستقبل،
باحلقيقة �إحنا الزم �أقول �إن االجتاه يف
ال��درا��س��ة يف ال�ف�ترة ال�ل��ي �أحت ��دث عنها
كان نحو تعزيز �أمرين ..الروح الوطنية
وال��روح العربية القومية ،فكان يهتموا
ب�ت��دري����س ال �ت��اري��خ وال�ك�ت��ب ال�ل��ي كانت
تكتب كانت كتب يعني م��ؤث��رة ،ف�إ�ضافة
�إىل �أننا يعني ن�سمع كثريا من الق�ص�ص
عن التاريخ يف نطاق الأ�سرة يعني �إحنا
التاريخ تاريخان ،التاريخ ال��ذي جنده
الكتب والتاريخ ال��ذي جن��ده يف �صدور
الأمهات واجلدات

* �أطروحة الدكتوراه كانت بعنوان التاريخ �أو
بالأحرى تاريخ العراق االقت�صادي للقرن الرابع
الهجري

عبد العزيز الدوري :رمبا كانت هذه �أول
درا�سة �شاملة ملو�ضوع احلالة االقت�صادية
يف الدولة العبا�سية� ،أن��ا �أخ��ذت العراق
على �أ�سا�س هو مركز ال��دول��ة العبا�سية
فلما �أتكلم عن التطورات االقت�صادية عن
النظم االقت�صادية �أخذ �صورة ممكن �أن
نقول �صورة �شاملة وبطبيعة احلال يف
ن�شاط اقت�صادي كبري خ�صو�صا ن�شاط
جتاري ن�شاط يعني �صرييف ن�شاط يعني
لأول مرة ممكن نتحدث عن ت�أ�سي�س يعني
م�صارف ..يعني حتى من جملتها م�صرف
ر�سمي للدولة ا�ستمر ملدة تقرب من ربع
قرن ،يعني يف كانت حيوية ون�شاط

* :وك ��ان يف ق��وان�ين ت��رع��ى ه��ذه امل��ؤ��س���س��ات
االقت�صادية يعني؟

عبد العزيز الدوري :الإ�شراف هو �إ�شراف
ال��دول��ة ولكنه �إ� �ش��راف يحمي امل�ستهلك
�أكرث من �أي �شيء �آخر وفيه �أي�ضا رعاية
للتجارة لأنهم يوفرون �أ�شياء ال يوفرها
غريهم ،فمثال ملا يف �سنة من ال�سنوات
كمثل احرتقت جمموعة من الدكاكني �أو
احل��وان�ي��ت يف منطقة ال �ك��رخ �إل �ل��ي هي
منطقة جتارية كربى اخلليفة �أعطى مبالغ
للمت�ضررين ت�شجيعا منه.
�أم ��ا ال�ت�ج��ار ال �ك �ب��ار ..ال ال�ت�ج��ار الكبار
دورهم �أكرب.

* :وال ��ش��ك �أن ك��ل م��ن ��س�ي�ق��ر�ؤن�ه��ا �سيتعلم
الكثري ،ن�ش�أة علم التاريخ عند العرب وفيه يعني
معلومات قيمة عن كيف تطور هذا التاريخ� ،أنا
لفتني دكتور عبد العزيز دوري �أنه تتحدث عن
عمر بن اخلطاب تقول �إن��ه و�ضع تقوميا ثابتا
هو التاريخ الهجري ف�أ�صبح عن�صرا حيويا يف
ن�ش�أة الفكرة التاريخية وقام بت�أ�سي�س الديوان
�أو �سجل امل�ح��ارب�ين و�أه�ل�ي�ه��م ح�سب قبائلهم
وه��ذا �أعطى الأن�ساب �أهمية جديدة ..الأن�ساب
طبعا �أ�صبحت مهمة معه وك��ان حافزا �إ�ضافيا
لالهتمام بدرا�سة الأن�ساب مع عمر بن اخلطاب.
عبد العزيز الدوري :التاريخ بكل تب�سيط
ف�ي��ه ث�لاث��ة ع�ن��ا��ص��ر ..الإن �� �س��ان ،امل�ك��ان،
الزمان.
و�أي حدث الزم فيه العنا�صر تتوفر� ،أي
�شيء تاريخي فيه ثالثة عنا�صر ،فلما
يكون هناك تقومي يرجع �إليه �صعب �أن

الحضارة اإلسالمية مجموعة متنوعة من أقوام ومن ديانات ومن شعوب مختلفة

حتكي فقط عن الإن�سان والأر�ض ،ق�ص�ص
العرب قبل الإ�سالم هذه م�شكلتها يكون
عن الغزوة الفالنية يف املحل الفالين ،
فو�ضع تقومي طبعا هذا لأغرا�ض الدولة،
يعني ق�سم ات�صلوا بيه وقالوا �إحنا جتينا
ر�سالة منك ما نعرف يف ه��ذا ال�شهر �أو
هذه ال�سنة �أو ال�سنة القادمة.

العرب يطلقون على علومهم اللي هم طوروها
وكونوها العلوم العربية واإلسالمية ،المأخوذة
عن اليونان وغيرهم علوم األوائل ،فبدايات
الترجمة ساهم بها السريان ألن فيه ترجمات
من اليونانية إلى السريانية قبل اإلسالم.

* :وهذه بد�أت مع عمر بن اخلطاب؟

عبد العزيز الدوري� :أي نعم لأنه التنظيم
العام الأول ل�ل��إدارة ك��ان يف زمنه فكان
البد يعني ال بد من و�ضع تقومي فاتخذوا
ال �ت �ق��ومي ال �ه �ج��ري اب� �ت ��داء م ��ن ه�ج��رة
ال��ر� �س��ول ..ال�ت�ق��ومي ال�ق�م��ري وال�ب��داي��ة
بهجرة الر�سول للمدينة لأن هذا احلدث
الفا�صل وكان ال بد �ضمن التنظيمات من
و�ضع �سجل باملقاتلة ،يروحوا يقاتلوا
يف اجلبهات طيب منهم �أي����ش �أن�سابهم
ف��اخ �ت�يرت جل�ن��ة خ��ا��ص��ة م��ن الن�سابني
ورت�ب��ت الأن���س��اب وال�سجل و��ض��ع على
�أ�سا�س الأن�ساب من �آل الر�سول ثم الأقرب
فالأقرب �أو الأبعد فالأبعد.

* �أن��ا ��س��أل��ك دك�ت��ور لأن الأم ��ر مهم �إن��ه دائما
ن�سمع يف ال�غ��رب �إن ال�ع��رب نقلوا الكثري من
احل�ضارات والفل�سفات اليونانية وما �إىل ذلك
و�إن��ه بف�ضل العرب انتقلت �إىل ال��دول الغربية
هذه احل�ضارات �أي�ضا� ،صحيح هذا الكالم؟

عبد العزيز الدوري :يعني العرب �أخذوا
ن �ظ��رة امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة
الأوىل نظرة مفتوحة ،يعني خذ احلكمة
ال ي�ضرك من �أي وع��اء خرجت ،ف�أخذوا
ال �ك �ث�ير ع��ن ال �ي��ون��ان ي�ع�ن��ي م��ن ال�ل�غ��ة
اليونانية من اللغة ال�سريانية من الهندية
م��ن الفهلوية فيه جم��االت خمتلفة لكن
ح�سب حاجتهم وح�سب تطلعاتهم.
��س��ام��ي ك�ل�ي��ب :وه��م ال��ذي��ن نقلوها �إىل
الغرب؟
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال � ��دوري :ث��م �أ� �ض��اف��وا ،مل
يكتفوا بالنقل طيب ..النقل هو ي�ؤدي �إىل
تراكم املعرفة ،املعرفة ملا ترتاكم البد هناك
رغبة عند اللي يراكموها �إىل التطوير �إىل
الإ�ضافة فهم نقلوا ما �أخذوا وعلمهم �أي�ضا
انتقل �إىل الغرب ،الرتجمات الوا�سعة يف
ال�غ��رب �شملت االث �ن�ين ..م��و فقط العلم
ال�ي��ون��اين مثال �أو الفل�سفة اليونانية،
الإ�ضافات العربية الإجناز العربي �أي�ضا
ُترجم خ�صو�صا يف الطب ،نعم..
�سامي كليب :ثمة من يقول �إنه ال�سريان
�أو ال���س��ري��ان�ي��ون ه��م ال��ذي��ن ن�ق�ل��وا ه��ذه
ال �ف �ل �� �س �ف��ات ..ي �ع �ن��ي ان �ت �ق �ل��ت ب��ال�ل�غ��ة
ال�سريانية يف البداية ولي�س العربية،
�صحيح الكالم؟
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال� ��دوري :ال �ع��رب يطلقون
على علومهم اللي هم طوروها وكونوها
العلوم العربية والإ�سالمية ،امل�أخوذة عن
اليونان وغريهم علوم الأوائل ،فبدايات
ال�ترج�م��ة ��س��اه��م ب�ه��ا ال���س��ري��ان لأن فيه
ترجمات من اليونانية �إىل ال�سريانية قبل
الإ�سالم.
�سامي كليب :طيب ماهو ال�سبب �إنه هم
الذين �ساهموا ولي�س غريهم �أو �سبقوا
غريهم يف هذه امل�ساهمة؟
عبد العزيز الدوري :لأنهم كانوا جزء من
هذه املنطقة اجلزء الن�شط واحليوي اللي
يت�صل يتعلمون اللغة اليونانية وينقلون
منها �إىل ال�سريانية ،فبالع�صر العبا�سي
ق�سم من الرتجمات كانت من ال�سريانية
بعدين الرتجمة ال تكون �شيء بحد ذاتها
اللي يبدو الآن الذين ترجموا هم �أي�ضا
ك��ان��وا ع�ل�م��اء بحيث عملهم مل يقت�صر
على النقل و�إمن��ا على ا�ستيعاب املنقول
وتقدميها ب�شكل ميكن �أن يفهم ويتابع..

* :يف خ �ل��ال ب �ح �ث��ه ع ��ن ال� �ت ��اري ��خ ال �ع��رب��ي
والإ�سالمي متيز امل��ؤرخ العراقي الدكتور عبد

عبد ال�ع��زي��ز ال� ��دوري� :أي ����ش يعني قدم
العرب للفر�س؟ كيف؟ �إحنا ما قلنا الفر�س
قدموا للعرب ،الفر�س قدموا للح�ضارة..

العزيز الدوري بنزعته القومية العربية ،البع�ض
اعترب ذلك قيمة م�ضافة �إىل التاريخ نظرا لعمق
االلتزام و�أهميته والبع�ض الآخ��ر ر�أى يف ذلك
نائيا عن املو�ضوعية.

عبد العزيز ال��دوري :دور �أن احل�ضارة
العربية الإ�سالمية يف التاريخ مو عامة
خ�صو�صا يف ال�ك�ت��اب��ات الغربية يعني
يكتبوا عن تاريخ مثال الكيمياء �أو تاريخ
العلوم عند الإغ��ري��ق العلوم بالع�صور
الو�سطى ب�أوروبا الفرتة احلديثة ،قليل
يعني قليل جتد كتابات ت�ضع احل�ضارة
العربية الإ��س�لام�ي��ة يف مكانها وتظهر
دورها ،فبطبيعة احلال الواحد من �أبناء
هذه الأمة ملا يكتب يهمه �أن ي�شوف �إي�ش
كان دوره��ا ..هذه من ناحية ،من ناحية
ثانية يعني ت��اري��خ يعني القومية هي
حركة حديثة تتخل�ص يف �شيء واحد �أن
هذه الأمة من حقها يكون لها دولة واحدة
وه��ذه ال��دول��ة معناها ق��وة ول�ه��م تعزيز
لإمكانياتهم متكينهم من امل�شاركة..

* تتحدث عن العرب؟

عبد العزيز ال��دوري :نعم فهذه جوانب
ط�ب�ي�ع�ي��ة ف��ال��ذي ي�ك�ت��ب يف ال �ت��اري��خ ال
ي�ستطيع �أن يعلق نف�سه يف ب��رج عايل
هموم �أو م�شاكل الثقافية و االجتماعية
اللي تواجهه تفر�ض نف�سها ،هل تريد �أن
تكتب �شيء ن�ظ��ري؟ و�إال خ�ير العلم ما
ينفع راح تكتب ق�ضايا لها عالقة بهموم
ال�ن��ا���س وم�شاكلهم ول�ك��ن امل�ف��رو���ض �أن
تكون الكتابة وفقا للأ�سلوب واملنهج

* العلمي.

عبد العزيز الدوري :العلمي التاريخي.

*هنا ال�س�ؤال �أنه هل ميكن �أن تكون قوميا عربيا
منا�ضال لق�ضايا �أم�ت��ك وتكتب تاريخا ب�شكل
مو�ضوعي منزه جمرد؟
عبد العزيز الدوري :يعني �أنا قناعتي نعم
ممكن الكتابة ب�شكل مو�ضوعي وب�شكل
دقيق �إىل حد التحدي� ،إذا كنت ال تقبل
بهذا تف�ضل قدم ما عندك� ،أم��ا �أن��ك تقول
هذا والله هذا �صحيح مقبول لكن �أنا ما
مرتاح هذا �شيء �آخر.
العراق..

* :ا�ستغلت بع�ض كتبك للقول �أنه والله الدكتور
عبد العزيز الدوري دائما ي�سقط الق�ضية القومية
على كل كتابة التاريخ وهذا خط�أ كبري يف كتابة
التاريخ.

ع�ب��د ال �ع��زي��ز ال � ��دوري :ي�ع�ن��ي �أن ��ا كنت
�أمتنى ملن يقول �إن��ه ي�سقط القومية �أن
يعطيني مثل� ،أنا ملا �أحتدث عن القومية
�أحتدث على فكرة يف الكتابات الأكادميية
والكتابات الثقافة العامة ،الكتب الثقافة
العامة املعلومات فيها دقيقة ولكن من حق
الكاتب �أن يت�صرف.

* :يف كتابه مقدمة يف ال�ت��اري��خ االقت�صادي
ال �ع��رب��ي وال �ف�ت�رة ال�ق��ائ�م��ة ب�ي�ن ب��داي��ة اخل�لاف��ة
العربية الإ��س�لام�ي��ة ون�ه��اي��ة امل��رح�ل��ة العثمانية
ب�ين ال�ق��رن�ين ال�سابع وال�ت��ا��س��ع ع�شر ميالدي
كانت النية وا�ضحة ل��دى الدكتور عبد العزيز
ال ��دوري للت�أكيد على دور ال�ع��رب يف القرون
الإ�سالمية الأوىل وم��ن يقر�أ كتبه �سيجد هذا
ال �ن��زوع ال �ع��رب��ي ع �ن��ده ط��اغ�ي��ا وال �ي��وم وفيما
ال�سيوف ت�شحذ و�صليلها ي�صم الأذان من بوابة

حماوالت التفرقة بني العرب والفر�س تبدو كتب
عبد العزيز الدوري مهمة للت�أكيد على االن�سجام
ال�ت��اري�خ��ي ب�ين ال�ع��رب وال�ف��ر���س واع�ت�ب��اره �أن
امل���ش��اك��ل ك��ان��ت ع��اب��رة و�أن ال �ت �ع��اون الفكري
والثقايف والإبداعي كان ثابتا عرب هذا التاريخ،
فلماذا مت ت�شويه هذه ال�صورة �إذا؟
عبد العزيز الدوري� :أنا �أقول �أن �أ�سا�س
الت�شويه هو درا�سة التاريخ على �أ�سا�س
عن�صري ..التاريخ العربي الإ�سالمي على
�أ�سا�س عن�صري لأن ه��ذا نقي�ض جوهر
هذا التاريخ..

* :على �أ�سا�س عن�صري من الطرفني؟

عبد العزيز ال ��دوري :من �أي ط��رف كان
لأن الإ�سالم كدين كحركة كعقيدة منظاره
خمتلف ،الب�شر �سواء ..الف�ضل بالتقوى،
فبع�ض خ�صو�صا م�ؤرخني القرن التا�سع
ع�شر الغربيني حاولوا ح�سب بيئتهم..
هم يت�أثرون ببيئتهم يعني يعطونا تف�سري
عن�صري ،رمبا كان لهذا �آث��ر ،رمبا �أي�ضا
التب�سيط الزائد ي�أخذ هذا املنحى ،ميكن
تق�سيم النا�س ح�سب اللغة �إىل عربي لغة
و�أع�ج�م��ي ،لكن ه��ذا كله ��ش��يء وتف�سري
حركة التاريخ على ه��ذا الأ�سا�س �شيء
�آخر ،الفر�س �ساهموا م�ساهمة كبرية يف
احل�ضارة العربية الإ�سالمية

* مثال؟

عبد العزيز الدوري :يعني تف�ضل يعني ملا
نتكلم عن الزخم�شري ن�أخذ مثل متطرف
�شوي يكتب لنا الك�شاف يكتب لنا معجم
يف غ��اي��ة الأه �م �ي��ة يكتب ل�ن��ا ع��ن اللغة
العربية ،ملا ننظر اللي �شاركوا يعني يف
الأدب العربي ،اللي �شاركوا باحل�ضارة
الن�سب هم �إيرانيني لكن ن�سبهم �إي��راين
ف��ار��س��ي ،لكن ه��م فطاحل بالعربية ،هم
��ش�ع��راء� ،أب��و ن��وا���س ،ه��م �أدب ��اء بارزين
مثل يعني بن املقفع ،نا�س �ساهموا يف
بناء احل�ضارة يف كل مرحلة من�شي بها
واحلقيقة فئة قليلة اللي نطلق عليها ا�سم
�شعوبية اللي هم مل يكونوا من امل�سلمني
امل��ؤم�ن�ين ،يف ن��ا���س ي�سموهم ال��زن��ادق��ة
اللي هم مانوية مكيفة للبيئة الإ�سالمية

* :ل �ل �ح �� �ض��ارة ب��ال �� �ض �ب��ط وم �ن �ه��ا احل �� �ض��ارة
العربية...

بالع�صر العبا�سي.
�سامي كليب :على كل ح��ال تعطي مثال
خر�سان وتقول �إن��ه كان و�صل االندماج
بني العرب والفر�س �إىل درجة �أ�صبح من
ال�صعب التمييز بني الطرفني.
عبد العزيز ال���دوري� :أي نعم وبعدين
حقيقة نقطة �أ�سا�سية �أنا �أعتقد احل�ضارة
العربية الإ�سالمية و�أ�سميها عربية للغة
اللي كتبت بها العربية يعني من �أ�سباب
ق��وت�ه��ا م��ن الأ� �س �ب��اب الرئي�سية كونها
ح�ضارة �شارك فيها جمموعة متنوعة من
�أقوام ومن ديانات ومن �شعوب خمتلفة،
التعددية كانت �أ�سا�س قوتها.

* :طيب مل��اذا يقال �إن ال��دول��ة ال�صفوية ن�سبة
�إىل ال�شاه �إ�سماعيل ال�صفوي كانت معها بد�أت
النزعة الفار�سية القومية املناه�ضة يف بع�ض
جوانبها للعرب� ،صحيح ها الكالم؟
عبد العزيز الدوري :يعني هذا الكالم غري
دقيق ،الدولة ال�صفوية �صراعها ما كان مع
العرب� ..صراعها مع العثمانيني� ،ساحة
ال�صراع الأوىل ميكن كان العراق و�شماله
لكنه خالل �أربع قرون ال�صراع بني االثنني
ب�ين ال��دول��ة ال�صفوية اللي �أ�سا�سها �أو
النواة الأوىل طريقة �صوفية ي�سموها قز
البا�ش ..يلب�سون طاقيات حمراء والدولة
العثمانية اللي عندها �أي�ضا طريقة �أخرى
اللي ت�ب��ارك ال�سالطني وتعطي الدفعة
املعنوية اللي ي�سموهم بكتا�شية ،فعندك
الدعاية دعاية من الطرفني تبدو دينية
كردالية �سيا�سية ،القز البا�ش ينت�شرون
�شرق �آ�سيا يظلون يبثون طريقتهم �شرق
�آ�سيا ال�صغرى والبكتا�شية يدفعون حدود
ال��دول��ة العثمانية �أك�ثر �آ�سيا ال�صغرى
وغريها فكان �صراع بني الطرفني ،العرب
ما كانوا طرف به.

* :ط�ي��ب ه��ل ق ��دم ال �ع��رب ف�ع�لا �أ� �ش �ي��اء مهمة
للفر�س؟ يعني ح�ضرتك حتدث عن بع�ض الكتاب
عن الفال�سفة بع�ض ال�شعراء الفر�س الذين كتبوا
باللغة العربية وق��دم��وا الكثري ل�ل��دول العربية،
باملقابل م��اذا ق��دم العرب للفر�س عرب التاريخ
عرب هذه العالقة؟

عبد العزيز ال��دوري :و�أن��ا قلت �سميتها
عربية لأن اللغة اللي و�ضعت بها العلوم
،وا�ستخدمت عربية فيعني ال�ع��رب هم
الذين خلينا نكون وا�ضحني �أوال الإ�سالم
ال �ل��ي ج ��اء ب��ه ن�ب��ي ع��رب��ي وال �ل��ي حمل
ر�سالته �أول الأمر وقام بالفتوح هم العرب
واللي بد�ؤوا العلوم العربية والإ�سالمية
اللي ه��ي التف�سري واحل��دي��ث والفلك :،
والعلوم الأدب واللغة وكدا �أي�ضا كانوا
ع��رب وبعدين بالتدريج ب��د�أ غري العرب
ي�ساهمون فالقاعدة والأ�سا�س كان عربي.

*�أنا حني قر�أت م�ؤلفاتك على الأقل اجلزء الأكرب
م�ن�ه��ا ف�ه�م��ت �إن ��ه ح���ض��رت��ك ت��داف��ع ع��ن ال�ف�ك��رة
الأخرى �إنه التعاون بني الفر�س والعرب التعاون
الثقايف التعاون الفكري التعاون الفل�سفي..

العدد ()1970
السنة الثامنة
الخميس ()25
تشرين الثاني 2010

عبد العزيز الدوري :يف كل �شيء.

* كان تعاون على مدى قرون وكان رائد وقدم
للح�ضارتني الكثري يعني.
عبد العزيز ال��دوري :يعني الزخم�شري
يكتب يل �أ�سا�س البالغة معجم من �أروع
املعاجم ،يعني منني ما نلتفت الن النظرة
ما كانت هذه النظرة هي �أ�سا�سها ثقايف،
دائ �م��ا ال�ن�ظ��رة ه��ذه �أ�سا�سها امل�ساهمة
باحل�ضارة امل�ساهمة بالثقافة ما فيه هذه
امل��واج �ه��ة ،ه��ذه م��ن اخ�تراع��ات اخليال
يعني غري تاريخي على كل حال.

* :خ�لاف��ا ل�سعيه لتبيان ال�ت��آل��ف واالن�سجام
التاريخيني ب�ين ال�ف��ر���س وال �ع��رب ف ��إن امل ��ؤرخ
العراقي الدكتور عبد العزيز ال ��دوري ح��اول
م��ن خ�ل�ال كتبه ال�ك�ث�يرة وال�ق�ي�م��ة ال �ع��ودة �إىل
بع�ض الأف �ك��ار اخل��اط�ئ��ة ب���ش��أن كيفية تالقح
احل�ضارات ،فهو مثال يخالف كثريا �آراء �أولئك
القائلني ب�أن حملة نابليون بونابرت على م�صر
هي التي �ساهمت يف �إغناء احل�ضارة العربية.

عبد العزيز الدوري :يا �سيدي امل�شكلة من
امل�شاكل اللي نحاول نواجهها بالتاريخ
هي ن�سبة تطورات ح�ضارية �إىل �أفراد..
هذا ال يحدث ال يح�صل ،يعني �إذا ما يف
بدايات حركة ونهو�ض ما ممكن يجيء
ف��رد يغري ه��ذا اجل��و ،بالن�سبة م��ن زمن
يعني �صارت مثل البديهيات �أو امل�سلمات
�أن احل�م�ل��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ح�م�ل��ة نابليون
على م�صر هي بداية احل�ضارة ..ال ،يف
ب��داي��ات تنبه ونه�ضة و�إع ��ادة نظر قبل
احل�م�ل��ة ،ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر حممد بن
عبد الوهاب واحلركة الوهابية ،بعدين
فيه حركات �أخرى بنف�س اخلط يف جتدد
الإ� �س�لام ،جت��يء مل�صر ح��رك��ة بالتاريخ
ي�أتينا اجلربتي يكتب لنا �شيء خمتلف
متاما عن امل�سرية التاريخية اللي قبلها
وي�ضع عنا�صر جديدة ولأول مرة يركز
على الوثائق وعلى النقو�ش �إىل �آخره،
ت���ش��وف بنف�س ال��وق��ت ع�ن��دك ال��زب�ي��دي
ي�ضع لنا معجم �ضخم تاج العرو�س يف
اليمن وم�صر ..بني اليمن وم�صر وهو
ميني ،تلقى ب��ال�ع��راق الآلو�سيني بهذه
الفرتة ،جتيب ال�شام مرت�ضى امل��رادي،
هذه كلها بنف�س الوقت �أي�ضا ت�شري �إىل
ب��داي��ة ع�ل��ى ر�أي البع�ض ب��داي��ة حركة
جت��اري��ة ن�شطة مبجتمع م���ص��ر تب�شر
بتطورات جديدة ..كل هذا قبل نابليون،
يعني متام نابليون جاء وعمل نوع من
امل�سح مل�صر وكتب كتبه والعلماء وياه
كتاب ،مت��ام عمل خمترب ومكتبة و�صار
�أم ��ل �صحيفة لكن ه��ذا م��ا ي�ك��ون حركة
ثقافية بدون ما يكون فيه نا�س ..احل�سن
العطار عندك �أي�ضا له دوره بنف�س الفرتة
و�صار مرتجم ديوان.
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التكوين التاريخي لألمة العربية:

مراجعة وتحية إلى عبد العزيز الدوري
حسن حنفي
العدد ()1970
السنة الثامنة
الخميس ()25
تشرين الثاني 2010

التكوين التاريخي لألمة العربية من أهم مؤلفات الدوري وأحدثها.
يغوص في أعماق الشخصية العربية لمعرفة مكوناتها التاريخية اعتمادًا على
منهج النشأة والتكوين ،أي التراكم التاريخي للظاهرة.
وهو ما يسميه البنيويون التتالي الزماني ( )Diachronismمن اجل التعرف
على ماهيتها ،الهوية والوعي ،الهوية الثابتة ،والوعي المتغير ،وهو ما يسميه
البنيويون أيضًا المعية الزمانية ( ،)Synchronismضد خطأين شائعين:
األول ان الشخصية العربية جوهر ثابت ،وماهية أبدية لم تتغير ،خارج التاريخ،
وتتجاوز الزمان والمكان كالذات اإللهية.
والثاني انها مجرد تتبع تاريخي ووجود للعرب في التاريخ ،دون ان يكون لهم
هوية وراء الحوادث أو وعي يتحكم فيها .األولى النزعة الجوهرية أو الماهوية
( ،)Essentialismوالثانية النزعة التاريخية (.)Historicism
فالكتاب منهج وتطبيق ،نظرية وممارسة.
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وه��ذا عر�ض نقدي للكتاب حتية له،
وتقدير ًا ل�شخ�صه املتوا�ضع ووداعته
و�إن �� �س��ان �ي �ت��ه ،وان ك ��ان اق� ��رب �إىل
العر�ض منه �إىل النقد .ال يظهر النقد
�إال يف بع�ض الت�سا�ؤالت بعد اخلامتة،
لعلها تثري التفكري وجتد الإجابة .هذا
العر�ض والت�سا�ؤالت تكرمي متوا�ضع
ل�شيخ امل�ؤرخني العرب واملفكر القومي
الر�صني.
وقد طبق املنهج التاريخي االجتماعي
االق �ت �� �ص��ادي ال �� �س �ي��ا� �س��ي ب��اق �ت��دار.
فالتاريخ لي�س جم��رد ح��وادث �صماء
بل هي ح��وادث لها دالالت و�آث��ار يف
املجتمع وتكوينه �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا
وثقافي ًا .لذلك تظهر مفاهيم الن�ش�أة
وال �ت �ك��وي��ن واجل � ��ذور يف ع��دي��د من
ال�ف���ص��ول :ن �� �ش ��أة ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة،
تكوين املجتمع العربي ،ويظهر ذلك
يف جمموع كتاباته ال�سابقة.
وال� �ظ ��واه ��ر االج �ت �م��اع �ي��ة م�ستقلة
ع��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال �ت��ي ت �ع�بر عنها
وع��ن التنظيمات واجل�م�ع�ي��ات التي
جت �� �س��ده��ا .وم���ع ذل���ك � �ض��م ال �ك �ت��اب
�شخ�صيات �ساهمت يف بلورة الوعي
العربي وال�ه��وي��ة العربية ،كما �ضم
تنظيمات وحركات وجمعيات �ساهمت
يف تطور الوعي العربي.
وقد ظهر يف وقت بد�أ العرب يت�شككون
يف وج��وده��م ال�ت��اري�خ��ي ،وهويتهم
ال �ق��وم �ي��ة ووع �ي �ه��م ال���س�ي��ا��س��ي بعد
هزمية حزيران /يونيو  .1967ومل

تنجح ح��رب ت�شرين الأول� /أكتوبر
 1973بف�ضل حتالف م�صر و�سوريا
يف �إع��ادة الوعي لهم �أو ف�شل العدو
ال�صهيوين يف اجتياح بريوت ،1982
وبان�سحابه من جنوب لبنان ،2002
وبانت�صار املقاومة يف اجلنوب عليه
يف مت��وز /يوليو  ،2006ثم يف غزة
يف ك��ان��ون الأول /دي�سمرب -2008
ك��ان��ون ال �ث��اين /يناير  ،2009نظر ًا
�إىل التفريط يف نتائج حرب ت�شرين
الأول� /أك �ت��وب��ر  1973ب��االن�ف�ت��اح
االقت�صادي والتحالف مع الواليات
امل�ت�ح��دة ،وب�صلح م�صر امل�ن�ف��رد مع
ال�ع��دو ال�صهيوين اب �ت��داء م��ن كامب
ديفيد يف  ،1978ثم معاهدة ال�سالم
ال �ع��رب �ي��ة -الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف �آذار/
مار�س  ،1979ثم معاهدة وادي عربة
بني الأردن و�إ�سرائيل يف  ،1994ثم
افتتاح �سفارة للعدو ال�صهيوين يف
موريتانيا قبل �إغالقها بعد االنقالب

الأخري ،وافتتاح مكاتب ات�صال له يف
قطر واملغرب وتون�س.
ظهر يف وق��ت ب��د�أت تع�صف بالوطن
ال� �ع ��رب ��ي م���وج���ات م���ن ال �ط��ائ �ف �ي��ة،
�سنة و��ش�ي�ع��ة يف ال �ع��راق واخلليج
وال�سعودية ،وم�سلمني و�أق �ب��اط يف
م �� �ص��ر ،وم ��ن ال �ع��رق �ي��ة ،ع�ب�ر وب��رب��ر
وك��رد وتركمان يف ال�ع��راق واملغرب
العربي ،بل ومن القبلية يف ال�سودان
بني �شماله وجنوبه ،و�شرقه وغربه.
ب��ل ظ�ه��رت ال �ن��زاع��ات احل��دودي��ة بني
ق �ط��ري��ن ع��رب �ي�ين م �ت �ج��اوري��ن مثل
امل� �غ ��رب واجل� ��زائ� ��ر ،وال �� �س �ع��ودي��ة
واليمن ،وال �ع��راق وال�ك��وي��ت ،وقطر
والبحرين ،وم�صر وال�سودان ،ولبنان
و�سوريا ،والأردن وفل�سطني ،وم�صر
وفل�سطني .وي�صل بع�ضها �إىل النزاع
امل�سلح .و�سادت القطرية :م�صر �أو ًال،
الأردن �أو ًال ،الكويت �أو ًال .و�أ�صبحت
م� ��ؤمت ��رات ال�ق�م��ة جم ��رد اج�ت�م��اع��ات

قد طبق المنهج التاريخي االجتماعي االقتصادي
السياسي باقتدار ،فالتاريخ ليس مجرد حوادث
صماء بل هي حوادث لها دالالت وآثار في المجتمع
وتكوينه سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا .لذلك
تظهر مفاهيم النشأة والتكوين والجذور
في عديد من الفصول

احتفالية للم�صاحلة بني القادة العرب.
وا� �س �ت �م��رت ج��ام�ع��ة ال� ��دول العربية
��ش�ك� ً
لا ب�لا م���ض�م��ون ،وع��م التغريب
واالرمت ��اء يف �أح�ضان الغرب با�سم
العوملة واال�ستثمار ور�أ�س املال الذي
لي�س له وطن ،والدولة بال حدود وال
�سيادة وطنية وال ا�ستقالل اقت�صادي.
و�أ�صبح التحالف مع الواليات املتحدة
هو ال�سلوك الطبيعي ،وقبول قواعد
ع�سكرية لها داخ��ل ال��وط��ن العربي،
على �أر�ضه ويف بحاره.
ب��ل زاد ع��دد امل�ه��اج��ري��ن ال �ع��رب �إىل
�إ�سرائيل واملتزوجني من �إ�سرائيليات.
وخرج جيل جديد عربي �إ�سرائيلي ،ال
يعرف العدو من ال�صديق ،دار الإ�سالم
من دار احلرب .فالكتاب يعرب عما هو
كائن يف الالوعي العربي ،وال يعرب
عنه احد ،و�إ ّال وكان ي�سبح �ضد التيار.
ي�ضم الكتاب �سبعة ف�صول :ثالثة يف
الن�ش�أة القدمية ،و�أربعة يف التكوين

احلديث.
الف�صل الأول ،وه��و ا�صغر الف�صول
وع��ن��وان��ه( :ال� �ع ��رب ق �ب��ل الإ�� �س�ل�ام:
املوطن واملوقع والأ� �ص��ول) .املوطن
ه��و امل� �ك ��ان ،وامل ��وق ��ع ه��و ال�ت�ك��وي��ن
القبلي ،والأ�صول هي بدايات تكوين
الهوية العربية والتكوين العربي.
وال ينف�صل العرب عن باقي القبائل
ال���س��ام�ي��ة م�ث��ل ال�ك�ل��دان�ي�ين يف �شبه
اجل��زي��رة العربية ،وت��رج��ع �أ�صولهم
�إىل ث �م��ود و� �س �ب ��أ .و��ش�ب��ه اجل��زي��رة
العربية مفتوحة من جوانبها الأربعة،
ال �� �ش �م��ال ن �ح��و الأت�� � ��راك ،وال �� �ش��رق
نحو ال�ف��ر���س ،وال �غ��رب نحو م�صر،
واجل � �ن� ��وب ن �ح��و الأح� �ب���ا����ش .وق��د
تفاعلت مع ه�ؤالء عن طريق التجارة
�أو ال�غ��زو .بيئتها �صحراوية تعي�ش
على املراعي .وثقافتها ال�شعر .لي�س
لقبائلها ان�ساب مكتوبة .معروف انهم
ينت�سبون �إىل عدنان وقحطان� .أوالد
قحطان ه��م ال�ع��رب ال�ع��ارب��ة ،و�أوالد
عدنان هم العرب امل�ستعربة .قحطان
يف اجلنوب ناحية اليمن ،وعدنان يف
ال�شمال ناحية ال�شمال.
وك��ان الدين عام ًال �أ�سا�سي ًا يف حركة
القبائل ،امل�سيحية يف جن��ران ويف
احلب�شة وب�ي��زن�ط��ة ،وال �ي �ه��ودي��ة يف
�شبه اجلزيرة ،واملجو�سية يف فار�س،
واحلنيفية يف قري�ش بتقاليدها يف
الأ�شهر احل��رم والإي�ل�اف واملعلقات.
وه��ي العنا�صر التي جمعها الإ�سالم

يف الدين الإبراهيمي اجلديد .وظهر
القران ك�أحد الأنواع الأدبية مع ال�شعر
و�سجع ال�ك�ه��ان ،وك��ان ظ�ه��ور اخلط
العربي وقت ظهور الإ��س�لام ،مزيج ًا
من الآرامية والنبطية .وكانت القبيلة
�أو الع�شرية هي ال��وح��دة ال�سيا�سية
للعرب قبل ان يحولها الإ� �س�لام �إىل
الأم ��ة .ف��الإ��س�لام تكوين عربي قبله
و�ساهم فيه بعده .هو مقدمة ونتيجة،
و�سيلة وغاية ،علة ومعلول .هناك بني
اجلاهلية والإ��س�لام ات�صال �أك�ثر من
االنف�صال ،على عك�س ما هو �شائع عند
بع�ض الوعاظ( :خياركم يف اجلاهلية
خياركم يف الإ�سالم) .وحلف الف�ضول
قبل الإ�سالم دليل على ذلك الذي ي�أخذ
ح��ق امل �ظ �ل��وم م��ن ال �ظ��امل .ول ��و ك��ان
الر�سول حا�ضر ًا لكان احد موقعيه.
والف�صل الثاين (الإ�سالم والعربية:
تكوين املجتمع العربي الإ�سالمي)،
ب �ع��د ظ �ه��ور الإ�� �س�ل�ام ط �ب �ق � ًا للمنهج
ال �ت��اري �خ��ي �� �س ��واء يف امل �� �ش��رق �أو
يف امل� �غ ��رب .ف �ق��د ان �ت �� �ش��ر الإ�� �س�ل�ام
�شرق ًا �إىل �إي��ران و�أوا��س��ط ا�سيا قدر
ان�ت���ش��اره غ��رب � ًا �إىل امل �غ��رب العربي
حتى الأن��دل����س .فقد �أع�ط��ى الإ��س�لام
العرب عقيدة وامدهم بر�سالة ،و�أبطل
ال�صراع بني القبائل ،وفر�ض اجلهاد.
ووحدهم يف امة ال يحدها زم��ان وال
مكان ،يتفا�ضل �أفرادها بالعمل .وجاء
ال �ق��ر�آن بل�سان عربي مبني .وقامت
م�ؤ�س�سة اخل�لاف��ة لت�ضع ��ش�ك� ً
لا من
�أ��ش�ك��ال ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي ،ال يقوم
على ال��وراث��ة بل على االختيار احلر
طبق ًا مل�ب��د�أ ال���ش��ورى .وه��ذا مل مينع
امل�سلمني من الوقوع يف الفتنة لغلبة
امل�صالح ال�سيا�سية على نظم �سيا�سية
غام�ضة .ثم دخلت الوراثة يف الع�صر
الأم ��وي ،و�أ�صبحت ال�سلطة ب�أيدي
العرب وحدهم ،مما �سبب رد فعل عند
العبا�سيني الذين اعتمدوا على املوايل
من الفر�س مع ا�ستمرار مبد�أ الوراثة
وارتباطها بامل�شيئة الإلهية .ثم ظهرت
��س�ل�ط��ة الأت� � ��راك .و��ض�ع�ف��ت ال��دول��ة
املركزية .وظهرت �إمارات �شبه م�ستقلة
ت�ع�ترف باخلليفة العبا�سي �شك ًال.
الأمة م�صدر ال�سلطة ،و العدل �أ�سا�س
احلكم ،واخلالفة باالختيار املبا�شر
�أو من �أهل احلل والعقد ،وال�شورى
دليل م�شاركة الأم ��ة .ودخ��ل ك��ل ذلك
يف م�ق��وم��ات ت��رك�ي��ب الأم� ��ة .وك��ان��ت
اللغة العربية لغة الفاحتني .فتعربت
ال�شعوب املفتوحة يف م�صر واملغرب
العربي .و�أب�ق��ت �شعوب �أخ��رى على
لغتها مثل الفر�س وال�ت�رك ،واعترب
امل� ��وايل ع��رب � ًا لت�شجيع ال�ت�ع��ري��ب،
ورفعت عنهم اجلزية .ف�ساعد الإ�سالم
على ن�شر التعريب ،ثم �ساعد التعريب
على ن�شر الإ�سالم .و�ساعدت الثقافة
بعد ذلك على ن�شر التدوين بالعربية،
فعربت ال��دواوي��ن التي كانت تكتب
بالفهلوية يف امل�شرق ،وباليونانية
�أو ال�ق�ب�ط�ي��ة يف امل� �غ ��رب .وان�ت���ش��ر
التعريب يف ال�شام بناء على انتقال
ال�ق�ب��ائ��ل ال�ع��رب�ي��ة م��ن اجل �ن��وب �إىل
ال �� �ش �م��ال .ووزع� ��ت الأرا�� �ض���ي على
القبائل .وانت�شرت ط��رق التجارة.
ومت ت �ع��ري��ب م �� �ص��ر ت��دري �ج �ي � ًا من
ال�شمال �إىل اجلنوب .ثم �أن�شئت مدن
للثقافة العربية كالقريوان يف تون�س،
وفا�س يف املغرب ،بالرغم من ثورات
اخلوارج يف املغرب .واتخذها الرببر
لغة التخاطب ،ولغة الفتوحات ،ولغة
ال��دي��ن .جت�ل��ى ال��وع��ي ال �ع��رب��ي �إذن

كما ظهرت علوم التاريخ
لجمع أخبار العرب وسيرة
األمة الجديدة الناشئة.
وكانت الترجمة عن اليونانية
غربًا ،والفارسية شرقًا ،التي
أمدت علماء المسلمين بلغة
وتصورات ومناهج جديدة
ينسجون عليها .وظهرت
تيارات عدة ،قبلية قديمة
وإسالمية جديدة ،أنصار
فارس كمسكويه ،وأنصار
اليونان كالفالسفة ،خاصة
إخوان الصفا.

يف اللغة العربية .فالعروبة نتيجة
التعريب ،والتعريب نتيجة انت�شار
الإ�سالم.
وال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث (الأم� ��ة العربية-
الهوية) ي�صف جتلي الوعي العربي
�أ�سا�س ًا يف الهوية والثقافة بعد ن�ش�أة
ال�ع�ل��وم الإ��س�لام�ي��ة وظ �ه��ور مفهوم
الأم��ة العربية يف الواقع ويف الفكر
والأدب ويف ال��وع��ي ال�شعبي .فقد
حت��ول��ت ال �ع��روب��ة �إىل ت �ع��ري��ب يف
القرنني الأولني.
ثم حتول التعريب �إىل ثقافة وعلوم
اب �ت��داء م��ن ال �ق��رن ال �ث��ال��ث .ف�ق��د ب��د�أ
العرب بدرا�سة القر�آن امل�صدر الأول
للدين اجلديد ،وان�ش�أوا علوم القران،
ثم جمعوا احلديث ،وان�ش�أوا علوم
احلديث .ثم بد�أوا تف�سري القر�آن يف
ع�ل��وم التف�سري .ث��م و��ض�ع��وا �سرية
ال��ر���س��ول يف ع �ل��م ال �� �س�يرة �أ� �س��وة
ب�سري الأن�ب�ي��اء ال�سابقني .ث��م قننوا
الفقه ،ع�ب��ادات ومعامالت يف علوم
الفقه .وبالتايل ن�ش�أت العلوم النقلية
اخلم�سة .وب�ع��د ع�صر الرتجمة يف
القرن الثاين الهجري ن�ش�أت العلوم
النقلية العقلية ال �ت��ي يجتمع فيها
النقل وال�ع�ق��ل ،علم �أ� �ص��ول ال��دي��ن،
وعلم �أ�صول الفقه ،وعلوم الت�صوف،
وع �ل��وم احل �ك �م��ة ،اي ال�ف�ل���س�ف��ة كي
ت��دون معظمها باللغة العربية ،وان
كان بع�ض م�صنفيها غري عرب ولكن
ت �ع��رب��وا ،وك �ت �ب��وا ب��ال �ع��رب �ي��ة .فقد
�أ��ص�ب�ح��ت ال�ع��رب�ي��ة لي�ست ف�ق��ط لغة
ال�ت�خ��اط��ب ال�شفاهي ب��ل �أي �� �ض � ًا لغة
التدوين .وظهرت علوم اللغة جتمع
ب�ين ال�ن�ق��ل وال �ع �ق��ل ،ب�ين ال���ش��واه��د
وال�ق�ي��ا���س ،على �أي ��دي رواة النحو
ووا�ضعي املعاجم.
كما ظهرت علوم التاريخ جلمع �أخبار
العرب و�سرية الأمة اجلديدة النا�شئة.
وكانت الرتجمة عن اليونانية غرب ًا،
والفار�سية �شرق ًا ،التي ام�دّت علماء
امل�سلمني بلغة وت���ص��ورات ومناهج
جديدة ين�سجون عليها.
وظ�ه��رت ت �ي��ارات ع��دة ،قبلية قدمية
و�إ��س�لام�ي��ة ج��دي��دة� ،أن �� �ص��ار ف��ار���س
ك �م �� �س �ك��وي��ه ،و�أن� ��� �ص���ار ال��ي��ون��ان
كالفال�سفة ،خا�صة �إخ ��وان ال�صفا.

وب� ��د�أ ال�ت�ق��اب��ل ب�ين ال �ع��رب والعجم
يف ال���ش�ع��ر ،ويف ت�صنيف ال�ع�ل��وم،
ك�م��ا يف (ال �ف �ه��ر� �س��ت) الب ��ن ال �ن��دمي.
وتنوعت الأن ��واع الأدب�ي��ة بني النرث
وال�شعر واملادة الأدبية بني ال�شعوبية
وال�ع��رب�ي��ة .وظ�ه��ر �أن �� �ص��ار ال�ع��روب��ة
عند الأدب ��اء وامل ��ؤرخ�ين وال�شعراء،
ي� ��رك� ��زون ع� �ل ��ى ن� �ق ��د اجل ��اه� �ل� �ي ��ة ،
ويظهرون دور العرب يف التاريخ.
ويتحدث ابن املقفع عن �سجايا الأمة،
والفارابي يرى ان الأمة غاية التجمع
الب�شري .ويجعل امل�سعودي لل�سان
العن�صر الرئي�سي لتكوين الأمة.
ويظهر ابن خلدون العرب امة �أ�صحاب
خ�صائ�ص مميزة ،وف�ضل بديع الزمان
الهمذاين (398هـ) العرب على غريهم
من الأمم ،وارجع الزخم�شري العروبة
�إىل العربية ،والحظ البريوين �صلة
ال��ع��روب��ة ب ��الإ�� �س�ل�ام .وجت �ل��ى ه��ذا
املوقف بو�ضوح يف ال�شعر العبا�سي.
ق��ام��ت ال �ع��روب��ة ع�ل��ى �أ� �س��ا���س لغوي
ثقايف ،ولي�س على �أ�سا�س عن�صري
�شعوبي .وت���وارت مفاهيم القبيلة
والن�سب .و��ش��ارك العامة يف بلورة
الوعي العربي يف جمموعات منظمة
مثل العيارين وال�شطار والفتيان.
والف�صل ال��راب��ع (ال �ع��رب يف ع�صر
التنظيمات) ح�ت��ى الف�صل ال�سابع
ي���ص��ف حت ��ول ال �ع��روب��ة م��ن ظ��اه��رة
لغوية ثقافية �إىل ظ��اه��رة �سيا�سية
قومية ،كما حتولت اليهودية من تيار
روح��ي ثقايف عند ال�ك��ايل يف القرن
الثامن ع�شر �إىل تيار �سيا�سي قومي
عند هرتزل يف القرن التا�سع ع�شر.
وق��د ب���د�أت ال �ت �ط��ورات االقت�صادية
ومظاهر التحديث والإحياء الثقايف
ومفاهيم الوطنية وح��رك��ة الوجهاء
واملنا�شري يف الظهور.
وقد بد�أ هذا الع�صر بالإقطاع الع�سكري
يف ال �ع��راق ال��ذي ورث��ه العثمانيون
الذين واجهوا به ال��دول الأوروب�ي��ة،
ف�أقاموا امل�صارف الأجنبية ،و�سنوا
الت�شريعات احلديثة ،كما فعل حممد
علي و�سعيد �إ�سماعيل .و�صدر قانون
ح��ق ال��دول��ة يف ام �ت�لاك الأرا���ض��ي.
وب��د�أ التحديث الإداري والع�سكري
والتعليمي اثر النظم الغربية ،وعلى

يد نخبة من خريجي املدار�س واملعاهد
العليا اجلديدة .حدث ذلك يف م�صر،
ويف �سوريا يف ع�صر حممد علي ،ثم
ظهر يف تون�س .وبد�أت حركة للإحياء
الثقايف للغة العربية والنرث والكتابة
وال�شعر و�إن���ش��اء امل��دار���س ،خا�صة
دار العلوم ،وب ��د�أت حركة الرتجمة
وال�ت�رج� �م ��ة ع �ن��د ن �� �ص��ر ال �ه��وري �ن��ي
وال �ط �ه �ط��اوي .وج �م��ع ع �ل��ي م �ب��ارك
يف خططه (اخلطط التوفيقية) بني
امل�صادر العربية والإفرجنية .وطور
حم �م��د ع �ب��ده �أدب امل �ق��ال��ة .وب ��رزت
ال���ص�ح��اف��ة ،خ��ا��ص��ة ال�سيا�سية مثل
جملة (رو�ضة املدار�س) لن�شر العلوم
وال�ف�ن��ون .و�أ�س�ست اجلمعيات مثل
جمعية امل�ع��ارف (1886م) ،و�ساهم
يف ن�شر هذه العلوم والفنون باللغة
ال�ع��رب�ي��ة ع�ل�م��اء � �س��وري��ا وال��ع��راق،
وت�أ�س�ست دار العلوم ،و�ساهمت يف
تطوير اللغة العربية .كما �ساهمت
املدار�س امل�سيحية يف �سورية ولبنان
قبل و�صول الإر�ساليات الأجنبية يف
تطوير اللغة العربية الدينية.
و���ش��ارك يف ذل ��ك ال �ت �ي��ار الإ� �س�لام��ي
على ي��د الأف �غ��اين وحم�م��د ع�ب��ده .ثم
ظهرت فكرة الوطنية بف�ضل انت�شار
�أف� �ك ��ار ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �� �س �ي��ة .وداف ��ع
عنها الطهطاوي (فليكن ه��ذا الوطن
ل�سعادتنا �أج�م�ع�ين ،نبنيه باحلرية
والفكر وامل�صنع) .فالأخوة الوطنية
مثل الأخوة الدينية .و�سار على �أثره
حممد عبده وخ�ير الدين التون�سي.
وو� �ض��ع ال�ب���س�ت��اين م�ع�ج�م��ه حميط
امل �ح �ي��ط .وم ��ن ال �� �ش �ع��راء �إب��راه �ي��م
اليازجي ال��ذي جمد ال�شعراء العرب
وال �ع��روب��ة .وظ �ه��رت م�ن���ش��ورات يف
م��دن ال�شام تدعو �إىل �إن�شاء مملكة
عربية ،منها ثالثة :الأول يدعو �إىل
ال�سيف والإ�صالح وحترير العرب من
ظلم الرتك .والثاين يعرب عن الي�أ�س
م��ن الإ���ص�ل�اح ع�ل��ى ي��د الأت � ��راك بعد
ان وع��دوا به م��رات عديدة .والثالث
يخاطب �أه��ل ال��وط��ن وي�ن��دد بالظلم
الرتكي.

العدد ()1970
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الخميس ()25
تشرين الثاني 2010
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كان ��ت بداية تعرف ��ي على
الجه ��د المعرف ��ي للدكتور
عب ��د العزيز ال ��دوري يوم
ق ��رأت كتاب ��ه (مقدمة في
تاري ��خ ص ��در االس�ل�ام)
الص ��ادر ضمن منش ��ورات
مكتب ��ة المثنى ببغداد عام
 1949المكتبة التي طوح
به ��ا حريق مدم ��ر صبيحة
العش ��رين من آب1999 /
اليخلو من اغراض مقصودة
بعد ان ط ��وت االيام حياة
صاحبه ��ا االس ��تاذ قاس ��م
محمد الرجب في االول من
نيس ��ان 1974/وه ��و في
بيروت ،والكتاب هذا عبارة
عن اآلراء والمالحظات التي
عرض ��ت لالس ��تاذ الدكتور
عب ��د العزيز ال ��دوري اثناء
الم ��دة الت ��ي ق ��ام فيه ��ا
بتدريس التاريخ االسالمي
(بين شتاء  1943وصيف
)1949

ت�ن��اول فيه خطر ال�ه��وى على التاريخ
العربي و��ض��رورة تق�سيم التاريخ اىل
ثقايف و�سيا�سي واقت�صادي واجتماعي
كذلك �إغفال امل�ؤرخني العرب املتقدمني
اله��م��ي��ة ال� �ع ��ام ��ل ال ��زم� �ن ��ي واخ� �ط ��اء
الن�ساخني يف ت�شويه الن�ص التاريخي
م ��ن خ�ل��ال ال� ��وق� ��وع يف ال�ت���ص�ح�ي��ف
والتحريف ف�ض ًال على وقوفه عند عهد
الر�سالة واخلالفة الرا�شدة مما يحتاج
كل بحث من هذه املباحث اىل اكرث من
وقفة كما �أطلعت ب�شكل دقيق على كتابه
(التكوين التاريخي لالمة العربية.
درا�سة يف الهوية والوعي) ال�صادر عن
مركز درا�سات الوحدة العربية بريوت
بطبعته االوىل ع��ام  1984اذ اعتمدت
عليه يف ال�سنة التح�ضريية لنيل درجة
املاج�ستري م��ن معهد ال�ت��اري��خ العربي
للدرا�سات العليا .ان كتاب (بحث يف
ن�شاة علم التاريخ عند العرب) للعالقة
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال� ��دوري ك�ت��اب رائ ��د �آخ��ر
ي�ضاف اىل �سل�سلة البحوث التاريخية
الر�صينة التي رف��د بها ال��دوري مكتبة
ال �ع��رب ال�ت��اري�خ�ي��ة ف���ض� ً
لا ع��ن مباحثه
الر�صينة املن�شورة يف املجالت االكادميية
املتخ�ص�صة ومنها جملة املجمع العلمي
العراقي .انه كتاب فريد يف بابه وجمال
بحثه  -والذي يقع يف اربع مئة وثمان
وثالثني �صفحة من القطع الكبري  -اذ
ي�ت�ن��اول كما مثبت يف ال�ع�ن��وان ن�ش�أة
علم التاريخ لدى العرب وتطوره خالل
القرون الهجرية الثالثة االوىل م�شري ًا
اىل �ضرورة درا�سة (تاريخ التاريخ) او
تطور الكتابة التاريخية وما رافقها من
مناهج و�آراء واقف ًا عند اوائل من كتبوا
يف هذا الباب او حدثوا وهم :عبيد بن
�شرية اجلرهمي (ت  65ه�ـ) و�أب��ان بن
عثمان بن عفان (ت .بني  105 - 95هـ)
مثلث ًا بعروة بن الزبري (ت  94هـ) وهو
فقيه وحمدث م�شهور ،ذاك��ر ًا �شراحبيل
بن �سعد (ت 123ه�ـ) وعبد الله بن ابي
بكر بن حزم (ت  - )130وهو غري ابن
ح��زم االن��دل���س��ي وع��ا��ص��م ب��ن عمر ابن
قتادة (ت  )120واقف ًا وقفة طويلة عند
ابي بكر حممد بن م�سلم بن عبيد الله بن
�شهاب ال��زه��ري (ت  )124ومو�سى بن
عقبة (ت  )141وابن ا�سحق (ت  151هـ)
ال��ذي قدم لنا اق��دم �سرية تناولت حياة
الر�سول االكرم � -صلوات الله و�سالمه
عليه  -وقد ق�سم هذه ال�سرية اىل ثالثة
اق�سام:
 -1املبتد�أ
 -2املبعث
 -3املغازي ،او غزوات الر�سول االعظم
و�سراياه ولقد انتقدت �سرية ابن ا�سحق
من قبل الباحثني املتخ�ص�صني  ،كونه
�أدخ��ل فيها الكثري م��ن اال�سرائيليات ،
الناجتة عن م�صاحبة ابن ا�سحق للعديد
م��ن ال� ��رواة م��ن اه��ل ال�ك�ت��اب وبالتايل
ت�أثريهم فيه مما ظهر جليا يف مروياته.

و�إذ وقف الدكتور عبد العزيز ال��دوري
امل� � ��ؤرخ ال�ف�ي�ل���س��وف وق �ل��ة ه��م ال��ذي��ن
يفل�سفون ح ��وادث ال�ت��اري��خ فكثري من
امل�ؤرخني ينقل احلوادث التاريخية كما
ه��ي او كما و�صلت م��ن خ�لال �سل�سلة
الرواة او كما يعرف بال�سند او اال�سناد
م�ستعريين هذا املنهج منهج ال�سند من
درا�سة احلديث النبوي ال�شريف الذي
ت ��أخ��ر جمعه ومتحي�صه اىل ق��رن من
الزمان من حياة الر�سول الكرمي اذ �أن
جمع احلديث النبوي ال�شريف ح�صل
ايام اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز
( 101 - 99هـ) وذلك لنهي الر�سول عن
كتابته خ�شية االختالط بالقر�آن الكرمي
يف ايام الكتابة االوىل تلك فانه يدر�س
يف الف�صل الثاين ا�صول مدر�سة التاريخ
يف امل��دي �ن��ة وال �ت��ي ي�ط�ل��ق عليها ا�سم
(امل� �غ ��ازي) ك��ذل��ك وه ��ي ال �ت��ي ت�ت�ن��اول
املعارك التي خا�ضها ر�سول الله من اجل
ن�شر الدعوة اال�سالمية واقف ًا عند اهم
معلمني من معامل هذه املدر�سة التاريخية
الر�صينة وه�م��ا :ع��روة ب��ن ال��زب�ير بن
ال �ع��وام ال ��ذي ام���ض��ى ال�ع�م��ر من�شغ ًال
بالدر�س والعلم بخالف اخويه :عبد الله
وم�صعب ال�ل��ذي��ن �شغلتهما ال�سيا�سة
واحل� ��رب مم��ا ه��و م �ع��روف مل��ن در���س
التاريخ اال�سالمي وكان من نتيجة ذلك
انهما متكنا من ال�سيطرة على اجلزيرة
العربية والعراق ل�سنوات عديدة حتى
ان اخلليفة االموي عبد امللك بن مروان
فكر ملي ًا بتحويل احلج من مكة املكرمة
اىل بيت املقد�س ل�سيطرة عبد الله بن
الزبري على ال��دي��ار املقد�سة مبكة ومن

اجل تعزيز فكرته ونقلها اىل الواقع فانه
ن�سب اىل اب��ن �شهاب ال��زه��ري حديث ًا
يجيز احلج اىل امل�سجد االق�صي!! ومل
ي�ستطع اىل ذل��ك �سبي ًال لتوجيه �سهام
النقد اىل احلديث املن�سوب وال�شك فيه
الن الزهري مل ي�شتهر يف ذلك الوقت 72
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وعروة بن الزبري القائل :امنيتي الزهد
يف الدنيا والفوز يف الآخرة ،وان اكون
ممن ي��روى عنهم العلم ولقد روى ابن
ه �� �ش��ام (ت  )218و� �ص��اح��ب ال���س�يرة
املعروفة با�سمه (�سرية ابن ه�شام) وهي
عبارة عن ت�شذيب وتهذيب ل�سرية ابن
ا�سحق عنه بانه (كان ي�صوم الدهر كله
االيوم الفطر ويوم النحر ومات وهــــو
��ص��ائ��م) .ث��م يقف ال�ع�لام��ة عبد العزيز
ال��دوري عند اب��ي بكر حممد بن �شهاب
ال��زه��ري ث��اين اثنني م��ن اع�لام مدر�سة
امل��دي �ن��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ووا� �ض��ع اللبنات
االوىل لها واذا ك��ان ع��روة ب��ن الزبري
رائ��د علم ال�ت��اري��خ ف��ان ال��زه��ري  -كما
يقول الدكتور الدوري  -ا�س�س املدر�سة
التاريخية يف املدينة .واذ در�سها فانه
يثني بدرا�سة �ضافية وممتعة ال�صول
مدر�سة التاريخ يف ال�ع��راق ،والعراق
�سباق يف ك��ل حقل وم �ي��دان ون�ش�أتها
وت �ط��وره��ا واق �ف � ًا ع�ن��د اجت��اه�ين ت��رك� ًا
ب���ص�م��ات�ه�م��ا ال��وا� �ض �ح��ة ع �ل��ي ال��در���س
التاريخي هما :اجتاه اهل احلديث الذي
ن�ق��ل ا� �ص��ول درا� �س��ة احل��دي��ث النبوي
ال�شريف اىل الدرا�سة التاريخية م�ؤكد ًا
ال�سند يف نقل الرواية .واالجتاه القبلي

ال��ذي ج��اء نتيجة االه�ت�م��ام بال�ش�ؤون
القبلية وفعالياتها واليخلو االم��ر من
تفاخر قبلي ازاء ن��زع��ات التهوين من
�ش�أن العرب وكان هذا االجتاه ا�ستمرار ًا
للق�ص�ص و�أي� ��ام ال �ع��رب يف اجلاهلية
حيث حفظ لنا الرواة من خاللها الكثري
من احلوادث واالمور التي �سبقت ظهور
اال� �س�ل�ام مم��ا ه��و م�ث�ب��وث وم� ��دون يف
الكثري من امل�صادر واملظان .ما �أعجبني
يف ه��ذا الكتاب ان��ه جمموعة كتب يف
كتاب واحد مظان عدة وم�صادر ومراجع
يقدمها فيل�سوف التاريخ الدكتور عبد
العزيز ال��دوري بني يدي القارئ كافيه
م ��ؤون��ة ال�ب�ح��ث والتنقيب عنها وه��ي
لي�ست يف متناول كل احد ،فبعد ان قدم
لنا درا��س��ة ر�صينة ورح�ب��ة �� -ش��أن كل
كتبه  -يف ن�ش�أة علم التاريخ عند العرب
فانه يقدم لنا مقتب�سات مطولة من كتب
التاريخ وم�صادره االوىل املتقدمة-1 :
مثل قطعة من مغازي وهب بن منبه (ت
 114 - 110هـ) الذي يعد من �أوائل من
كتب يف هذا املجال وكذلك كتاباته كما
وردت يف طبقات ابن �سعد وتاريخ ابي
جعفر حممد بن جرير الطربي (ت )310
امل��و� �س��وم ب �ـ(ت��اري��خ ال��ر��س��ل وامل �ل��وك)
وك� �ت ��اب (ال �ت �ي �ج��ان يف م� �ل ��وك حمري
وال� � �ي� � �م � ��ن) الب � � ��ن ه � �� � �ش� ��ام حت �ق �ي��ق
(ن.ف.ك��رن�ك��و) طبعة حيدر اب��اد الدكن
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اال�صفهاين -2 .كذلك مرويات عروة بن
الزبري التاريخية املبثوثة يف الطبقات
الكربي البن �سعد او كما دونها الطربي.
 -3وب�ع����ض م��ن ك�ت��اب��ات ال��زه��ري كما
وردت يف طبقات ابن �سعد و�سرية �أبن
ه �� �ش��ام وك� �ت ��اب (�أن� ��� �س ��اب اال�� �ش ��راف)
ل��ل��ب�ل�اذري -4 .ف �� �ض� ً
لا ع �ل��ي م��روي��ات
(مو�سى بن عقبة) التي وردت يف كتاب
(البداية والنهاية) الب��ن كثري وتاريخ
الطربي -5 .وروايات حممد ابن ا�سحق
ال� ��واردة يف ك�ت��اب (ال �ب��دء وال �ت��اري��خ)
مل �ط �ه��ر ب ��ن ط��اه��ر امل �ق��د� �س��ي  ،وك �ت��اب
(االكليل) للهمداين  ،و�سرية ابن ه�شام
وت ��أري��خ ال �ط�بري -6 .وك��ذل��ك م��ارواه
حممد بن عمر الواقدي ()207 - 130
يف ك�ت��اب��ه (امل� �غ ��ازي) �أو م� ��ارواه عنه
الطربي يف ت�أريخه  ،وكذلك البالذري
يف (�أن�ساب اال� �ش��راف) -7 .ف�ض ًال عن
مرويات ابن �سعد (ت  230هجرية) يف
كتابه ذائع ال�صيت (الطبقات الكربى).
 -8وم��ادون��ه اب��و خمنف ل��وط االزدي
(ت )157ال��وارد بع�ض هذا ال��ذي دونه
يف ت�أريخ الطربي  ،او ما ورد منه يف
ك �ت��اب��ي (ف��ت��وح ال��ب��ل��دان) و (�أن �� �س��اب
اال�� �ش ��راف) ل �ل �ب�لاذري -9 .وم��روي��ات
عوانة بن احلكم (ت  )147 ،املنبثة يف
ك�ت��اب (ان �� �س��اب اال�� �ش ��راف) ل�ل�ب�لاذري،
وك��ذل��ك ت ��أري��خ ال �ط�بري -10 .واق��وال
�سيف ب��ن ع�م��ر (ت )180ال� �ت ��ي ذك��ره��ا
ال�ط�بري يف ت��أري�خ��ه -11 .ون�صر بن

مزاحم املنقري (ت 212ه �ـ) ومروياته
يف كتابه (�صفني) وال��ذي ق��ام بن�شره
املرحوم عبد ال�سالم هرون �سنة 1365
هـ ،ون�صر هذا علوي الهوى والتوجه.
 -12وم��اذك��ره علي ب��ن حممد ب��ن عبد
الله بن �أبي ال�سيف املدائي (225 - 135
ه� �ـ) مم��ا ه��و م���روي يف ك �ت��اب (ف�ت��وح
ال�ب�ل��دان) ل�ل�ب�لاذري وت ��أري��خ ال�ط�بري.
 -13رواي� � ��ات ه �� �ش��ام ب ��ن حم �م��د بن
ال���س��ائ��ب ال�ك�ل�ب��ي (ت  )204ع��ن ابيه
(ت )146مم��اه��و م��ذك��ور يف الطبقات
الكربى البن �سعد  ،وت�أريخ الطربي ،
او مما هو م��دون يف كتابه (اال�صنام)
طبعة الي�ب��زج ع� ��ام -14 .1941ف�ض ًال
ع �ل��ى م� � ��ارواه م���ص�ع��ب ب ��ن ع �ب��د ال�ل��ه
ال��زب�يري (ت  )236 - 233يف كتابه
(ن �� �س��ب ق��ري ����ش) ال� ��ذي ق ��ام بتحقيقه
املت�شرق ليفي بروفن�سال -15 .ت��زاد
ع �ل��ي ذل ��ك م �ن �ق��والت ال�ه�ي�ث��م ب��ن ع��دي
الطائي (ت  )206املتفرقة يف كتابي
(فتوح البلدان) و (ان�ساب اال��ش��راف)
للبالذري  ،وكذلك ت�أريخ الطربي-16 .
غري نا�سني معمربن املثنى (ابو عبيدة)
( )211 - 110ال ��ذي ع��رف مبروياته
الكارهة للعرب  ،حيث ينقل لنا حديث
(ي� � ��وم ال � �ك�ل��اب) ال� � � ��وارد يف ك �ت��اب��ه
(النقائ�ض)  ،نقائ�ض جرير والفرزدق ،
وحديثه عن واقعة (ذو قار) �أو اخباره
ع��ن عبيد ال�ل��ه ب��ن زي��اد ب��ن �أب �ي��ه (�أب��ي
��س�ف�ي��ان) ال � ��واردة يف ك �ت��اب (ان���س��اب
اال� �ش��راف) ل�ل�ب�لاذري -17 .ويجب ان
النن�سى حديث احمد بن يحيى بن جابر
البالذري (ت  )279عن الفتنة ال��واردة
يف كتابه (�أن�ساب اال�شراف) �أو حديثه
عن فتح مدينة دم�شق وارا�ضيها �سنة
14ه� �ـ مم��اه��و وارد يف ك�ت��اب��ه (ف�ت��وح
ال� �ب� �ل ��دان) ع �ل��ى ي ��د خ��ال��د ب ��ن ال��ول �ي��د
امل�خ��زوم��ي  ،دون ق�ت��ال ال��ذي كتب لهم
ك�ت��اب� ًا ه��ذا ن�صه (:ب���س��م ال�ل��ه الرحمن
الرحيم  .هذا ما�أعطى خالد بن الوليد
�أه��ل دم�شق � ،إذا دخلها �أعطاهم �أمان ًا
علي انف�سهم واموالهم وكنائ�سهم و�سور

ان كتاب (بحث في نشأة
علم التأريخ عند العرب)
للعالمة الكبير االستاذ
الدكتور عبد العزيز
الدوري  ،يضع بين يدي
القارئ نماذج منتقاة
ومصفاة من هذه الكتب
التأريخية التي ذكرتها آنفًا
 ،التي هي بمثابة الكتابات
التأريخية العربية األولى .

مدينتهم الي�ه��دم  ،والي�سكن �شيء من
دورهم  ،لهم بذلك عهد الله وذمة ر�سوله
 �صلى ال�ل��ه عليه و�سلم  -واخللفاءوامل�ؤمنني  ،اليعرف لهم (اليعر�ض؟ ) �إال
ب�خ�ير اذا اع �ط��وا اجل��زي��ة) مم��ا يظهر
�سماحة اال�سالم  ،ورحابة �صدره ازاء
الديانات االخرى والتعاي�ش معها دون
احقاد و�ضغائن وال �أعتقد ان اليهود ،
ع��ا� �ش��وا ع� �ه ��د ًا م ��ن احل ��ري ��ة ال��دي �ن �ي��ة
وال�ت���س��ام��ح وت�ق�ل��د ال��وظ��ائ��ف العالية
واملنا�صب  ،مثلما عا�شوه يف اكناف
امل�سلمني يف ب�ل�اد االن��دل ����س ح�ت��ى اذا
�سقطت الدويالت االندل�سية  ،دويالت
ال �ط��وائ��ف  ،و�آخ ��ره ��ا (غ��رن��اط��ة) بيد
املتع�صبني وال �غ�لاة  ،ا�ضطهد اليهود
وتفرقوا وحطوا الرحال  -غالب ًا  -يف
ا�صقاع الدومنة يف تركيا  ،وقلبوا ظهر
املجن للعرب وامل�سلمني  ،من خالل افكار
ج�م��اع��ة االحت���اد وال�ترق��ي ال �ت��ي ق��ادت
االن�ق�لاب �ضد ال�سلطان العثماين عبد
احل �م �ي��د  1908وال �ت��ي ق� ��ادت ال��دول��ة
العثمانية اىل الكارثة كارثة احلرب مع
امل��ان�ي��ا ��ض��د احل�ل�ف��اء مم��ا ه��و م�ع��روف
للدار�سني والباحثني -18 .ثم نقر�أ يف
الكتاب مرويات اليعقوبي (ت  )284يف
ك �ت��اب��ه (ال � �ت � ��أري� ��خ) وامل � �ع� ��روف ل��دى
ال��دار� �س�ين ب �ت ��أري��خ اليعقوبي  ،وفيه
حديث ع��ن ت��أري��خ ال�ع��امل قبل امل�ي�لاد -
�ش�أنه �ش�أن اغلب امل��ؤرخ�ين امل�سلمني ،
امل�سعودي مث ًال  -وللت�أريخ اال�سالمي
حتى �سنة  ، 259و�صو ًال اىل �أيام �أحمد
املعتمد علي الله بن جعفر املتوكل .ثم
ينقل لنا العالمة الدكتور عبد العزيز
ال ��دوري  -ال��ذي م��اع��رف ال �ع��راق حقه
وف�ضله وعلمه � ،ش�أنه م��ع الكثريين ،
ق��دم��وا خال�صة عقولهم لآخ��ري��ن  ،وما
اح��راه��م �أن ي�ق��دم��وه��ا ل�ب�ل��ده��م! -19
نقوالت اب��ن قتيبة �أب��ي حممد عبد الله
ب��ن م�سلم الكاتب (ت  )270يف كتابه
(املعارف) -20 .و�أبي حنيفة الدينوري
يف كتابه (االخ�ب��ار ال�ط��وال) واملتوفى
�سنة ( )282و�أخ�ير ًا ن�صل اىل الطربي
يف ك�ت��اب��ه ال �ت ��أري �خ��ي ال�ك�ب�ير وال��رائ��د
(ت�أريخ الر�سل وامللوك) .ان كتاب (بحث
يف ن �� �ش ��أة ع�ل��م ال �ت ��أري��خ ع�ن��د ال �ع��رب)
للعالمة الكبري اال��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عبد
العزيز الدوري  ،ي�ضع بني يدي القارئ
من��اذج منتقاة وم�صفاة من هذه الكتب
الت�أريخية التي ذكرتها �آنف ًا  ،التي هي
مبثابة ال�ك�ت��اب��ات ال�ت��أري�خ�ي��ة العربية
الأوىل � .إنه كتب يف كتاب وكتاب ي�ضم
كتب ًا �أحت��ف به الدكتور ال��دوري مكتبة
الت�أريخ العربي اال�سالمي لي�ضاف اىل
كتبه االخ��رى والتي زينت هذه املكتبة
مثل (:ت ��أري��خ ال �ع��راق االق�ت���ص��ادي يف
القرن الرابع الهجري) و(درا��س��ات يف
الع�صور العبا�سية املت�أخرة) و (الع�صر
العبا�سي الأول  :درا��س��ة يف الت�أريخ
ال�سيا�سي واالداري وامل��ايل) و (مقدمة
يف ال �ت ��أري��خ االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��رب��ي) و
(النظم اال�سالمية :اخلالفة  ،ال�ضرائب ،
الدواوين وال��وزارة) وليقف يف مقدمة
من و�ضع اللبنات االوىل ملدر�سة العراق
ال��ت���أري��خ��ي��ة احل ��دي� �ث ��ة  ،اىل ج��ان��ب
بقيـــــــــــــــــة الرعيل من هذه املدر�سة :
الدكتور �صالح �أحمد العلي  ،الدكتور
ح�سني �أمني � ،سعيد الديوجي  ،الدكتور
ن��اج��ي م�ع��روف  ،ال��دك�ت��ور ب�شار ع��واد
معروف  ،الدكتور عبد اجلبــــــــــــار ناجي
والدكتور خالـــــــــد الع�سلي  ،والدكتــــــــور
نافع توفيق عبـــــــــــود  ،والدكتور كمال
مظهر �أحمد والدكتور �سيار اجلميل.
والدكتــــــــور جواد علي وحامد البازي.

األستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري:
المربي واإلنسان ،كما عرفته
عبد الكريم خليفة
ترددت كثري ًا يف كتابة هذه ال�سطور ،التي
ي�سمونها (�شهادة) ،فقد وقر يف �أعماق طبعي
ان ال �أحت��دث عن الأحياء ،وقد ازداد الأمر
�صعوبة عندما طلب �إيل من �أحب ان �أرد له
طلب ًا ،ال�سيما ومو�ضوع ال�شهادة عامل كبري
وجامعي معطاء وفيل�سوف قومي� ،صعب
امل��را���س ،وبعيد امل��رم��ى ،وعميق املقا�صد،
و�إذا ما ف�سج الله بالأجل ،فان درا�سة الفكر
الفل�سفي عند هذا امل��ؤرخ الفيل�سوف ،طاملا
راودتني.
لقد عرفت عبد العزيز الدوري� ،أ�ستاذ ًا وهو
يف مقتبل العمر يف دار املعلمني العالية،
ببغداد ،فكنت احد طلبة الف�صل مع �أقراين
العراقيني ،وك��ان عددنا ال يتجاوز ثمانية
ع�شر طالب ًا وطالبة ،وكنت الطالب الوحيد
من خارج العراق ،ومل يكن هذا الأمر يعني
يل �شيئ ًا ،وال مير بخاطري .ويف �صبيحة
يوم من �أيام خريف بغداد عام  ،1944دخل
الف�صل �أ�ستاذ �شاب و�سيم اخللقة ،ور�أ�سه
اق��رب �إىل ال�صلع ،وح�م��رة وج�ه��ه ت�ضفي
عليه ��ص��ورة ال�ق��ادم م��ن ب�لاد االنكليز� ،أو
هكذا كانت ال�صورة يف خميلتي!! و�سرعان
ما انتقل احلال �إىل احلقيقة املهيبة تتجلى
ب�شخ�صية هذا املربي اجلاد ،يدخل بنا �إىل
(الع�صر العبا�سي) ،م��ادة التاريخ املقررة
يف ق�سم اللغة العربية يف ال�سنة الثالثة عام
 .1945-1944وق��د �شعرنا ،منذ البداية،
ب�إننا �أمام مادة جديدة ،وعلم جديد! ومنهج
يف البحث التاريخي والأدبي ،مل يكن لنا به
دراية �أو دربة .فقد در�سنا التاريخ الأموي
يف ال�سنة ال�سابقة على �أ�ستاذ فا�ضل ،رحمه
الله ،وقد جت��اوز الكهولة من العمر ،يرفع
�شعار (التاريخ �أدب) ،ويقولها باالنكليزية!
�إذ كان من خريجي بريطانيا يف ثالثينيات
ذلك القرن ،وكان املعيار عنده –رحمه الله-
فخامة الأ�سلوب و�سرد الق�ص�ص والروايات
والأخ�ب��ار ،مما له عالقة باملو�ضوع ،وكان
ي�ستوي فيه القرب والبعد ،بل واخلروج عن
املو�ضوع .لقد �أدركت منذ ال�ساعات الأوىل
يف ح�ص�ص (التاريخ العبا�سي)� ،إنني �أمام
منهج جديد يف ال�ت��اري��خ ،و�أ��س�ل��وب جديد
يف الدرا�سة والبحث ...فنقف �أمام ق�ضايا
م��ن ال �ت��اري��خ الإ� �س�لام��ي ،ال��س�ي�م��ا ق�ضايا
(ال���ش�ع��وب�ي��ة) (ون �� �ش��وء ال �ف��رق) ودرا� �س��ة
م �ب��ادئ �ه��ا ،وع��وام��ل ن���ش��وئ�ه��ا وت �ط��وره��ا،
وحتليل العوامل االقت�صادية واالجتماعية
ال�ت��ي تكمن وراءه� ��ا ،ق�ب��ل ان تتفجر �إىل
ثورات �سيا�سية وع�سكرية تهدد دار ال�سالم،
عا�صمة اخلالفة العبا�سية.ولأول مرة ،جند
�أنف�سنا ن ��ؤم مكتبة دار املعلمني العالية،
للتنقيب وال �ب �ح��ث يف امل �� �ص��ادر وك�ت��اب��ة
البحوث ،وك��ان هذا الأ�ستاذ العامل اجلاد،
يقر�أ كل بحث ،وي�صححه ،ويعلق عليه بلغة
�صحيحة وموجزة ،وقد اكت�سب خطه �سمة
خا�صة �صاحبته حتى يومنا هذا� ،أطال الله
بعمره ،وعافاه .كانت تلك ال�سنة اجلامعية،
ت�شكل انعطاف ًا يف حياتي العلمية ...وكان
(الدوري) كما كنا ن�سميه �إىل جانب اجلدية
يف الدر�س ،والدقة يف البحث ،والنزاهة يف
التعامل ،يعنى بطالبه وب�أحوالهم .واذكر
انني يف احد الأي��ام التقيت به يف الطريق
امل�ؤدي �إىل الكلية ،وكنت �أ�شكو من التهاب
يف ال�ع�ين ،ف�لاح��ظ ذل��ك ،و�س�ألني ع��ن هذا

لقد عرفت عبد العزيز
الدوري ،أستاذًا وهو
في مقتبل العمر في دار
المعلمين العالية ،ببغداد،
فكنت احد طلبة الفصل
مع أقراني العراقيين ،وكان
عددنا ال يتجاوز ثمانية
عشر طالبًا وطالبة

احلال ،واذكر انني �أجبته ،ان هذا عار�ض،
رمب��ا ك��ان م��ن ك�ثرة ال��در���س ..ف ��أج��اب ،ما
ه� ��ذا!؟ وه ��ل �أن� ��ت ب���ص��دد ك�ت��اب��ة تف�سري!
ون�صحني ان اذه��ب على التو �إىل طبيب
م�شهور متخ�ص�ص بالعيون ،ببغداد ،يف
�شارع الر�شيد ...فذهبت مبا�شرة� ،إىل ذلك
الطبيب ...وكان الأمر على حممل اجلد...
وعاجلني ذلك الطبيب.
لقد ترك �أ(.الدوري) �أجمل الأثر يف نف�سي،
علمي ًا و�إن�ساني ًا ،واذكر انني عندما �أنهيت
الدرا�سة يف ال�سنة الرابعة ،وبد�أت �أت�أهب
للعودة �إىل الأردن ،وكان من بني الأ�ساتذة
القالئل الذين �شعرت بالواجب ان �أودعهم،
اعرتاف ًا بالف�ضل واعتزاز ًا بعلمهم وف�ضلهم.
وم� ��رت ال �� �س �ن��ون ،وت �ع��اق �ب��ت الأح� � ��داث،
و�شابتها امل��رارة واحل�لاوة ،وللحق �أقول:
ك��ان��ت امل� ��رارة ه��ي ال�ط��اغ�ي��ة ،ال�سيما على
الأج ��واء ال�سيا�سية واالن�ق�لاب��ات املذهلة،
وال�صراعات املريرة التي كانت تتفجر حتت
�أقنعة خمتلفة ،ال�سيما العقائدية واحلزبية.
ويف �صبيحة احد الأي��ام من  ،1968وكنت
رئي�س ًا للجامعة الأردن �ي��ة ،دخ��ل علي احد
الزمالء ،وقال :علمت بان الأ�ستاذ الدوري
قد غادر بغداد نهائي ًا �إىل بريوت .ودار يف
خ�ل��دي ،فيما �إذا ك��ان ال�ع��امل الكبري ،يقبل
ان ي�أتي �إىل اجلامعة الأردنية ،ولمّ ا مي�ض
ع�ل��ى �إن���ش��ائ�ه��ا �أك�ث�ر م��ن خم�س ��س�ن��وات!
فر�أيت من باب الأدب ان �أوجه �إليه الدعوة
لزيارة اجلامعة الأردنية ملدة �أ�سبوع� ،إذ كان
مرتبط ًا مبحا�ضرات يف اجلامعة الأمريكية
يف بريوت ،يف ذلك الوقت ،وحدثت نف�سي
ب��ان زي��ارت��ه للجامعة الأردن��ي��ة ،مبوقعها
اجل�م�ي��ل ،وب��آم��ال�ن��ا ال�ك�ب�يرة يف تطويرها

وتكاملها ،و�إر�سائها على قواعد وتقاليد
جامعية �أ�صيلة ،رمبا يكون عام ًال مرجح ًا
لقبوله ان يكون �أ�ستاذ ًا يف ق�سم التاريخ،
وكان هذا الق�سم ي�ضم نخبة من الأ�ساتذة
وال�ك�ف��اءات العلمية املتميزة م��ن الأق�ط��ار
العربية ،وعلى ر�أ�س الق�سم زميلنا �أ.د.عبد
ال�ك��رمي غرايبة –�أطال الله ع�م��ره -وهو
يكن يف �أع�م��اق نف�سه االح�ت�رام والتقدير
للدكتور عبد العزيز الدوري .وقد حدث ما
توخيناه� ،إذ لبى الدكتور الدوري دعوتنا،
ف��زار اجلامعة الأردن �ي��ة ،النا�شئة اذ ذاك،
والتقت جميع الظروف احل�سنة مع ح�سن
الطالع ،وقبل الأ�ستاذ الدوري العر�ض ،ب�أن
يكون �أ�ستاذ ًا يف ق�سم التاريخ يف اجلامعة
الأردن �ي��ة ،ث��م ع��اد �إىل ب�يروت حيث �أنهى
ارتباطاته ،وع��اد �إلينا ليلتحق باجلامعة
الأردن� � �ي � ��ة .وك � ��ان م ��ن ح �� �س��ن ح ��ظ ه��ذه
اجلامعة الفتية ،وه��ي يف ط��ور الإن�شاء،
ان ين�ضم �إليها عامل كبري وجامعي تعرفه
اع��رق اجل��ام�ع��ات ،يف بريطانيا و�أم�يرك��ا
وغ�يره��ا ،ف���ش��ارك بعلمه املتميز وخربته
اجلامعية الفنية ،بتطوير اجلامعة الأردنية
منذ ن�شوئها ،وهو م�ستمر فيها حتى الآن
�أ�ستاذ ًا متميز ًا ،عافاه الله ومتعه بال�صحة
والعافية.
�إن �ن��ي �أع �ل��م ،ي�ق�ي�ن� ًا ،ان �أ.د.ع� �ب ��د العزيز
ال� � ��دوري ،م �ن��ذ ان���ض�م��ام��ه �إىل اجل��ام�ع��ة
الأردن �ي��ة ،ق��د عر�ض عليه العمل يف كثري
م��ن اجل��ام �ع��ات امل �� �ش �ه��ورة يف ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة الأم�يرك �ي��ة وغ�ي�ره��ا ،م�صحوب ًا
ب���الإغ���راءات امل��ادي��ة وامل �ع �ن��وي��ة ،ول�ك�ن��ه،
حفظه ال�ل��ه ،ق��د ف�ضل ال�ب�ق��اء يف اجلامعة
الأردن � �ي� ��ة ،واالن �ت �� �س��اب �إل �ي �ه��ا يف جميع
الأح ��وال وال�ظ��روف ،واقت�صر على زي��ارة
ت�ل��ك اجل��ام �ع��ات ،ل �ف�ترات زم�ن�ي��ة ق�صرية،
با�سم (�أ�ستاذ زائ��ر) ،ثم يعود �إىل الأردن.
وق��د جعل م��ن الأردن وط�ن��ه ال��روح��ي �إىل
جانب العراق الغايل ،الذي يعي�ش همومه،
وتتجذر هموم الأمة العربية يف �أعماق هذا
امل�ؤرخ الفيل�سوف العربي.
ويف هذه الكلمة العجلى ،البد من ان اذكر
(الأ� �س �ت��اذ ال� ��دوري) املجمعي ،ال��ذي يرى
ان اللغة العربية ،ه��ي التي تعطي المتنا
العربية هويتها ،فكان ع�ضو ال�شرف يف
جممع اللغة العربية الأردين ،منذ ت�أ�سي�سه
عام  .1976وكانت �آراء (�أبي زيد) ،الأ�ستاذ
ال ��دوري ،وخ�برات��ه املجمعية واجلامعية،
عام ًال �أ�سا�سي ًا يف �إن�شاء املجمع ،وتطويره
وارتقائه وم�شاركته يف كثري من الأعمال
العلمية واملجمعية ،ال�سيما يف جمال حتقيق
ال�تراث .فقد ا�شرف �أ.ال��دوري على حتقيق
ك �ت��اب (امل �ق �ن��ع يف ال �ف�لاح��ة) الب ��ن حجاج
اال�شبيلي الأندل�سي ،ون�شره جممع اللغة
العربية الأردين ع��ام  ،1982وك��ان مقرر
جلنة ال�تراث يف املجمع ،و�أغ�ن��ى ببحوثه
العلمية جملة املجمع وموا�سمه الثقافية،
وكانت لآرائ��ه النرية ال�صدارة يف جمل�س
امل�ج�م��ع ،وا��ش�ه��د ان��ه ك��ان دائ ��م احل�ضور
�إىل جمل�س امل�ج�م��ع ،وف�ع��ال�ي��ات��ه العلمية
والثقافية ،ومل يكن ليحول بينه وبني ذلك
اال �سبب قاهر.

رئيس المجلس العلمي االردني

العدد ()1970
السنة الثامنة
الخميس ()25
تشرين الثاني 2010
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عبد العزيز الدوري
وريادة المدرسة التاريخية العربية المعاصرة
ا .د .ابراهيم خليل العالف
العدد ()1970
السنة الثامنة
الخميس ()25
تشرين الثاني 2010

أجاب احد النقاد قبل سنوات على سؤال يتعلق بأهم ما أنجزه العرب في التاريخ المعاصر وطوال
الق ��رن العش ��رين قائال  :إنهم قدموا إنجازات ف ��ي تطوير علم التاريخ من قبل مؤرخين عراقيين
مش ��هورين هم ��ا األس ��تاذ الدكتور عبد العزيز الدوري  ،واألس ��تاذ الدكتور صال ��ح أحمد العلي .
والدكت ��ور ال ��دوري م ��ؤرخ متميز ومرب فاض ��ل وإداري وقيادي جامعي من الط ��راز األول  .رأس
جامع ��ة بغ ��داد ردحًا م ��ن الزمن  ،فكان له دور فاعل في تطويره ��ا ووضعها في مكان الئق بين
جامعات العالم .
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ال� � ��دوري ع �ل��م م ��ن �أع��ل��ام ال �ت��اري��خ
الإ�سالمي  ،و�صاحب مدر�سة تتميز
ب��ال��دق��ة وال �ع �م��ق و��س�ع��ة امل��و� �ض��وع،
وااله� � ��م م ��ن ذل� ��ك ه ��و ت��رك��ي��زه يف
درا�ساته على (العوامل االقت�صادية)
يف فهم حركة التاريخ واملجتمع .
ول��د الأ� �س �ت��اذ ال��دك �ت��ور ع�ب��د العزيز
ال��دوري يف بغداد �سنة  ،1908وبعد
�أن �أكمل درا�سته الثانوية  ،ح�صل على
بعثة علمية يف اململكة املتحدة  ،ف�سافر
�إىل لندن ونال �شهادة البكالوريو�س
م��ن جامعتها �سنة  ،1940وا�ستمر
يف درا� �س �ت��ه وح �� �ص��ل ع �ل��ى ��ش�ه��ادة
ال��دك�ت��وراه �سنة  1942ومل��ا ع��اد �إىل
بغداد عني مدر�سا للتاريخ الإ�سالمي
يف دار املعلمني العالية ( كلية الرتبية
حاليا) يف بغداد  .وقد بقي فيها حتى
رقي �إىل مرتبة �أ�ستاذ .
�أ��ص�ب��ح رئي�سا ل��دائ��رة ال �ت��اري��خ يف
جامعة بغداد  ،فعميدا لكلية الآداب
والعلوم من  1949ـ  1958ورئي�سا
جلامعة بغداد  1962ـ . 1966
ومل تقت�صر جهود الأ�ستاذ الدكتور
الدوري العلمية على بالده  ،العراق ،
�إمنا عمل �أ�ستاذا زائرا يف جامعة لندن
ب�ين �سنتي  1955ـ  1956و�أ�ستاذا
زائ� ��را يف اجل��ام �ع��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف
بريوت  1959ـ  1960وا�ستقر �أخريا
�أ�ستاذا للتاريخ يف اجلامعة الأردنية
بعمان .
للدكتور الدوري م�ؤلفات عديدة طبع
الكثري منها طبعات كثرية منها :
 . 1الع�صر العبا�سي الأول ( بغداد
)1943
 . 2درا��س��ات يف الع�صور العبا�سية

املت�أخرة ( بغداد )1945 ،
 . 3مقدمة يف ت��اري��خ �صدر الإ��س�لام
(بغداد )1950 ،
 . 4تاريخ العراق االقت�صادي يف القرن
الرابع الهجري (بغداد )1948 ،
 . 5النظم الإ�سالمية (بغداد )1950 ،
 . 6درا���س��ات يف ع�ل��م ال �ت��اري��خ عند
العرب ( ،بريوت )1960 ،
 . 7اجلذور التاريخية للقومية العربية
( ،بريوت )1960 ،
 . 8تف�سري التاريخ مع �آخرين ( ،بغداد
 ،ال .ت )
 . 9التكوين التاريخي للأمة العربية
 :درا�سة يف الهوية والوعي (بريوت
)1984 ،
 . 10اجل��ذور التاريخية لل�شعوبية
 ،ط ( ، 1ب �ي�روت  )1962 ،وط2
(بريوت )1980 ،
 . 11نا�صر الدين الأ�سد بني الرتاث
واملعا�صرة  ( ،بريوت )2002 ،
 . 12ن�ش�أة علم التاريخ عند العرب
(طبعة جديدة )2005 ،
كما �أن له �إ�سهامات فاعلة يف كتابة
التاريخ املو�سوعي العاملي  ..ومن ذلك
انه كتب م��واد عديدة يف مو�سوعات

عاملية منها م�ث�لا ( :دائ ��رة امل�ع��ارف
الإ� �س�لام �ي��ة ) منها م ��واد (ب��غ��داد) ،
(االنبار)  ( ،امري) ( ،ديوان) ( ،عامل
)  ،وغريها  .كما كلف من قبل منظمة
الرتبية والعلوم والثقافة (اليون�سكو)
 ،لتحرير م�شروع كتاب ع��ام يتناول
(تاريخ االم��ة العربية) وامل�شروع مل
ي�ستكمل بعد .
ي�ع�ت�م��د م�ن�ه��ج ال� � ��دوري يف ت��دوي��ن
ال�ت��اري��خ على ال��رج��وع �إىل امل�صادر
الأ�صلية وحماكمتها حماكمة منطقية ،
وا�ستخال�ص احلقائق التاريخية منها
 .لذلك ات�سمت كتاباته بالدقة والعمق
 .وقد اهتم بالتاريخ االقت�صادي منذ
بواكري حياته العملية وهو يرى بان
مو�ضوع ال�ت��اري��خ  ،مو�ضوع ح��ي ،
ولذلك ينتظر �أن تختلف الآراء حول
مفهومه  ،و�أ�سلوب كتابته وتف�سريه،
ف �� �ض�لا ع���ن ان� ��ه م ��و�� �ض ��وع ي�ت���ص��ل
ب�صورة وثيقة باالجتاهات الفكرية
والتطورات العامة  ،فيت�أثر بها وقد
يكون له �أثره يف بع�ضها  .وي�ؤكد بان
ثمة �صلة بني امل�ؤرخ وحقائق التاريخ
 ،ف��امل ��ؤرخ دون حقائق ال ج ��ذور له
واحل �ق��ائ��ق دون م � ��ؤرخ جم ��ردة من

يقول الدكتور الدوري ان المؤرخين العرب
القدامى قدموا تفاسير عديدة للتاريخ العربي
وللتاريخ البشري كله  ،فهناك من رأى بان
التاريخ تعبير عن (المشيئة اإللهية) المتمثلة
بتوالي الرساالت  .وهناك من قال ان التاريخ
تعبير عن دور ( النخبة) .

احلياة واملعنى .
ويقول الدكتور الدوري ان امل�ؤرخني
العرب القدامى قدموا تفا�سري عديدة
للتاريخ العربي وللتاريخ الب�شري كله
 ،فهناك من ر�أى ب��ان التاريخ تعبري
عن (امل�شيئة الإلهية) املتمثلة بتوايل
الر�ساالت  .وهناك من قال ان التاريخ
تعبري ع��ن دور ( ال�ن�خ�ب��ة)  .وف�سر
�آخ ��رون ال�ت��اري��خ تف�سريا �أخ�لاق�ي��ا ,
و�أخ�يرا جاء عبد الرحمن بن خلدون
يف القرن الرابع ع�شر امليالدي ليف�سر
التاريخ تف�سريا ح�ضاريا اجتماعيا
 .وي���ض�ي��ف ال � ��دوري اىل ذك ق��ول��ه
ان ( التف�سري االقت�صادي ) اليعني
بال�ضرورة (التف�سري املادي)  .ومع انه
كان ي��درك بان البع�ض من امل�ؤرخني
ذهبوا يف كتاباتهم اىل الرتكيز على
(الوعي القومي) و(النزعة القومية)
وح�ت��ى ه��و نف�سه ات�ه��م ب��ذل��ك اال انه
يف ن�ه��اي��ة االم ��ر الي�ح�ب��ذ االل��ت��زام بـ
(فل�سفة تاريخية معينة وتطبيقها على
التاريخ ) .
فالفل�سفات التاريخية  ،بر�أيه  ،رهينة
بظروف ن�ش�أتها وقد ي��ؤدي تطبيقها
اىل ق�سر ال �ت��اري��خ ليما�شيها واىل

�إخ��راج��ه ع��ن نطاقه  ،فنحن  ،يقول
الدوري (( ،حني ندر�س تاريخنا نريد
فهمه وبالتايل تكوين فكرة وا�ضحة
عن جذور حا�ضرنا  ،وفهم امكاناتنا
وتقدير دورن��ا يف �سري الب�شرية)) .
ان مثل تلك الدرا�سة تتطلب  ،لتكون
جدية  ،توفر عنا�صر عديدة  ،منها ان
ال تكون درا�سة خارجية �أي من قبل
�أنا�س من خارج املجتمع العربي  ،وان
ندر�س تاريخنا ب��روح النقد والتفهم
يف �أن واحد  ،ومعنى هذا انه ال يريد
�إ�ضفاء القد�سية على هذا التاريخ فهو
تاريخ ب�شر  .و�أخ�يرا ي�ؤكد الأ�ستاذ
ال ��دوري  ،على ان ال�ت��اري��خ العربي
عج بالتيارات واالجتاهات ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية والفكرية
وال�ن�ف���س�ي��ة وق ��د م��ر ب �ف�ترات توثب
وفرتات ركود .
ل�ق��د مت�ت��ع الأ� �س �ت��اذ ال� ��دوري مبكانة
م�ت�م�ي��زة  ،ح�ت��ى ان ��ه ل�ق��ب ب �ـ ( �شيخ
امل�ؤرخني العرب)  .كما نال الكثري من
التكرمي وقد قال عنه امل�ؤرخ الربيطاين
واملتخ�ص�ص بتاريخ ال�شرق الأو�سط ،
برنارد لوي�س ((انه �أي الدوري �أ�صبح
حجة يف مو�ضوعه  ..بل هو نف�سه قد
غدا وثيقة تاريخية)) .
مل يكن الدكتور ال��دوري  ،وم��ا يزال
 ،ب �ع �ي��دا ع ��ن ال �ن �� �ش��اط��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة
وال�سيا�سية والفكرية العربية  ،بل
ك ��ان ي �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا ب��اح�ث��ا ومناق�شا
وحماورا وقد عرف عنه انه اليتع�صب
ل� ��ر�أي ح�ت��ى ان��ه وع��د يف ال�سنوات
االخ �ي�رة وم ��ن خ�ل�ال م ��ؤمت��ر عاملي
ح�ضره  ،انه �سيعيد النظر يف موقفه
م��ن احل��رك��ة ال���ش�ع��وب�ي��ة  ..وح�ت��ى

درا��س��ات��ه ذات الطابع القومي فانها
ات�سمت بالبعد االن�ساين فكان يركز
على امل�ن�ج��زات العلمية للعرب على
امل�ستوى االن�ساين.
لقد كان ال��دوري يف كل كتاباته ي�ؤكد
ب��ان تاريخ الأم��ة العربية كل مت�صل
مرتابط  ،يكون �سل�سلة حلقات ي�ؤدي
بع�ضها �إىل بع�ض � ..أما حا�ضر الأمة
فهو نتاج �سريها التاريخي وبداية
طريقها �إىل امل�ستقبل  ،ولذا فال انقطاع
يف التاريخ وال ظاهرة تبدو فيه دون
ج��ذور ومتهيد  .كما �أن االت�صال يف
تاريخ الأمة اليعني ان التاريخ حركة
رتيبة � ،أو �أن الأمة �سارت باخلطوات
نف�سها خ�لال تاريخها  ،ب��ل �أن فيها
ف�ت�رات ت��زخ��ر ب��احل�ي��وي��ة وال�ت��وث��ب،
و�أخ��رى تت�صف باحلركة التدريجية
والتطور الهادئ  .ولكل امة فرتاتها
ال �ث��وري��ة  ،ه��ي يف ال��واق��ع ان�ط�لاق
�صاخب لقوى جتمعت خالل فرتات من
الكبت �أو من التطور ال�سريع الوا�سع
او هي تعبري عن غليان داخلي انفجر
يف ث��ورة �صاخبة  ،وق��د تكون لهذه
الفرتات �آث��اره��ا البعيدة يف الفرتات
التي تعقبها او يف فرتات تالية  .ومن
هنا تتباين ف�ت�رات ت��اري��خ االم��ة يف
م�سريتها عرب الع�صور  ،فقد يكون اثر
فرتة بعيدة �أقوى يف حا�ضر الأمة من
فرتة قريبة من هذا احلا�ضر ..
وح� ��ول ال �ت �ط��ور ال �ت��اري �خ��ي ل�ل�أم��ة
العربية  ،ي��رى الدكتور ال ��دوري ان
ثمة عنا�صر او عوامل �أ�سهمت يف هذا
التطور منها:
 . 1احلركة الإ�سالمية
 . 2خروج العرب بالفتوح وانت�شارهم
 . 3تكوين الثقافة العربية
 . 4التحوالت االجتماعية واالقت�صادية
و�أثرها يف التكوين
 . 5م�شكلة ال�سلطة وال�صراع ال�سيا�سي
والفكري
 . 6ظ�ه��ور مفهوم الأم ��ة العربية يف
الإط� � ��ار ال �ث �ق��ايف ك�ن�ت�ي�ج��ة لت�شابك
العنا�صر امل��ذك��ورة وي ��ؤك��د الدكتور
الدوري بان ((العروبة والإ�سالم كانا
م�صدر احلركة واحليوية يف تاريخ

املجتمعات العربية الإ�سالمية )) .
يظل الأ�ستاذ الدكتور الدوري  ،بحق
 ،رائ��دا من رواد التحليل التاريخي
ـ االج �ت �م��اع��ي ك �م��ا ي��ق��ول ال��دك �ت��ور
غ��امن ال��رم�ي�ح��ي  .ن��دع��و م��ن ال�ل��ه عز
وج��ل ان ميد بعمر �أ�ستاذنا ال��دوري
ويوفقه ال�ستكمال ر�سالته التاريخية
وال�ت�رب��وي��ة خ��دم��ة ل �ل �ع��راق ول�ل�أم��ة
العربية وللإن�سانية جمعاء وح�سنا
فعل مركز درا��س��ات ال��وح��دة العربية
يف ب�يروت عندما �أق��دم على �إ��ص��دار
الأع �م��ال الكاملة للدكتور ال ��دوري،
ففي ذلك فائدة كبرية حلركة التاريخ
وامل� ��ؤرخ�ي�ن  .ك �م��ا ان م��ن امل�ن��ا��س��ب
الإ� �ش��ارة �إىل �أن منتدى عبد احلميد
�شومان يف عمان بالأردن قد �أقام ندوة

مو�سعة تكرميا للأ�ستاذ الدكتور عبد
العزيز ال��دوري �سنة  1999باعتباره
((يعد بحق من اب��رز الذين و�ضعوا
الأ�س�س احلديثة لإعادة قراءة التاريخ
العربي مبنظور ج��دي��د))  .وق��د قام
الدكتور اح�سان عبا�س بجمع وحترير
البحوث التي �ألقيت يف تلك الندوة ثم
اقدمت امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ( )2000ببريوت على ن�شرها
ب�ع�ن��وان (( :ع �ب��د ال�ع��زي��ز ال� ��دوري :
�إن�سانا وم�ؤرخا ومفكرا )) .
ومن البحوث التي �ضمها الكتاب  ،بحث
املرحوم الأ�ستاذ الدكتور �صالح احمد
العلي املو�سوم (( :الدكتور عبد العزيز
الدوري � :سجاياه الأ�صلية وعمله ))
وبحث الأ�ستاذ الدكتور ف��اروق عمر

فوزي املو�سوم  (( :حماورة منهجية
ح��ول م�ساهمة ال� ��دوري يف تف�سري
التاريخ العربي الإ�سالمي يف �ضوء
التفا�سري التاريخية  ،وبحث الدكتور
م�سعود �ضاهر املو�سوم  (( :م�ساهمة
الدوري يف تطوير الفكرة العربية ))
.
وقد اختتم الدكتور الدوري االحتفالية
التكرميية له بكلمة مهمة وقيمة تعك�س
ر�ؤاه التاريخية �أك��د فيها ((ان كتابة
التاريخ ال ميكن �أن تكون خارج �سياق
ت �ي��ارات احل��ا� �ض��ر وه �م��وم��ه  ،وه��ذا
ي�صدق على التاريخ الإ�سالمي وكتابة
التاريخ احلديث  ،فتلميذ التاريخ ابن
بيئته يف الأ�سا�س ينطلق من املا�ضي
�إىل احل��ا� �ض��ر وب��ال�ع�ك����س  ،ويختار
مو�ضوعاته ويف�سر م�شاكله مبفاهيم
ع�صره )) .
ويف ي��وم اجلمعة  15ك��ان��ون الأول
 2000منحت املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم جائزتها التقديرية
ل �ل �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ل� �ل���دورة 2000
للم�ؤرخ الأ�ستاذ الدكتور عبد العزيز
ال ��دوري نظرا ((جل �ه��وده يف درا�سة
الفكر ال�ق��وم��ي وج���ذوره التاريخية
ول �ت ��أك �ي��ده �إب� ��راز ع�لاق��ات ال�شعوب
العربية ب��الأمم وال�شعوب والثقافات
الإ�سالمية  ،والهتمامه بدرا�سة النظم
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يف احل���ض��ارة العربية والإ��س�لام�ي��ة
))  .وق��د �ألقيت يف احتفال التكرمي
الذي مت يف بريوت كلمات منها كلمة
ال��دك �ت��ور خ�ير ال��دي��ن ح�سيب مدير
ع��ام مركز درا��س��ات ال��وح��دة العربية
قال فيها  :ان ال��دوري ( )81عاما هو
منوذج رائع للعلم امللتزم الذي يخدم
املبد�أ وال ي�ستخدمه  ..العلم الذي ينفع
النا�س فيمكث يف الأر�ض ال العلم الذي
يفيد �صاحبه فيمكن �أن يذهب جفاء ،و
يعد الدوري �أمنوذجا للعامل الذي يهب
نف�سه خلدمة قيم �إن�سانية ومثل عليا ،
ف�ضال عن �أن يجعل العلم با�ستمرار يف
خدمة املجتمع.
�أط���ال ال �ل��ه يف ع�م��ر ال� ��دوري ومتعه
بال�صحة والعافية

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
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عبد العزيز الدوري :شهادة
حليم بركات
ال اعرف حماولة واحدة لتحديد الهوية العربية مل تدخل
اللغة العربية يف �صلب هذا التحديد ،رغم االختالف حول
بقية عوامل الوحدة والتجزئة .لقد اتفق جميع منظري
القومية العربية على ان اللغة ت�شكل العن�صر الرئي�سي
الأه ��م يف حت��دي��د ال�ه��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وان اختلفوا حول
العنا�صر الأخرى وطبيعة العالقات بني هذه العنا�صر .من
هنا اعترب عبد العزيز ال��دوري ان اللغة هي التي �شكلت،
تاريخي ًا ،القا�سم امل�شرتك الأول ال��ذي �أدى �إىل بدايات
الوعي العربي ،وذلك حتى قبل ظهور الإ�سالم .ومن هنا
اعتباره الهوية العربية �ش�أن ًا ح�ضاري ًا ثقافي ًا ولي�س �ش�أن ًا
عن�صري ًا �أو �إقليمي ًا �أو ديني ًا.
يعترب عبد العزيز الدوري ان الإ�سالم وحد العرب وحملهم
ر�سالة و�أعطاهم قاعدة فكرية �أيديولوجية ،وبه كونوا
دول��ة ،و�أ��ض��اف من ناحية �أخ��رى ،ان احلركة الإ�سالمية
ج��اءت عربية يف بيئتها ويف القائمني بها ،فتو�صل �إىل
انه مل يكن من الغريب ان ي�شعر العرب يف �صدر الإ�سالم
برابطة ق��وي��ة ،وبكيان متميز ،ف��ال��دول��ة عربية ،واللغة
عربية ،والعرب حملة الإ�سالم ،ولذا توازى مفهوم الإ�سالم

والعروبة بنظر ال�شعوب الأخرى.
وي�ستفاد من كتاب عبد العزيز الدوري مقدمة يف التاريخ
االق�ت���ص��ادي العربي ان ه��ذه االر�ستقراطية م��ن مالكي
الأرا�ضي الكبرية كانت تدير �أمالكها الوا�سعة بوا�سطة
ال��وك�لاء وت�سخري الفالحني وا�ستغاللهم .وق��د �سمحت
ال��دول��ة با�ستثمار �أرا� �ض��ي اخل ��راج بالنيابة عنها لقاء
�ضرائب معينة ،مما �أدى �إىل مزيد من االحتكار .وكان
اخللفاء يجيزون �إق �ط��اع الأرا� �ض��ي ال�ت��ي تقع يف �أي��دي
امل�سلمني ،ولي�س لها من يطالب بها .وتكونت يف العهد
الأموي طبقات فئوية ت�سيطر فيها القبائل العربية ،يليها
امل��وايل من امل�سلمني غري ال�ع��رب ،ثم �أه��ل الذمة من غري
امل�سلمني ،ثم العبيد.
ويف �إط��ار معاجلة عالقة الدين والعائلة ،اعترب ال��دوري
ان تاريخ الإ�سالم هو تاريخ �صراع بني القبيلة و الدين �أو
القبيلة والقبيلة ،وهذا متام ًا ما ذهب �إليه عامل االجتماع
الأول ابن خلدون ،كما تبعه عبد العزيز الدوري الذي نقب
�أي�ض ًا يف التاريخ عن اجل��ذور االجتماعية واالقت�صادية
التف�صيلية لقيام الوعي القومي العربي ،وح�سب منهج

حتليلي نقدي .وبذلك �أر�سى قواعد الفكرة العربية ،فمثل
جانب ًا عام ًا من جوانب النه�ضة الفكرية يف �سائر الوطن
العربي من م�شرقه �إىل مغربه ،كما من جنوبه �إىل �شماله،
بك�شفه �صريورة التاريخ يف تكون املجتمع املتطور بتطور
الأحداث والتحديات.
وب�ين ن�شاطاته العلمية والفكرية ت�أ�سي�س (كلية الآداب
والعلوم) يف جامعة بغداد ،كما كان له ات�صاالته الوثيقة
باحل�ضارة الغربية ،وقد تعرفت �إليه عندما كان �أ�ستاذ ًا
زائر ًا يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت بني عامي -1968
 .1969ومن خالل هذه الن�شاطات وتوجهاته العقائدية
اع�ت�بر ان��ه اظ�ه��ر م��رون��ة بعيدة ع��ن الع�صبية واملفاهيم
ال�ضيقة التي نادر ًا ما يتحرر منها احلزبيون .ولذلك اعتاد
ان يدر�س الظواهر التاريخية ب��روح التفهم واالع�ت��دال
وات�ساع �آف��اق��ه ومواقفه .فت�أتي ر�ؤي�ت��ه جديدة حتليلية
بعيدة عن الفكر التقليدي ال�سلفي.

كتاب عبد العزيز الدوري شهادات
اصدار مركز دراسات الوحدة العربية 2009
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عبد العزيز الدوري
ذاكرة التاريخ
عبد العزيز الدوري علم من �أعالم
التاريخ الإ�سالمي ،و�صاحب مدر�سة
تتميز بالدقة والعمق و�سعة املو�ضوع،
واالهم من ذلك هو تركيزه يف درا�ساته
على “العوامل االقت�صادية” يف فهم
حركة التاريخ واملجتمع.
ولد يف بغداد �سنة  ،1908وبعد �أن
�أكمل درا�سته الثانوية ،ح�صل على
بعثة علمية يف اململكة املتحدة ،ف�سافر
�إىل لندن ونال �شهادة البكالوريو�س
من جامعتها �سنة  .1940وا�ستمر
يف درا�سته وح�صل على �شهادة
الدكتوراه �سنة  ،1942وملا عاد �إىل
بغداد عني مدر�سا للتاريخ الإ�سالمي
يف دار املعلمني العالية “كلية الرتبية
حاليا” يف بغداد .وقد بقي فيها حتى
رقي �إىل مرتبة �أ�ستاذ
ومل تقت�صر جهود الدكتور الدوري
العلمية على بالده ،العراق� ،إمنا عمل
�أ�ستاذا زائرا يف جامعة لندن بني
�سنتي  1956 - 1955و�أ�ستاذا زائرا
يف اجلامعة االمريكية يف بريوت
 1960- 1959وا�ستقر �أخريا �أ�ستاذا
للتاريخ يف اجلامعة الأردنية بعمان.
للدكتور الدوري م�ؤلفات عديدة طبع
الكثري منها طبعات كثرية منها:
الع�صر العبا�سي الأول “بغداد ”1943
درا�سات يف الع�صور العبا�سية
املت�أخرة “بغداد  ”1945مقدمة يف
تاريخ �صدر الإ�سالم “بغداد”1950
تاريخ العراق االقت�صادي يف القرن
الرابع الهجري “بغداد  ”1948النظم
الإ�سالمية “بغداد  ”1950ن�ش�أة علم
التاريخ عند العرب “طبعة جديدة
.”2005
وكلف من قبل منظمة الرتبية والعلوم
والثقافة “اليون�سكو” لتحرير
م�شروع كتاب عام يتناول “تاريخ
االمة العربية” وامل�شروع مل ي�ستكمل
بعد.
يعتمد منهج الدوري يف تدوين
التاريخ على الرجوع �إىل امل�صادر
الأ�صلية وحماكمتها حماكمة منطقية،
وا�ستخال�ص احلقائق التاريخية منها.
لذلك ات�سمت كتاباته بالدقة والعمق
وقد اهتم بالتاريخ االقت�صادي منذ
بواكري حياته العملية وهو يرى بان
مو�ضوع التاريخ ،مو�ضوع حي،
ولذلك ينتظر �أن تختلف الآراء حول
مفهومه ،و�أ�سلوب كتابته وتف�سريه،

ف�ضال عن انه مو�ضوع يت�صل
ب�صورة وثيقة باالجتاهات الفكرية
والتطورات العامة ،فيت�أثر بها وقد
يكون له �أثره يف بع�ضها
وي�ؤكد بان ثمة �صلة بني امل�ؤرخ
وحقائق التاريخ ،فامل�ؤرخ دون حقائق
ال جذور له واحلقائق دون م�ؤرخ
جمردة من احلياة واملعنى.
ويقول الدكتور الدوري ان امل�ؤرخني
العرب القدامى قدموا تفا�سري عديدة
للتاريخ العربي وللتاريخ الب�شري
كله ،فهناك من ر�أى بان التاريخ تعبري
عن “امل�شيئة الإلهية” املتمثلة بتوايل
الر�ساالت .وهناك من قال ان التاريخ
تعبري عن دور النخبة.
وف�سر �آخرون التاريخ تف�سريا
�أخالقيا ،و�أخريا جاء عبد الرحمن بن
خلدون يف القرن الرابع ع�شر امليالدي
ليف�سر التاريخ تف�سريا ح�ضاريا
اجتماعيا.
وي�ضيف الدوري اىل ذك قوله ان
“التف�سري االقت�صادي“ ال يعني
بال�ضرورة “التف�سري املادي.
ومتتع الدوري مبكانة متميزة ،حتى
انه لقب بـ“�شيخ امل�ؤرخني العرب
كما نال الكثري من التكرمي ،وقد قال
عنه امل�ؤرخ الربيطاين واملتخ�ص�ص
بتاريخ ال�شرق الأو�سط ،برنارد
لوي�س “انه �أي الدوري �أ�صبح حجة
يف مو�ضوعه ..بل هو نف�سه قد غدا
وثيقة تاريخية.
مل يكن الدكتور الدوري ،وما
يزال ،بعيدا عن الن�شاطات الثقافية
وال�سيا�سية والفكرية العربية ،بل كان
ي�شارك فيها باحثا ومناق�شا وحماورا
وقد عرف عنه انه اليتع�صب لر�أي.
لقد كان الدوري يف كل كتاباته ي�ؤكد
ان التاريخ كل مت�صل مرتابط،
يكون �سل�سلة حلقات ي�ؤدي بع�ضها
�إىل بع�ض� ..أما احلا�ضر فهو نتاج
�سريه التاريخي وبداية طريقه
�إىل امل�ستقبل ،ولذا فال انقطاع يف
التاريخ وال ظاهرة تبدو فيه دون
جذور ومتهيد .كما �أن االت�صال يف
تاريخ ال�شعوب اليعني ان التاريخ
حركة رتيبة� ،أو �أن ال�شعوب �سارت
باخلطوات نف�سها خالل تاريخها،
بل �أن فيها فرتات تزخر باحليوية
والتوثب و�أخرى تت�صف باحلركة
التدريجية والتطور الهادئ.

