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يع ّد كتاب تاريخ س��ورية املعارص للكاتب كامل ديب الكتاب الوحيد
بحثي ٍ
يف املكتبة العربيّة ،حت��ى اآلن ،الذي يؤ ِّرخ يف عملٍ
واحد حقبًا
ٍّ
تاريخ ّي�� ًة متع�� ِّدد ًة من تاريخ س��ورية ،متت ُّد من الحك��م الفيصيل إىل
ع��ام  .2011هذه امليزة النس��بيّة تجعل من الكت��اب واح ًدا من أه ّم
املتخصصة يف تأريخ التّاريخ الس��وري ،أو ما يدعى
املراج��ع العرب ّي��ة
ِّ
باإليس��توريوغرافيا .فالكتاب يغطِّ��ي ثغر ًة طاملا ُوج��دت يف املكتبة
وش��امل عن ٍ
العربي��ة ،واألجنبية ،إذ ال يوجد مرج ٌع حديثٌ
بلد مثل
ٌ
س��ورية يحظى بأهميّة جيوسياس��يّة كبرية ،تجعله واح ًدا من املحاور
األساس ّية التي تتفاعل فيها القوى الدول ّية واإلقليم ّية.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

عصبة العمل القومي ،االشرتايك العريب .)..ويق ِّدم الكتاب عرضً ا موج ًزا
املؤسسة لها .كام
عن نش��أتها ،وتبلورها ،وعن الش��خصيّات السياسيّة ِّ
يخص��ص الكاتب يف هذا الجزء مبحثًا يركِّز عىل والدة الجيش الوطني
ِّ
والظروف الداخليّة والحزبيّة التي رافقت تأسيسه ،ويختتم هذا الجزء
بعرض األخط��ار الخارج ّية ،العرب ّية واإلقليم ّي��ة ،التي واجهت ال ّدولة
الجديدة ،وأبرزها نكبة فلسطني يف عام .1948

محتويات الكتاب

يض�� ّم كتاب تاريخ س��ورية املعارص  27فص�ًل�اً  ،يضعها الكاتب ضمن
خمس��ة أجزاء رئيسة .يتناول الكاتب يف الجزء األول ،ما يس ّميه والدة
"ال ّدول��ة الوطنية"((( بعد جالء القوات الفرنس�� ّية عن س��ورية يف عام
 ،1946القامئة عىل الحدود الجغراف ّية السياس�� ّية التي ح َّددتها اتفاق ّية
س��ايكس بيكو .ويقدم الكت��اب عرضً ا تاريخ ًّيا ع��ن مرحلة االنتداب
الفرنيس ونهج التجزئة االس��تعامريّة يف تقس��يم س��ورية عىل ٍ
أساس
توصيفي عن تاري��خ الطّوائف الدين ّية
طائف��ي ،ويُلحق ذلك مبوج�� ٍز
ٍّ
ٍّ
يف س��ورية (الس��نة ،العلويون ،الدروز .)..كام يعرض سامت االقتصاد
الس��وري ومراك��ز الثِّق��ل االقتصادي يف ه��ذه الفرتة ،قبي��ل االنتقال
إىل الحدي��ث عن أه ّم األحزاب السياس�� ّية الت��ي كانت موجودة عند
االستقالل (حزب الشعب ،الحزب الوطني ،الشيوعي ،القومي السوري،
 1يستخدم الكاتب مصطلح "الدّولة الوطن ّية" مبعناه " القطري" متيي ًزا عن سورية الطبيعية
يف اإلطار الجغرايف ،وعن الحكم املليك يف العهد الفيصيل .1920-1916

اإلقليمي  -الدو ّيل
ال�ِّص�اع
يعال��ج الكاتب يف الجزء الثّاين من الكتاب رِّ
ّ
ٍ
انقالبات عسكريّ ٍة وفوىض يف الحياة
عىل س��ورية ،وما رافق ذلك من
السياس�� ّية؛ (انقالب حسني الزعيم ،انقالب س��امي الحناوي ،انقالب
أديب الشيش��كيل) .ويستعرض الكاتب يف هذا الجزء محاوالت جريان
ٍ
سورية ابتالعها وج ّرها إىل رص ٍ
وأحالف إقليميّ ٍة بالتنسيق مع قوى
اعات
داخل ّية حزب ّية وسياس ّية مثل مرشوع سورية الكربى األردين ،ومرشوع
اله�لال الخصيب العراقي ،ومرشوع الهالل الخصيب العراقي  -الرتيك،
ث ّم نهوض املرشوع القومي العريب الذي بلور أ ّول وحدة عربيّة يف عام
 ،1958لك ّنه جعل سورية مج ّرد إقليمٍ يف الجمهوريّة العربيّة املتحدة.
أ ّم��ا األجزاء الثالثة األخ��رى ،فهي تحقيب للمراح��ل ونهاياتها ،األوىل
عنونه��ا الكاتب بـ" ثورة البع��ث" التي امت َّدت من عام  1963إىل عام
 ،1970لتب��دأ املرحل��ة الثانية من دولة البعث يف ف�ترة حكم ال ّرئيس
السابق حافظ األس��د منذ عام  1970حتى وفاته يف عام  ،2000وهي
مرحلة صعود س��ورية كق ّو ٍة فاعل ٍة يف اإلقليم تش��هد استقرا ًرا يف نظام
الحك��م مقارن ًة مبراحل تاريخ ّية س��ابقة .أ ّما الج��زء الخامس واألخري
فيغطّي فرتة حكم ال ّرئيس بش��ار األسد منذ تسلّمه السلطة بعد وفاة
والده يف عام  2000إىل انطالق الثّورة السوريّة يف عام  .2011ويستعرض
الكاتب يف هذا الجزء جميع امللفّات السياس��يّة الداخليّة واالقتصاديّة
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وامللفّات اإلقليم ّية ودور س��ورية يف أحداث لبنان ،والعراق ،والقض ّية للملوك والرؤس��اء والزعامء .فقد أفرد الكاتب مساح ًة واسع ًة ملعالجة
املؤسس��اتيّة من
الفلسطينيّة ،إضاف ًة إىل تحالفاتها وأنساق سياساتها الخارجيّة.
البنى االجتامعيّ��ة واالقتصاديّ��ة وتحليل الخلفيّات َّ
ٍ
ٍ
وجامعات منظَّمة.
وهيئات سياسية،
اب،
أحز ٍ
م َّي��ز هذا الكاتب أيضً ا نجا ُحه يف تجاوز "املفارقة التّاريخية" يف عمله،
التّاريخ الجديد :اتّجاهات معرفيّة
التي تع ّد ،بحسب "لوسيان فيفر" ،الخطيئة الكربى يف الكتابة التّاريخية
تتجاوز الممارسة التّاريخيّة
التي تتجلىّ يف إس��قاط مش��اعر ومفاهيم مرحل ٍة مع ّين ٍة ،عىل مرحل ٍة
الكالسيكيّة
أخ��رى مل تعرفها ،وغالبًا ما تقع الكتابات التّاريخيّة الس��ورية يف هذا
اتجاهات وليس مدرسةً ،وهذه الفخّ ،نتيج�� ًة لخلطها ما بني األيديولوجي ،والتوظيفي ،واس��تخدامها
ٍ
يُنظر إىل "التّاريخ الجديد" عىل أنه ميثِّل
االتجاهات تتطلّب انفتا ًحا عىل مجاالت العلوم االجتامعية واإلنسانية التّاريخ أداتيًّا لتربير أفكار وخطط يف مرحلتها.
ّ
كافة :عىل الجغرافيا ،واالقتصاد ،والدميوغرافيا ،والسوسيولوجيا ،وعلم إذن ،ميك��ن القول إ َّن الكتاب عرض بش��كلٍ مكث ٍّف التّاريخ الس��وري
أي ٍ
النفس .والس��ؤال الذي يُطرح يف ضوء ذلك هو :إىل ّ
حد اس��تخدم الع��ا ّم خالل الفرتة املمت�� ّدة من عام  1920إىل ع��ام  ،2011وقد مت ّيز
الباحث االتجاهات الجديدة يف بحثه؟
بحصافة تحقيبه للمراحل األساس��يّة يف ه��ذا التّاريخ .ويتابع الكاتب
لق��د اس��تخدم الكاتب يف بحثه ه��ذه االتجاهات إىل ح�� ٍّد كبريٍ ،فقد هنا اإلط��ار العام لعمل ّي��ة التّحقيب يف بعض كتب التّاريخ الس��وري
اعتمد عىل شبك ٍة منهج ّي ٍة تتكامل فيها العلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية .العا ّمة يف املكتبة التّاريخيّة الس��ورية .لك ّن��ه ،يضيف املرحلة املمت ّدة
ينص��ب يف تأريخ الحقب التّاريخيّة ،عىل تحليلٍ ما بني عام  2000وعام  ،2011وتلك من أبرز اإلضافات الجديدة التي
لذلك نجد أ ّن تركيزه
ُّ
ٍ
بنيوي ألنظمة الحكم املتع ِّددة يف س��ورية (مراكز القوى) ،ومتوضعها يق ِّدمها العمل ،لكن من دون أن يبينِّ بصورة كافية نهاية هذه املرحلة
ٍّ
يف إطار الجغرافية السياس��يّة العربيّة واإلقليميّة املحيطة بها ،وطبيعة (نهاية النم��وذج) واصطدامه بالتناقضات القامئة حال ًّيا .فلقد كان من
ومؤشاته الكل ّية والجزئ ّية .يُضاف املتوقّع يف ضوء اختصاص الباحث ومهاراته املهنيّة املتع ِّددة ،وال سيّام
االقتصاد الس��وري يف هذه الحقب ،رِّ
إىل ذلك ،دراسة الخصائص الكاريزماتيّة للقادة والشخصيّات السياسية ،يف مجال االقتصاد الس��يايس ،أن يق ِّدم تربي ًرا للوقفة النهائ ّية باعتبارها
املؤشات واألرقام املتعلِّقة بالبعد الدميوغرايف ،والخصائص حقب ًة مكتملة الخصائص والصريورات والنتائج.
إىل جان��ب رِّ
اإلثنيّة ،والعرقيّة ،للرشائح الس��كانيّة يف س��ورية وتفاعالتها مجتمعيًّا .وبحس��ب رأين��ا ف��إ َّن الس��بب ال��ذي أع��اق إظهار خصائ��ص هذه
وبن��ا ًء عليه ،فإنن��ا نالحظ أ ّن بن��اء "اإلس��توريوغرافيا" الذي اعتمده املرحلة بش��كلها الواضح هو ميل الكات��ب لتناولها موضوع ًّيا يف إطار
منهج الكاتب مل يرتكز عىل املامرس��ة التّاريخيّة ،مبعناها الكالس��ييك" ،معياري إيجايب" ،لك ّن��ه بعي ٌد عن األيديولوجيا .فمدخل االبتعاد ،عن
بل ش��مل مختلف الظواهر اإلجرائية .من هن��ا يُع ّد العرض التّاريخي الش��خصنة يف تحليل الشؤون السوريّة ،يجب أن ال يبعدنا عن دراسة
ال��ذي ق َّدمه الكاتب "عرضً ا كليًّا" م��ن الناحية املنهجيّةّ ،
ٍ
هفوات حادت به عن دراسة
خاص ًة عندما "الش��خصية" .وهذا ما أوقع الكاتب يف
ح��اول الكات��ب ،بقد ٍر كب�ير ،االبتعاد عن نهج "ش��خصنة النظام" ،أو تأثري الخصائص السياس�� ّية والكاريزمات ّية للقيادة ،ومدى انعكاس��اتها
تغلي��ب "التّحليل املذهبي" للتاريخ ،والس��يّام يف مرحلة حكم ال ّرئيس ع�لى صريورات الحدث التّاريخي .ولق��د تجلىّ ذلك بصورة طفيفة يف
الس��ابق حافظ األس��د .ارتكز الكاتب عىل املنحى البحثي الذي ق َّدمه مرحلة الس��بعينيات ،وبصور ٍة أكرب يف مرحلة ال ّرئيس بش��ار األسد ،إذ
ّ
ّوي نظر الكات��ب ضمن ًّيا ٍ
إصالحي كبريٍ ،م��ن دون األخذ يف االعتبار
لعهد
ٍّ
الكاتب األملاين فولكر بريتس ،الذي وضع نق ًدا ش��املاً للمنطق األقل ّ
يف األبحاث الغرب ّية التي تناولت س��ورية .وم��ن هنا ،كان تركيزه عىل املستج ّدات الطارئة كاالحتجاجات يف مناطق ع ّدة من سورية غالبيتها
الجانب االقتصادي ،والسوسيولوجي ،مبتع ًدا عن التهافت عىل اعتامد تأث ّرت س��لبًا بالسياس��ات االقتصاديّة االجتامعيّ��ة املتّبعة يف العرشيّة
املذهبي��ة وحدها كأدا ٍة للتحليل األ ّويل يف فه��م تاريخ هذا البلد (ص األخرية(((.
ّ
ٍ
مش��اكل
َ
 .)26وعلي��ه ،فقد نجح الكاتب إىل ح ٍّد كبري يف التغلّب عىل
 2جامل باروت ،العقد األخري يف تاريخ سورية :جدل ّية الجمود واإلصالح (الدّوحة  /بريوت:
السياسات.)2012 ،
ج ّمة حكمت منطًا من تعاطي البعض مع التّاريخ ،وكأنّه سرية شخص ّية املركز العريب لألبحاث ودراسة ّ
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العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

ٍ
وبيانات إحصائ ّية
ويب��دو أ ّن الرتكيز عىل ه��ذا البعد ليس له عالق��ة بتموضعٍ أو تو ّج ٍه وأ َّن املكتبة االقتصاديّة السوريّة توفِّر مراج َع علمية،
منهجي ،كان م��ن املمكن تداركه ودالاّ ت اقتصاديّة متكِّنه من ذلك.
س��يايس ،وإمنا كان جز ًءا م��ن إطا ٍر
ّ
ٍّ
مبحاول��ة االبتع��اد عن تأريخ ال ّدول��ة باتجاه تأريخ الس��لطة (تفاعل
الق�� ّوة) .وهذا الجانب الس��لطوي (الق ّوة) أحد أه�� ّم مداخل تأريخ
التّاريخ الجدي��د الذي يتبعه الكاتب منهجيًّ��ا ،إذ يرى الدكتور وجيه الثغرة الكبيرة
كوثراين يف كتاب��ه تأريخ ال ّتاريخ أ ّن "التجديد ال��ذي أعاد إىل التّاريخ في المراجع الوسيطة
الس��يايس موق ًعا ب�ين اهتاممات التّاري��خ الجديد يتمثّ��ل يف التّأريخ يعتم��د الباح��ث يف معظم مراج��ع الكتاب عىل الكتب والدراس��ات
للس��لطة ولي��س للدولة ،ذلك أ ّن التّأريخ للس��لطة ،مب��ا هي عالقات الغرب ّية وال س�� ّيام املؤلَّفة باللغة اإلنكليزيّة ،أو بعض األعامل العرب ّية
ٍ
ٍ
ٍ
وفئ��ات،
لطبقات،
ق�� ّوة املجتمع ،هو تأري�� ٌخ
وأيديولوجيات ،وأفكارٍ ،املرتجمة باللغة اإلنكليزيّ��ة .ويف هذا اإلطار ميكن اعتبار الكتاب نو ًعا
وأس��اليب تحكّمٍ  ،وسيطر ٍة ،وإخضاعٍ ،واس��تتباعٍ .ويف املقابل هو أيضً ا م��ن معالج ٍة تركيب ّي�� ٍة ملا جاء يف ذل��ك اإلنتاج باللغ��ة اإلنكليزيّة ،أو
تاري ٌخ ألشكا ٍل من الخضوع والتبع ّية واالستالب ،أو ألشكال من ال ّرفض املرتجم إليها.
واملامنع��ة واملقاومة"((( .ووفقًا لهذا املنظور يصبح التّاريخ الس��يايس
ونطرح هنا تس��اؤلني رئيس�ين ،أ ّولهام :ما درج��ة اعتامد الكاتب عىل
بحس��ب وجيه كوثراين تاريخًا عالئق ًّيا للس��لطة((( يف املجتمع ،وليس
الترّ اكم يف حقل الكتابة التّاريخ ّية الس��ورية؟ والثاين :ما الجديد الذي
ٍ
مؤس ٍ
وسياسات عليا للحكومات ولألحزاب فحسب.
سات
تاريخ ّ
يق ِّدم��ه الكتاب عىل مس��توى املراج��ع أو بناء الوثائ��ق واملعطيات
ص��در كتاب تاريخ س��ورية املعارص يف نهاية ش��هر ترشي��ن األول  /الجديدة أو عىل املستوى الترّ اكمي وال ّنوعي لإلستوريوغرافيا الجديدة؟
أكتوب��ر من عام  .2011وبحس��ب رأينا فإ َّن امل�� ّدة الزمن ّية بني تاريخ تتمثَّل ثغرة الكتاب يف أنه اعتمد ،كام ذكرنا سابقًا ،عىل اإلنتاج باللغة
صدور الكتاب ،ومتظهر الثّورة الس��وريّة كان��ت كفيل ًة بجعل الكاتب اإلنكليزيّة أو ما تُرجم إليها ،وهو إنتاج محدو ٌد ،وانطوى االقتباس من
يراجع مقاربته االقتصاديّة والسوس��يولوجيّة بطريقة عميقة .صحيح بعضه��ا عىل أخطاء لغويّة وعلمية((( .وتتجلىّ ثغرة الكتاب أيضً ا يف أ َّن
َ
الع��رف
أ َّن
َّ
املنهجي يف هذا الحقل املعريف ي��رى أ ّن املرحلة التّاريخ ّية الكاتب مل يبحث يف مصادر ومراجع (ملقاة عىل الرصيف) يف س��ورية
يج��ري تأريخها بوض��وح نهايتها ،وهذه نقطة منهجيّ��ة ت ِّربر للكاتب
من ن��وع الك ّم الكبري من الوثائ��ق األصل ّية املتاح��ة يف مركز الوثائق
ع��دم الرغبة يف الخوض تفصيليًّا يف امل ّدة الزمنيّة التي أعقبت انطالق
التّاريخيّة بدمشق ،وأعداد الجريدة الرسمية ،هذا إن مل نذكر املراجع
الثّورة الس��ورية .غري أ ّن ذلك ال ي ِّربر له تجاهلها ،عىل اعتبار أ َّن هذه
املساعدة ،والتي تحتاج -كام الوثائق -إىل ال ّنقدين الداخيل والخارجي.
الفرتة ال تكتس��ب أهميَّتها من تفاصيل الحدث ،وإنمّ ا من كونها أنهت
والواقع أ َّن العودة إىل هذه املصادر واملراجع املتاحة ،مبا يف ذلك كتب
األقل معامل املرحلة املمت ّدة بني عامي  .2011-2000وعىل س��بيل
عىل ّ
املذكّ��رات التي يتطلَّب اس��تخدامها يف حقل الكتاب��ة التّاريخ ّية بنا َء
املثال ،فقد أماطت الرقعة الجغرافية ،التي انترشت فيها االحتجاجات
ٍ
ٍ
مس��اعد فيها ،يعطي مجمل
مضبوط للمذكّرات كمصد ٍر
نظري
إطا ٍر
ٍّ
الش��عب ّية الس��لمية ،اللثام عن التص ّور ال ّنمط��ي الخاطئ عن نجاعة
السياس��ات االقتصادية االجتامعي��ة التي جرى اتّباعه��ا .وعليه ،فإ ّن الوقائ��ع والصريورات التّاريخ ّية طاب ًعا حيويًّا هو من أكرث ما يحفل به
ّ
رضورة تناوله��ا من واقع التحليل االقتصادي أمر من ش��أنه أن يدقِّق امل��ؤ ِّرخ .ويصل عدد كتب املذكّرات املنتجة وفق املس��ح الذي قام به
ٌ
التعميامت املس��تنتجة .كام أنه سيس��اعد عىل إنضاج الخامتة املالمئة
التي غابت عن الكتاب ،والتي ِّ
تجس��د تجذّر االحتجاجات الش��عبيّة  5وردت العدي��د من األخطاء اللّغوية يف الكتاب ،والت��ي ال ينظر إليها باعتبارها ثغر ٍ
ات يف
املطالب��ة بالتغيري ،تلك التي اقرتب الكات��ب يف توصيفها من الخطاب البح��ث ،وقد تكون ناجمة عن أخطاء طباعية ،أو مصدرها خاطئ ،خاص ًة وأ َّن أغلبها يعود إىل
مراجع أجنبية مثل:
خاص ًة
غني وعميقٍ ّ ،
الرسمي السوري .ولو حصل ذلك لك ّنا أمام مرجعٍ ٍّ
العلويون املطاورة ،اللفظ الصحيح املتاورة (ص .)45
 3وجي��ه كوثراين .تأريخ التّاري��خ :اتجاهات  -مدارس  -مناه��ج (الدّوحة  /بريوت :املركز
السياسات ،)2012 ،ص .398
العريب لألبحاث ودراسة ّ
 4طب ًعا السلطة هنا مبعنى الق ّوة.

الكلية العسكرية يف حامه ،والصحيح هو الكلية العسكرية يف حمص (ص .)100
ينتمي عصام العطار إىل املدرس��ة الس��لف ّية الوهاب ّية ،والصحيح هو أ َّن عصام العطار ال ينتمي
إىل املدرسة السلف ّية ،فهو من أبرز قادة اإلخوان املسلمني وأكرثهم إميانًا مبدن ّية الدّولة وبال ّنهج
السلمي يف الوصول إىل السلطة (ص .)564
ّ

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :تاريخ سورية المعاصر من االنتداب الفرنسي إلى صيف 2011

الباح��ث جامل باروت إىل أكرث م��ن  130كتابًا حتّى اآلن .ويف املجمل
ال ص ّحة لش��كوى بعض الباحثني من ندرة الوثائق يف سورية ،بل عىل
العك��س من ذلك فإ ّن الباحثني واملؤ ّرخني مل يس��تخدموا حتّى ما هو
متاح وسهل الوصول إليه يف بحوثهم ،فضلاً عن اإلمكانيّة املفتوحة يف
بناء معطيات وسالسل جديدة يف ضوء مفهوم بعض ات ّجاهات التّاريخ
الجديد ملا يس�� ّمى بالتّاريخ "السالس�لي" .ويس��مح التّاريخ السالسيل
امل��ؤشات االقتصاديّة واالجتامع ّي��ة والعمران ّية التي يكون من
ببناء
رِّ
الصعب فهم العمليّات التّاريخية من دونها.
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وهذا كنز مثني .إذ إن عدم االعتامد مثلاً عىل مداوالت املجالس النياب ّية
ٍ
مداوالت أساسيّ ًة تستخدم
املنشورة يف الجريدة الرسمية ،والتي تض ّم
ٍ
معلومات مس�� ّجل ًة وموثقةً ،حرم العمل من الكش��ف عن اتجاهات
ومواقف األحداث األساسيّة التي يكثِّفها الباحث بعني املؤ ِّرخ .والواقع
أ َّن الربملان ّيني الس��وريّني كانوا منحدرين من خلف ّي ٍ
ات متع ِّدد ٍة تعكس
بنية املجتمع ،وبالتايل تكشف مداوالتهم املغلقة جانبًا كب ًريا من صورة
األحداث األساس�� ّية التي يهت ّم بها امل��ؤ ِّرخ .ومادامت معظم التواريخ
أسايس يف مهنة مؤ ِّرخ
وثائقي
قد أهملت الجريدة الرس��ميّة كمصد ٍر
ٍّ
ٍّ
التّاريخ الس��وري ،فس��تبقى هذه الكتابات كافّ ًة محاطة بالقصور ،يف
منظور املؤ ِّرخ املحرتف ،ألنَّها متثِّل حالة التفاعل "الساكن" بني ال ّدولة
واملجتمع .ومه ّمة املؤ ِّرخ هي نقل التّاريخ "الساكن" إىل تاري ٍخ متح ِّر ٍك
بفهم س��ياقات ما نُرش يف تلك الجريدة ،ووظائفه ،والقوى االجتامعيّة
التي تقف خلفه ،ومس��توى الرصيد االجتامعي املعلومايت الذي تعبرّ
عنه.
يُضاف إىل ذلك ،مش��كلة االعتامد عىل ملخّ��ص امللخّصات يف التّاريخ
االقتص��ادي  -االجتامعي مع توفر املصادر األصل ّية واملرجع ّية بش��كلٍ
ٍ
واف .فالتّقارير الصحفيّة والسياس��يّة والتعليقات وامللخّصات تنطوي
كلّها عىل هامش االنح��راف يف منظور املؤ ِّرخ املحرتف ،يف ضوء توافر
الوثيقة ،ال تصلح لالستخدام ،ما مل يجر التأكّد من صدقيّة مستنداتها.
وعند التأكّد من هذه املستندات يجري اعتامد تلك امللخّصات.

لذلك بدا العمل ،من الناحية األكادمي ّية ،مفتق ًرا إىل "مصدرية" الوثيقة
الت��ي هي أقوى م��ن املرجع املكتب��ي عىل أهميت��ه .وال ميكن تربير
االعتامد منهج ًّيا عىل اتجاهات التّاريخ الجديد لالس��تغناء عنها .فعىل
الرغم من الرضبة "القاضية" التي و ّجهتها مدرسة "الحوليّات" ملفهوم
رس��ختها املدرس��ة "املنهجية" الفرنسية ،فإ َّن
"الوثيقة" التقليدية ،كام ّ
هذا مل ِ
ينف ق ّط أهميّة الوثيقة التقليديّة وأساس��يتها يف بناء التّاريخ.
وكان نقد "الحوليات" متعلّقًا بعبادة الوثيقة واعتبارها مصد ًرا وحي ًدا ويف الخالصة ،نقول إ ّن كامل ديب ق َّدم جه ًدا بحث ًّيا متق ِّد ًما يجعل من
لبن��اء التّاريخ ،بينام رأت إمكانية بناء الوثائق غري التقليديّة من خالل الكتاب قبل ًة للمهت ّمني بحثيًّا وسياس��يًّا بتاريخ سورية ،وال ّ
شك يف أنه
ّ
مرجعي يف املكتبة العربية.
ع
موق
له
سيكون
ٌ
ٌّ
ٍ
معطيات المتناهي��ة ،وهذا هو التّاريخ االجتامع��ي مكان النصوص.
لق��د افتقدنا يف كتاب كامل ديب مصدريّة الوثيقة باملعنيني الحوليايت
واملنهجي لصالح االعتامد عىل دراس��ات وكتب وس��يطة تناولت ذلك
أو اس��تندت إليه أو علّق��ت عليه .ويف مفهوم الرتاك��م العلمي ليس
ع�لى امل��ؤ ّرخ أن يعيد اخ�تراع العجل��ة ،لكن يف ح��ال االعتامد عىل
مراجع وس��يطة تش��ت ّد الحاجة إىل نقديته .كام يع�� ّد إهامل الكتاب
نقصا فاد ًحا يف فهم التّاريخ السوري ،وهد ًرا لوثائق
للجريدة الرسم ّية ً
أي إمكانيّ��ة علميّة لبناء التّاريخ
متاحة ومتوفِّرة .ونتس��اءل هنا عن ّ
من دون العودة إىل وثائق الجريدة الرس��م ّية التي متثِّل بالنس��بة إىل
املؤ ِّرخ املحرتف منجماً هائلاً  ،ليس لحياة بريوقراطيّة ال ّدولة فحس��ب،
ب��ل ولتاريخ املجتمع .ففي الجريدة الرس��م ّية قرارات ومحارض لجان
تحقيق ،وأحكام القضاء ،وقرارات الوزارات ،وقرارات املجالس النيابية،

