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كمال الصليبي :تأريخ لما يُسمّى لبنان
أسعد أبو خليل*
ليت الصليبي واصل اهتمامه بالشرق األوسط
ّ
واملسيحية والتوراة
بدل تاريخ األردن
ّ
تدرك كم ّ
تغير فكر كمال الصليبي وتطور ،وكم
ّ
ّ
تغيرت شخصيته ،من خالل املقارنة بني رثائه
ف��ي «ال�س�ف�ي��ر» ورث��ائ��ه ف��ي «ال �ن �ه��ار»« .ال�ن�ه��ار»
ّ
العربية،
ب��ال�ك��اد ذك��رت��ه ،أم��ا ال�ج��ري��دة ال�ق��وم� ّ�ي��ة
ف �ق��د أف � � ��ردت ل ��ه م �س��اح��ة واس � �ع ��ة م ��ن امل ��راث ��ي
واملدائح مع مقالة لطالل سلمان على الصحفة
ّ
األولى .األمر غريب ملن يتمتع بذاكرة معاصرة؛
ّ
ألن ك �م��ال ال�ص�ل�ي�ب��ي ك��ان «ن �ب� ّ�ي» «ال �ن �ه��ار» في
ال �س �ت �ي �ن �ي��ات وأوائ� � � ��ل ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،وك��ان��ت
ّ
ّ
الجمهورية وتاريخها.
تستفتيه ف��ي ك��ل أم��ور
ّ
ك� ��ان «م �ل �ح��ق ال �ن �ه��ار» ب� �ص ��ورة خ ��اص ��ة ي��زه��و
بإطالالت الصليبي على صفحاته .و«السفير»
م��ا ك��ان��ت إط�لاق��ًا م�ن�ب�رًا ل�ل��رج��ل ع�ن��د ان�ط�لاق�ت��ه.
في بداياته ،ك��ان الصليبي رم�زًا للفكر الوطني
اللبناني ،وق��د عمل مستشارًا أكاديميًا لنادي
ّ
ّ
األميركية في
اللبنانية» في الجامعة
«الرابطة
ّ
ّ
بيروت ،عندما كان النادي تجمعًا لالنعزاليني
وال�ف��اش� ّ�ي�ين ف��ي ال�ج��ام�ع��ة .لكن ك�م��ال الصليبي
ّ
ّ
وتغير كثيرًا .ما ع��اد الرجل ينتمي إلى
تغير،
الفكر ّالذي أطلقه على صفحات «النهار» .انتقل
من ضفة إلى أخ��رى .لكن الرحلة لم تكن سهلة،
ولم تكن ببساطة ما جاء في بعض املراثي التي
ّ
ّ
صورت انتقاله مثل انتقال نقوال فتوش من 14
إلى  8آذار.
ينبغي أن ُيقال مديح في حق كمال الصليبي.
ّ ُ
الرجل ّ
(علمية) تناقض
توصل إلى استنتاجات
م��واق �ف��ه ال �ت��أري �خ� ّ�ي��ة وال �س �ي��اس� ّ�ي��ة وم�ن�ط�ل�ق��ات��ه
ّ
النظرية على م��دى س�ن��وات ،فجاهر بمعارضة
نفسه على العلن ،وكتب تأريخًا يناقض ما بدأه
ف��ي م�ش��روع��ه التأريخي للبنان .وامل � ّ
�ؤرخ ال��ذي
ّ
كان لسنوات فخرًا للفكر االنعزالي ،تحول إلى
ّ
ّ
واليساريني في لبنان.
القوميني العرب
بطل عند
ّ
لكن بعض رث��اء الصليبي ش��وه بعض مواقفه؛
ً
إذ كاد يدخله عنوة في  8آذار .والرجل لم ينبذ
ُ ّ
فكره وتأريخه ّ
األولي عن لبنان مبكرًا ،كما كتب
ّ
مسعود ضاهر في «الحياة» .العملية استغرقت
منه سنوات ،وساعد في تبلورها دور األحزاب
ال�ي�م�ي�ن� ّ�ي��ة ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة ف��ي ال �ح��رب األه �ل� ّ�ي��ة .مقت
ّ
الصليبي ك��ل أح��زاب اليمني الفاشي اللبناني،
ّ
األهلية.
بعد اندالع الحرب ّ
م � �ح � �ظ ��وظ م � ��ن ت � �س� ��ن� ��ى ل � ��ه ح � �ض � ��ور ص� �ف ��وف
الصليبي ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك� ّ�ي��ة .أن��ا درس��ت
ّ
العربية» في أوائل
عنده مادة «تاريخ الجزيرة
ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،وك� ��ان ك �ت��اب��ه «ت ��اري ��خ ال �ج��زي� ّ�رة
ال�ع��رب� ّ�ي��ة» ّ (أو «ت��اري��خ للجزيرة ال�ع��رب� ّ�ي��ة»؛ ألن��ه
ّ ّ
ق��ال لنا إن��ه اخ�ت��ار ال�ع�ن��وان ك��ي ي��ؤك��د أن هناك
ّ
أك �ث��ر م��ن ت��اري��خ ل�ل�ج��زي��رة) ق��د ص ��در ل �ت��وه عن
دار «ك ��راف ��ان» .ال �ك �ت��اب ف��ر ّي��د ف��ي س�ل�س�ل��ة كتب
هوامش
الصليبي ا ّل�ت��أري�خ� ّ�ي��ة؛ إذ إن��ه ال ي��درج
ّ
ف �ي��ه .ق ��ال إن ��ه أراد م��ن ال �ق��ارئ أن ي�ف�ت��رض أن��ه
ّ
استهلك كل املراجع عن املوضوع ،وهو بالفعل
فعل ذل��ك بأكثر من لغة .ال تسأل الصليبي في
موضوع إال يشفي غليل السائل بجواب مفيد.
وك��ان يجيب ب�لا ّ
تبجح أو ّادع ��اء .ك��ان أسلوبه
ف ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ش�ب�ي�ه��ًا ب �ك �ت��اب �ت��ه :أن �ي��ق ال �ع �ب��ارة
وواثقًا من معلوماته من دون غرور .وهو أيضًا
راو م �ش� ّ�وق ،ي�م��زج ب�ين م �ص��ادر ع � ّ�دة للتاريخ،
ٍ
ّ
والشفهية وال�ش�خ�ص� ّ�ي��ة .أذك��ر عندما
املكتوبة
ّ
حدثنا عن رحلته إلى داخل الربع الخالي ،وعن

معرفته ب��ال �ف��وارق ب�ين امل�ن��اخ��ات ّ ف��ي ال�ج��زي��رة.
لم تذكر مقاالت رث��اء الصليبي أن��ه كان ّ
مؤرخًا
وع��ال��م آث ��ار م �ع��ًا .أذك ��ر ك�ي��ف ك ��ان ي�ح� ّ�دث�ن��ا عن
تضاريس ال�ج��زي��رة ال�ع��رب� ّ�ي��ة .وف��ي ذاك الصف،
ّ
ت�ع��ل�م��ت م �ن��ه ح��ب ّك �ت��اب «ل �س��ان ال� �ع ��رب» الب��ن
منظور .كان يقول إنه ال يفيد فقط في البحث عن
أصل الكلمة ومعناها ،بل يفيد في ملء أوقات
الفراغ .اكتشفت ذلك عندما ابتعت نسختي من
القاموس .وفي جامعة ّ
تمرست في تقليد الرجل
ّ
األبيض وثقافته ،كان الصليبي يحاول التعمق
ّ
العربية وتراثها.
في اللغة
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�درب الصليبي ع�ل��ى أي ��دي م�س�ت�ش��رق�ينَ ،
ت� ّ
بمن
فيهم برنارد لويس الذي أشرف على أطروحته.
وتدريبه االستشراقي (باملعنى اإليجابي للكلمة
م ��ن ح �ي��ث اس �ت �ع �م��ال ل �غ��ات ع � � ّ�دة ف ��ي األب �ح��اث
وال�ت�م�ح�ي��ص ف��ي امل��راج��ع وامل� ��زج ب�ي�ن ع ��دد من
ّ
االجتماعية في الكتابة) أفاده كثيرًا في
العلوم ّ
كثير االهتمام بأصل الكلمات
كان
ه
ألن
أبحاثه؛
واشتقاقاتها .أذك��ر ّأن�ن��ي ق��رأت ل��ه ورق��ة ّ
قدمها
ف��ي م��ؤت �م��ر ت��اري �خ��ي ع��ن ك�ل�م��ة «ح �ض��رم��وت».
وك��ان ذل��ك ب��داي��ة انكبابه على م��وض��وع تاريخ
ّ
ال �ت��وراة .وك�ت��ب سيرته ال��ذات� ّ�ي��ة م��ن دون تكلف
أو م�ب��ال�غ��ات .ف�ي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر ع��ن «رأس ب�ي��روت»
ال � �ت ��ي أح � � � � ّ�ب .ل� �ك ��ن رأس ب � �ي� ��روت ه� ��ي م��دي �ن��ة
ج��ام�ع� ّ�ي��ة تعكس ال �ج� ّ�و ال�ل�ي�ب��رال��ي ال ��ذي يحيط
ّ
ّ
التاريخية .والثناء على رأس
الجامعية
باملدن
ّ
بيروت فيه من الراحة البورجوازية بجغرافيا
الصفاء الطبقي .نجحت رأس ب�ي��روت ف��ي منع
ّ
التنوع الطبقي إلى أحيائها ،وحافظت
امتداد
ّ
أيضًا على تنوع من لون واح��د .أما الكالم على
ف��رادة ل��رأس ب�ي��روت ،فقد نفى الصليبي نفسه
عندما قارنها بمدينتي «أوكسفورد» بريطانيا
ّ
و«ك �م �ب��ردج» أم �ي��رك��ا ،م��ع أن امل �ق��ارن��ة تصطدم
ب �ن �ف��ور ال �ت��راب��ط ب�ي�ن ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة وح�م�ل��ة
نْ
نْ
املذكورتي.
املدينتي
جوائز نوبل في
ل �ك � ّ�ن ب� ��داي� ��ة ك� �م ��ال ال �ص �ل �ي �ب��ي ك ��ان ��ت وال ش��ك
ً
ً
منعزال ومنفصال
ُمتأثرة ،ال بهوى لبنان كيانًا
ّ
ع��ن ت��اري �خ��ه ف �ق��ط ،ب��ل أي �ض��ًا م �ت��أث��رة ب� ّ�ال�ه��وى
ال�ص�ه�ي��ون��ي ل �ب��رن��ارد ل��وي��س ،ال ��ذي ت��وض�ح��ت
ّ
ّ
السياسية أكثر فأكثر ،على ّ
مر السنوات.
نياته
ال ينخرط برنارد لويس في مشروع أو يباشر
ً
ع �م�ل�ا أك��ادي �م �ي��ًا إال ي �ك��ون م�ن�ط�ل�ق��ه امل�ص�ل�ح��ة
ّ
ّ
ال �ص �ه �ي��ون��ي��ة .ن �ح��ن ن �ت �ح��دث ع ��ن رج ��ل ن��اص��ر
ّ
عسكر ّ
االستبدادية من منظار
تركيا في الحقبة
مصلحة إس��رائ�ي��ل (وك��ان��ت ل��ه جلسات حميمة
مع كنعان إفرين).
لم تكن كتابة تاريخ لبنان منفصلة عن كتابة
ط��ه :ح ��اول ل��وي��س ش�ي�خ��و (ال�ع��ال��م
ت��اري��خ م�ح�ي� ُ
امل �ت �ع� ّ�ص��ب وامل� �ن� �ك ��ر ل �ل �ح �ق��ائ��ق إذا ل ��م ت �ت��واف��ق
م��ع رؤي �ت��ه ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة) ذل��ك ف��ي ك�ت��اب� ْ�ي «ل�ب�ن��ان:
ّ
ّ
واجتماعية» ،كذلك دأبت جهود
علمية
مباحث
االس � �ت � �ش� ��راق ال� �ي� �س ��وع ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا ه �ن��ري
الم��ان��س ،ع�ل��ى رس��م ُم�ت�خ� ّ�ي��ل ع��ن ت��اري��خ لبنان
ّ
الطائفية لدولة االستعمار
يتوافق مع ال��رؤي��ة
الراعية لنشوء دول��ة الكيان اللبناني .المانس،
كما الحظ الصليبي في ما بعد في كتاب له صدر
في  1979بالتحديدّ ،
روج لفكرة ُ لبنان «امللجأ»
ّ
ّ
ّ
التي تلقفتها املراجع الطائفية املؤسسة للكيان
بالكثير من الترحاب .كانت كتابة تاريخ لبنان
ّ
جزءًا من كتابة تاريخ ما حوله .لكن فيليب حتي
سبق الصليبي في كتابة تاريخ لبنان املنفصل
ّ
في كتابه «لبنان في التاريخ» .يحاول حتي في
كتابه جاهدًا أن يبرز فضائل الشعب في لبنان
ّ
العلمية تمنعه
بمعزل عن محيطه ،لكن أمانته
م��ن ال��ذه��اب ب�ع�ي�دًا؛ إذ ي��ذك��ر ف��ي م�ق� ّ�دم��ة كتابه
«اإلنجازات واإلسهامات ّ
املميزة للشعوب التي
ّ
احتلت» لبنان .لم يقل شعب لبنان .لم يستطع أن
ّ
ّ
يتحدث عن «الشعب اللبناني على مر التاريخ»
على نسق التاريخ الرسمي اللبناني املبني على
ص��ورة األي��دي��ول��وج�ي��ا ال�ت��ي حكمت ف��ؤاد أف��رام
البستاني وسعيد عقل وجواد بولس ،وغيرهم
ممن أفسد عقول الناشئة .هؤالء مسؤولون عن
ّ
ّ
اللبنانية املستعصية ال�ت��ي تتجلى
األم ��راض
في مسابقات أكبر صحن بطاطا وأكبر صحن
ّ
ك��وس��ى م �ح �ش��ي .ل �ك��ن ف�ي�ل�ي��ب ح��ت��ي ي�ف�ق��د تلك
ّ
ّ
ّ
يتحدث ع��ن «ال�ف��ردي��ة»
العلمية عندما
األم��ان��ة
ّ
ال�ت��ي حكمت ال�ب�ل��د (وال ي�ح��دد مساحته ت��ارك��ًا
ّ
للمخيلة ال��رس�م� ّ�ي��ة ك��ي ت�ط��اب��ق ح��دود
ال�ع�ن��ان
ّ
الدولة الحديثة على تعميمات املؤرخ).
ّ
أي أن أه �م� ّ�ي��ة ك �ت��اب «ت ��اري ��خ ل�ب�ن��ان ال�ح��دي��ث»
ل �ك �م��ال ال �ص �ل �ي �ب��ي ،ال � ��ذي ص� ��در ف ��ي م�ن�ت�ص��ف
الستينيات ب��اإلن�ك�ل�ي� ّ
�زي��ة ،ك��ان��ت ف��ائ�ق��ة .وعتها
ّ
ّ
اليمينية في جريدة «النهار» ونشرت
املؤسسة
ّ
نسخة ع��رب��ي��ة ع��ن ال�ك�ت��اب ،وص��اح�ب�ت��ه بحملة
ع��ارم��ة أدت ف�ي�ه��ا دورًا م�ت�ع��اظ�م��ًا ب�ح�ك��م حجم
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كمال الصليبي
(أرشيف ــ
مروان بو
حيدر)

دور الجريدة السياسي في لبنان ما قبل الحرب
ّ
ّ
أهمية
األه�ل� ّ�ي��ة .لكن أه�م� ّ�ي��ة ال�ك�ت��اب ال ت�ق��ل ع��ن
ّ
كمال الصليبي وشجاعته في مراجعته النقدية
لتاريخ لبنان ،ولتأريخه هو بالذات في حقبة
ّ
الحقة .ويعترف الصليبي في مقدمة كتابه بأن
أستاذه السابق ،برنارد لويس نفسه ،هو الذي
طلب منه وضع الكتاب .ليس ذلك باألمر العابر.
ل �ق��د ح �ص��ل ف ��ي م��رح �ل��ة ص �ع ��ود ق ��وم ��ي ع��رب��ي
ّ
يشكك بالكيانات املصطنعة املجاورة إلسرائيل،

تحول المؤرخ من فخر
كيف ّ
للفكر االنعزالي إلى بطل عند
القوميين العرب واليساريين
ولويس غير بعيد عن الهوس بمصلحة الدعاية
ّ
ّ
الصهيونية في كل ما يتصل بالتاريخ املعاصر
ّ
والحديث للشرق األوسط ،إن لم يكن قبل (أي أن
مشكلة لويس ال تنحصر بمشاكل االستشراق
ّ
ّ
ّ
و«أزليته»،
لكيانية لبنان
التقليدي) .إن الترويج
إذا أردن��ا استعمال مصطلحات فريق إسرائيل
في لبنان ،يتطابق مع مشروع الترويج للكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي وع �ل��ى أس ��س ُم �ت �ش��اب �ه��ة .اخ �ت�لاق
ّ
ّ
اللبنانية وترسيخها ك��ان��ا مواتيني
الكيانية
ّ
ّ
ج �دًا ل�ل�ف�ك��رة ال�ص�ه�ي��ون��ي��ة ال �ت��ي ت �ح��رك ب��رن��ارد
لويس.
ل �ك��ن ك �ت��اب ال�ص�ل�ي�ب��ي ي �ش �ك��و م ��ن ع �ل��ل أخ� ��رى.
الكاتب بقي ط��وال سني عمره يطلق تعميمات
ّ
اللبنانية على أس��اس
ّوأوص��اف��ًا ع��ن ال�ط��وائ��ف
أن �ه��ا ك�ت��ل م �ت� ّ
�راص��ة .والصليبي ال يختلف مع
املعاصر الذي يرفض فكرة
النهج االستشراقي
ّ
العربي العلماني ،م��ع ّأن��ه ه��و انتقل م��ن حامل
ل �ف �ك��رة ال �ط��ائ �ف� ّ�ي��ة «ال� �ب ��ن ��اءة» ،ع �ل��ى ق ��ول ك�م��ال
ي��وس��ف ال �ح��اج ،إل��ى شطب مذهبه ع��ن ال�ه� ّ
�وي��ة.
ويبرز «املسيحي» في رواي��ة الصليبي مختلفًا
ع��ن أق��ران��ه وم� ّت�م� ّ�ي�زًا ع�ن�ه��م ،ف�ي�ق��ول ف��ي الكتاب
امل� ��ذك� ��ور« :امل �ث ��ق ��ف امل �س �ي �ح��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ،ال ��ذي
ّ
ّ
نسبيًا ،لم يعان التوتر
عاش في ظ��روف سهلة
عاناه التركي واملصري والسوري وحتى
ال��ذي
ُ
ّ
اللبناني املسلم (الح�ظ��وا أن الصليبي ل��م يقل
ك�ل�م��ة «ع��رب��ي» ف��ي امل�ق�ط��ع ص ،143 .ترجمتي
ّ
اإلنكليزية) .ويسهب الصليبي في
عن النسخة
ّ
ّ
تعداد فضائل كتاب عصر النهضة «املسيحيني»
ّ
«فلسفية» ال وج��ود لها إلى
(وينسب كتابات

ّ
ّ
ظ عند الوصول
ناصيف اليازجي) ،لكنه يتحف ّ
إلى اسم يوسف األسير ليقول إنه لم يصل إلى
«مرتبة» اليازجي والبستاني ،من دون محاولة
فهم األسباب.
ورواي� � ��ة ال�ص�ل�ي�ب��ي ع ��ن ال�ح�ق�ب��ة امل �ع��اص��رة في
ّ
ت��اري �خ��ه ،م�ث��ل ال�ق�س��م امل�ت�ع��ل��ق ب �ح��وادث ،1958
ّ
ّ
ص�ف��ت
ال �ت��زم��ت ج��ان��ب ال��رج �ع��ي��ة ال� ّل�ب�ن��ان��ي��ة وو ّ
أع�م��ال امل�ع��ارض��ة ب �ـ«اإلره��اب��ي��ة» ،ك��ذل��ك ف��إن��ه لم
ّ
يتورع عن استخدام عبارة «الغوغاء املسلمني».
ّ
وال�ل��اف� ��ت أن ت��اث �ي��ر ع � � ��دوان ن� �ش ��وء إس��رائ �ي��ل
ّ
الحربية ل��م يشغل الكاتب بتاتًا في
وأعمالها
ّ
الكتاب .ول��م يتغير كثيرًا عبر السنوات عندما
ّ
األهلية في  .1976وكان
وضع كتابه عن الحرب
ّ
الصليبي كان على صداقة
عداؤه (السياسي ألن
ّ
وط �ي ��دة م ��ع ع ��دد م ��ن امل �ث��ق �ف�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّ�ي�ين،
وم�ن�ه��م م��ن ك��ان ن��اش�ط��ًا ف��ي م�س�ي��رة ال�ت�ح��ري��ر)
ّ
الفلسطينية ظ��اه �رًا .وك ��ان تحليله
ل�ل�م�ق��اوم��ة
ّ
للصراع في لبنان في كتابه نسخة غير معدلة
ّ
ّ
الجميلّ :
يكرر كيف أن الزعماء
عن خطاب بيار
ّ
املسلمني ك��ان��وا أس��رى للمقاومة الفلسطينية،
وك� ��ان امل �س �ل �م��ون ي �ف �ت �ق��رون إل ��ى ع�ن�ص��ر ال �ق� ّ�رار
الذاتي في تحليله .ولم يكن الصليبي قد توقف
النظام
في الكتاب املذكور عن إغداق املدائح على
ّ
اللبناني ،فيقول ع��ن لبنان م��ا قبل ال�ح��رب إن��ه
ّ
ّ
ّ
ديموقراطية يشترك
ليبيرالية
«جمهورية
كان
ّ
في صنع القرار فيها املسلمون واملسيحيون».
ّ
(ص .)53 .لم ُي ّ
الطائفية مفهومًا
عرض الصليبي
وممارسة للنقد التاريخي الذي انتهجه الزميل
أس��ام��ة م�ق��دس��ي ف��ي ك�ت��اب��ه «ث �ق��اف��ة ال�ط��ائ�ف� ّ�ي��ة»
(الذي صدر في ترجمة ممتازة عن «دار اآلداب»).
امل�ق��دس��ي ي�ن� ّ�وه ب��دور ال �خ��ارج االس�ت�ع�م��اري في
ّ
الطائفية ،وال ّ يتعاطى معها على أساس
صنع
عاطفة أو غريزة تؤثر في الجمع.
ّ
النقدية ال��ذات� ّ�ي��ة في
ظ�ه��رت م��راج�ع��ة الصليبي
 1979ف��ي ك�ت��اب��ه «م�ن�ط�ل��ق ت��اري��خ ل �ب �ن��ان» ،لكن
قبل ظهور «بيت بمنازل كثيرة» ،يجب التنويه
�ؤرخ �ي�ن ال �ي �س� ّ
ب �ف��ري��ق م ��ن امل � ّ
�اري�ي�ن وال �ق��وم� ّ�ي�ين
العرب الذين سبقوا الصليبي في تشكيكه في
ّ
الطائفية لتاريخ لبنان :أمثال مسعود
السرديات
ّل�اّ
ّ
ّ
ضاهر ووجيه كوثراني وحسان ح� ق (مع أن
ّ
للمؤرخ
األخير «أشرف» على أطروحة دكتوراه
ّ
رس �ت��م غ ��زال ��ة) وأح �م��د ب �ي �ض��ون (م ��ع أن ك�ت��اب
األخير عن رياض الصلح ،والكتابة عن الصلح
ّ
األي� ��ام ،يعتنق ال �س� ّ
دارج ��ة ه��ذه ّ
الرسمية
�ردي��ة
ُم� �ج � ّ�ددًا) وآخ ��ري ��ن ك�ث��ر ف��ي م��ا ب �ع��د .الصليبي
ي �ع ��رض ال� �س � ّ
�ردي ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل �ت��اري��خ ل�ب�ن��ان
ُ ّ
ّ
ّ
بصحتها وي�ق��دم ال�ت��أري��خ املوضوعي
وي�ش��ك��ك

