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من أهم العقبات التي يواجهها دارسو التاريخ األردين النقص يف الدراسات 
املرتكزة على مصادر أصلية أولية، واحلدود الضيفة التي ركز املؤرخون جهودهم 

وكان قد برز يف اخلمسينات نمط حدد جمال البحث . ضمنها بصورة تقليدية
وإسرائيل من مؤلفات يف وما ظهر يف الغرب . واملصادر املستخدمة منذ ذلك احلين

تاريخ األردن هو عمومًا مؤلفات يف التاريخ السياسي ركزت على أربعة موضوعات 
البدو؛ دور العائلة الهاشمية يف " ترويض"إعادة فرض احلكم العثماين و : رئيسية

تأسيس الدولة وتوطيدها؛ األردن ككيان سياسي واعتماده على الغرب حفظاً لبقائه؛ 
معظم احلاالت، تألفت اإلسرائيلي وعالقة األردن بالفلسطينيين ويف  – النزاع العربي

مصادر املؤلفات هذه يف أدب الرحالت األوروبي، واملذكرات وسجالت االستعمار 
  .١٩٦٧البريطاين، وسجالت أردنية استولت إسرائيل عليها سنة 

ية واجملال منفسح اآلن أمام رؤ ،أدت هذه املؤلفات التاريخية غرضهالقد 
تاريخ األردن احلديث، "لكن كتاب . جديدة متحررة من هذه احلدود واملصادر التقليدية

وما يقدمه املؤرخ املرموق كمال صليبي هو . ال يساعد، لسوء احلظ، يف إجناز هذا األمر
لتاريخ األردن السياسي احلديث مفيد لعموم القراء بقدر ما هو مفيد لدارسي " تأويل"

احلواشي قليلة، واملراجع اخملتارة خمتصرة، ). ١ص (ب قوله الشرق األوسط، بحس
ويف غياب أي عمل تقريباً يتابع تاريخ البلد حتى التسعينات، فإن . والعرض بسيط

مرحب به، وال سيما أنه ظهر ف وقت يتزايد فيه اهتمام الدارسين  كتاب صليبي
بيد أن كتاب . باألردن، ويف وقت يسيطر علماء االجتماع فيه على ميدان البحث

اجلديدة، ولذا، فإن فائدته صليبي يقدم القليل من حيث املعلومات أو التفسيرات 
  .حمدودة
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د بقوة على مصادر ثانوية بحدودها إن برنامج عمل صليبي متواضع ومعتم
منتهجاً . م.بالقرن الثالث ق" احلديث"واملؤلف يبدأ مناقشته السردية لألردن . الضيقة

لدى البحث يف تاريخ األردن وقليل الفائدة، يعود إىل كتاب نمطاً بات مكرساً تقريباً 
  A: بعنوان ١٩٥٨صدر باإلنكليزية سنة " (تاريخ شرق األردن وقبائلها"بيك . ج.ف

History of Jordan and It’s Tribes) وكتاب بنيامين شفاردان الذي صدر سنة ،
، ثم  (Jordan; A State of Tension)" الة توتردولة يف ح: األردن: "بعنوان ١٩٥٨

دأ بأعوام احلكم العثماين شيتعقب التاريخ السياسي لألردن احلديث بتسلسل بي
العجاف، مركزاً بشدة على ما عُدٍّد أعاله من موضوعات تقليدية لتاريخ األردن 

، وخالل ذلك كله. ١٩٩١السياسي، ويواصل مناقشته إىل ما بعد حرب اخلليج سنة 
  .يبرز تعاطف املؤلف مع الهاشميين جلياً

إذاً، إن صليبي يقدم رؤية تقليدية  للتاريخ السياسي األردين، وتأريخه لألردن 
تاريخ  –احلديث إنما هو تأريخ للعثمانيين، والبريطانيين والهاشميين، والفلسطينيين 

وثقافتها لكن ماذا عن اجملتمعات احمللية األصلية، عن بنيتها . أجانب وحكّام
وليس هناك . واقتصادياتها؟ صليبي ال يويل هذه القضايا إال القليل من االهتمام

، يوحي "األرض وحكايتها"سوى فصل واحد بين الفصول األحد عشر، وهو بعنوان 
بتركيز االهتمام على األرض والشعب، وهذا الفصل يناقش، إىل حد بعيد، التاريخ 

: صول األُخرى، فتركز على موضوعات تقليدية مثلأما الف. السياسي القديم والوسيط
مللمة "، و"املؤسٍّس"و ،)سوى مرتين" األردن"حيث ال ترد كلمة " (خلفية العائلة املالكة"

  ".عبد الله والفلسطينيون"و" البلد
ال أحد يشك يف أهمية موضوعات كالهاشميين والفلسطينيين بالنسبة إىل 

ومن . وحمط االعتراض هو التركيز احلصري على مثل هكذا موضوعات. األردن احلديث
هذه الزاوية، فإن دراسة صليبي للتاريخ األردين يشكو من املآزق ذاتها التي واجهها 

البلد تركيز مفرط على تاريخ  السياسيون وبعض علماء السياسة الذين يدرسون
  .الهاشميين ال يفسر يف حد ذاته ولذاته تاريخ األردن احلديثذلك بأن فَهم . النظام

إن رضى صليبي باملوضوعات التقليدية للتاريخ األردين واعتماده على أعمال 
يقوده أيضاً إىل تفادي أية مناقشة مهمة للقضايا ) وعلى مصادرها(ثانوية 

طبعاً، إن نمو طبقة صغيرة، لكن غنية، من التجار املغتربين . السياسية –االجتماعية 
ووضْع نظام أراض أعلنت فيه ملكيةصغيرة للفالحين إنما هما عامالن حاسمان يف 

ويف مثل أحدث، فلو أن صليبي أفاض يف مناقشة قضايا اقتصادية . تاريخ االنتداب
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، لعدَّل ربما من توكيده أن األردن )نيةاألرد –وال سيما الروابط االقتصادية العراقية (
من دون حتفظ أو حساب " ١٩٨٨-١٩٨٠العراقية  –دعم العراق خالل احلرب اإليرانية 

  ).٢٦٠ص ..." (ملا سينجم يف النهاية من خسارة أو ربح 
االقتصادية، فإنه يسلم  –وحين يقوم صليبي بدرس املسائل االجتماعية 

وبالتأكيد، لقد حان الوقت . تي تقدمها املصادر املوجودةأحياناً باملعرفة التقليدية ال
  .إلعادة النظر يف االعتقادات القديمة بشأن التاريخ األردين يف ضوء أدلة وأطر جديدة

هو، هل نحن بحاجة " تاريخ األردن احلديث"إن السؤال الذي ينشأ عن كتاب 
ألصلية، التي يمكنها إىل سرد سياسي عام آخر للتاريخ األردين؟ إن مواد املصادر ا

تسليط ضوء قوي على تاريخ األردن االجتماعي واالقتصادي والثقايف، متوفرة 
والكتابة النابعة من هذه املصادر بدأت تظهر على نحو . ويمكن الوصول إأليها بيسر

  .منعش للذاكرة
  مايكل فيشباخ
  أستاذ مساعد يف مادة التاريخ

  ماكون، –يف كلية راندولف 
  ).فيرجينيا(أشلَنْد 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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