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نا أشغلت اهتمامي منذ سنوات، لذلك ف الموضوعات المهمة التيیعد الموضوع من 
أسیس متمسك بالدعوة إلقامة مدرسة فكریة تاریخیة عراقیة، بالتزامن مع ضرورة ت

إلى سباب تدفعني أثالثة عوامل و ، و مدارس فكریة وطنیةأمدرسة فكریة تاریخیة عربیة 
ولى التي على الدعوة األم من مضي ست سنوات ، على الرغواصل تأكید الدعوةأن أ
الدعوة في ندوات طلقتها في ندوة لمركز المستنصریة للدراسات والبحوث، ثم تجددت أ

 :ن نحصرها بالتاليأخرى، وهذه العوامل یمكن أومؤتمرات علمیة 
 صرار على دعوة تأسیس مدرسة فكریة تاریخیة عراقیةدوافع اإل
والشعوب، فالتاریخ خزانة مم األة التاریخ في حیاة همیأتي من أول یالدافع األ ·

نسان، ومنه و خالصة تجارب الدول والشعوب واإلو حقیبة العلوم، وهأالعلوم 
صبح ال یقتصر على أالعبر، زیادة على ذلك  فالتاریخ نستخلص الدروس و 

بل یهتم بالحاضر والمستقبل، فالدراسة التاریخیة ال تتوقف  ،دراسة الماضي
حداث، بل استخالص النتائج والعبر، فالمؤرخ الو سرد اأود الماضي عند حد

نتائج، والتاریخ للراء والوصول االستنباط واستنتاج القراءات واآلیمتلك  قدرة 
دواره أة نتعلم منها طبیعة حركة المجتمع، فهو سجل لحركة المجتمع بمدرس
والعقلي خفاقاته وحركته ونتاجه الفكري إ المختلفة، بما فیها انتصاراته و  هوحقب

 .والحضاري، وبالتالي التاریخ مدرسة نتعلم منها فهم الحاضر وقراءة المستقبل

فة للبناء والتقدم، ولبناء الشخصیة، فهو ثقا داةأن التاریخ إعن ذلك ف فضالً 
و نشر ثقافته یخلق أن الخلل في دراسته إووعي وروح وثبات وقیم، لذلك ف

ن توظیفه في بناء االنسان أضیاع، في حین عوامل الضعف واالنحسار وال
نرتقي  واالرتقاء به نحو القیم الفاضلة والسلوك والمسؤولیة التاریخیة، تجعلنا

داء والموقف والنتاج، وهذا المناخ من الوعي والفكر والثقافة تجعل المسؤول باأل
في المجتمع في مكانه المؤثر  السیاسي في مستوى المسؤولیة، وتجعل كل فرد

بات والوطنیة وتحمل المسؤولیة لتاریخ یخلق بیئة للعمل والثیجابي، فاواإل
عن و هو من یجد الحلول ویجیب أدوات الحل، ألذلك فهو من  .خالقیةاأل

 .زمات والمحنالتساؤالت، وباألخص في وقت األ
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عوة لتأسیس مدرسة فكریة تاریخیة مر الثاني الذي یدفعني على مواصلة الداأل ·
و متغیر، فقد أریخیة العالمیة ظهرت نتیجة تحدي تان كل المدارس الفكریة الأ

وربا خالل القرن الثامن عشر في ظل أواتسعت دائرة فلسفة التاریخ في  ظهرت
، وهي ردة فعل ضد هور دعوات تؤمن بالتقدم والتجدیدعصر التنویر، وظ

ن أسس من النقد والتحلیل، في حین أسة، فجرى االهتمام بالتاریخ على الكنی
ساس أنتصف القرن التاسع عشر قامت على لمانیة في مالفكریة األالمدرسة 

تجارة، فالمدرسة التاریخیة الظاهرة االقتصادیة والدعوة القتصاد قوي وحمایة ال
ما المدرسة الوضعیة الفرنسیة فقد أانیة انطلقت من سیاسة اقتصادیة، لماأل

لتاسع عشر، وربا في القرن اأظل الحركات القومیة التي شهدتها ظهرت في 
، ألمانیا أمامثر هزیمة فرنسا ألجمهوریة الفرنسیة الثالثة، على طار اإوفي 

عن المزایدات،  فرض بحث علمي في التاریخ بعیداً  إلىوتوصلت هذه المدرسة 
في  ألمانیا أمامسباب هزیمة فرنسا أن أدركت المدرسة الوضعیة الفرنسیة أو 

تاریخ، والوصف ینطبق على حرب السبعین هو الضعف في تدریس مادة ال
ولى في التي ظهرت بعد الحرب العالمیة األمدرسة الحولیات الفرنسیة 

ساسي في ظهور أن، فالتحدي والمتغیر هو عنصر عشرینات القرن العشری
علینا  المدارس الفكریة التاریخیة الحدیثة، وهذا التحدي الذي نعیشه یفرض

 .ریة تاریخیة جدیدةطار لمدرسة فكإ التفكیر في تحدید مالمح و 

زمات وتحدیات وحالة من أق وعدد من الدول العربیة یعیشان ن العراأذ إ
ة العالمیة یفرض علیها الضعف وعدم االستقرار واالبتعاد عن ركب الحضار 

فالدافع والمحفز لتأسیس مدرسة . طار جدید للتفكیر والبحثإالبحث عن 
خفاق وحجم التحدیات واإلزمة ة جدیدة هو متحقق من خالل حجم األتاریخی

 .صاب العراق ومعه كثیر من الدول العربیةأوالتراجع الذي 
فكریة تاریخیة سمة  ن لكل مدرسةأمر هذا األوالدافع الثالث وراء االهتمام ب ·

كدت على زیادة االهتمام بالوثیقة، أخرى، فالمدرسة الوضعیة میزتها عن األ
القصیر والتفسیر والحدث والواقعة واالهتمام باألحداث المنفردة ذات التأثیر 
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ز على الشخصیات البارزة، في فراد واعتماد السرد والتركیالبسیط لسلوك األ
 خرى،ممیزاتها انفتاحها على العلوم األن مدرسة الحولیات الفرنسیة من أحین 

جتماعیة قتصادیة واإلنسان ودراسة البنى اإلراسات التي تهتم باإلواهتمت بالد
من  العام بدالً  إلىوالثقافیة وتجاوز التاریخ السردي، واتجهت الدراسات فیها 

سلوب التفكیر أ، واعتماد من دراسة الجزء التاریخ الخاص، ودراسة الكل بدالً 
 .القائم على التحلیل

طار إ لكل مدرسة تاریخیة فكریة مالمح و ن أقول ن نأومن خالل هذا التوضیح نرید  
لعراق وفي سائر الدول التي تعیش ونحن في ا. یحدد اتجاهاتها البحثیة والفكریة والعلمیة

طار فكري لمدرسة تاریخیة ترسم مسارات البحث والتفكیر إإلى وضاع مشابهة، نحتاج أ
 .نتائج وحلول إلىوالوصول 

تحضیر مناخ فكري فكریة تاریخیة یفرض علینا تهیئة و طار لمدرسة إوعند البحث عن 
 :رضیة الفكریة تتحقق من خالل ثالث اتجاهاتوفلسفي، وهذه األ

v رثاً إظهرت في العراق وتركت  التي سالمیة اإل دراسة المدارس الفكریة الفلسفیة 
بالفكر التاریخي، كمدرسة الكوفة ومدرسة البصرة والحوارات  اً غنی وفلسفیاً  فكریاً 

 إلىفنحن بحاجة  الفلسفیة بین االتجاهات الفكریة الفلسفیة المعروفة، 
 .سس وقواعد للتفكیرأإلى خالصات فكریة ولیست تفصیالت، ونحتاج 

v بر حقبه ن قراءة الحاضر ودراسته دراسة جدیدة تتطلب دراسة تاریخ العراق عإ
القراءات خفاق، وتقدیم الدروس و سباب النجاح واإلأالمختلفة، وبیان عوامل و 

 .لمواجهة التحدیات والمشكالت في الحاضر والمستقبل التي تعد حلوالً 

v طاریح التي درست تاریخ العراق خالل المائة سنة عادة قراءة الرسائل واألإ
الدولة العراقیة الحدیثة للوقت الحاضر، واستخالص العبر  الماضیة منذ تأسیس

خفاق، سباب اإلأمنها، ومن خالل ذلك یمكن تشخیص  والخالصات والدروس
 فضالً  .طار الفكر التاریخي العراقي الجدیدإولویات في البحث في وتحدید األ
ن المؤرخ معني بدراسة االتجاهات الفكریة التاریخیة عند المؤرخین إعن ذلك ف
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نهجیات ولویات والقواعد والمالتجاهات الفكریة لدیهم ویحدد األالرواد ویستنبط ا
 .التي اعتمدت في كتاباتهم

 طار الفكري للمدرسة التاریخیة العراقیة الجدیدةاإل

ثبت قناعاتي أن أحاول أي لمدرسة تاریخیة عراقیة جدیدة، طار فكر إفي محاولة لوضع 
 رى التالي:أمر المهم، و ناسب للقول في هذا األراه مأووجهة نظري لما 

Ø ي من مناهج منهج علم االعتمادهمیة أكید على أن تنطلق هذه الدعوة من التأ
خص الذي یالئم الدراسات التاریخیة، نسانیة، وباألالبحث في الدراسات اإل

عن اعتماد التحلیل  لنكون متوافقین مع المعاییر العالمیة المعتمدة، فضالً 
مل واالستقراء واستخالص أالنقد، وتحقیق مستوى عالي من التواالستقراء و 

 النتائج.
Ø ساسیة من أوالمخطوطات والوثائق مصادر مهمة ثار والنقود تعد اآل

الفكریة التاریخیة، كدت علیها المدارس والنتاجات أمصادر البحث التاریخي، 
  .همیتها في أي  مدرسة فكریة تاریخیة جدیدةأوتظل تحتفظ ب

Ø  في المدرسة الفكریة التاریخیة تتكاتف كل االختصاصات والفروع في
ثاري إلى القراءات المستقبلیة، فاآلیخ مع بعضها للوصول مجال التار 

نساني عبر رضیة الفكریة للنتاج اإلسالمیة یقدمان األوالمتخصص بالدراسات اإل
 العصور من خالل خالصات فكریة تكشف اتجاهات الخزین الفكري الفلسفي

ضع یخ الحدیث والمعاصر یتبنى و ن المؤرخ في التار أالعراقي والعربي، في حین 
 لیات والقواعد ویسهم في رسم اتجاهات الحاضر والمستقبل.اآل

Ø  مطلوب مساحة مناسبة للقراءات المستقبلیة ورسم السیناریوهات المتوقعة على
 ضوء التجارب التاریخیة.

Ø ساسیة رسمت مسار وصف أسمة  العلم والمعرفة والتقدم الحضاري كانت
حد عوامل أزدهار، وكان تاریخه المشرف والتي حقق فیها اإلالعراق عبر 

العلمي  ن ابتعاده عن ركب التقدمإهار والحضارة، وفي الوقت نفسه، فزداإل
في وراء االنكفاء والضعف والغیاب، و ساسي أالحضاري المعرفي هي سبب 
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لم والمعرفة الوقت الذي یعیش فیها العالم مرحلة متقدمة في میدان الع
ن المؤرخ العراقي إناوین التقدم، فحت سمات العصر وعصبأوالتكنولوجیا والتي 

لتقدم والتكنولوجیا والمعرفة في منهجه وفكره والثقافة التي یشیعها یضع العلم وا
 یات شروط العیش بأمن واستقرار وتحقیق النهضة والتقدم.و ولأفي 

Ø والكلیات بما یتالءم وینسجم مع  االرتقاء بتدریس مادة التاریخ في المدارس
عالم ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي ور اإلعن د همیته. فضالً أ

، وفسح ت والحوارات والتقاریر والخالصاتبالتاریخ من خالل نشر الدراسا
بناء الثقة بالنفس  إلىالمؤرخین إلیصال رسائلهم. بما یؤدي  أمامالمجال 

 واالعتزاز بالهویة.

Ø  باب سأراسة تاریخیة الفكریة العراقیة دولویات البحث في المدرسة الأمن
 سالمیة التي عاصمتها بغداد.ضعف وسقوط الدولة العربیة اإل

Ø   اسیة سباب فشل النخبة الوطنیة العراقیة في صیاغة الحیاة السیأالوقوف على
 ن تنطلق من مشاریع النهضة والبناء.أوالنظام السیاسي الذي یمكن 

Ø  الدولي منح  العامل  یجاد حلول  للمشكالت الداخلیة والخارجیة، إعدم
كبر في  تفاقم هذه المشكالت وتوظیفها أقلیمیة والدولیة فرصة والمصالح اإل

 لتعمیق هوة الصراعات والخالفات.     

Ø ولویة البحث للدراسات التاریخیة االقتصادیة ودراسة التطورات والنظمأعطاء إ 
سباب غیاب التنمیة وضیاع فرص البناء والتطور، أاالقتصادیة للوقوف على 

القدرة على امتالك التكنولوجیا وتطویر الصناعات الثقیلة وعدم امتالك  وعدم
 المعرفة .

Ø سیة التي حكمت العراق تقتضي الضرورة دراسة الشخصیات والنخب السیا
عن  خذت موقف المعارضة خالل مائة عام، فضالً أحزاب التي والنخب واأل

اریخ السیاسي للعراق ن في التین والفاشلین والناجحمین والمنهز یدراسة المنتصر 
عبر حقبه التاریخیة. دراسة تحلیلیة نقدیة لمعرفة ما قدموه وهل یتناسب مع 

حاطت بهم، وما هي الفرص التي أاجة المجتمع وما هي الظروف التي ح
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للمحاكمة التاریخیة بهدف استخالص الدروس  ن نخضعهم جمیعاً أضاعوها، و أ
تعاد عن الدراسات  غیر المهنیة والعبر ومعرفة جوانب الخلل والضعف. واالب

 التي تجعل الباحث یجامل وینحاز لموضوع البحث الذي یشتغل علیه.

Ø  ة الفكریة التاریخیة ولویات البحث في الدراسات التاریخیة في اطار المدرسأمن
رادة الشعبیة الوطنیة العراقیة التي كانت تحكم إلسباب غیاب اأالوقوف على 

 ى الحكومات.الشارع العراقي وتضغط عل

Ø جنبیة رادة األقلیمي والمصالح الدولیة واإلثر العامل اإلمطالبین بقراءة جدیدة أل
ثرها في عرقلة المشروع الوطني العراقي وبناء التجربة أعلى الحیاة العراقیة، و 

 العراقیة.

Ø طاریح وخواتمها تعدان میدان مهم ث والمؤلفات والرسائل واألبحامقدمات األ
ظهار شخصیة وقدرة المؤرخ إلفكریة، واالرتقاء بهما یسهم في ا إلظهار القدرات

 فكار العلمیة.لى تقدیم الصیاغات والقراءات واألوالمؤلف ع

قول نحتاج مقدمات وخالصات علمیة فكریة رصینة، ومنهج بحث وفق أوبالختام 
مهات المصادر أثر، المخطوطة، (الوثیقة، األالمعاییر العالمیة ومصادر رصینة

سالمیة في (فأسباب سقوط الدولة العربیة اإل ولویات البحثأ، وتحدید التاریخیة)
بغداد، والدستور في تاریخنا الحدیث والمعاصر وضیاع فرصة امتالك العلوم 
والمعرفة، وفشل النخبة السیاسیة في تاریخ العراق عبر عصوره المختلفة ومنها منذ 

وتساؤالت تحتاج م كلها تحدیات ومشكالت حتى الیو  تأسیس الدولة العراقیة الحدیثة
لعراقي التي عبر عنها جابة). وعلى الرغم من الروح الوهاجة للمواطن اإإلى 

ن النخبة أال إخرى وبفهم وموقف سیاسي ناضج، أ حیاناً أوبالقتال  حیاناً أبالمقاومة 
وح یة فشلت في قیادة هذه الر السیاسیة التي حكمت العراق خالل المائة سنة الماض

 فاق االستقرار والبناء والتقدم.آنحو 
كافة الباحثین والمؤرخین بالشروع بتقدیم  إلىوجه الدعوة للمؤرخین أني إلذلك ف

سالمیة وتجارب المؤرخین یة للمدارس الفكریة التاریخیة اإلقراءات وخالصات فلسف
طاریح أو  اءة وتحلیل ما قدمناه من رسائلعادة قر إ لرواد في مجال الفكر التاریخي، و ا
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وضاع السیاسیة في العراق خالل المائة سنة الماضیة، واالتحاد تتعلق بدراسة األ
و أث في الموقع االلكتروني لالتحاد بحالمؤرخین مستعد لنشر المقاالت واألالدولي ل

 في المجلة الدولیة للدراسات التاریخیة واالجتماعیة الصادرة عن االتحاد.
 

  


