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  مجلة الهالل
    2004یولیو 

  التاریخیة الوثائق تحمي مؤسسة مطلوب - مؤرخاً  ھیكل
  اس عب رءوف. د: بقلم

 أن على وحرصه التاریخي، حسه  – المتنوعة قدراته جانب إلى – هیكل حسنین محمد یمیز ما أهم علل
 حتى الثانیة العالمیة الحرب  نهایة منذ والسیاسة الصحافة في عاصرها التي الفترة لتاریخ رؤیته یقدم

 المشروع لصالح الفلسطینیة القضیة تصفیة نحو نزوع من علیها ترتب وما  ،1973 أكتوبر حرب
 باإلنجلیزیة، معظمها نشر التي الكتب من سلسلة في) عاصره كما( للتاریخ رؤیته وجاءت  .الصهیوني

التى ال  الوثائقیة والمالحق وماتالمعل من الكثیر مضیفا  العربیة، طبعتها بقلمه یصوغ أن على وحرص
 وبعض األخرى، األوروبیة باللغات تصدر أخرى لطبعات أساسا تتخذ تحتملها الطبعة اإلنجلیزبة، والتى 

 العربي للقارئ قدم األجنبي، للقارئ أصال نشر لكتاب العربیة للطبعة صیاغته عند فهو. اآلسیویة اللغات
 ویسعى  یكتبه، ما یخصهم الذین العالقة أصحاب إلى تصل أن یریدها التي الرسالة مع یتناسب خطابا

  .عندهم بالتاریخ الوعي تنمیة إلى ذلك وراء من

 أن كتب بما یقصد ولم مؤرخا، لیس أنه كتبة مقدمات في یؤكد أن على الحرص تمام حریص والرجل
 ألحداث الذاتیة رؤیته دمیق ولكنه  المؤرخ، عمل تقید التي المنهجیة األصول تلتزم تاریخیة بحوثا یقدم

 یراها أن) السادات ثم الناصر عبد جمال(القرار صانع من قربه له أتاح لحوادث وشهادته عاصرها،
  .صنعها في ما بنصیب  -أحیانا – یشارك وأن ناظریه، أمام تتشكل

 هعلی يالذ المؤرخ لصناعة عمیق فهم عن یعبر كتبة، مقدمات في لقرائه هیكل یؤكده الذي التحفظ وهذا
 یرید فهیكل منها، النتائج واستخالص واستقرائها، بتحلیلها ویقوم المصادر مختلف من مادته یستقى أن

  – جانبه من – عمیق إدراك عن التحفظ هذا یتم كما. المؤرخ به یلتزم بما القارئ أمام نفسه یلزم أال بذلك
 تعطى والتي لصاحبها، الذاتیة الرؤیة عن تعبر التي التاریخیة الشهادة وتسجیل التاریخ، بین الكبیر للفارق

  .صحتها حتى أو دقتها، على المادیة األدلة بإقامة تلزمه وال سواه، لها مصدر ال وقائع تناول في الحق له

 من نوعا یكتبه مما تجعل هیكل كتابات من الكثیر على تطغي التي الشهادات تلك أن ذلك یعنى وال
 ونستون مذكرات مثل نادرة حاالت في إال محددا موضوعا تلتزم ال مذكراتفال الشخصیة، المذكرات
 هنرى مذكرات أو ذاتها، الحرب عن دیجول الجنرال مذكرات أو مثال، الثانیة العالمیة الحرب عن تشرشل
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 بذاتها قائمة تبدو شتى موضوعات فتغطي هكیل كتابات أما. األبیض البیت في خدمته فترة عن كیسنجر
 إلى 1948 فلسطین حرب من وثیقا، اتصاال حلقاتها وتتصل البعض یبعضها وثیقا ارتباطا ترتبط ولكنها
 التقلیدیة الستعماریة القوى مارستها كما األوسط الشرق علي الهیمنة سیاسات ومن ،1973 أكتوبر حرب
 وتتقاطع الثانیة، العالمیة الحرب بعد ما مرحلة في المتحدة الوالیات وضعتها كما الهیمنة مخططات إلى
 العربي العالم في الوطني التحرر وحركة الباردة، الحرب عصر في الكبرى القوى سیاسات كله هذا مع

  .الالتینیة وأمریكا وأفریقیا وأسیا

 ، العربي والوطن ، مصر: واألحداث الوقائع تلك شهدت التي والمسارح المیادین لذلك تبعا وتتعدد
فریقیا، ٕ   .العالمیة والساحة وا

  الذاتیة لكاتبا رؤیة
طاره. المعاصر القومي تاریخنا محوره معین حدث حول یدور هیكل كتب من كتاب وكل ٕ  القوى صراع وا

 مكوناته، بعض من یراه لما شهادته ویسجل الحدث، لذلك الذاتیة الكاتب رؤیة یتضمن والدولیة، اإلقلیمیة
 یقتصر وال  ،صنعة في ركتشا التي األطراف مختلف ومواقف نظر لوجهات مستفیضا عرضا ویتضمن

 كتابات بین الكبیر الفرق یكمن وهنا.. أخبارها على اطلع أو الكاتب شهدها التي المواقف تسجیل على
 في شارك التي األحداث إطار عن صاحبها یخرج یكاد ال التي الشخصیة والمذكرات التاریخیة هیكل

   .هیكل كتابات في نجده ال نحو على التبریري الدفاعي والطابع ،الذاتیة علیها وتغلب ،صنعها

 القیمة فرغم "،االنصراف في استأذن" ثم الكتب، تلك في جعبته في ما كل أفرغ هیكل أن هذا یعني وال
) نشرها عن ویحجم فعال عنده لعلها( شخصیة لمذكرات عریضة مساحة هناك تظل الكتب لهذه الكبیرة

 لو( المذكرات هذه فمثل والسیاسة الصحافة عالمي في لشخصیة تجربته خالصة – للتاریخ – فیها یقدم
  .المعاصر  تاریخنا روایة في الفجوات وتجسیر ، انقطع ما وصل في المؤرخ تعین  )النور رأت

  التاریخیة الكتابة من ألوان
 یكون أن ونفیه المؤرخین، زمرة على یحسب أن من  - أشرنا كما – كتبه مقدمات في تبرأ هیكل أن ورغم
 ،"المؤرخ" ال یبعد كثیرا عن عمل  -فى حقیقة األمر–"كتابة التاریخ"، فما فعله  كتب ما رواء من قصده

 الهیئات بعض هناك تكون قد .التاریخیة الكتابة ألوان من القیمة من كبیرة درجة على لونا یمثل كتبة وما
 األخطاء، درجة إلى لبعضا بها فیرقى إزاءها، التاریخي بالبحث المشتغلین نظرة تتفاوت قد ، وهناك هنا
 لكل عنه غنى ال مصدرا وتظل قیمتها، لها تظل ولكن ،الخطایا منزلة بها فینزل راألخ البعض یغلو وقد
  .المعاصر تاریخنا بدراسة یهتم من

 التاریخیة الكتابة لخصائص والعمیق الدقیق إدراكه یعكس المؤرخ دور لتقمص هیكل نفي أن في ریب وال
 مادة من یدیه بین بما یكتفي ال هیكل نجد وهنا األساسیة، المصادر من مادتها دتستم أن یجب التي
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 المشتغلین على "محرمة" زالت ال التي القومي األمن وأجهزة الجمهوریة رئاسة وثائق في تمثلت محلیة
 قةعال لها كانت التي األخرى األطراف وثائق استخدام على یعمل بل بذلك، یكتفي ال التاریخي، بالبحث
 خاصا، أو رسمیا منها كان ما سواء واألمریكیة، البریطانیة الوثائق من هائال عددا فجمع ،بالحدث
تاحة الوطني، األرشیف نظم من  – بذلك – مستفیدا ٕ  على عاما 25 مرور بعد الوثائق على اإلطالع وا

 إلیها یفتقر مورأ كلها وهى المعلومات على الحصول بحق الخاصة والقوانین تناولهات التي األحداث
  .الثورة وثائق من تماما ویخلو الملكي، العصر وثائق في شدیدا فقرا یعاني الذي القومي أرشیفنا

 بین التي المصریة "الثمینة" المادة فیقارن الناحیة، هذه من "المؤرخ" مهمة یمارس هیكل نجد ، وهكذا
 الحیویة من كبیرا قدرا علیها یضفى "تاریخیة" روایة لیصوغ واألمریكیة، البریطانیة بالوثائق جاء بما یدیه،

 مع الشفهیة واألحادیث الشخصیة، اللقاءات مثل -  سواه ألحد تتح لم  أخرى – مصادر من یستخدمه بما
 نهایة في یقدم فهو الصحفیة، والتصریحات الشخصیة المذكرات إلى الرجوع وكذلك القرار، صناع

 التاریخي البحث منهج ناصیة یملك الذي المحترف المؤرخ علهیف عما تختلف ال للواقعة صیاغة المطاف
  ."الحدث" بناء إعادة وأسلوب واألدوات، المصادر حیث من

 ویقوم األساسیة، مصادرها من مادته یجمع إذ ،كثیرا ذلك عن یختلف ال المحترف "المؤرخ" یفعله فما
 یهقلم صورة یقدم ثم الذاتیة، یتهورؤ  ثقافته  - كبیر حد إلى – یعكس معین منهجي نسق وفق بترتبها
 ،مادة من یدیه بین لما الخاص فهمة إلى استنادا له، تصوره عن تعبر لكتابته، یتصدى الذي للحدث
 فكر عن والتعبیر والتمثل، اإلدراك من الكثیر تتضمن ولكنها ألیا، مادیا عمال لیست هنا التاریخیة فالكتابة

 طریقة حیث من "المؤرخ" عن یختلف ال أراه بل كله، ذلك من بریئا كان هیكل أن أظن وال صاحبها،
ن. له الالزمة واألدوات العمل ٕ  هذه من .المؤرخ حركة تحكم القیود من الكثیر من تخلص قد هیكل كان وا
 لم حدث مع یتعامل فالمؤرخ الوقائع، روایة على –أحیانا -وطغیانه لهیكل، الشخصي الدور إبراز القیود
 على – بل ذاتیته، من بالتخلص نطالبه أن ستطیعن وال مختلف، فوضعه هیكل ماأ فیه، رفاط یكن

 فهو الحدث، تغطى التي الكثیفة الظل قعب من الكثیر یضئ ما الكتابة من اللون هذا في نجد  -العكس
 الذي "الشاهد" روایة یرویها ولكنه الخارج من ورآها الورق على شهدها من یرویها كما األحداث یروى ال

  .الحدث قلب  في كان

 وخاصة بعینها، واقعة في  -أحیانا -واحد مصدر على االعتماد هیكل منها تخلص التي القیود هذه ومن
 النقد، من جارف لسیل نفسه یعرض أن دون ذلك یفعل أن "المؤرخ" یملك  فال شفهیا، المصدر كان إذا

 أن اضطر إذا التساؤالت من الكثیر منوتتض الشدید، الحذر عن تنم عبارات المؤرخ یستخدم ما وغالبا
 یعد المصدر أحادیة الروایة فتسجیل لهیكل بالنسبة أما واحد، مصدر إال لها سند ال روایة یستخدم

  .أخرى مصادر من إلیه التوصل یتم قد بما لمقارنتها الفرصة تتاح عندما قیمة، من تخلو ال "شهادة"
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  الظالل من أستار
 یسدل أو أشیاء فیغفل للحدث،  روایته بناء عند االنتقاء أسلوب من التخلص قید من هیكل تخلص وأخیرا
 األسلوب هذا فمثل . األشیاء من غیرها على ساطعة أضواء یلقى بینما ، الظالل من أستارا علیها

 أصحاب كتابات في المتواترة السمات من ولكنه المؤرخ، من یقبل ال مكوناتها أو للوقائع االنتقائي
  .المذكرات أصحاب وكذلك التاریخیة الشهادات

 إلى االنتماء عن بنفسه ینأى أن على یحرص هیكل جعلت التي الدوافع نفهم أن نستطیع ذلك ضوء على
 ال مهما مصدرا -رأیي في - تعد أعمال من قدمه ما ولكن "التأریخ" صفة كتاباته عن وینفي "المؤرخین"

 للمؤرخ مناص فال ،شأنه من یهون أو یتجاهله أن المعاصر مصر بتاریخ یعنى جاد مؤرخ أي یستطیع
 والتحلیل للنقد –یشاء كما – ویخضعها الصفة، بهذه معها ویتعامل األعمال، هذه یستخدم أن من

 النصف في القومي تاریخنا تتناول التي الرافعي الرحمن عبد أعمال إهمال یمكنه ال كما اتمام المنهجي،
 الرافعي الرحمن لعبد یتح فلم الرجلین، عمل بین والقیمة المستوى الفاخت مع العشرین، القرن من األول

 في وحدها المحلیة المادة على اعتمادا الوقائع رصد على هعمل واقتصر لهیكل، أتیحت التي الفرص
 "مراقبا" -األحوال أغلب في – وكان والدولیة، اإلقلیمیة بالسیاسة هیكل معرفة له تكن ولم األحوال، أغلب
  .الحدث صنع في مشاركا ولیس ا،خارجی

 –استثناء بال -أنهم إال "المؤرخون" إلیه وجهه الذي المر النقد من یسلم لم الرافعي الرحمن عبد أن ورغم
 له یكون قد ما رغم قیمتها من ینقص أن منهم المنصف یستطیع ال بل ، اعتبارهم من أعماله یسقطوا لم

  .مأخذ من علیها

  المؤرخ طاقة یفوق جھد
 طاقة یفوق جهدا وتمثل العربیة، المكتبة في كبیرا فراغا  –شك دون – مألت التاریخیة هیكل كتاباتو 

 األجنبیة الوثائق جمع في المعاونین من بعدد استعان قد الرجل یكون أن والبد الفرد، المؤرخ وجهد
 األسلوب بهذا الكتابات أما المصریة، الوثائقیة المادة ترتیب وكذلك  علیها، للعمل وتجهیزها وترتیبها،

  .منها االستفادة وتنظیم المادة اراختی ذلك في ویدخل وحده، عمله من فهى الممیز

 في وكذلك منها، مصورة نسخ على الحصول له أتیح التي المحلیة الوثائق في هیكل قیمة وتمكن 
 فضال هذا قرب، عن امراقب أو لها شاهدا كان أو صنعها في شارك التي لألحداث أوردها التي الشهادات

 والسادات الناصر عبد عن یرویه ما وخاصة فیها أساسیا طرفا كان التي الشفویة واألحادیث اللقاءات عن
 الكثیر منها یستخرج أن "المؤرخ" یستطیع مهمة مادة كلها فهذه واألوربیة، األمریكیة الشخصیات وبعض
  .نتائج من صاحبها إلیة توصل عما تختلف قد التي واالستنتاجات الدالالت من والكثیر
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ذا ٕ  بهذه – نثیر أن من مناص فال التاریخیة، هیكل كتابات مضمون تحلیل عن هنا یضیق المقام كان وا
 كما صحفیة، وأحادیث مقاالت في أخرى مناسبات في تناولناها أن كما سبق مهمة قضیة - المناسبة
 الجمعیة مقر افتتاح تم بعدما  ، 2001 صیف في منه كریمة بدعوة جاء هیكل مع لقاء في تناولناها
 الخاص، ماله من القاسمى محمد بن سلطان الدكتور الشیخ شیده الذي التاریخیة الدراسات المصریة

 ورتب اإلدارة، مجلس أعضاء ببعض یلتقي أن هیكل حسنین محمد األستاذ طلب عندئذ للجمعیة، ووهبه
  .الجمعیة عضو الجمال أحمد الصحفي الكاتب الصدیق اللقاء

  –شك دون – وهي لدیه، منها بنسخ یحتفظ التي التاریخیة الوثائق موضوع هیكل مع اأثرن اللقاء ذلك وفي
 التاریخیة الوثائق دار المصورة النسخ هذه یودع أن منه وطلبنا كتبه، في استخدمه ما الكم حیث من تفوق

 تسجیل في جهد من بذله ما تتوج الوطن هذا لتاریخ جلیلة خدمة یوفر العمل ذلك إن: له وقلنا القومیة،
  .كتبه في التاریخ هذا

  الوثائق حول حدیث
 والخمسینات األربعینات فترة وخاصة المعاصر مصر تاریخ أهمیة حول شیق حدیث وبینه بیننا ودار

 دیثالح توجیه فحاولنا  الوثائق، موضوع حول "بصراحة" التحدث یرید ال أنه وفهمنا المنطقة تاریخ وكذلك
بل صور منها، وأنه یخشى ان یكون مصیرها التلف  رسمیة وثائق لیس لدیه ام أن حجته وكانت إلیها،

 تكون أن ضمن إذا خاصة هیئة إیداعها إمكانیة إلى حولم حكومیة، لهیئة واإلهمال والضیاع إذا سلمها
  .الرعایة موضع

 .التاریخیة للدراسات المصریة الجمعیة مكتبة في بها الالئق المكان لها نخصص أن استعدادنا دینافأب
 دعوة له وقدمنا معه، التواصل وحاولنا االقتراح، من محدد موقف على منه نحصل أن دون اللقاء وانتهي
لقاء الجمعیة لزیارة ٕ  ثالث بعد موقفنا عند والزلنا یالئمة، الذي الموعد تحدید له وتركنا ،بها محاضرة وا

  .اللقاء هذا من سنوات

***  

 بإتاحة إال یكتمل المعاصر،ال لتاریخنا وشهادته رؤیته تسجیل في هیكل بذله الذي المهم الجلیل لجهدا إن
 دار حصلت فقد إلیها، یطمئن التي العلمیة الهیئات إحدى إیداعها طریق عن للباحثین وثائق من لدیة ما

 المصریة الوثائق ومازالت یطانیة،والبر  األمریكیة الوثائق من كبیرة مجموعة على القومیة التاریخیة الوثائق
یتاح لهم إستخدامها، وستظل ید  الذي الیوم إلى الباحثون یتطلع هیكل األستاذ عند ابعةق الفترة لتلك

  .الوثائقیة لمجموعته مقرا اختیارها األستاذ شاء إذا هدممدو  الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة


