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المل ّخص

المجترة منذ مطلع القرن
مهم منه على الوقائع
ّ تغيرت
ّ
ّ
ّ النظرة المقتضبة للتّاريخ مع أفول زمن سير الملوك وأخبارهم والمقتصر في جانب
المؤرخون والفالسفة ما كان سائدا نحو أفق البحث التّاريخي ومناهجه الجديدة األمر الذي دفع إلى طرح تساؤالت مغايرة واعادة
تجاوز
أين
،العشرين
ّ

يخية مع نهاية
ياسي والمجاالت
يخية عديدة إلخراجها من
ّ
ّ  وأخذت الكتابة التّار.الضيقة إلى أفق بحث أرحب
ّ
ّ
ّ النظر في حقائق تار
ّ نمطية الحدث
ّ الس
 لنشهد نقلة،افية
سوسيولوجية و
 وخاضت في األبعاد ال،العشرّية الثّانية من القرن العشرين منهجا مناقضا لما كان متداوال
ّ افية والديمغر
ّ السياسية والجغر
ّ
ّ
.السياق التّاريخي القصير إلى األمد الطويل
ّ
ّ  أي من:نوعية على مستوى الحدث التّاريخي
 سواء المتعلّق،أن جانب الغموض ظ ّل قائما
الدراسات التي خاضت في غالبية المسائل ذات الصلة بالحوض
ّ تعدد
ّ ورغم
ّ ّطي إال
ّ
ّ المتوس
للمتوسط يكاد
يخية
ّ المتتبع للسيرورة التّار
ّ  و.تطرق المجتمعات البحرّية إلى هذا المجال
ّ
ّ منه بالتّسمية أو المرتبط بمفردات التّخصيص وال ّشمول عند
 وال غرابة أن يبقى الحوض.الجنسيات واللهجات
لعدة من حضارات والجامع لمختلف
ّ  فهو الحاضن،يجزم باستحالة الحديث عنه من زاوية واحدة
ّ

الثقافي ونقطة العبور
االقتصادي و
 فهو مركز الحراك،قصي لكل شغوف بالبحار
ّ طي منذ
ّ
ّ ّالراهن مجاال خصبا للبحث والت
ّ
ّ النشأة وحتّى وقتنا
ّ
ّ المتوس
.الجنسيات والمجتمعات
و
األجناس
مختلف
بين
اصل
الو
الجسر
و
األولى
ّ
ّ

المفتاحية
الكلمات
ّ

Abstract

.ياسية – التّاريخ المقارن
يخية – التّاريخ
ّ الس
ّ متوسط – السيرورة التّار
ّ الجيوسياسي – الجغرافيا
ّ ال
ّ

The overview of history has changed since the decline of monarchs and their news for it was only
restricted to retelling the repetitive facts of the early 20th century. Going beyond what was prevalent, historians
and philosophers tried to set up for new historical methodologies, which led to the rise of thoughtful new
research questions and the reconsideration of historical facts. They sought to transcend political affiliations and
narrow fields of study to wider frontiers of research in History. As a result, the end of 1920s witnessed an
approach which was at odds with the current situation and targeted the study of sociological, political,
geographical and demographic dimensions. As such, there was a paradigm shift at the level of landmark events
moving from a shorter historical context to a larger historical context in relation to the Mediterranean. Despite
the abundant researches, much ambiguity remained unsolved concerning toponomy or vocabulary of allocation
and inclusiveness when marine communities referred to this field.
A general perusal of the Mediterranean’s historical process almost confirmed the impossibility of talking
about it from a single perspective. Indeed, it has encompassed several civilizations and held several nationalities
and dialects. From the outset until now, the Mediterranean has unsurprisingly been a rich and an important area
of investigative research for all those passionate about the sea. It has always been the center of economic and
cultural mobility. It has also been considered as the initial crossing point and served as a bridge for people of
different racial backgrounds, nationalities and communities.
Keywords: The Mediterranean, Historical process, Geopolitical history, Geopolitics, Comparative history
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المقدمة
افيين وعلماء
مصنفات
يقتضي البحث في قضايا المجال الخوض في ثنايا
ّ
المؤرخين والجغر ّ
ّ
تتبع المسار التّاريخي لهذه المسائل التي ظلّت
االجتماع،
الرحالة في محاولة ّ
ومدونات المستطلعين و ّ
ّ
عدة اإللمام بشتّى جوانبها .ودفع هذا األمر إلى طرحها الستبطان
عصية الفهم واستحال في مناسبات ّ
ّ
ألمت في جانب منها بعدد
دون في هذا الغرض من دراسات وبحوث ّ
بعض خفاياها عبر استعراض ما ّ
المتوسط.
البحري على عدوتي البحر األبيض
الحيز ّ
الصراع على تملّك ّ
ّ
من الموضوعات ،من قبيل ّ
وخاصة فيما
أن الكثير من األطروحات المست النزر األكبر من المسائل التي القت حظّها
ويبقى ّ
ّ
مجرد تصفّح لما حوته قصد
يعنى بالجوانب ّ
النظرّية ،بيد ّ
أن الغاية من استعراضها ال يعدو أن يكون سوى ّ
النظرة ال ّشمولية للمجال ،واالقتصار على أمثلة
النظر في بعض الجوانب التي لفّها الغموض لتجاوز ّ
إعادة ّ
محددة لتوجيه البحث نحو مسائل أعمق واثارة أكبر جزء ممكن منها.
ّ
المتوسط ،وال نجانب الصواب
الدراسات التي تناولت بالدراسة البحر األبيض
وعديدة هي البحوث و ّ
ّ
الكم الهائل
أن ّ
إن قلنا ّ
الباحث في هذا المجال من العسير عليه إيجاد منفذ جديد للخوض فيه نظ ار إلى ّ
المتوسطي تلك التي
الدراسات ذات الصلة بالمجال
من
المصنفات التي أولته وافر االهتمام .ومن أبرز ّ
ّ
ّ
مصنفة " La
المتوسطية (فرنان بروديل) " "Fernand Braudelفي
يخية
ّ
خلّفها رائد الكتابة التّار ّ
ّ
Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (1558-1598), Paris, A.

النصف الثّاني من القرن السادس
السائل منذ ّ
 "Colin, 2 volumes.الذي قام بجرد كامل لهذا المجال ّ
مميزات المجتمعات البحرّية القاطنة على ضفافه خالل فترة
أهم ّ
عشر حتّى أواخر القرن ذاته للوقوف على ّ
حكم "فيليب الثاني".
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أن طبيعة البحث أجبرتنا
السياق ذاته بتصفّح عديد الكتب األخرى في المجال نفسه ،بيد ّ
وقمنا في ّ
على الخوض في بعض الجوانب التي ظلّت على الدوام مح ّل غموض ،ولم تلق حظّها من التّمحيص
الحوليات.
خاصة منها التي تزامنت مع مدرسة
بالمتوسط
الصلة
والتّدقيق من قبيل المسائل ّ
ّ
ّ
ّ
النظرّية ذات ّ
الحوليات (لوسيان فافير) ""Lucien Febvre
رواد
أهم ّ
ّ
ومن ّ
الدراسات في هذا االتّجاه نسوق ما يعود إلى ّ
وخاصة (مارك بلوك) " "Marc Blochفي مقاله حول التّاريخ المقارن الصادر سنة  9191بعنوان
ّ
"."Problèmes d’histoire comparée
المتوسطي تلك المتعلّقة أساسا بالتّاريخ
الدراسات التي اعتمدناها أيضا في دراستنا للمجال
ومن ّ
ّ
ياسية ،وتبقى كتابات "قوتمان" ( )Gottmann, 1949, P 10من
الس ّ
الجيوسياسي أو ما يعرف بالجغرافيا ّ
المتوسط ،وال ّشيء
اتيجي للبحر األبيض
أبرزها والتي خاضت في المسائل
ّ
ّ
الخالفية المتعلّقة بالموقع اإلستر ّ
نفسه ينطبق على كتابات "إيف" (.)Yves, 1942, P 351
مشكلة البحث
طي مزيد العناية به وتدقيق عدد من المسائل
فية التي حامت حول الحوض
استوجبت الظّر ّ
ّ
المتوس ّ
النظرّية
التي ظلّت حتّى الماضي القريب بحاجة إلى مزيد البحث والتّدقيق ،ما دفع إلى طرح اإلشكاالت ّ
األهمية
التوسعي جانبا من
رواد هذه المدارس من أطاريح ،وايالء مسائل الحراك
ّ
ّ
قصد الخوض فيما خلّفه ّ
المتوسط
النزاعات التي كان
المؤرخين
مدونات
الصراعات و ّ
ّ
ّ
ومصنفاتهم لمالمسة جذور ّ
ّ
من خالل تصفّح ّ
محورها.
ووفقا لما أتينا على ذكره من دراسات نظرّية سابقة ارتأينا طرح التّساؤالت التّالية:
"السائل"؟
أهم المدارس ّ
النظرّية التي تناولت بالبحث المجال ّ
 .1ماهي ّ
طية؟
وبونومية
افيون الخوض في مسألة التّ
المتوس ّ
ّ
المؤرخون والجغر ّ
ّ
 .2إلى ّ
أي مدى استطاع ّ
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اتيجية للبحر األبيض
المختصين حول مسألة
 .3ماهي أسباب الخالف الطارئ بين
األهمية اإلستر ّ
ّ
ّ
المتوسط؟
ّ
المصنفات
ي وغاياته من خالل الخوض في
ّ
وسع االستعمار ّ
 .4هل يمكن استجالء أسباب التّ ّ
الجيوسياسية واعتماد المنهج المقارن؟
الدراسات
يخية و ّ
ّ
التّار ّ
أهمية البحث
ّ
أهمية البحث في:
تكمن ّ
الدوام مح ّل جدال لمزيد
 .1طرح بعض المسائل المتعلّقة بالحوض
طي التي ظلّت على ّ
ّ
المتوس ّ
الخالفية ومحاولة إيجاد زوايا اتّفاق جامعة بين مختلف االختصاصات.
النقاط
الخوض فيها وتحديد ّ
ّ
توخي المنهج
 .2الخروج بالبحث من
قصي عبر ّ
نمطية ّ
ّ
الدراسات االجت اررّية إلى البحث والتّ ّ
المقارن.
الساسة واألعيان.
 .3فتح مسارات بحث جديدة غير تلك التي ألفناها و
بالسير وأخبار ّ
الخاصة ّ
ّ
أهداف البحث
المتوسط إلى:
المفاهيمية المتعلّقة ب
النظرّية
يهدف هذا البحث من خالل طرح المقاربات ّ
ّ
ّ
 .1إماطة اللثام عن جملة من المسائل ،منها ما أشبع بحثا ومنها الذي ال يزال يبحث عن دراسات
يخية.
خاصة المتعلّقة بالجدال بين
تفيها حقّها،
المختصين في مناهج الكتابة التّار ّ
ّ
ّ
يخية أو
 .2تقديم صورة أوضح عن الدور الذي حظي به
المتوسط في جميع الكتابات ،سواء التّار ّ
ّ
السياسية.
افية أو
ّ
الجغر ّ
المتوسط منذ النشأة وأسباب الخالف وعدم
أهم األسماء التي وسمت البحر األبيض
ّ .3
ّ
تفحص ّ
االتّفاق حول تسمية جامعة بين مختلف المجتمعات البحرّية.
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منهج البحث واجراءاته
يخية اتّباع جملة من الخطوات الواجب
الباحث الذي يرنو إلى إنجاز دراسة
علمية تار ّ
ّ
يتوجب على ّ
ّ
أي بحث والقائمة على توظيف منهج أو أكثر وفق مقتضيات الدراسة ،مع مراعاة التّكامل
حضورها صلب ّ
المنهجي .واتّبعنا استنادا إلى ذلك على المناهج اآلتي ذكرها:
ّ
المتوسط
يخي الذي زامن حراك البحر األبيض
 .1المنهج التّ
ّ
اريخي :يم ّكن من دراسة البعد التّار ّ
ّ
متقدمة من تاريخنا المعاصر ،وك ّل ذلك من خالل
ومتغيراته منذ
ثالثينيات القرن العشرين حتّى فترات ّ
ّ
ّ
الدراسات
افية –
السياسية حتّى بلوغ ّ
تصفّح ّ
الدراسات ّ
ّ
يخي ومرو ار بالجغر ّ
النظرّية على اختالفها ،بدءا بالتّار ّ
المقارنة.
عرجنا من خالله على الجوانب التي جعلت من هذا المجال محور اهتمام
 .2المنهج
الوصفيّ :
ّ
السيطرة عليه.
الرحالة والتّ ّجار والقوى
ّ
ّ
األوروبية الطامحة إلى ّ
للباحث إقامة ضرب من
يخول ّ
 .3المنهج المقارن :هو منهج حديث وفرع من فروع التّاريخ الذي ّ
السياق ذاته قصد الوقوف على أوجه ال ّشبه
المقارنة بين المجال محور بحثه وبين مجاالت أخرى ضمن ّ
واالختالف بينهما.

ظرية" :فرنان بروديل" أنموذجا
األول :البحر األبيض
المتوسط في ّ
الدراسات ال ّن ّ
ّ
المبحث ّ
يخية الحديثة وواضع دعائم التّاريخ
يعتبر (فرنان بروديل) " "Fernand Braudelرائد الكتابة التّار ّ
االقتصادية
الجديد القائم على انتفاء الحدود بين التّاريخ وسائر العلوم األخرى ،والمبني على دراسة البنى
ّ
االبستيمولوجية
الثقافية ضمن دائرة األمد الطويل ( ،)Braudel, 1969, P 54لتكون القطيعة
و
ّ
االجتماعية و ّ
ّ
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الكالسيكي
البعد عن المناخ
قليدية" والدعوة إلى طرح "تاريخ
إشكالي" بعيد ك ّل ّ
يخية "التّ ّ
السياقات التّار ّ
مع ّ
ّ
ّ
يخية بشكل أكثر دقّة وشموال.
بهدف استجالء الدفين صلب الظّاهرة التّار ّ
االجتماعية
بحتمية اضمحالل الحواجز القائمة بين مختلف العلوم
وجاءت نظرية "بروديل" القائلة
ّ
ّ
اإلنسانية
غير ميدان العلوم
السابقة التي ّ
ّ
عدها البعض مبحثا متوات ار ّ
والتّاريخ على أنقاض المواجهات ّ
تبناها علماء االجتماع من خالل الكتابات
جذرّيا ،ويعود تاريخ المواجهة األولى إلى سنة  9199حيث ّ
التي خلّفها (فرنسوا سيميون) " ،"François simiandلنشهد أطوار المواجهة الثّانية سنة  9191وخاض
المؤر َخ ْين (لوسيان فافر) " "Lucien Febvreو(مارك بلوك) ")Doss, 1986, P 83( "Marc Bloch
فيها
ّ
أن معركة الحدود ظلّت قائمة رغم ما أثير حولها من حوارات ودراسات ،لتأخذ عقب الحرب منعرجا
غير ّ
نسي (كلود ليفيس شتراوس) " "Cl. Levi – Straussقبل أن تعود إلى
آخر على يد
األنثروبولوجي الفر ّ
ّ
مختصي التّاريخ (.)Doss, 1986, P 83
التّضارب من جديد مع
ّ
ثالثينيات القرن العشرين على محك الحوار النّظري واالحتكاك
الحوليات في
وبرزت مدرسة
ّ
ّ
يخي وأساليبه
يخية ،محدثة صدعا على مستوى
ّ
المنهجي بين مختلف المدارس التّار ّ
نوعية البحث التّار ّ
ّ
المنمق ونقل
ومفرزة نمطا جديدا من أنماط الكتابة التّار ّ
يخية على أنقاض ما سبق أبعد ما يكون عن ّ
السرد ّ
السابقة
بالسعي إلى
ّ
السبل الكفيلة لتجاوز ركود المناهج ّ
الحث على إيجاد ّ
األحداث دون استقصاء ،بل ّ
يخية مكامن التّوتّر ونقط التّوافق.
ومخلّفاتها ّ
وتوخي أساليب تقوم أساسا على انتقاء األحداث التّار ّ
األول من القرن العشرين المحطّة
السياق ذاته مع نهاية ّ
وش ّكلت كتابات "فرنان بروديل" في ّ
النصف ّ
العالمية الثّانية
الحوليات تزامنا مع فترة ما بعد الحرب
افي صلب مدرسة
ّ
ّ
ّ
النواة في المسار اإلسطوغر ّ
يسمى بـ ـ "األمد الطويل" ( Lepetit,
بدراسة التّاريخ انطالقا من ّ
تعدد األزمنة إلدراك التّاريخ استنادا إلى ما ّ

.)1986, P 1187
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السنوات األخيرة من القرن التّاسع عشر من نتائج
ّ
وعد هذا ّ
التيار اإلسطوغرافي الذي بعث منذ ّ
الحوار الذي نشأ بين التّاريخ وسائر العلوم األخرى كالجغرافيا وعلم االجتماع وعلم االقتصاد ،ويرجع
الرجل
نسي (هنري بير) " "Henri Berrالذي وصفه "بروديل" بقوله "هذا ّ
الفضل في ذلك إلى الفيلسوف الفر ّ
الحوليات قبل ظهورها ،منذ سنة  ،9199ورّبما قبل ذلك ،منذ سنة  ،9111إليه يجب
حد ما
هو إلى ّ
ّ
الرجوع إذا أردنا أن نعرف كيف بدأ ك ّل شيء" (بروديل ،د.ت) .ويذكر "لوسيان فافر" ضمن اإلطار نفسه
ّ
يخي"
أن "هنري بير" كانت له إسهامات كبيرة في تطوير الكتابة التّار ّ
ّ
يخية من خالل "مجلّة التّركيب التّار ّ
النهاية حسب
التي أنشأها سنة  9199والمنادية بضرورة إيجاد فهم عميق للواقع
االجتماعي ،وهي في ّ
ّ
الحوليات (.)Febvre, 1953, P 340-341
يخي الجديد أو باألحرى مدرسة
ّ
رأيه أساس تش ّكل المنهج التّار ّ
عدة وانتقادات شتّى منذ نشأتها سنة  9191حتّى أواخر
الحوليات
ومرت مدرسة
بتحديات ّ
ّ
ّ
ّ
سبعينيات القرن العشرين ّإبان االحتفال بال ّذكرى الخمسين لتأسيسها سنة  ،9191وظلّت المفاهيم المنادية
ّ
حد سواء في
المؤرخ على ّ
بها رغم المقاربات التي تبنّتها والمسار الذي انتهجته غامضة ،ما جعل التّاريخ و ّ
النقدي
مواجهة التّ ّ
وجه الجديد للمدرسة القائم على ت ّبني المنهج ّ
حديات ذاتها التي وسمت سيرورة التّ ّ
الحوليات مبني على طرح التّساؤالت المحرجة المخالفة
أن التّاريخ الذي تنادي به مدرسة
ّ
لألحداث ،ذلك ّ
لما هو اعتيادي والمؤثّر والقائم على التّبليغ والمنتج للمعقول والمدرك بالعقل ال بالحواس ،والذي اصطلح
تحث
على تسميته "بالتّاريخ
حد ذاتها ّ
اإليديولوجي" ( )Les Annales, 1979, P 1344باعتبار ال ّذاكرة في ّ
ّ
النقدي إذ التّاريخ دورة ال تتوقّف من األحداث ،بدءا بما وقع في الماضي وصوال إلى ما هو
على العمل ّ
العقلي
االجتماعية األخرى بعيد عن محاكاة الواقع ويدعو إلى البناء
كبقية العلوم
ّ
معاش في الحاضر ،فهو ّ
ّ
الفرضيات المنتهجة ،وهو المسار ذاته الذي انتهجه "فرنان
قدي والتّساؤل عن جدوى المفاهيم القائمة و
ّ
ّ
الن ّ
بروديل" (.)Les Annales, 1979, P 1345
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الحوليات كونها
ويقول (أ .لو روي الدوري) " "E. Le Roy Ladurieفي سياق حديثه عن مدرسة
ّ
"جمعي" غير قابل للتّرويض أو الحصر
مدرسة تمثّل صورة المجتمعات التي تدرسها ضمن إطار خطاب
ّ
والذي يصعب تقديم تفسير لمفهومه (.)Doss, 1985, P 47-48
يخانية" التي
الحوليات مسلكا مغاي ار عقب الحرب
وأخذت مدرسة
العالمية الثّانية بالقطع مع "التّار ّ
ّ
ّ
تتطور مع
أن ك ّل حقيقة
تعنى بدراسة األحداث في عالقة باألوضاع التّار ّ
يخية ،وهي نظرّية تذهب إلى ّ
ّ
الحوليات مع "مارك بلوك" و"لوسيان فافر"
يخية ،وهو ما قطعت معه مدرسة
لتقر
ّ
بالنسبية التّار ّ
ّ
التّاريخ ّ
الضبابية التي وسمت أواخر
تقر بجمود التّاريخ ( )Doss, 1985, P 48رغم
اللّذان يرفضان ّ
ّ
النظرّية التي ّ
األوروبي "بالبارد" ( )Doss, 1985, P 51نتيجة
المؤرخون المجتمع
صنف
بعينيات القرن العشرين ،أين ّ
أر ّ
ّ
ّ
الحوليات األمر الذي جعلها
حديات التي واجهت مدرسة
مخلّفات الحرب
العالمية الثّانية ،وهي من أكبر التّ ّ
ّ
ّ
المكانية.
الزمانية و
فيات
ّ
ّ
طور تماشيا مع مقتضيات الظر ّ
توجهاتها بين ما هو قائم وبين إلز ّ
تراوح في ّ
امية التّ ّ
ثنائية المجال واإلنسان –
خضم هذا الحوار
وكان لـ "فرنان بروديل" في
السبق في إيالء ّ
المنهجي ّ
ّ
ّ
أو التي اصطلح على تسميتها بالجيو– تاريخ ( –)Chatelain, 1953, P 152-153العناية التي تعوزها
عد أحد
بعد عزوف عدد من
المؤرخين ممن سبقوه في تناولها بالبحث ،وذلك ضمن المدرسة ذاتها التي ّ
ّ
مكانيا انطالقا من عديد األمثلة لع ّل
يخي
ّ
ّ
روادها والتي ابتكرت طرقا جديدة بغية توسعة رقعة الخطاب التّار ّ
أهمها ،حيث نال نصيبه من البحث والتّمحيص في كتاباته ودراساته من خالل
البحر األبيض
ّ
المتوسط ّ
ئي الذي يعنى بك ّل ما له صلة بهذا المجال.
البحث في مكامن الخلل والتّاريخ الجز ّ
يتطرق إليه بإطناب قصد التّأكيد على وجود
وال تخلو كتاباته من الحديث عن المجال الذي ما انفك ّ
المستمر على
يعد أحد مختصيه ،ونلمس ذلك من خالل اعتماده
خيط ناظم بينه وبين التّاريخ الذي ّ
ّ
ضمنهم في أعماله (فيدال دو
توجهاته
ضمنيا .ونذكر من الجغر ّ
ّ
افية ما يعكس ّ
المصادر الجغر ّ
افيين الذين ّ
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تاما
ال بالش) " "Vidal de la Blacheو(أ .دومنجون) " ."A. Demangeonونالحظ موازاة مع ذلك غيابا ّ
مينيي) " "André Mynierو(لويس بابي) ""Louis Papy
افي مثل (أندريه
ّ
لذكر مؤطّريه في المجال الجغر ّ
(.)Péguy, 1986, P 77
طي في عهد فيليب الثّاني (9551
"المتوسط والعالم
مصنفه الموسوم
وخصص "بروديل" في
ّ
ّ
ّ
ّ
المتوس ّ
افي
–  ")9511جانبا من
ّ
أولوياته لدراسة المجال لبيان ظاهرة صراع اإلنسان مع الطبيعة والمجال الجغر ّ
محدد ،وبالتّالي ضمن سياق ما اصطلح على نعته
افي ّ
خية ضمن ّ
بغاية معالجة اإلشكاالت التّاري ّ
حيز جغر ّ
"بالجيوتاريخ" ( )Bataillon, 1950, P 233الذي يتطابق في مفهومه مع التّاريخ "الجيوسياسي" ( Barkan,
ّ

.)1954, P 190
السادس عشر لبيان
واسته ّل بحثه في المجال
طي بالعودة إلى ّ
النصف الثّاني من القرن ّ
ّ
المتوس ّ
السياسيّة
الصلة بين تاريخ المدن
المتوس ّ
قليدي" ،كما عمد إلى إلغاء الحدود ّ
طية و"التّاريخ العام التّ ّ
ّ
انعدام ّ
قافية إلزالة الحواجز الفاصلة بين ال ّشعوب والمجتمعات القاطنة على ضفاف
وخصوصا
الدينية والثّ ّ
ّ
تماعية نفسها ،وتخضع إلى االلتزامات والقوانين ذاتها
طي لتتقاسم الهموم
الحوض
االقتصادية واالج ّ
ّ
ّ
المتوس ّ
(.)Barkan, 1954, P 189
وحظي المجال مع "بروديل" بالمكانة التي كان يرنو إليها ،فعلى امتداد نصف قرن من مسيرته في
المهتمة
تفرعاته ج ّذرت التّحاليل
خضم البحث واالستقصاء في خفايا البحر األبيض
ّ
المتوسط بجميع ّ
ّ
ّ
اإلنساني بحوالي عقدين من
طور
بالمكان التي ّ
توخاها و ّ
السابقة لكتابات "لوسيان فافر" حول األرض والتّ ّ
ّ
األوروبي بدرجة أق ّل ،والتي تعتبر
األول واالقتصاد
الزمن الحوارات القديمة
ّ
ّ
الخاصة بالمجال في المقام ّ
ّ
المؤرخ (.)Lepetit, 1986, P 1187
ميادين بحث بحاجة إلى إعادة الكتابة من قبل ّ
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السفر
اصطف "بروديل" في حواره
و
ّ
المنهجي إلى جانب ّ
النظرّية التي تعترف بالتّطابق بين المجال و ّ
ّ
افي وهو ما
المتغير
اإلنساني نجد ذلك العامل
عبر الماضي ،فخلف ك ّل التّاريخ
ّ
ّ
المسمى بالمجال الجغر ّ
ّ
المخصص للفرد والحدث ،وثانيها األمد
الثي لألزمنةّ ،أولها ا ّلزمن القصير
ّ
أ ّكده من خالل تقسيمه الثّ ّ
الزمن شبه الثّابت لتمثّل
الطويل الذي يعنى بالمجموعات والتّج ّمعات واالقتصادات والحضارات ،وثالثها ّ
مجتمعة عالقة اإلنسان بالمجال المحيط به (.)Lepetit, 1986, P 1188-1189
صنفاته التي خاضت في خفايا الحوض
تعرض ضمن أغلب م ّ
ويمكن الجزم ّ
أن "بروديل" ّ
خاصة تلك المتعلّقة
عدة إشكاالت،
طي إلى
األهمية التي يش ّكلها هذا المجال الذي غالبا ما طرح ّ
ّ
ّ
ّ
المتوس ّ
مما أفضى حسب طرح
ّ
حولته إلى حلبة اشتباك تضاربت فيها مصالح القوى المتنازعة ّ
بالصراعات التي ّ
المؤرخين إلى أفول دوره وتقلّص حضوره في الميدان التّجاري على وجه التّخصيص ( Paul,
عدد من
ّ

.)2006
طي رغم ما قيل في هذا ال ّشأن ورافضا لمبدأ االنغالق
وفيا لنظرّية االنفتاح
وظ ّل "بروديل" ّ
ّ
المتوس ّ
روج من تصريحات مفادها عزلة هذا
أقره ّ
السابقون من الرحالة والمستطلعين و ّ
الذي ّ
المؤرخين ،ونافيا ما ّ
المجال الذي بقي  -رغم ما حاف به  -بحر التّجارة بامتياز وبحر االنفتاح على مختلف الحضارات
األطلسي غربا حتّى البحر األسود شماال ( .)Braudel, 1998وهو يعتبر
والمجتمعات البحرّية من المحيط
ّ
الرفضة لمنطق
ألحادية ّا
المتوسط تحديدا نموذجا للسيطرة ا
السائل عموما والبحر األبيض
ّ
ّ
المجال ّ
أن
"إن المتح ّكم في البحر يكون دوما هو المتح ّكم في الثروة و ّ
المشاركة ،األمر الذي نلمسه من خالل قوله ّ
سيدا واحدا" (بروديل.)9119 ،
البحر ال يقبل إالّ ّ
افية
المبحث الثّاني :البحر األبيض
اريخية و ّ
الدراسات الجغر ّ
المتوسط في المص ّنفات التّ ّ
ّ
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األوروبية مع
العثماني وبداية سطوة الدويالت
بقي األمر على ما هو عليه من جدل حتّى الحضور
ّ
ّ
األول) " ،"François Ierلترتسم حدود الخط الفّاصل بين
(شارل الخامس عشر) " "Charles Quintو(فرنسوا ّ
لكاتالونيين واإلغريق
اإليطاليين وا
ال ّشمال والجنوب عند المرور بمالطة وقبرص ،ليأخذ في االمتداد مع
ّ
ّ
طية كتب لها أن
الهوية
وكأن
بعيدا عن الحدود المرسومة له سلفا (،)Barreau, Bijot, 2007
المتوس ّ
ّ
ّ
ّ
تتبلور بالتّوازي مع مفهوم التشتّت الذي وسمه.
يتوسط األرض
المتوسط تعكس ال ّشيء الذي
السادس عشر أن صفة
ّ
ّ
وأ ّكدت أطروحات القرن ّ
الزمان والمكان ،ويش ّكل محور اهتمام الرجل الغربي ( Ruel, 1991, P
ليتموقع في القرن الثّامن عشر في ّ
ّ

ي
األهمية التي يحتلّها هذا المجال
 )7-8الذي أيقن
ّ
لتوسطه قارات ثالث زادت من حراكه التّجار ّ
ّ
األوروبية وأساطيلها لمواجهة الزحف الّبحري ،ولحماية
تطور القوى
ّ
واستر ّ
اتيجيته العسكرّية في ظرف شهد ّ
المتوسط
شمالي
خاصة من لدن الخصوم العرب
السواحل ومراقبتها بعد أن باتت عرضة لعديد االنتهاكات
ّ
ّ
ّ
ّ
طور الذي شهده نشاط القرصنة (السنوسي ،9119 ،ص -18
قوتهم ّ
البحرّية بعد التّ ّ
الذين كانوا في أوج ّ
.)19
طي بدراسة مستقلّة
خص المجال
ّ
افي (إليزي راكلو) " "Elisée Reclusأ ّول من ّ
المتوس ّ
ويعتبر الجغر ّ
يائية المتّصلة
يائي"
الضيق الذي يعنى بدراسة الخصائص الفيز ّ
ّ
بذاتها ،لينتقل إثر ذلك من تعريفه "الجيوفيز ّ
يخيا
بالطّبقات الموجودة تحت سطح األرض لمعرفة مكامن االختالف فيما بينها إلى اعتباره مجاال تار ّ
البحر الواصل بين القارات الثّالث
وثقافيا فهو مصدر التّجارة
اقتصاديا
و
األوروبية بامتياز ،ليش ّكل ّ
ّ
ّ
ّ
اميين والبربر (.)Reclus, 1876
األوروبية و
الس ّ
اآلسيوية واإلفر ّ
ّ
ّ
يقية ،أي بين اآلر ّيين و ّ
المختصين والعارفين بخفايا هذا المجال
بالمتوسط مح ّل نظر العديد من
الخاص
وظ ّل التّعريف
ّ
ّ
ّ
عدة تحديد مفهوم دقيق له يقطع مع الجدل الذي حام حوله .ويرجع عدد من
الذي استحال في مناسبات ّ
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تسميات تحيل في مضمونها على
افيين بداية ظهور التّسمية إلى القرن الثّامن عشر بعد تداول
ّ
الجغر ّ
الضيق كعبارة "بحرنا" التي اعتمدها الرومان منذ القدم ،أو "بحر الروم" أو "البحر
الخصوصية والمجال
ّ
ّ
ركية .وهو في التّعريف ال ّشامل
امي" عند العرب األوائل أو "أكنديز" أي البحر األبيض وفق التّسمية التّ ّ
ال ّش ّ
والمتداول خالل الحقبة نفسها "بحر محاط باألراضي أو بحر وسط األراضي" ( )Barreau, 2007استنادا
افيون (.)Chastagnaret, 1991, P 3
إلى ما ّ
قدمه الجغر ّ
االصطالحي بعد االختالف
طي بالبحث لتحديد مفهومه
عدة من دراسات المجال
وتناولت ّ
ّ
ّ
المتوس ّ
المتوسط ( Matvejevitch,
الذي ساد منذ أن أطلق عليه (إيزيدور دو سيفي) " "Isidore De Sévilleلقب
ّ

 ،)2005ويتماهى تحديد المعنى مع المجال الصلب تبعا إلى التّعريفات الواردة في معاجم الجغرافيا
لتوسطه اليابسة حتّى نعت "باألرض الوسطى" أو "أرض الوسط" (.)Picon, 2002, P 3-4
ّ
حدده علم "االيتيمولوجيا
وجاءت األحرف
المكونة لتسمية هذا المجال " "Médierوفق ما ّ
ّ
النهاية
 – "Etymologieأي علم االشتقاق اللّغوي – ّ
متوسط في ّ
أمل والتّرّوي ليكون ال ّ
لتؤدي معنى التّ ّ
اإلسالمية
اليهودية و
المسيحية و
اليونانية و
وحي از للتّالقي بين مختلف الثّقافات والحضارات
ّ
ّ
ّ
ّ
بصر ّ
مجاال للتّ ّ
طية قصد
الدراسات والبحوث تعريفات مختلفة للمجال والمدن
وقدمت عديد ّ
(ّ .)Picon, 2002, P 4
المتوس ّ
ّ
بلوغ إطار يجمع بين ك ّل تلك المتناقضات التي طالما كانت مح ّل نظر أولي األمر من أهل االختصاص
األول
إالّ ّ
أن السبيل للخروج من دائرة التّساؤل الذي ظ ّل يحوم حول المفهوم والمعنى ينحصر في المقام ّ
(محمد.)9119 ،
اتيجي
في معيارين
ّ
ّ
افي واإلستر ّ
أساسيين هما المعيار الجغر ّ
فإنه يكاد يكون بح ار منغلقا على ذاته لوال وجود
وبحكم الطبيعة الجغرافّية للبحر األبيض
المتوسط ّ
ّ
السويس شرقا التي
منفذين ر ّ
ئيسيين هما مضيق جبل طارق غربا الذي يصله بالمحيط األطلسي ،وقناة ّ
تش ّكل منفذا إلى البحر األحمر الذي يتّصل بدوره عند مضيق باب المندب بالمحيط الهندي (كاتب،
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قي  -بفعل الخناق الموجود بين
 .)9999كما ينقسم البحر األبيض
ّ
بي وشر ّ
المتوسط إلى حوضين  -غر ّ
للمتوسط وعالقاتها عبر
وميزت الخصائص المذكورة المدن القاطنة والمحاذية
جزيرة
صقلية وتونسّ .
ّ
ّ
االقتصادي
ي والكساد
لمية –
ّ
الس ّ
ّ
العدائية طورا ،وبين الرواج التّجار ّ
حقبات مختلفة راوحت بين العالقات ّ
طو ار آخر.
افي الذي
بونومية و
لف الغموض العوامل التّو
واذا ّ
ّ
ّ
اإليتومولوجية ّ
فإن هناك توافق حول المعيار الجغر ّ
بالمتوسط ،بيد
طية بتلك المطلّة على البحر أو المالكة لمنفذ أو شريان يصلها
حدد تصنيف المدن
ّ
المتوس ّ
ّ
ّ
افية ليشمل مناطق أخرى
اتيجي جعل الحوض
طي يتجاوز تلك الحدود الجغر ّ
ّ
ّ
المتوس ّ
أن المعيار اإلستر ّ
اتيجي (.)Hanni, 2002
تدخل ضمن نطاقه
السياسي واإلستر ّ
ّ
للمتوسط مطروحا حتّى بداية القرن العشرين عندما خاض
موحد
وظ ّل العجز عن تحديد مفهوم ّ
ّ
نسيين (فيدال دو ال بالش) و(كاميل فالو) " "Camille Vallauxفي مسألة تحديد
افيين كالفر ّ
بعض الجغر ّ
مخصصين النّصيب األكبر من دراساتهم في هذا
نهائي
القضية بشكل
طي لحسم
مفهوم المجال
ّ
ّ
ّ
ّ
المتوس ّ
األلماني (فريديريك راتزال)
يطاني (هالفورد ماكيندر) " "Halford Machinderو
ّ
االتّجاه ،إلى جانب البر ّ
" "Frédéric Ratzelاللّذان تناوال بعمق اإلشكال نفسه ( )Gottmann, 1949, P 10ليخلصوا إلى استنتاج
القوة ،ومن أمكنه ترويضه يحظى بمراقبة سواحله
مفاده ّ
أن البحر هو "العامل األكبر للثروة والحضارة و ّ
المتوسط واّنما أثاروا مسألة دوره "الجيو –
النهاية بتعريف لجوهر
ومناطقه
الحيوية" دون الخروج في ّ
ّ
ّ
اتيجي" (.)Gottmann, 1949, P 11
إستر ّ
ثنائية التّخصيص وال ّشمول أي
وراوح البحر األبيض
السياق ذاته المتعلّق بالتّسمية بين ّ
المتوسط في ّ
ّ
قية ،فخالف ما نجده لدى اإلغريق والرومان ومن
ئي" و"الشامل" بين ضفتيه الغر ّبية والشر ّ
مفهومي "الجز ّ
خاصا يعود
طي بوصفه ملكا
ي
تالهم من بني جنسهم من شمول في حديثهم عن المجال ّ
ّ
ّ
البحر ّ
المتوس ّ
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لف لفّهم يميلون إلى التّخصيص عند
بالنظر إلى سيادتهم ويخضع إلى سلطتهم ،كان العرب األوائل ومن ّ
ّ
إما القترانه بالمدن المحاذية وال ّشعوب المحيطة به أو للتّمييز بينه وبين بقية البحار
ذكرهم
ّ
المتوسط ّ
األخرى (.)Matvejeveitch, 2005
طية
وبونومية"
ويخرج المتصفّح لما خلّفه األوائل من
مصنفات تناولت بالبحث جذور "التّ
ّ
المتوس ّ
ّ
ّ
دون حول هذا المجال بخصوص محاولة تحديد تسمية تحظى
بعديد االستنتاجات فحواها قصور ك ّل ما ّ
يخي استطاع وضع مفهوم يلقى
حد سواء ،فال
باإلجماع لدى
افيين على ّ
المؤرخين والجغر ّ
ّ
ّ
المختص التّار ّ
القبول والدعم مثل كتابات (هيرودوت) " "Hérodoteو(سيسيرون) " ،)Paul, 2006( "Cicéroneوال
افيون الذين تلوهم أمثال (بول فاليري) " )Charpentier, 1992( "Paul Valéryتم ّكنوا من الفصل في
الجغر ّ
هذه المسألة التي كانت وال تزال تثير الجدل كلّما طرحت على بساط البحث.
وبونومية (علم األماكن)
ولف الغموض عديد الجز ّئيات المتعلّقة
بالمتوسط سواء كانت ذات صلة بالتّ
ّ
ّ
ّ
افيون في تحديده
أو
اإليتيمولوجية (علم االشتقاق) ،لينسحب األمر ذاته على الموقع الذي اختلف الجغر ّ
ّ
للمتوسط الذي يفصل بين عدوتيه الغر ّبية
قليدي
حيث ّ
ّ
السواد األعظم منهم يرفضون التّقسيم التّ ّ
أن ّ
تكون هذا المجال
قية ،أين يقع الحوض الرابط بين تونس
ّ
والشر ّ
وصقلية ّ
ويقرون بوجود أحواض ثالث ّ
الممتد على مساحة تناهز  905990559كم ،)Carre, 1997, P 52( 9أولهما يقع غربا (بين
ال ّشاسع
ّ
يني من كورسيكا وسردينيا غربا حتّى
الحوض ال ّ
ممتد من فرنسا حتّى سواحل الجزائر وبين البحر التّير ّ
مستقر عند المنتصف (بين البحر األدرياتيكي واإليوني) ،وآخرها شرقا (بين
صقلية جنوبا) ،وثانيهما
ّ
ّ
حوض المشرق والبحر اإليجي) (.)Carre, 1997, P 52
المتوسط منذ القدم إلى الماضي
خيم على تاريخ البحر األبيض
وال يقصي هذا التّناقض الذي ّ
ّ
يخية ( Amine,
الصراع و ّ
النزاع الّلتان غلبتا على مجمل فتراته التّار ّ
القريب وحدة هذا المجال رغم سمتا ّ
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المتوسط التي تنعدم مع بقية
مميزات البحر األبيض
نوع من ّ
ّ
 ،)Yachir, 1988ولذلك يمكن اعتبار هذا التّ ّ
البحار والمحيطات األخرى.
الجيوسياسي
طي والح ار ك
المبحث الثّالث :المجال
ّ
ّ
المتوس ّ
ي لمختلف األمم والمجتمعات البحرّية
ش ّكل البحر األبيض
التنوع الحضار ّ
ّ
المتوسط منذ القدم منبع ّ
مبادالتي طو ار
سلمي
اعي طو ار وطابع
ّ
ّ
اعي – صر ّ
القاطنة على سواحله ،والتي اتّسم حضورها بطابع نز ّ
المهمة ،فهو رمز الحركة
لمميزاته البحرّية
حول
اتيجي نظ ار ّ
ّ
ّ
آخر األمر الذي ّ
المتوسط إلى رهان إستر ّ
اآلسيوية ونقطة وصل بين
األوروبية و
يقية و
ّ
ّ
الدائمة بحكم موقعه في نقاط تقاطع قارات ثالث :اإلفر ّ
ألنه "بحر تزدحم فيه الجزر وتنتشر فيه
األطلسي و
المحيطين
كبقية البحار األخرى ّ
الهندي ،فهو ليس ّ
ّ
ّ
فإن جيوسياسة البحر
أشباه الجزر ،تحيط به شواطئ ّ
مسننةّ ...إنه بحر محاصر باألراضي ،وبالتّالي ّ
المتوسط هي ّأوال جيوسياسة المجال واألراضي الذي تحيط به" (عبد اللطيف ،9118 ،ص .)959
ّ
للمتوسط إذ ش ّكل منذ القدم منطقة تقاطع واتّصال
الجيوسياسية
األهمية
ويعتبر التّاريخ شاهدا على
ّ
ّ
ّ
الدوام مح ّل صراع وتنازع ( Rieutard, La
افية وشعوب مختلفة ،بيد ّأنه كان على ّ
بين فضاءات جغر ّ

المتوسط بكونها "منطقة تش ّكل مجموعة
افي "إيف الكوست" منطقة
ّ
 .)Spierre, SDووصف الجغر ّ
اعية" (.)Yves, 2006
جيوسياسية صر ّ
ّ
المتوسط
يؤرخ لمحن البحر األبيض
وخلّفت دراسات
المؤرخين والجغر ّ
ّ
افيين وبحوثهم من ال ّشواهد ما ّ
ّ
الصراع والتّناحر منذ فترات موغلة في القدم حتّى الماضي القريب من الحقبة
دونت سيرورة وسمها ّ
التي ّ
الصراع وحراكه متمحو ار حول األنشطة البحرّية
المعاصرة ( .)Panzac, 1999, P 30وكان مدار هذا ّ
المسيحي
اإلسالمي والعالم
الدوام على طرفي نقيض ،وهما العالم
والمسالك التّجارّية بين عالمين كانا على ّ
ّ
ّ
السابع
وهو حوار طغى على أغلب حقبات تاريخ البحر األبيض
المتوسط منذ ّ
النصف الثّاني من القرن ّ
ّ
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ستينيات القرن العشرين ( ،)Chevallier, 1832والذي صنفه الفالسفة مثل "كانط"
عشر إلى أواخر
ّ
األحادي
األوروبية القائم على مبدأ الحكم
الدفاع عن الهيبة
و"كارل ماركس" و"آرنولد توينبي" بهاجس ّ
ّ
ّ
القوة
مقومات ّ
لصفوة المجتمعات البحرّية الطامحة إلى فرض سلطانها على هذا المجال استنادا إلى ّ
صدع واالختالف بين ج ّل القوى المتنازعة (غنيمي.)9111 ،
المالحية التي أفضت إلى مزيد التّوتّر والتّ ّ
ّ
المتوسطي – رغم المفاهيم التي يدعو إليها والمعاني التي
النزاع مسار التّاريخ
والزمت سمتا التّوتّر و ّ
ّ
اتيجية
يتضمنها – منذ العشرّية الثانية من القرن العشرين إلى ّ
النصف الثّاني منه ،وذلك نتاج دواع إستر ّ
ّ
متعددة رسمت سيرورته خالل الحقبة المعاصرة منذ اندالع الحرب الكبرى حتّى سنوات
فرضتها أسباب
ّ
سيد في ظرف تسارعت فيه األحداث
يادي ووجوب التّ ّ
ينيات أين ظ ّل مراوحا بين ّ
الستّ ّ
الس ّ
ثنائية الطموح ّ
ّ
األوروبي ( )Verost, 1982, P 10وفق إستراتيجيا
عي
بشكل جعلت مسائل المجال مدار الحراك
ّ
ّ
التوس ّ
المالحية خالل فترات
السيطرة
فوق
ّ
المالحي التي وسمت الرؤى الغربية الطامحة إلى الفصل في ّ
قضية ّ
التّ ّ
ّ
سادها التّناقض.
ملح قصد عدم إلحاق الضيم
اتيجي أكثر من ّ
وبات البحث في قضايا المجال و ّ
الصراع اإلستر ّ
يعد من الحيف تبرير عدم الخوض
بالمسألة
افي المحدود ،حيث ّ
ّ
وتجنب مقارنتها ّ
بالراهن العارض والجغر ّ
مني الذي طرحت
الحيز ّ
أن ّ
ألي تعلّة كانت ،ذلك ّ
في قضايا المجال بأسباب واهية قد يسوقها البعض ّ
الز ّ
اإلياالت
النزاع وأطواره باعتباره ّ
حيثيات ّ
الحد الفاصل بين فقدان ّ
فيه المسألة يقتضي الخوض في ك ّل ّ
المالحية إثر التّشتّت الذي لحق مجال القرصنة البحرية أواخر القرن التّاسع
السيطرة
ّ
المغار ّبية لمقاليد ّ
طي (.)Manlau, 1964
الريادة في الحوض
عشر واسترجاع األطراف
ّ
ّ
األوروبية مقاليد ّ
المتوس ّ
للصراع بين ال ّشرق والغرب
المتوسط أمام الوظيفة
وأصبح
ّ
اإليديولوجية التي اصطبغ بها مجاال ّ
ّ
اإليديولوجي للقرن
الصراع
افي الحديث في ّ
ّ
خالل الحقبة االستعمارّية ،ليدمج مع نشأة التّعريف الجغر ّ
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نوعة ( Ruel, 1991, P
يتحول إلى مصطلح ّ
متعدد المعاني ويفرز قراءات واستعماالت مت ّ
التّاسع عشر و ّ

زمني
وحيز
 .)10-11ويقول "بول فاليري" حول
ضيق ّ
الصعب في مجال ّ
المتوسط ونشأته ّأنه من ّ
ّ
ّ
المتوسط كمجال "لصنع
تكونا للفكر وانتاجا للثروة ،وألجل ذلك فرضت فكرة دراسة
ّ
مختصر أن نالحظ ّ
األول ومنطقة خطر عليا في اآلن
اتيجي في المقام ّ
الحضارة" ( ،)Valery, 1951كما ّأنه مجال إستر ّ
اتيجيات غير المباشرة لالنتصارات دون حرب" ( Vernochet,
الراهن "مسرح اإلستر ّ
نفسه ،وهو في وقتنا ّ

.)Nigoul, 1987, P 736
فية
المتوسط تحت وطأة
وانقاد البحر األبيض
ولية إلى ّ
المتغيرات ّ
عدة تحويرات فرضتها الظر ّ
الد ّ
ّ
ّ
األوروبي من أجل بلوغ مراتب السيادة .وأسفرت
المالحي
ألمت به بعد احتدام التّنافس
الحرجة التي ّ
ّ
ّ
عدة
تغير المشهد
عية التي حاكت تاريخ
المالحي في ّ
المتوسط زهاء نصف قرن عن ّ
وس ّ
ّ
الغايات التّ ّ
ّ
المالحية ،ما حال دون
العدائية بين مجموع القوى ذات الريادة
النزعة
مناسبات تزامن أغلبها مع تنامي ّ
ّ
ّ
وصل إلى صيغ ترضي األطراف المتنازعة (.)Miege, 1990
التّ ّ
"الجيوسياسي" إلى بداية القرن العشرين في
ويعود تاريخ ظهور مصطلح "جيوسياسة" أو الفكر
ّ
األلمانية إلى انتهاج الحوار
األمة
ألمانيا عقب الحرب
ّ
ّ
العالمية األولى سنة  9191ومخلّفاتها التي دفعت ّ
بينها وبين مجالها نتيجة تداعيات معاهدة  99نوفمبر  9191التي فرضها المنتصرون ،والتي أجبرت
األلمان على التّخلي عن المجاالت التي احتلتها (.)Yves, 1993, P 351
خيروا
وأثارت معاهدة الخضوع التي أمضيت غصبا بين القوى الحليفة و ّ
النازّية حفيظة األلمان الذين ّ
الرضوخ إلى سياسة األمر الواقع والتّسليم بالهزيمة ،وعملوا على ترميم صفوفهم وايجاد المخرج
االنسحاب و ّ
وخاصة
أهم المجاالت التي كانت تحت سيادتهم المباشرة،
ّ
الستعادة أمجاد الماضي بعد أن سلبت ّ
"األلزاس" و"اللورين" ( )Yves, 1993, P 351الّلتان استعادتهما فرنسا عقب انتصارها في الحرب األمر
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الوقوع في الخطأ
الذي دفعها إلى إثارة الحوار
الموسع مع شعبها حول المجال في عالقة ّ
ّ
بالسياسة لتالفي ّ
مجددا.
نفسه ّ
عدة
وينبغي الخوض في مسألة المفاهيم والمصطلحات لتحديد مسار البحث بعد التّداخل الذي ّبينته ّ
من دراسات في عالقة بالمجال بين "الجيوسياسة" و"الجيوستراتيجيا" ،حيث ينسحب المفهوم والمعنى نفسه
يتنزالن فيها .ووجب أمام الخلط السائد في
مانية و
المكانية التي ّ
فية ّ
ّ
الز ّ
على المصطلحين استنادا إلى الظر ّ
يتسنى رفع الّلبس الذي ظ ّل
الخاصيات
كال المجالين الوقوف على المالمح و
المميزة لك ّل مصطلح حتّى ّ
ّ
ّ
الدراسات والتّعريفات الواردة صلبها ،األمر الذي يقتضي جردا متكامال ألغلب ما كتب في
مالزما ألغلب ّ
السواد األعظم من المختصين يعتمدون
السياق والمقارنة بينها الستجالء مكامن الخلل التي جعلت ّ
هذا ّ
المفهوم نفسه لتعريف كال المصطلحين.
السياسة التي تستفيد
وتتنزل "الجيوسياسة" كفكر يعنى بدراسة تأثير المجال ّا
ّ
بر كان أو بح ار على ّ
جدلية التّأثير والتّأثّر
افية لتحديد جوهر معناها ،ليكون المفهوم استنادا إلى
بدورها من
ّ
المميزات الجغر ّ
ّ
ببية
الس ّ
تغير األبعاد الجغر ّ
ياسي المؤثّر في ّ
افية أو باألحرى العالقة ّ
السلوك ّ
القائمة بين العنصرين ذلك ّ
الس ّ
مكانيا.
السياسة
افي قصد فهم وتحليل
ّ
الس ّ
وتصور ّ
السلطة ّ
بين ّ
ّ
ياسية والمجال الجغر ّ
المفاهيمي ( )Brunet, 1993بينهما ،وهو ما أثبته
وأ ّكدت البحوث التي عنيت بالمجال التّطابق
ّ
ياسية والجغرافيا ،أي ك ّل ما يعنى
الس ّ
(قالوا) " "Galloisالذي يعتبر "الجيوسياسة" مفهوما يجمع بين العلوم ّ
تتنزل فيها هذه
لي وبين الجغرافيا التي ّ
الصعيد ّ
السياسة والقوى على ّ
بدراسة العالقات الموجودة بين ّ
الدو ّ
يعد أم ار بالغ التّعقيد.
ياسية ّ
ّ
الس ّ
الدراسات ( ،)Gallois, 1990وبالتّالي ّ
فإن تفريقها عن الجغرافيا ّ
تتلخص
لتكون "الجيوسياسة" التي ّ
الس ّ
ويذكر "إيف الكوست" ّ
أن الجغرافيا ّ
ياسية ما هي إالّ مرحلة ّ
عما ذهب إليه "قالوا" الذي
في كونها "صراع القوى على مجال ّ
محدد" ( ،)Yves, 1993وهو ما ال يختلف ّ
519

فإن التّعريفين ال يختلفان في المضمون بقدر
السياسة ،وبالتّالي ّ
يؤ ّكد على التّكامل بين الجغرافيا و ّ
الريبة.
اختالفهما في التّعريف
مما يستوجب البحث عن مفهوم أكثر وضوحا ال تشوبه ّ
االصطالحي ّ
ّ
وخاض (ميشال فوشي) " "Michel Foucherفي هذا األمر وحاول استكمال المنقوص في تعريف
سياسية
السوسيو –
"إيف الكوست" بقوله "الجيوسياسة هي الطريقة
ّ
افي للحاالت ّ
ّ
العامة للتّحليل الجغر ّ
االعتيادية التي تصفها" ( ،)Foucher, 1991وهو التّعريف نفسه المتعارف
المحلية وللتّمثّالت
ّ
الملموسة و ّ
السبعين
الخاص بمصطلح "الجيوستراتيجيا"
عليه و
ّ
الموجه إلى بعض االختصاصات ،وذلك حتّى سنوات ّ
ّ
من القرن العشرين لينصهر إثر ذلك ضمن جملة المفاهيم المتداولة ( ،)Herve, 1999وهو تعريف أقرب
إلى "الجيوسياسة" منه إلى "الجيوستراتيجيا".
المختصة تقديم تعريف محايد "للجيوستراتيجيا" بعيدا عن
ولم تستطع أغلب التّحاليل والبحوث
ّ
المقدمة تحوم حول المعنى ذاته ،من ذلك الذي يعتبرها "طريقة الحركة
"الجيوسياسة" إذ ظلّت التّعريفات
ّ
ياسية في المجال" ( )Sanguin, 1992, P 44كما هو ال ّشأن مع (قالوا) و(بول كالفال) ""Paul Claval
الس ّ
ّ
النقاط المشتركة بين "الجيوسياسة" و"الجيوستراتيجيا" ( .)Claval, 1994وما يخلص
اللّذان يؤ ّكدان على ّ
السياسة والمجال العامل
إليه ّ
الدارس لهذه المسائل هو استحالة الفصل بين المصطلحين ما دامت ّ
خاصياته مع المجالين في اآلن نفسه.
تتكرر
ّ
المشترك بينهما ،لذلك ّ
يتوجب تحديد عامل ثالث فاصل ال ّ
ياسية أو
الس ّ
السياسة واقصاء مصطلحات الجغرافيا ّ
وعمد تم ّشي الجغرافيا الجديد إلى ادماج ّ
"اإلبستيمولوجية  "Epistémologiqueالطويلة والمعقّدة
أن األبحاث
ّ
"الجيوسياسة" ،ما يدفع إلى اإلقرار ب ّ
التي بحثت في "مبادئ العلوم وفروضها بغرض تحديد أصلها المنطقي وبيان قيمتها وحصيلتها
وجهات ،واألحرى التّفكير
الموضوعية" (شعبان )9119 ،ليست الطريقة األنجع لتحديد
خاصيات هذه التّ ّ
ّ
ّ
األولوية إلى المجال قصد القطع مع مثل هذه التّناقضات.
في المنهج المناسب الذي يعطي
ّ
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خاصيات المجال
أن تحديد
ّ
الس ّ
تينيات ّ
وأوضح (ريمون آرون) " "Raymond Aronمنذ بداية ّ
الرهان" ( .)Aron, 1984وجاء طرحه بهدف إيجاد
تنحصر في عناصر ثالث هي "الوسط والمسرح و ّ
السياسة و"الجيوسياسة"
عامة للعالقات ّ
ولية ،ما يعطينا ّ
الد ّ
توجها جديدا للفصل بين الجغرافيا و ّ
نظرّية ّ
قدمه "ريمون آرون" من تعريف للمجال ،فإذا اعتبرنا
النظر فيما ّ
و"الجيوستراتيجيا" ،غير ّأنه وجب إعادة ّ
خاصيات المجال
المجال إطا ار فهو بالتّالي رهان قبل أن يكون مسرحا وعندئذ وجب تعديل نظرّيته لتصبح
ّ
أن اعتماد المجال كرهان
الرهان والمسرح" ( ،)Rosière, 2001, P 35-38حيث ّ
الثالث هي "اإلطار و ّ
يؤدي معنى "الجيوسياسة".
ّ
أن مفاهيم "الجيوسياسة" ليست مثار اهتمام المجاالت الكبرى فحسب ،بل تنسحب
وتجدر المالحظة ّ
على جميع أنواع المجاالت على اختالفها باعتبارها القدرة على التّخمين في المجال .ورغم بروز
روطية" التي
مصطلحات جديدة ترنو إلى إيجاد تحاليل وطرائق
"جيوسياسية" لفهم مثل "الجهات المخ ّ
ّ
أن الخلط في المفهوم ظ ّل قائما رغم
الم ّ
"تطور ّ
جالية" ( ،)Larot, 1997إالّ ّ
البنى ّ
انبعثت منها المدن أو ّ
لتجنب التّداخل الذي وسم أغلب
النظرّية التي ّ
قدمها "إيف الكوست" التي حاولت تقديم تعريف شبه قاطع ّ
ّ
المجا ّلية إذ يرى ّأنه إذا أردنا الفصل بين "الجيوسياسة" و"الجيوستراتيجيا" يجب أن
البحوث و ّ
الدراسات ّ
أن األمر ظ ّل سيان.
مدنية –
ّ
تكون األولى ّ
سياسية والثّانية عسكرّية باألساس ( ،)Yves, 1993غير ّ
العمليات"
خاصة بهم مثل "مسرح
االختصاصيون العسكرّيون رغم اعتماد مصطلحات
ولم يتم ّكن
ّ
ّ
ّ
مر السنين ،األمر
ّ
لتمييز ميدان المواجهات العسكرّية من تجاوز االختالف والتّناقض اللّذان تراكما على ّ
المهمة ( Retaille, 1988, P
االصطالحية مفتوحا رغم صعوبة
الذي يجعل باب الحوار حول المفاهيم
ّ
ّ

.)188
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وتعتبر "الجيوسياسة" استنادا إلى مفهومها الواسع ورغم ما وسمها من تداخل في التّعريف علما
السياسة والقرار في أعلى هرم
معينة ّ
افية خدمة لسياسة ّ
يرتكز أساسا على الظّواهر الجغر ّ
يتبناها صانعوا ّ
ياسية (رياض،
افي على اليابسة أو التّحليل
الس ّ
المكاني للظاهرة ّ
ّ
ّ
السلطة ،وتعني أيضا التّأثير الجغر ّ
حتية لألنشطة
 ،)9111وهي في ّ
اسيين في تحديد البنية التّ ّ
السي ّ
النهاية رغم غموضها "سلطة المسؤولين ّ
السياسيين" وقراراتهم
ثقافي" على سلطة الفاعلين
و"السوسيو –
أحيائي"
اإلنسانية وتأثير المحيط "الفيزيو –
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(.)Doumenge, 1988, P 73
الدراسات المقارنة
الرابع :البحر األبيض
المتوسط في ّ
ّ
المبحث ّ
المتوسط من بين المجاالت التي حظيت بوافر االهتمام في أغلب البحوث
عد البحر األبيض
ي ّ
ّ
تعددت المناهج التي تناولته بالدراسة ،ومنها المنهج المقارن الذي  -وان
الدراسات
األكاديمية ،كما ّ
وّ
ّ
المكملة للتّاريخ لكونه يبحث في تفسير
الدعائم
صنف حديثا مقارنة مع بقية المناهج األخرى  -يعتبر أحد ّ
ّ
ّ
المجالية ،ويخوض في مختلف العلوم الساندة للتّاريخ كعلم
فية و
الظّواهر
ّ
الثقافية والمعر ّ
االجتماعية و ّ
ّ
االجتماع وفقه اللّغة والفلسفة وغيرها.
عي للكتابة الذي
نسي و
وظ ّل التّّيار اإلسطوغرافي
الصلة ّ
األلماني وثيق ّ
ّ
بالنموذج الشر ّ
ّ
وخاصة الفر ّ
الموضوعية في دراسة الظّواهر
ويسيرها منذ زمن طويل بعيدا عن
يقود مفهوم األشياء والمصطلحات،
ّ
ّ
يخية التي
على اختالفها .وما ّ
تحول جذرّية في مسار الكتابة التّار ّ
تعدد المقاربات المقار ّ
نتية إالّ نقطة ّ
وعية ()Espagne, 1994, P 112
تفترض توافر محيط
ثقافي مغلق حتّى تتم ّكن من تجاوز الكتابات ّ
الن ّ
ّ
تحيينها والخوض في
التي ظلّت جاثمة على األسلوب المعتمد في تناول القضايا المحورّية ،ما استوجب ّ
الرفض
خفاياها ومناوشة ثناياها ،وهو ما استطاعت "المقار ّ
نتية" تحقيقه ولو بنوع من االحتشام أمام كتلة ّ
التي حاولت وأدها في مهدها.
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األعم على مقارنات
البداية معنا غثا القتصارها في الغالب
وأخذت "اإلسطوغرافيا المقارنة" في ّ
ّ
بأي شكل من األشكال
جوفاء ال ترقى إلى ما هو منشود ،إلى جانب انحصارها في مجال ّ
ضيق ال يم ّكن ّ
المعايير التي بإمكانها استجالء نقاط التّشابه واالختالف
من تحقيق أهداف المنهج المقارن لعدم توافر
ّ
قي بها وتطويرها إلى مستوى
األمر الذي جعل نتائج األبحاث الجز ّئية معزولة نوعا ما ،لذلك وجب الر ّ
ال ّشمول ليصبح باإلمكان إقامة مقارنة بينها في مراحل الحقة ()Espagne, 1994, P 112
المجالية
اإلنسانية و
حددا هموم المنهج المقارن وتطبيقه على سائر الظّواهر
ووجد تاريخين فاصلين ّ
ّ
ّ
وجه
تعمقت في دراسته منذ أن
رواد هذا التّ ّ
ّ
صلب اإلسطوغرافيا الفر ّ
نسية التي ّ
انصب االهتمام عليها مع ّ
الحوليات (.)Braudel, 1969, P 54
وخاصة خالل الفترة التي تزّعم فيها "فرنان بروديل" مدرسة
ّ
ّ
يخي" سنة  9199لمقاومة التّفتّت الذي صبغ
واعتمده منذ البدء "هنري بيير" في مجلّة "التّركيب التّار ّ
الوضعية (بروديل،
افية  ،"Monographiqueوكذلك
األعمال المنتجة من خالل ّ
ّ
توخي المقاربة "المونوغر ّ
السوسيولوجي (دوركايم)
د.ت ،ص  .)81وخلفه عقب ذلك "فرانسوا سيميون" الذي تتلمذ على يد
ّ
وخاصة (شارل سينيوبوس) Charles
المؤرخين
قرب إلى جمع
ّ
ّ
" "Durkheimبعد ثالث سنوات ليت ّ

 "Seignobosو(شارل فيكتور لونقلوا) " "Charles – Victor Langloisلدراسة التّاريخ المقارن عن كثب
(.)Doss, 1986, P 83
ويعتبر المنهج المقارن عند علماء االجتماع ( )Durkheim, 1895الوسيلة األنجع لبلوغ تفسير
مقنع للتّاريخ كما في علم االجتماع ولمسايرة مستوى العلوم األخرى نفسه التي كانت سباقة في العمل بهذا
لسانيات واألنثربولوجيا ،ويقول "فرانسوا سيميون" في هذا الصدد "وحدها المقارنة تجعل التّحديد
المنهج كالّ ّ
والتّصنيف قابال للتطبيق والذكاء ممكنا" ( .)Simaind, 1897, P 146وال تخلو كتابات (ماكس فيبار)
تعدد مسارات دراساته
األول ،وذلك رغم ّ
" "Max Weberمن اعتماد على المنهج المقارن في المقام ّ
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المبنية على المالحظة واالختبار وليس على العلم والعقل " Les études
يبية
ّ
المعتمدة على البحوث التّجر ّ

اطية" والعقلنة (.)Noiriel, 1998, P 142
 "Empiriquesوعلى مفاهيم "البيرقر ّ
الخاص بالتّاريخ المقارن بشكل مقتضب إلى أن تناوله "مارك بلوك" بالدراسة نتيجة
ودار الحوار
ّ
غرة ماي سنة 9195
عبر عنه في رسالة ّ
شغفه المبالغ بهذا المنهج الذي ّ
وجهها إلى "هنري بيير" في ّ
توجهاتي الفكرّية تنساق نحو التّاريخ المقارن" ( .)Bloch, 1992ورفض "مارك بلوك" في مقال
بقوله "ك ّل ّ
ينيات القرن
له بعنوان "ألجل تاريخ مقارن للمجتمعات
األوروبية" ( )Bloch, 1928, P 17أواخر عشر ّ
ّ
العشرين المقارنات الغامضة للظّواهر المنعزلة أو المتّسعة في المجال والزمان ،وبحث في المجتمعات
نتية نتيجة اللجوء في الغالب إلى مفاهيم واسعة
المجاورة عن األداة التي بإمكانها رفع الّلبس عن المقار ّ
الخفية داخل المجتمع نفسه بعد
خالف ما يتطلّبه المنهج المقارن أو البحث عن وسيلة إلظهار أوجه ال ّشبه
ّ
غياب مصطلح مشترك.
أساسيينّ ،أولهما نوع من
ويستوجب الحديث عن المنهج المقارن وفق "مارك بلوك" توافر عاملين
ّ
التّماثل والتّشابه بين الظّواهر موضوع الدراسة ،وثانيها نوع من التّباين واالختالف بين المجتمعات التي
إما إقامة مقارنات بين مجتمعات
تنتجها ( .)Bloch, 1928, P 18-19ويقتضي تطبيق هذا المنهج ّ
أي عالقة تأثير متبادل،
متباعدة في ّ
الزمان والمكان حتّى يصعب إيجاد أصول مشتركة أو تماثل بينها أو ّ
افيا
أو عبر اعتماد المقارنة استنادا إلى دراسة متوازية تحتّم أن تكون المجتمعات مح ّل متابعة وقريبة جغر ّ
قصد إقصاء األصول المشتركة ولو جز ّئيا (.)Bloch, 1928, P 17
بالنتائج والحكم
ثم ّ
الخروج ّ
يخية وتأويلها في ّ
ويم ّكن هذا المنهج من تفسير الظّواهر التّار ّ
البداية ومن ّ
يقر بقصور المنهج المقارن رغم ما أضافه
عليها استنادا إلى عاملي ّ
الزمان والمكان ،إالّ ّ
أن البعض ّ
منهجية واضحة.
للتّاريخ باعتباره ال يزال يفتقر إلى
ّ
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الدراسات المعتمدة
تعدد ّ
وجهها "بلوك" والقائمة على اعتماد المنهج المقارن ّ
وأفرزت الدعوة التي ّ
وتعمقت في بيان جدواه وتأثيره في التّاريخ االجتماعي تحديدا ( Kott, Nadu, 1994, P
على التّ ّ
وجه ذاتهّ ،
ّ

ائي  "Inductiveالذي يش ّكل
 )103-104وأظهرت ّأنه باإلمكان اعتماد المقار ّ
نتية من خالل المنهج "االستقر ّ
النظرّيات
ستنتاجي –
منطلقا لتداعي األفكار ،أو عبر تطبيق نظيره اال
االستنباطي  "Déductiveلدراسة ّ
ّ
ّ
الرافضين لهذه المناهج بدعوى قصورها وعدم قدرتها على
السابقة ،إالّ ّ
ّ
أن ذلك خلّف عديد االنتقادات من ّ
المؤرخ من إيجاد زوايا
حد سواء ،وتم ّكن
تقديم اإلضافة رغم ّأنها تغطّي المجاالت
العامة على ّ
ّ
ّ
الخاصة و ّ
بحث جديدة (.)Kott, Nadu, P 105-107
أن المقارنات
ويقول (مارسال ديتيان) " "Marcel Détienneتأكيدا على ما جاء على لسان "بلوك" ّ
نتية أو أعمى
المؤرخ و
نائي بين
ألن التّاريخ ليس بغريب عن المقار ّ
األنثروبولوجي ّ
ّ
ّ
ّ
تأسس عبر الحوار الثّ ّ
االجتماعية في
يخية إلى جانب القضايا
عن التّ ّ
ّ
عدّية ( ،)Denis, 2000, P 211كما تخوض المقارنة التّار ّ
عدد الّلغات التي اعتمدتها لتتبنّى
المسائل
تعد هي األخرى مدار حراكها باستمرار بحكم ت ّ
الثقافية التي ّ
ّ
"المعجمية" وك ّل ما يعنى بوصف قواعد اللّغة والصيغ والتّأليف والتّراكيب وما شابه ذلك ( Platiel,
البصمة
ّ

.)1998, P 47
عدة من دراسات اعتمدت في تحاليلها على المنهج المقارن إلى تحديد مواضع التّشابه
واتّجهت ّ
المتوسط ضمن دائرة هذا المنهج لبيان
المائية ،وكان البحر األبيض
واالختالف بين البعض من المجاالت
ّ
ّ
األطلسي على سبيل ال ّذكر ال الحصر قصد الوقوف على الخصائص
نقط التّقاطع بينه وبين المحيط
ّ
المتوسط إذ أخذ صفة "البحر
خصت التّسمية التي نعت بها
ّ
المميزة لك ّل مجال ،ناهيك ّ
ّ
أن أولى المقارنات ّ
األطلسي (عمامو ،9111 ،ص .)59-59
لتميزه عن
األخضر" ّ
ّ
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بالنظر إلى
ويتنزل االهتمام الذي حظي به
ّ
بقية البحار والمحيطات األخرى ّ
المتوسط مقارنة مع ّ
ّ
النصف الثّاني من القرن
اتيجية بداية من ّ
األهمية التي بات يكتسيها بعد التّفطّن إلى خصائصه اإلستر ّ
ّ
حول المفاجئ في
السويس أمام المالحة ّ
الد ّ
سمي لقناة ّ
التّاسع عشر عقب االفتتاح ّ
ولية سنة  ،9181والتّ ّ
الر ّ
المتوسط
األطلسي إلى البحر األبيض
المسارات البحرّية المعتمدة في التّجارة البحرّية من المحيط
ّ
ّ
تحيز المجال
(المحجوبي ،)9111 ،األمر الذي زاد في تعميق الخالف بين مختلف القوى المتنازعة على ّ
ي
قليدي الذي أصبح الحوض
تغير المشهد
نتيجة ّ
ي والتّجار ّ
طي نواة حراكه العسكر ّ
ّ
المالحي التّ ّ
المتوس ّ
ّ
قليدي (الغول ،9999 ،ص .)1
مزيحا دور المحيط
األطلسي التّ ّ
ّ
وفند االنتقال الحاصل في وجهة المسالك التّجارّية األطروحات التي كانت سائدة التي مفادها عجز
ّ
المالحية
األطلسي ،إلى جانب افتقارهم إلى المقدرة
طيين عن مقارعة مالحي المحيط
البحارة
ّ
المتوس ّ
ّ
ّ
لتجاوز الحدود الضيقّة واالقتصار في معامالتهم التّجارّية على السواحل والجزر المحاذية ما كان سببا في
المالحي لعقود طويلة (بروديل.)9119 ،
تأخرهم
ّ
ّ

ال ّنتائج
أهمها:
أمكننا من خالل ما ّ
تقدم أن نخرج بجملة من ّ
النتائج ّ
متقدمة من الحقبة المعاصرة.
لف المجال
طي حتّى فترات ّ
 .1تواصل الغموض الذي طالما ّ
ّ
المتوس ّ
صة
 .2عجز ّ
الدراسات ّ
النظرّية التي خاضت في سيرورة الكتابة التّار ّ
يخية في عالقة بالمجال ،خا ّ
الحوليات عن إعطاء مفهوم دقيق إلى المجال.
رواد
ّ
التي خلّفها ّ
طور تماشيا مع مقتضيات
التيار
الحولي ضرورة المحافظة على ما هو قائم مع إلز ّ
أقر ّ
ّ .3
امية التّ ّ
ّ
المكانية.
مانية و
فيات ّ
ّ
الز ّ
الظر ّ
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ثنائية ال ّشمول والتّخصيص في الحديث عن البحر
 .4مراوحة
ّ
يخية بدورها بين ّ
المصنفات التّار ّ
بالنظر
األبيض
المتوسط ،األولى نلمسها في نظرة التّملّك التي كانت لدى الرومان واإلغريق ،والثّانية تعود ّ
ّ
المتوسط.
إلى المجتمعات العر ّبية التي كانت محاذية في إقامتها سواحل
ّ
جدلية
افية التي لم تستطع الفصل في
 .5سمتا التّشتّت والتّشرذم الّلتان وسمتا ّ
ّ
الدراسات الجغر ّ
الصطالحية ،وظ ّل الخلط قائما بين "الجيوسياسة" و"الجيوستراتيحيا" رغم التّفاسير والمقترحات
المفاهيم ا
ّ
قدمت في هذا اإلطار ،واستحال رفع الّلبس الذي بات مالزما لكال المصطلحين نتيجة االقتصار
التي ّ
السياسة في تحديد المفهوم.
على عنصري المجال و ّ
تحدد مساره رغم مساهمته
 .6تش ّكل كتلة مناهضة للمنهج المقارن بتعلّة افتقاره
لمنهجية واضحة ّ
ّ
الخروج من دائرة
ومجالية ،والتي كان لها األثر
وثقافية
اجتماعية
عدة من ظواهر
اإليجابي في ّ
في تفسير ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
توجهاتها.
دون صلب
المميزة
السمة
ّ
المصنفات مهما اختلفت ّ
ّ
ّ
الجمود التي كانت ّ
لغالبية ما ّ

صيات
التّو ّ
تتلخص في اآلتي ذكره:
ارتأينا استنادا إلى الّنتائج
وصيات التي ّ
المتوصل إليها طرح جملة من التّ ّ
ّ
موحد يقطع مع هذا
 .1ضرورة مراجعة مسألة التّ
وبونومية التي لفّها الغموض والبحث عن مفهوم ّ
ّ
الح ّل العقيم.
يتسنى
 .2وجوب المحافظة على ما هو قائم دون القطع معه ومسايرة الواقع المعيش
وتطوراته حتّى ّ
ّ
طي.
الوقوف على حقيقة واقع المجال المتو ّس ّ
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أن لك ّل مجتمع
قيد بمدأ التّخصيص عند الحديث عن البحر األبيض
 .3ضرورة التّ ّ
المتوسط ،حيث ّ
ّ
خصوصياته التي دفعته إلى إيجاد تسمية له تتماشى وواقعه.
ي
ّ
بحر ّ

البيبلوغرافيا
 .Iالمصادر والمراجع باللغة العربية
إشكالي .ترجمات
محمد حبيدة .من أجل تاريخ
بروديل ،فرنان" .)9119( .تكويني
ّ
كمؤرخ" .ضمن ّ
ّ
اإلنسانية بالقنيطرة.
كلية اآلداب والعلوم
ّ
مختارة .القنيطرة .منشورات ّ
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المتوسط ،نقله إلى العر ّبية عمر بن سالم .أليف-منشورات البحر
بروديل ،فرنان .)9119( .البحر
ّ
المتوسط .تونس.
ّ
السياسية والجيوسياسة .بيروت-دار
العامة في الجغرافيا
محمد .)9111( .األصول
رياض،
ّ
ّ
ّ
النشر.
النهضة للطّباعة و ّ
ّ
اإلسالمية .الرياض .مطابع جامعة
الدول
السيد .)9119( .العالقات
سليم
الدولية بين ّ
ّ
ّ
محمدّ ،
ّ
سعود.
نقدية .دار التّنوير.
شعبان ،حسين .)9119( .برنشفيك وباشالر بين الفلسفة والعلم ،دراسة ّ
بيروت-لبنان .الطّبعة األولى.
السياسة
عبد اللطيف ،خالد .)9118( .مستقبل العالقات بين دول شمال وجنوب
المتوسط .مجلة ّ
ّ
اتيجية ،ص .959
ولية( .العدد  .)999مصر .مركز ّ
ّ
ياسية واإلستر ّ
الس ّ
الد ّ
الدراسات ّ
افيين العرب .ندوة اإلنسان
عمامو ،حياة .)9111( .البحر
المتوسط واألسطورة من خالل الجغر ّ
ّ
للبحوث في الجزر
كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بصفاقس .9111/1-1-9 .مركز سرسينا ّ
ّ
والبحرّ .
ي .صفاقس ،ص .59-59
المتوسطيةّ -
ّ
جمعية التّاريخ والجغرافيا بصفاقس .إشراف عبد الحميد الفهر ّ
للنشر والتّوزيع.
غنيمي الشيخ ،أحمد .)9111( .فلسفة التّاريخ .دار الثّقافة ّ
الوطنية
نسية .تونس عبر التّاريخ .الجزء الثّالث .الحركة
ّ
الغول ،يحي .)9999( .جذور الحماية الفر ّ
الدراسات
ودولة االستقالل .تأليف نخبة من األساتذة
الجامعيين .إشراف األستاذ خليفة الشاطر .مركز ّ
ّ
االجتماعية .تونس ،ص .1
االقتصادية و
والبحوث
ّ
ّ
طية .رسالة ماجستير .جامعة الجزائر.
خلفيات ال ّشراكة األور ّبية
المتوس ّ
كاتب ،أحمدّ .)9999( .
ّ
ياسية واإلعالم.
الس ّ
ّ
كلية العلوم ّ
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 لماذا فشلت بمصر وتونس:النهضة الحديثة في القرن التّاسع عشر
ّ .)9111( . علي،المحجوبي
. تونس.الموحدة
 المطبعة.للنشر
النشر
ّ  سراس.الجامعي
ّ  مركز.ونجحت باليابان
ّ
ّ
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