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«دور التاريخ الشفوي ،المفهوم والمنهج
وحقول البحث في المجال العربي»
بيروت 23-21 ،شباط/فبراير 2014

يوم اجلمعة الواقع فيه  21شباط/فرباير
 ،2014افتتح املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات يف فندق الريفيريا يف بريوت،
املؤمتر السنوي األول للتاريخ« :دور التاريخ
الشفوي ،املفهوم واملنهج وحقول البحث يف
املجال العريب» ،واستمرت أعامل املؤمتر لغاية يوم
األحد  23شباط/فرباير .2014

يعد األول من
شهد اليوم األول من املؤمتر (الذي ّ
نوعه عىل مستوى املنطقة) عد ًدا من اجللسات
األكاديمية ناقشت «إشكاليات التاريخ الشفوي»
والتجارب يف هذا املضامر .وأوضح الدكتور
وجيه كوثراين ،املدير العلمي للمركز العريب -
فرع بريوت ،يف كلمته االفتتاحية أمهية عقد املركز
شارحا أن املركز
مؤمترا عن التاريخ الشفوي،
العريب
ً
ً
العريب لألبحاث يسعى من وراء عقد هذا املؤمتر إىل
سد ثغرة عىل صعيد املامرسة التأرخيية العربية ،وهي
أن يكون للشهادة الشفوية ،بام هي تعبري مبارش عن
يقدر هلا أن تنتقل إىل مرحلة الكتابة،
ذاكرات مل َّ
حتوهلا إىل تاريخ ،وعىل األقل إىل أرشيف
فرصة ّ
وإصدارات .ورأى كوثراين أن االنفجار العريب

الكبري الذي اشتعل بعد الثورة التونسية ،يؤسس
ملرحلة تارخيية جديدة ،ملا يكشفه وسيكشفه من
ذاكرات مطموسة ومقموعة ومكبوتة.

قدم
حتدث يف اجللسة األوىل شون فيلد الذي ّ
ورقة بعنوان «التعاطف ،والشعور ،واالختالف:
التاريخ الشفوي يف جنوب أفريقيا» ،فعرض
التاريخ الشفوي يف جنوب أفريقيا يف مرحلة ما
بعد الفصل العنرصي .ولفت إىل وجود تقصري
لدى املؤرخني الشفويني يف نقل احلوادث ،وقال
إن التعاطف يستخدمه املؤرخون يف عملية
تصور للتعاطف يتأسس
االستامع ،ودعا إىل
ّ
عىل أشكال التاميز ضمن رسديات التاريخ
مدبرة أو مساواة
الشفوي ،ال بحثًا عن مصاحلة ّ
مزيفة .وطالب املؤرخني الشفويني بتيسري جهد
ّ
الرواة يف ترمجة مشاعرهم وجتارهبم عن العنف
واالضطهاد إىل ذكريات يمكن احلديث عنها من
خالل االتصال واالنقطاع املتأرجح بني الطرفني.
كام دعا إىل أن تكون املقابلة قائمة عىل املوضوعية
منب ًها من
بني الطرفني يف رواية الشهاداتّ ،
االنجراف وراء العواطف لدى االستامع إىل
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الندية
رواية األشخاص،
ومطالبا بالتمييز بني ّ
ً
والغريية.

ثـم قـرأت الـدكتـورة كاتـرينا النـغ ،نـيابة عن
نص دراستها عن
األستاذة املحارضة مي صيقيلّ ،
«توسيع حدود التاريخ :من التاريخ الرسدي إىل
التاريخ التسجييل» ،فأشارت إىل االعرتاف اليوم
بالتاريخ الشفوي ،كعقل معريف متداخل له أهداف
خمتلفة .وذكرت أن التاريخ الشفوي يعيد بناء التاريخ
بصفته منصة لنشاط الضمري .وركّ زت دراستها عىل
تقص أوضاع اإلنتاج العريب للتاريخ الشفوي ،مشرية
ّ
نظرا
إىل صعوبة تقديم تعريف ّ
حمدد للتاريخ الشفويً ،
إىل صيغته اإلنسانية .ولفتت إىل ما وجدته تباي ًنا يف
أرشيفات الغرب يف املوضوع الفلسطيني لدى توثيق
التاريخالفلسطينيوطمساملعلومات.
وتطرقت يف اجلزء الثاين من دراستها إىل الواقع
ّ
االجتامعي يف اخلليج ،فأشارت إىل املرأة كرمز يف
تعرب عن فهمها وعن
اخلليج بوصفها جهة فاعلة ّ
إدراكها للتغري االجتامعي .ولفتت إىل أن توثيق
ً
فاعل
عنرصا
املرأة لتلك املرحلة شفو ًيا ،جعلها
ً
وحارضً ا .وأشارت إىل منهجية البحث األكاديمي
وكيفية معرفة صحة األدلة ،وكيفية إدماجها يف
الروايات التارخيية املقبولة.

وحتدث األستاذ يف علم االجتامع يف جامعة
ّ
سرتاسبورغ والقايض يف املفوضية العليا لالجئني يف
األمم املتحدة ،إسامعيل األعرش عن «مسألة احلقيقة
مشريا إىل إجرائه
والزيف يف الرسديات القرسية»،
ً
كبريا من املقابالت خالل عمله يف املفوضية
عد ًدا ً
العليا لالجئني يف سياقات احلرب والسلم وحاالهتام.

ورأى أن املقابلة ال تنطوي عىل رصانة أساسية
لدى الطرفني ،ويبقى األهم الرتكيز عىل
معي  ،ال توضيح بعض احلوادث
موضوع
ّ
املاضية .ولفت االنتباه إىل رضورة اعتامد بعض
تطرق إىل
املهارات لدى الكالم يف املقابلة .ثم ّ
والرسديات التي جتري
حمكمة اللجوء السيايس
ّ
يف أروقتها ،فرأى أن رسديات طالبي اللجوء
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حتمل الكثري من الصعوبات ،إذ يسعون جلعل
صدق ،وحياولون
القايض يصدق ما ال ُي َّ
إقناعه برسدية ورواية ال تندرجان يف قوانني
وأعراف الدول املضيفة .وأكد أن الصدقية ال
تتحقق إال من االتساق الداخيل ،واالستعانة
بالشهود والتسلح بصور وسجالت وصكوك
ملكية وشهادات تثبت شخصية طالب اللجوء
وموثوقيته ورسديته.

الشفوية
خاما للتاريخ
ليست مصد ًرا
ً
تناولت اجللسة الثانية إشكاليات التاريخ
الشفوي ،فعرض الباحث عبد اهلل إبراهيم،
أستاذ رشف التاريخ األفريقي واإلسالمي،
جامعة ميسوري ،الواليات املتحدة ،ورقة عنواهنا
جدد من
«املخربون :مؤرخون مثيل مثلك»َّ ،
خالهلا النظر يف العالقة بني اإلخباري واملخرب
يف ضوء ما استجد من معرفة باخلرب التارخيي
بفضل علوم اللسانيات والتواصل واإلثنوغرافيا
وحتدث عن جتربته يف تسجيل شهادات
اجلديدة.
ّ
الكبابيش عىل النيل ،يف فرتة الستينيات من القرن
املايض يف السودان.

ثم حتدث إبراهيم بوتشيش ،أستاذ التاريخ يف
جامعة مكناس يف املغرب ،عن «مواطن القوة
والضعف يف الشهادات الشفوية :دراسة تطبيقية يف
تاريخ املغرب  ،»2005 - 1973ذكر فيها أن يد
املؤرخني مل متتد إىل تلك املرحلة؛ إذ إهنا فرتة شهدت
ندرة الوثائق ،وبعضها ُطمس يف حني أن البعض
اآلخر جمهول املصري .من هنا تربز أمهية الشهادات
الشفوية يف توفري إفادات وإضافات عن تلك
الفرتة .وأوضح أن هذه الشهادات حصل عليها يف
جلسات هيئة اإلنصاف واملصاحلة التي نظمت يف
املغرب بعد االنفتاح الذي حصل مع العهد اجلديد
سنتي  2004و ،2005وتس ّنى له فيها االستامع إىل
ضحايا «سنوات اجلمر والرصاص».
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وأوضح أن هذه الشهادات ّ
تعزز التاريخ املكتوب؛ التاريخ الشفوي أتاح االنتقال
إذ إن بعض الشهود احتفظ بأوراق ووثائق مكتوبة ،من األرشيف إلى الشارع

إضافة إىل أمهية دور النساء يف اإلدالء بشهادات
شجاعة .وأكد أن أمهية تلك الشهادات تكمن
يف إظهارها اللغات املهمشة ،أي اللغة األمازيغية
واللغة العامية.

وأضاف أن تلك الشهادات كانت حديثة ومل ِ
يمض
عليها ردح من الزمن ،وهذه من نقاط قوهتا ،إذ إهنا
أتاحت دراسة التاريخ من األسفل ،فسمحت هذه
الشهادات بمعرفة أسامء املعتقلني ،كام وفرت معرفة
أسامء املعتقالت وأماكنهم .وكشفت الشهادات
تلك عن أنواع التعذيب الذي كان يتعرض له
املعتقلون يف الزنازين ،يف حني أن نقاط الضعف
يف الشهادات املروية ،تكمن يف ظرفية الرواية ،إذ
من الصعب أن تريض الشاهد -الراوي وتريض
التاريخ يف الوقت نفسه.
اخ ُتتمت اجللسة الثانية بمداخلة للباحث املغريب
عبد الرحيم احلسناوي من جامعة حممد اخلامس
يف املغرب ،فتحدث عن «املصادر الشفوية أو
الذاكراتية ورهانات كتابة تاريخ املغرب احلارض».
وحاول إبراز دور الشهادات الشفوية يف كتابة
تاريخ املغرب احلارض أو الراهن ،فرأى فيها
التاريخ الشفوي للحارض املكتوب وأمهيتها يف
تكوين أرشيف شفوي من شأنه أن يؤرخ للحدث
املنيس وللذاكرة اجلامعية ،وأن يساهم يف بناء
املسارات الفردية واجلامعية .وقبل مناقشته مجيع
هذه األفكار ،وقف الباحث عىل السياق العام
املؤطر لتجربة االنتقال إىل الراهن يف املغرب.
ورأى الباحث أن وفرة هذه الشهادات تساهم يف
سد فراغ الوثائق املفقودة ،وال سيام أن الشهادات
الشفوية تتجاوز الكالم املحظور ،أو أي ممنوع آخر
يف املجتمعات العربية .وأوضح أن الشهادات يف
املغرب نصوص تتناول سنوات الرصاص ،كام أهنا
إرادة معلنة لطي صفحة املايض.

استأنف املؤمتر أعامله بعد اسرتاحة الغداء
بجلستني عن التجارب .فافتتحت اجللسة الثالثة
األستاذة ليندا شوبس عرب الفيديو بورقة عنواهنا
«ستة عقود من التاريخ الشفوي» ،عرضت فيها
للطريقة املعتمدة يف الواليات املتحدة األمريكية،
مشرية إىل الذايت واملوضوعي يف عمل التاريخ
الشفوي ،وهو تاريخ حياول أن يفهم نمط
املوضوعية يف صفوف املؤرخني .فأرتأت أن
اإلنجازات يف التاريخ الشفوي أتاحت االنتقال
مشددة
احليز العامّ ،
من األرشيف إىل الشارع وإىل ّ
عىل أمهية الرواية الرسدية والتاريخ الشفوي وعىل
التجربة اإلنسانية .وأكدت أن رسديات احلياة
اليومية هي التي تشكل قاطرة للتاريخ الشفوي.
تفوت الفرصة عىل
وانتقدت غلبة النظرية ألهنا ّ
اجلمعية والفردية.
بناء الرسديات ْ
أما الدكتور عباس احلاج األمني ،األستاذ يف
حتدث عن «الرواية الشفوية
جامعة اخلرطوم ،فقد ّ
بني رهن األرشيفات األكاديمية وبني حرية نزع
احلجاب عن املسكوت عنه يف قراءة يف جتربة
أرشيف معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية يف
جامعة اخلرطوم» ،فأعطى تعريفات عن التاريخ
الشفوي ومبادرات فيه ،الف ًتا إىل أن الرواية
التارخيية يغلب عىل حمتواها الرسد التارخيي .ورأى
أن الرواية الشفوية متر بمراحل عديدة ،أوهلا
ً
فضل عن املسح
اجلمع امليداين من أفواه الرواة،
العام للمنطقة املستهدفة.

ثم حتدث الدكتور طوين عطا اهلل ،األستاذ يف اجلامعة
اللبنانية ،عن «إشكالية التاريخ الشفوي وبناء الذاكرة
يف املجتمعات التعددية :اخلربة اللبنانية - 1957
فنوه بدور املؤسسات املدنية يف إعداد أفالم
ّ ،»2013
وثائقية يف هذا املجال ،وطالب بأال يكون التاريخ
جمتز ًءا .وأشار إىل أن مكتسبات اللبنانيني وحقوقهم
مرشحة لالهنيار إذا اكتفينا بالتاريخ املكتوب فقط،
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داعيا يف الوقت ذاته إىل تغيري نظرة األصل جتاه مادة
ً
التاريخ ،وعدم حذف أجزاء من تارخينا ،ذلك أن
التاريخ فعل مستمر.

ّأما يف اجللسة الرابعة ،فتحدث الدكتور حممد
السعدي ،أستاذ العلوم السياسية يف جامعة امللك
حممد األول ،باملغرب ،عن «التاريخ الشفوي
وحفظ الذاكرة اجلامعية :جتربة هيئة اإلنصاف
نموذجا» ،فركّ ز عىل جتربة
واملصاحلة باملغرب
ً
الشهادات النسائية يف املغرب ،وعن القوائم
املشرتكة هبذه التجربة ،وعرض أن اهليئة اعتربت
أن الشهادات الواردة هي انتقائية وانفعالية،
ولكنها كانت جتربة يف إطار التنفيس وخلق مناخ
سلمي يف املجتمع.
وعرض لتغييب النساء وما تعرضن له بسبب
ذكورة املجتمع العريب ،وأسف العتبار البعض أهنا
جمرد خسائر جانبية تعرضت هلا النساء ،والقتصار
احلديث عىل الرجال.

وأضاف أن تداخل النظام السلطوي مع سلطات
املجتمع نجح يف إخفاء قضايا هؤالء النسوة
سنوات طويلة ،وهو ما أدى إىل معاقبتهن عندما
جترأن وحتدثن عن معاناهتن.
وحتدث الدكتور منذر جابر ،األستاذ يف اجلامعة
اللبنانية والباحث يف مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،عن «حدود الصحيح واملفتعل يف
املقابلة اجلنوبية يف املهجر ويف الضاحية» ،الف ًتا إىل
مغي ًبا ،إذ إن جمتمعنا سليل
أن هذا التاريخ ال يزال َّ
جمتمعات تارخيها شفوي ،وحمفوظ يف حدود العامة
أو القبلية أو الطائفة.
وأشار إىل موقع املرأة يف الرواية الشفوية ،وإىل
الدور الذي مارسته النساء يف أثناء االحتالل
اإلرسائييل للجنوب اللبناين حني كن ينتظرن أمام
معابر االحتالل ً
بدل من الرجال ،وحيملن الرسائل
والعقود واألموال والسالح إىل املقاومة يف اجلنوب.
وألقت لورا أوداسو ،نيابة عن الدكتورة كاترين
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دوالكروا ،بحثها عن «تاريخ املهاجرين املغاربة إىل
فرنسا» ،فاعتربت أن هؤالء واجهوا حتديات اجتامعية
وثقافية ومستقبلية وعنرصية ،ووصفت احلياة اليومية
هلذه العائالت منذ وصوهلا إىل فرنسا ،وعمل الرجال
من هذه األرس يف مهن حمفوفة باملخاطر.
ويف تعقيب للدكتور عبد الرحيم غانم ،لفت إىل
أن املرأة مل تكن بطلة يف التاريخ الشفوي ،لكنها
خوضا يف التفصيالت ،وتتميز بذاكرة قوية يف
ً
أكثر
رسد احلوادث.

التاريخ الشفوي الفلسطيني
أصدق من الوثائق المكتوبة
للعصابات الصهيونية

يف اليوم الثاين من فعاليات املؤمترُ ،عرضت األوراق
واألبحاث يف قاعتني منفصلتني بسبب كثرهتا.
فعقدت اجللسات التي تتناول التاريخ الشفوي
ُ
الفلسطيني بأصنافه املختلفة يف القاعة األوىل،
فتحدثت يف اجللسة األوىل املؤرخة الربيطانية
روزماري صايغ عن إنتاج التاريخ الشفوي
للشعب الفلسطيني من نكبة  1948حتى يومنا
هذا .واعتربت أن التاريخ الشفوي الفلسطيني
رسخ أعامل املقاومة الفلسطينية وعززها ،عىل
الرغم من إمهال القيادة الوطنية الفلسطينية
ً
أساسا
عامل
للثقافة والتاريخ ،األمر الذي شكل
ً
لتحفيز التسجيل الغزير للذكريات الشعبية.
ورأت أن اجلهد يف هذا املجال اقترص عىل مراكز
األبحاث الفلسطينية القليلة املوارد ومنظامت أهلية
وشخصيات فلسطينية مستقلة.

كام عرض الدكتور عبد الرحيم غانم ورقته التي
تعرضت لـ «أمهية الرواية الشفوية يف توثيق التهجري
القرسي للفلسطينيني عام  ،»1948وتناول قرى
وبي ،بعرض
قضاء طولكرم كدراسة حالة ،فف ّند ّ
موجز للمقابالت التي أجراها بنفسه بد ًءا من
ثامنينيات القرن ااملايض ،بطالن مزاعم احلركة
الصهيونية وادعاءاهتا بأن احلكومات العربية هي
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التي طلبت من سكان القرى املحاذية للتجمعات
السكنية اليهودية الواقعة ضمن الدولة اليهودية
بحسب قرار التقسيم الصادر  1947بالرحيل
عن قراهم .واعترب أن التاريخ الشفوي يف احلالة
الفلسطينية أصدق من الوثائق املكتوبة والبيانات
العسكرية للعصابات الصهيونية ودولة إرسائيل،
املهجرين أن
إذ وجد الباحث من خالل روايات
ّ
عرشات املجازر واملذابح وعمليات القتل التي
ارتكبتها العصابات الصهيونية واجليش اإلرسائييل
كانت ممنهجة بغية بث الرعب يف قلوب القرويني،
ً
خمططا هلا مسبقًا .و ُقرئت يف هذه اجللسة ً
أيضا
وكان
ورقة الباحث الفلسطيني أسامة حممد أبو نحـل
الذي مل يتمكن من احلضور من غزة ،والتي تناولت
استخدام الرواية الشفوية يف كتابة التاريخ املعارص.
ويف هذه اجللسة ألقى الباحث الفلسطيني حممود
زيدان مداخلة قصرية اعترب فيها أن التاريخ
الشفوي الفلسطيني خيتلف عن تواريخ املناطق
األخرى باعتباره تار ًخيا يقاوم التاريخ اإلرسائييل
الذي حياول أن يلغيه.

ّأما يف اجللسة الثانية ،فتحدث الباحث الفلسطيني
يارس قدورة عن «التاريخ الشفوي وعلم األنساب
للحفاظ عىل جذور العائلة الفلسطينية» ،منطلقًا
من قناعته بأن تاريخ العائلة يمكن أن يشكل
ً
مدخل لتحقيق أهداف سياسية ووطنية ،ومنها
تأكيد ودعم حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل
بالده فلسطني.
ويف اجللسة نفسها ،ركّ ز الباحث الفلسطيني حييى
عباد يف ورقته عن «التاريخ الشفوي والتهميش
املركّ ب :الفالحة الفلسطينية ورواية النكبة» ،عىل
املهمشة التي ّ
شكلت النكبة حد ًثا أفرز
الفئات
َّ
ً
اجتامعيا ساهم يف حتسني أوضاعها املعيشية
حراكا
ً
واالجتامعية ،وذلك بسبب عدم ملكيتها األرض
وحتوهلا بعد النكبة
قبل النكبة واضطهاد مالكيها هلاّ ،
إىل التعليم وحتصيل الشهادات العلمية ،وهو ما
ساهم يف تعزيز وضعها االجتامعي واالقتصادي.
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ثم حتدثت الباحثة الفلسطينية دعاء اشتية ،فتناولت
يف ورقتها «معارك األمعاء اخلاوية يف الرواية
الشفوية الفلسطينية» ،قضية األرسى الفلسطينيني
يف السجون اإلرسائيلية ،فرأت أهنا حتتل مكانة
واسعة يف الذاكرة الفلسطينية للتضحيات اجلسام
دفاعا عن وطنهم
التي قدمها هؤالء األرسى
ً
وشعبهم يف خضم رصاعهم مع العدو املحتل.
وتقدمت بعرض تفصييل ألشكال اإلرضابات
التي خاضها هؤالء املناضلون.

التاريخ الشفوي
استرجاع للحاضر والماضي
من أجل المستقبل
حتدث يف اجللسة الثالثة األكاديمي ساري حنفي،
األستاذ يف اجلامعة األمريكية ببريوت ،عن الجئي
حيفا الفلسطينيني وحرب  ،1948فرأى أن يف
التاريخ الشفوي رغبة ملحة يف اسرتجاع احلارض
واملايض من أجل املستقبل الذي ال يزال يف رحم
الزمان ،وذلك بسبب األمل يف تذكر يشء من املايض
وتعويضه .واعترب أن درجة التعذيب التي يتعرض
هلا كثري من الضحايا متنعهم من اإلدالء بشهاداهتم.

ّأما الباحث الفلسطيني حسن حسني عياش ،فتناول
«احلالة العامة يف قرية بيت ن ّتيف قبل النكبة اعتام ًدا
عىل التاريخ الشفوي» ،ورأى أن هناك اهتام ًما
بإنعاش التاريخ الشفوي عند مجيع الشعوب،
فنراها تعمل عىل تدوينه وتسجيله ،خشية ضياع
أصوله مع تقادم األيام ،وغياب كبار السن ،إن
باملوت أو باهلجرة ،فهؤالء هم التاريخ احلقيقي غري
املوثق ،وغياهبم هيدد باختفاء املوروث التارخيي
من خالل تدمري الشواهد اجلغرافية والتارخيية
املتعلقة بالقرى التي دمرهتا العصابات الصهيونية.
وحتدثت يف هذه اجللسة الباحثة ساحرة بليبلة عن
اسرتاتيجية «امليش عرب اجلدران :احلرب اخلفية»
التي انتهجتها القوات اإلرسائيلية يف اجتياحها
الضفة الغربية سنة  ،2002وتبعاهتا عرب البحث
اإلثنوغرايف هلذه التجربة.
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يف اجللسة الرابعة ،جرى تناول روايات من احلياة
الريفية والقبلية يف العامل العريب .فتحدث فيها
الباحث املرصي فيصل سيد طه حافظ عن «جوانب
من حياة قبيلة اللواتية يف سلطنة عامن ،»....فعرض
تاريخ «قبيلة اللواتية» وهجراهتا وجمريات أحواهلا،
وعاداهتا وأعرافها ،وعن تنقالهتا من عامن إىل اهلند
وأما األنثروبولوجية الربيطانية كاترينا
والعكسّ .
النغ ،فتناولت رسديات التاريخ الشفوي وإنتاج
التاريخ يف شامل سورية يف مقاربة إثنوغرافية ،بينام
حتدث املؤرخ السوري عبد اهلل حنا إىل احلضور
عن جتربته مع الرواية الشفوية لكتابة تاريخ
الفالحني يف سورية القرن العرشين ،وعن دور مثل
هذه الرواية يف توضيح الوقائع املكتوبة وإماطة
اللثام عن وقائع جمهولةً ،
فضل عن معاناة النساء
الفالحات واهلجرة للعمل يف بلدان النفط وأثرها
يف البنية االقتصادية واالجتامعية والثقافية لثالث
مناطق سورية شهدت هجرة كثيفة وهي  :وادي
الفرات والقلمون وحوران  .كام تعرض للتناغم
الشفوي واملكتوب يف كتابة تاريخ بعض القرى
املقا ِومة لإلقطاع.

المرويات الشفوية
والواقع االجتماعي الجديد
يف القاعة الثانية ،عرض الكاتب املرصي حممد
عفيفي يف اجللسة األوىل بحثه عن «أصوات قبطية
قبل  25يناير» ،فتحدث عن خروج األقباط من
حضن الكنيسة إىل حضن الوطن ،وعن ظهور
أجيال جديدة بأفكار خمتلفة .ولفت إىل أن األقباط
ال يرفضون احلضارة العربية  -اإلسالمية.
أما الدكتور فتحي ليسري من تونس ،فتحدث عن
«حماذير توظيف املصدر الشفوي يف كتابة تاريخ
الزمن الراهن ،»...ورأى أن أحدً ا ال ينكر قيمة تدوين
التاريخ الشفوي كمصدر تارخيي ،إضافة إىل صعوبة
الكتابة عن الثورة التونسية حتى لو كانت من أفواه
الفاعلني ،ذلك أن مراحلها مل تكتمل ،عالوة عىل أن
الثورة متر بمد وجزر ،وانتصارات وإخفاقات.
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وتناول الباحث املغريب عز الدين جسوس «جوانب
من حركة املقاومة غري املكتوبة لالستعامر الفرنيس
باملغرب» ،ودعا إىل االستفادة من آليات اع ُتمدت
يف تاريخ احلضارة اإلسالمية يف كتابة التاريخ
والتدوين ،ومنها علم اجلرح والتعديلّ .أما الدكتور
حممود الديك (من ليبيا) ،فتحدث عن «شهادات
من التاريخ الشفهي الليبي» ،وعن املساعي التي
قرسا من ليبيا عىل
ُبذلت يف تسجيل تاريخ املنفيني ً
يد االستعامر اإليطايل ،وأشار إىل صعوبة استجواب
حيا منهم .ولفت إىل عدم إفراج اإليطاليني
من بقي ً
عن وثائق تتعلق بتلك املرحلة باعتبارها صفحة
سوداء يف تاريخ إيطاليا احلديث.

ويف اجللسة الثانية حتدث الدكتور نادر رساج
عن «دور املرويات الشفهية يف تشييد الواقع
االجتامعي ،»...فرأى أن العودة إىل املصادر
الشفوية والصور ال تكفي لكتابة رواية شفوية.
أما ورقة ضحى سمري مصطفى ،فكانت بمنزلة
قراءة يف احلراك اجلييل داخل اإلخوان املسلمني
يف مرص ما بعد ثورة  25يناير ،فركزت عىل وجود
خطابني يف اجلامعة ،مشرية إىل صعوبات دراسة
حاليا بسبب االعتقال
وضع اإلخوان املسلمني
ً
واملالحقة التي يتعرض هلا أفراد اجلامعة وقياداهتا.
ثم حتدث معمر دمحاين من اجلزائر عن واقع الثورة
التحريرية  1962 -1954وحوادثها من خالل
شهادات شفوية لنزالء معتقل «دار اجلنرال»
 1955بتلمسان ،فاعترب أن ملوضوع الشهادة
الشفوية مميزات جتعله حيتل صدارة فعالة يف أوساط
املجتمع ،ذلك أن هذه الشهادات هي النصف
اآلخر املكمل للحدث التارخيي.
يف اجللسة الثالثة تعرضت الكاتبة املرصية جيهان
أبوزيد لــ «نساء بني ثورتني :حكايات نساء
التحرير» ،فقالت إهنا هدفت إىل إعطاء صورة
عن دور النساء املرصيات يف ميدان التحرير ،الفتة
بتحوهلن إىل
حتدي النساء ثقافتهن السابقة
إىل ّ
ّ
مواطنات يردن بناء وطن .ولفتت الباحثة الدكتورة
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دالل البزري ،وهي تعرض ورقتها بعنوان «سرية
مرصية :جتربة كتاب السياسة أقوى من احلداثة:
حكايات مرصية معارصة» ،إىل أن احلداثة كانت
شأنًا غري مفهوم بالنسبة إىل من كتبت سريهتن
الذاتية ،وإىل أمهية وسائل التواصل االجتامعي
كامدة لكتابة السري الذاتية .وحتدث الباحث املغريب
قاسم احلادك عن «الشعر الشفوي واملقاومة
نموذجا»،
النسائية يف املغرب :معركة بوكافر
ً
واعترب أن هذه األنواع من الشعر كانت شفافة
وخالية من التصنع وبقيت يف الذاكرة الشعبية.
وع ّلق الدكتور عيل املوسوي عىل األبحاث التي
ُعرضت يف هذه اجللسة فطالب بتحليل الشهادات
ً
وصول إىل تنظيمها واستخالص النتائج.
يف اجللسة الرابعة واألخرية هلذا اليوم ،حتدث
الباحث فادي شاهني عن «االزدواجية اللغوية
والعالقة بني الشفوية والكتابة التارخيية عند
العرب» فرأى أن العالقة بني الشفوي والكتايب
تتميز بدرجة عالية من احلساسية عند العرب،
وأكد أن الراوي لن تكون له صدقية إال من خالل
علم اللسانيات ،بسبب أمهية دور اللغة يف الرواية
ونظرا إىل تعدد اللهجات واختالفها.
الشفوية،
ً

ثم حتدث الدكتور األمني بن حممد بابه املصطفى
من موريتانيا عن «رفض النصوص واجلمود عىل
النصوص :نزاع الكتايب والشفوي ومفارقات الرتك
املوريتاين» ،فأشار إىل وجود رصاع بني طبقات
املجتمع ورصاع بني اللغات املكتوبة والشفوية،
وهو رصاع قومي الطابع؛ فموريتانيا بلد متعددة
القوميات ،وموجودة عىل اخلط الفاصل بني
الثقافتني الزنجية والعربية .وأضاف أن مشكلة
التاريخ الوطني واألزمات السياسية حتول دون
تأسيس تاريخ وطني موريتاين جامع جلميع
القوميات التي تقطن البالدّ .أما الدكتور عبد احلكيم
أبو اللوز من املغرب فتحدث عن «سوسيولوجيا
النظم الديني األمازيغي الشفوي» ،فذكر أن «النظم»
مشريا إىل وجود
بقي أمي ًنا للقيم الدينية اإلسالمية،
ً
أقلية هيودية تأسلمت يف منطقة األمازيغ يف املغرب.
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كام لفت إىل تعقيدات تصنيف «النظم» ،عىل الرغم
من كونه املدخل لتعليم املرأة الدين .واعترب أن
املسح البحثي مهم يف هذا املجال ،ولكن السلطات
الرسمية تستغل النظم الديني ملحاربة اليسار.

المهمشين
تاريخ
َّ
ورواياتهم في العالم العربي
يف اليوم الثالث واألخري من فعاليات املؤمتر ُعقدت
اجللسة األوىل بعنوان «املهمشون و موضوعات
أخرى» فتحدث فيها الدكتور حسني إلياس
من اهلند عن «ذكريات مايض األمة ورسدياته:
مهاجرون من كرياال إىل اخلليج» ،فاعترب أن
األمهية األكاديمية لشهادات املهاجرين من
كرياال تكمن يف إمكان أن تشكل نسخة بديلة
للتاريخ يف اخلليج ،وال سيام أن هذه اهلجرات
تزامنت مع مرحلة ُّ
تشكل الدولة يف معظم أقطار
اخلليج .ورأى أن من املهم التعرف إىل انطباعات
املهاجرين العاديني الوافدين من جنوب آسيا
حتول املجتمعات
حلوادث تارخيية كثرية ،مثل ّ
اخلليجية يف املرحلة ما بعد الكولونيالية .كام
اعترب أنه يمكن رد رسد قصص املايض إىل جهد
مجاعي إلعادة رسد التاريخ بطريقة بديلة.
وقدمت منى فياض ،أستاذة علم النفس يف
اجلامعة اللبنانية ،بحثها عن «احلرب من خالل
حكايات مراهقني يف السجن :عامل األحداث بني
صقيع السجن وهليب احلرب االهلية» ،فربطت
بني علم النفس والتاريخ ،وكيفية االستفادة من
مجيع العلوم ،ذلك أن القوانني التي حتدد املشاعر
واألحاسيس هي نفسها التي حتدد األفعال،
وأضافت أن املعرفة التارخيية تكمن يف أهنا جتعل
نظرتنا إىل املايض موضوعية.

وحتدث الدكتور اهلادي غيلويف (تونس) عن
نموذجا»،
«تاريخ املهمشني :السجناء السياسيون
ً
فأشار إىل صعوبة احلصول عىل شهادات من
السجناء السياسيني ألن أكثرهم خياف احلديث
عن جتربته ،خشية العقاب مرة ثانية ،وهناك من
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وقدم الدكتور حممد املريمي (تونس) بحثه عن
«خطاب األقليات الدينية الشفوي والعيش
املشرتك يف اإليالة التونسية العثامنية» ،فتتبع خطاب
األقليات الدينية الشفوي والعيش املشرتك،
ّ
املحل جلزيرة جربة يف اجلنوب الرشقي
والتاريخ
معتربا
للقطر التونيس ،وانتقد انتقائية املؤرخني،
ً
أهنم يبحثون بشكل عام يف التاريخ الشفوي عىل أنه
مكمل للتاريخ املكتوب ،وليس مواز ًيا له.

رغب يف رواية جتربته .وذكر أن تونس تفتقد جتربة
التاريخ الشفوي ،وأسف لعدم كتابة تسجيالت
املقاومني التي ال تزال موجودة يف صناديق مقفلة
يف وحدة األرشيف الوطنية احلكومية .ولفت إىل
جتارب البعض يف مرحلة ما بعد الثورة يف كتابة
سريهم يف فرتة سجنهم التي تعرضوا هلا يف عهد
الرئيس الراحل بورقيبة .ورأى أنه جيب قراءة رواية
السجناء بحذر ألن بعض املساجني مل يتعلموا من
جتربتهم ،ومل يقوموا بعملية مراجعة للذات ،ومنهم
اف ُتتحت اجللسة الثالثة بعد ظهر األحد حتت عنوان
من يامرس التسلط والقهر عىل آخرين يف مرحلة ما
«الشفوية يف طقوس املوت والتخليد واألولياء»،
بعد الثورة.
بورقة الدكتورة حماسن عبد اجلليل من السودان:
ويف التعليقات عىل هذه اجللسة ،أشار شون «القتل الطقيس لرث الشلك :مقاربة حتليلية ملركزية
فيلد إىل وجود عالقات تارخيية بني علم النفس واستمرارية الثغورات املرتبطة باملوت يف الثقافة
والتاريخ ،ولكن ذلك ال يعني أن يتحول املؤرخون السودانية» ،فأشارت إىل التحوالت املنهجية التي
اىل معاجلني نفسيني.
بدأت يف أوروبا وأمريكا مع مدرسة احلوليات،
يف اجللسة الثانية حتدث الدكتور عطوف الكبري ،وتأثريها يف املدرسة األفريقية يف قراءة املسرية
اخلبري يف تاريخ وسوسيولوجيا اهلجرة ،عن «تدوين التارخيية .وتناولت مسألة اعتامد بعض املصطلحات
ً
بديل من
التاريخ الشفوي للمهاجرين املغاربة يف فرنسا» ،كمصطلح «االنطاق» و«االستنطاق»
فرأى أن كتابة تاريخ العامل العريب واإلسالمي عمو ًما البوح عن املوروث الشفوي .وذكرت إهنا اعتمدت
أساسا عىل الشخصيات التي املقاربة الوجدانية للرواية الشفوية عند الذين التقت
هي كتابة انتقائية تركز ً
ُأريدَ هلا أن تكون بارزة كالسالطني واألمراء وامللوك هبم ،وتناولت موضوع الرث الذي هو ملك القبيلة
املهمشني» .وعالقة أفراد القبيلة به ،واألساطري املحيطة هبم.
والبالطات ...إلخ ،متجاهلة «تاريخ ّ
ومن هنا تنبع األمهية القصوى للتاريخ الشفوي ولفتت إىل أن إحدى قبائل جنوب السودان تقتل
الذي يمكن به تدوين «تاريخ من ال تاريخ هلم» إذا زعيمها الروحي «الرث» ،ضمن عادة متارسها منذ
ما توافرت الرشوط الذاتية واملوضوعية .وتناول  1400سنة ،وينتظر الزعيم الروحي احلايل للقبيلة
وشددت أن القبيلة ال تزال حتتفظ هبذه العادة
تقنيات املقابلة واالستجوابات الفردية واجلامعية دورهّ .
فضل عن تقنيات ضمن متاسك ثقايف واجتامعي وثيقّ .أما عن مكانة
ً
الراوين،
وتسجيل أصوات ّ
املرأة ،فذكرت عبد اجلليل إن املرأة حتظى باحرتام
املالحظة ال ّتشاركية.
شديد ورأهيا مسموع.
ّأما الدكتور محيد اهلاشمي ،أستاذ علم االجتامع يف
اجلامعة العاملية يف لندن ،فتناول يف بحثه «الذاكرة من ناحية أخرى ،تؤدي الفلسفة الدينية لدى
واهلجرة غري الرشعية :أساليب التهريب والتعرض القبيلة دور ثقافة القبيلة التي تفتقر إىل املامرسة
ِ
املحاضة ظاهرة
للمخاطر :شهادات شفوية ملهاجرين عراقيني السودانية السياسية .وأوضحت
إىل هولندا» ،فرشح أن دراسته تقوم عىل تدوين القتل الطقيس واستمراريتها عند هذه القبيلة التي
وعرض الشهادات والقصص غري املحكية عن ترى أن احلياة ولدت من املاء ،إذ إن املوت لدى
األساليب واملراحل والتكاليف الباهظة للهجرة الشلك رديف للحياة ،وللميت حقوق وواجبات،
الرسية.
فهو يضطلع بدور الوسيط بني األحياء واإلله.
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وللميت ً
املهمشني الذين
أيضا نصيب مادي من مهور الزوجات ال بد من االستفادة من هؤالء
َّ
يوجد عنهم كتب كثرية يف التاريخ العريب ككتاب
باعتبار أن امليت مل يمت.
وأشارت الدكتورة حماسن إىل تأثريات الدينني البخالء ،عىل سبيل املثال.
اإلسالمي واملسيحي يف بعض ممارسات قبيلة الشلك .وترأس الدكتور وجيه كوثراين اجللسة األخرية يف
واختتمت بالتحديات التي تواجه الرواية الشفوية ،اليوم الثالث للمؤمتر ،فأشار إىل مرسحة احلوادث
االجتامعية منها والسياسية ،ورضورة هنوض التارخيية عند املسلمني والعرب يف حالة عاشوراء
أو عند الصوفيني وأدائهم املرسحي الراقص.
مؤسسات قادرة عىل االهتامم بالرتاث الشفوي.
وحتدث الدكتور حممد سمري اخلطيب عن «مرسحة
بعدها ،قدم الدكتور شوقي الدوهيي من لبنان،
للمهمشني ،تدوين ذاكرة
الشهادات الشفوية
ّ
حمارضة بعنوان «كل موت هو قتل :طقوس املوت
مرسحيا» ،فأشار إىل تعاطي
الثورة املرصية  28يناير
ً
يف الريف املاروين الشاميل» ،تناول فيها عد ًدا من
مرسحيا ،الف ًتا إىل
املرسح مع شهادات ثم عرضها
ً
مشريا إىل أن اهلدف هو نقد العادات
النقاط،
ً
ومشريا إىل إمهال
أهنا خضعت لتقاليد املرسح،
ً
التحوالت
والتقاليد من جهة ،وحماولة معرفة كيفية
ّ
وسائل اإلعالم بعض هذه الشهادات الشفوية.
التي تطرأ عىل النسق الرمزي من جهة أخرى ،فذكر
وركّ ز عىل اجلانب التقني يف دور الراوي أو املؤدي.
التحوالت التي طرأت بد ًءا من هامش الطقس
ّ
أعدها
ثم قرأ بعض فقرات من نصوص ملرسحيات ّ
فرضية
عن
وكشف
املآتم.
يف
الندابات
كغياب
وقدمها يف مرص عن ثورة  25يناير .وذكر أن مهّه
ّ
توصل إليها هي أن الناس عندما حيكون عن من مرسحة الروايات الشفوية يكمن يف التفاعل
موتاهم إنام يستعريون ما قاله الناس عن موتاهم ،مع املتلقّي ،والتوثيق الرسمي هلا ،وجتسيد الشهادة
أي إن ما قيل يف يوسف بك كرم يقال يف سواه ،إنه البرصية.
منمط .ثم أوضح الدوهيي إنه مل
بمعنى آخر كالم ّ
حيظ بتفسري من رجال الدين والكهنة عن رزنامة ثم حتدثت الدكتورة حنان سويد من ليبيا عن
االحتفاء بامليت بدءا من مرور ثالثة أيام عىل الوفاة «الطرب احلوزي التلمساين والذاكرة التارخيية»،
ً
انتشارا
ثم األسبوع أو ذكرى األربعني ،والسنوية األوىل .فقالت إن هذا الطرب احلوزي هو األكثر
ً
ورأى أن هذه الرزنامة لالحتفال بامليت سبقت يف املغرب اجلزائري ،وله جذور أندلسية ،وقد
جرى تناقله شفو ًيا .ورشحت أنه عبارة عن أشعار
األديان الثالثة ،وإن أصبحت ّ
تشكل عند الناس
شعبية ،وأنه ينقسم إىل ثالثة أقسام ،يف حني يكمن
ً
واجتامعيا.
ثقافيا
ً
تراكم ً
االختالف بينها يف اللهجة .كام عرضت لآلالت
ِ
وتاله الدكتور صالح علواين الذي حتدث عن «سري املوسيقية املستخدمة ،ومضمون الطرب احلوزي
األولياء والصاحلني (املناقب) كمصدر من مصادر وفيه مدح الطبيعة والرسول ،وأوضحت أن
التاريخ الثقايف واالجتامعي يف الوسط الريفي» ،اجلمعيات الثقافية سامهت يف نرشه واستمرايته،
فذكر أننا نعيش اليوم زمن التسارع التارخيي .واضطلعت املهرجانات املحلية والدولية بدور
وتطرق إىل مسألة حرفية املؤرخ التي ّ
تشكل حتد ًيا مهم يف احلفاظ عليه.
ّ
حقيقيا بسبب رضورة التعامل مع املعلومة الشفوية،
ً
سيار اجلميل عىل مفهوم
فذكر أن املقابلة يمكن أن تكون مفتوحة أو نصف ختا ًما علق الدكتور ّ
التاريخ الشفوي وقال إن التاريخ الراهن مل
مفتوحة ،مؤيدً ا فكرة أن الذاكرة انتقائية وحتريضية
مطالبا بالتمييز بني احلوادث الكربى
ُيكتب بعد،
ً
وتربيرية بسبب خاصيتها يف ختزين املعلومة.
حمدد ًا هدف التاريخ الشفوي
واحلوادث الصغرىّ ،
ويف ختام هذه اجللسة ،ع ّلق الدكتور منذر جابر بأنه البحث عن املخفي؛ فهو ليس جمرد عملية
املهمشني ،وأنه جلمع معلومات.
ّ
مشد ًدا عىل أن التاريخ يعيد إحياء َ

