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االفتتاحية
وثيقة من ذهب
رئيس التحرير

املرأة  ألتامن،  ماريا  بطلتها  ة حقيقيّة  قصَّ أحداثه حول  تدور  العام 2015،  يف  أُنِتج  أمرييّك  فيلم   »Woman In Gold«

النمساويّة اليهوديّة التي هربت من النازيني مع زوجها إىل أمريكا قبل اندالع الحرب العامليّة الثانية. 

بعد وفاة شقيقتها يف العام 1998، تكتشف، ضمن أرشيف عائلتها الّشخيّص، ما يدّل عىل أنها متلك حًقا يف وراثة لوحات، 

إحداها لوحة رسمها الفنان الشهري غوستاف كليمنت لعّمتها وهي ترتدي عقًدا ذهبيًا، وذلك مقابل مبلغ دفعه زوجها.

هذه اللوحة التي كان النازيون قد رسقوها من منزل عائلتها الرثية خالل الحرب، عادت الحكومة النمساوية وحصلت عليها، 

ر  يَت أيًضا »امرأة من ذهب«، وقُدِّ ووضعتها يف متحف فيينا »بلفيدير«. وقد أُطلق عليها لقب »موناليزا النمسا«، وُسمِّ

سعرها بـ 100 مليون دوالر أمرييك.

بعد صدور قانون االسرتداد يف النمسا، تخوض ماريا معركة قانونية وإعالمية كبرية من أجل اسرتداد اللوحة، وتنجح أخريًا 

يف اسرتدادها  من متحف »بلفيدير«.

ة، هي قيمة األرشيف الّشخيص يف إثبات حقيقة ما هو حّق لنا،  الزاوية التي ميكننا من خاللها االقرتاب من هذه القصَّ

وقدرته عىل منحنا الحّق السرتداد ما هو لنا، وفاعليّته يف إعادة رواية قّصة هذا اليشء، وفق أحداثها األصلية.

اللوحة، بفعل هذا األرشيف الّشخيص، صارت دلياًل عىل اضطهاد تاريخي، وعالمًة عىل أنَّ الحّق ال يسقط بالتقادم، ومنوذًجا 

ة مثرية، وثورة ماديّة ضخمة، وسرية، وأخريًا، فيلاًم سينامئيًا. ميكن االستشهاد به يف قضايا االسرتداد، وُهويّة عائلية، وقصَّ



إنها لحظة تاريخية يف املايض، تسأل عن يشء يف الحارض؛ من ميتلك حّق هذه اللوحة؟ عّمن تعّب؟ من نرى فيها؟ كيف وصلت إىل متحف 

»بلفيدير« وبقيت ألكرث من نصف قرن؟

هكذا يعمل األرشيف. يُحِضُ األشياء إىل الوجود بعد أن توشك أن تذهب إىل العدم، بل ومينحها أشكال حضور جديدة يف الحياة. إنه األرشيف؛ 

وثائق من ذهب.





8

فو
شي
أر



9

رة
اك

لذ
ء ا

منا
أ

أمناء	الذاكرة
عبد الوهاب القاروين: حصاد الهجرة
 وأشتات الذاكرة
وسام السبع

ست  مهري البشوش، وقد خطَّ املشيب رأسه. تهّم بالّدخول إىل داره التي تكدَّ بلكنٍة عراقيٍّة محبّبة، يستقبلك هذا السَّ

فيها أوراق قدمية وكتب وخرائط ألشجار نسب عتيقة، فتطالعك عىل جدار غرفة الجلوس صورة باسمة للزعيم العريب 

ث بفخر  األسمر جامل عبد النارص. »إنه الزعيم األنزه واألشجع من بني كّل الزعامء العرب«، قال يل السيد وهو يتحدَّ

عن انتامئه العرويب املبكر، وبعض من مشاهد املايض ترتاءى له من بني فوىض السنني. يستحضها بحنني، ومسحة من 

حزن تلوح يف ثغره الذي تستقّر عليه ابتسامة حائرة. »هذه الصورة ذاتها التي رفعتها أثناء مشاركتي يف تظاهرة جابت 

أروقة املنامة عىل خلفية أحداث سيناء الشهرية، وعندما عدت إىل البيت وضعتها يف إطار، واستقرّت يف مكانها منذ ذلك 

الزمن«. 

م مضيفي وثائق مهّمة، وكان كرمياً يف تعاونه. رمبا كان شغفه بتاريخ العائلة باعثاً عىل هذا التجاوب الكريم،  برتحاٍب قدَّ

مت، لكنه صمت يلوذ بالقبض عىل تاريخ  لكّن املؤكّد أّن أريحيّته الّسمحة تنّم عن كرم أصيل. املكان مسكون بالصَّ

مفّكك توزّعت أوصاله يف أكرث من بلد. رمبا كان دليل ذلك تلك الصور الفوتوغرافية التي تتناثر يف املكان، ألفراد العائلة، 

األب، األشقاء، األبناء، وبالطبع لألحفاد.. بعضها ُوضع بشكل متعّجل أمام البقية الباقية من مكتبته، بعد أن أهدى أغلب 

محتوياتها ملكتبة مسجد جّد العائلة األشهر السيد هاشم البحراين، املحدث واملفّس البحريني املعروف يف توبيل. 

الّضيف واملضيف هنا هو السيد عبد الوهاب بن السيد حمزة القاروين، املولود يف املحمرة يف العام 1929. وقد أعقب 

والُده السيد حمزة القاروين )ت 1942( عدًدا من األبناء هم:
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1.  سيد عبد الجبار، وكان رضيراً. تويف يف العام 1987،

وُدِفن يف مقبة الحورة. 

2.  سيد عبد القاهر، تويف يف العام 2010م.

3.  سيد عبد الوهاب. 

4. سيد حميد، تويف يف العام 1989م.

5. سيد عبد الغني، وهو من رجال القانون، ويعمل يف

سلك املحاماة.

كام أعقب من البنات:

1.  السيدة زهراء )أم جواد(، زوجة الحاج كاظم العصفور، 

وقد انتقلت إىل الرفيق األعىل. 

2.  السيدة فاطمة )أم عيل(، زوجة السيد عبد الحسني

 القاروين )القاهري(، وهو ابن عمها، وهي كبرية يف السّن.

1. وكان لديه أيًضا ابنتان خطفهام األجل املحتوم يف سنٍّ

مبكرة.

انخرط السيد حمزة يف مجال تحصيل العلوم الدينيّة يف 

خلف  الشيخ  ابنة  من  وتزوج  األرشف،  النجف  النجف 

العصفور، الذي كان مقيامً يف املحمرة، وهو غري الشيخ 

الشيخ  القايض  والد  العصفور،  أحمد  الشيخ  بن  خلف 

أحمد العصفور الحايل، الذي كان يتخذ من منطقة بوشهر 

مقراً لسكنه. 

بعد أن قطع سيد حمزة القاروين شوطاً يف تحصيل العلوم 

الدينيّة، عاد إىل مسقط رأسه املحمرة، وعمل عىل متابعة 

مصالح أرسته التجارية، وتويف يف النجف األرشف يف العام 

1942، إثر مرض أملّ به وعجز األطباء عن معالجته، نظراً 

إىل تردي وضع الخدمات الصّحية وقتها.

يقول السيّد عبد الوهاب إّن العائلة بدأت رحلة العودة 

إىل الوطن يف العام 1951، إال أّن مثة أفراًدا منها ال زالوا 

يعيشون يف املحمرة وأصفهان والبرصة والنجف وكربالء 

هاشم  السيد  واملفّس  املحّدث  أحفاد  ومنهم  وبغداد، 

بعض  وتذكر  البحراين«.  »بالتوبالين  امللقب  القاروين، 

البحراين )ت  السيد هاشم  أّن أوالد  التاريخية  الدراسات 

1107 هـ/ 1695م( وأحفاده، استقرَّ بهم املقام يف أصفهان 

يف إيران.

العراق،  إىل  العائلة  أنَّ هجرة  الوهاب  عبد  السيّد  يؤكّد 

حصلت قبل نحو 150 سنة، بسبب املضايقات السياسية 

الجالية  أن  إىل  ويشري  البحرين،  أهل  لها  تعرض  التي 

البحرينية يف املحمرة تفوق 3000 آالف نسمة، وأنَّ أبناءها 

منترشون بشكل خاص يف املحمرة والفالحية )شاديكان( 

وبوشهر. وال زالت أغلب العائالت البحرينيَّة تحمل ألقاباً 

مناطقية، مثل آل السرتي، آل املقايب، آل البوصيبع، وآل 

لكن  إليها،  نزحوا  التي  والقرى  املناطق  وهي  الدرازي، 

عدداً قليالً من هذه األرس والبيوتات انصهرت يف املجتمع 

العربية،  هويتها  عن  وتنازلت  متعددة،  ألسباب  اإليراين 

وقامت بتغيري أسامء عائالتها مبا يتالءم مع وضعها الجديد.

كانت بداية هجرة عائلة القاروين إىل البرصة إبان الحكم 

عبد  السيد  العائلة  جّد  استجاب  وقد  للعراق،  العثامين 
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القاهر القاروين لطلب أمري املحمرة آنذاك، جابر بن مرداو يوسف الكعبي )1829-1881(، والد الشيخ خزعل الكعبي، 

باإلقامة يف املحمرة ملبارشة املهام التبليغية. وحسبام يؤكد السيد عبد الوهاب، فإن الجد السيد عبد القاهر امتنع يف 

بداية األمر، بسبب ارتباط العائلة بالتعهد بأمر الحسينية التي أّسستها يف البرصة »حسينية السادة«، إال أن حاكم املحمرة 

الشيخ جابر بن مرداو  ألحَّ يف الطلب، وقّدم تعهداً بتوفري أرض بديلة يف املحمرة لتأسيس حسينية، إىل جانب توفري أراٍض 

التخاذها مقراً لسكن آل القاروين، وهو ما حدث بالفعل، إذ رسعان ما هاجرت العائلة نزوالً عند رغبة الشيخ جابر. ومع 

عت دائرة العائلة، وتكاثرت البيوت حول هذه األرض، ونسجت العائلة روابطها وصالتها االجتامعية  تطاول السنني، توسَّ

بأهايل املحمرة الذين أحسنوا وفادتهم. وال زال آل قاروين ميلكون أرايض زراعية واسعة يف تلك البقعة العربية السليبة، 

حيث كان السيد حمزة يرشف عىل أرض زراعية تتجاوز مساحتها 160 كيلومرتًا، مزروعة بـ »البسيم«، أو ما يعرف بـ 

»الجت«، وغريها من املحصوالت الزراعية، وكان متعهداً بتوفري أعداد كبرية من محصوله الزراعي للجيش اإليراين. 

كان لدى حّكام املحمرة، آل كعب/ آل مرداو، قرابة مع السادة والعلوين. وقد اشتهرت مدن األهواز وقراها بتواجد 

العديد من السادة والعلويني، حيث أنيطت بهم معظم املنازعات القبلية والعشائرية، إضافًة إىل األمور املستعصية، 

فكان أغلبهم من املرشدين والواعظني واألمئَّة، الذين متكَّنوا من نيل ثقة الجميع، فاحتكموا عندهم يف مسائلهم الدينية 

والدنيوية. 

رة، )أُطلق عليها بدءاً من العام 1935 بالفارسية خرمشهر(، هي مدينة تقع يف خوزستان، جنوب غرب إيران،  املُحمَّ

ست عىل يد يوسف بن مرداو، شيخ قبيلة البوكاسب من بني كعب يف العام  بالقرب من الحدود العراقية اإليرانية. تأسَّ

1812. وكان لبني كعب بن عامر بن صعصعة من قيس عيالن العدنانية، دور مهّم ومتميّز يف منطقة األحواز »عربستان« 

يف العصور املتأخرة، وقد أنجبوا أرًسا حكمت هذه املنطقة، وتوارثت الحكم، وتركت بصامت واضحة يف التاريخ والرتاث.

س فيها، ثم توّسعت باطراد. وخالل فرتة  ست مدينة املحمرة سنة 1812. کانت املرافئ التجارية هي أول ما أُسِّ تأسَّ

قصرية، تحولت إىل أحد أکب املوانئ التجارية، بحیث أثارت حسد الحکام العثامنیین يف العراق حتى تّم غزوها يف 
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الچاسبي.  مرداو  بن  جابر  الشيخ  إمارة  يف   1837 العام 

ارتکب الجيش العثامين فظاعات کثرية يف املدينة، لکنه مل 

يستطع أن يوقف مسرية تقدم املدينة التي عادت کأحسن 

ما تکون املدن، وبلغت أوج ازدهارها وعظمتها کإحدی 

عواصم القرار العريب يف أوائل القرن العرشين، قبل أن تبدأ 

القصة الحزينة يف عهد الشيخ خزعل الكعبي، واإلطاحة 

به، والقضاء عىل الحكم العريب فيها.

يف العام 1935، ُغیِّر اسم املحمرة إلی خرمشهر، يف إطار 

الحکم  ظل  يف  عروبتها،  علی  والقضاء  املدينة  تفریس 

تفاجأت  العائلة  أّن  الوهاب  السيد عبد  يتذكر  البهلوي. 

بوالده السيد حمزة يدخل املنزل يف أحد األيام وقد ارتدى 

ارتداء  حياته  طوال  اعتاد  أن  بعد  »اإلفرنجي«،  اللباس 

الثوب العريب والعاممة. 

القاروين، فإن املحمرة تأثرت كثريًا  وحسبام يؤكّد السيد 

واسعة  هجرة  وحدثت  اإليرانية،  العراقية  الحرب  خالل 

إذ  اإليراين،  العمق  مدن  باتجاه  فيها  القاطنني  للبحارنة 

الثقايف  العرب  ومقر  األحواز  عاصمة  املحمرة،  تعرضت 

والحضاري، لتدمري واسع. وبلغ حجم الدمار الذي خلفته 

هذه الحرب بني إيران والعراق فيها، نسبة %95. وبعد 

انتهاء الحرب يف العام 1988، أخذت الحياة تعود رويًدا 

رويًدا إليها...

االغتراب القاسي
اإلمام  إىل  نسبنا  »يرجع  القاروين:  الوهاب  عبد  يقول 

موىس الكاظم )ع(. أحد أجدادنا هو سيد نارص التوبيل، 

الزاهد  بقارون  لُقب  نارص،  السيد  جد  ماجد  سيد  أو 

اللقب ملتصق  الوقت، وهذا  عبادته. ومنذ ذلك  لكرثة 

بالعائلة، فأنا أنتسب إىل سيد نارص، وهو صاحب مقام 

يف توبيل. وأول من هاجر من البحرين من العائلة هو 

جدنا سيد حسني القاروين قبل نحو 200 سنة«.

عدة.  فروع  ولها  جًدا،  كبرية  عائلة  هي  القاروين  عائلة 

وعندما تأيت عىل سبيل املثال إىل البحرين، تجد يف كل 

منطقة قبوًرا تضم رفات واحد أو أكرث من أعالم العائلة، 

القديم.  والبالد  وعايل،  وكرانة،  توبيل،   منطقة  يف  كام 

جد  فإن  عائلتنا،  إىل  »بالنسبة  القاروين:  السيد  يضيف 

القاروين هاجر قبل نحو 200 سنة،  والدي سيد حسني 

وسكن البرصة عندما كانت تحت حكم العثامنيني. ويف 

الكعبي  الوقت، كانت املحمرة خاضعة لحكم آل  ذلك 

السادة، ويقربون علامء  الذين كانوا يقّدرون  الخزاعل، 

الدين، وكان أمري املحمرة الحاج جابر بن يوسف املردوا، 

قد عرض عىل جدنا السيد عبد القاهر بن السيد حسني 

القاروين، القدوم إىل املحمرة، لكنه اعتذر بسبب ارتباطه 

األمري  عليه  البرصة، فعرض  العائلة ومسجدها يف  مبأتم 

الكعبي أرضاً يف املحمرة من الشاطئ إىل الب، لتخصيصها 

وكانت  حسيني،   ومأتم  مسجد  ولبناء  العائلة  لسكن 

هذه األرض يف منطقة تسمى »الجابرية«. عندها، خرج 

املحمرة منذ  البرصة، وسكن يف  القاهر من  السيد عبد 

ذلك التاريخ«.

الجّد،  بناه  الذي  واملأتم  املسجد  إىل  إضافة  واليوم، 

أصبحت املنطقة تضّج بالحياة، وصارت مأهولة بالسكان، 

ملحوظ.  بشكل  البرشي  العمران  حركة  فيها  واتسعت 

اإليرانية،  العراقية  الحرب  أحداث  اندالع  عقب  ولكن 

هاجر كثري منهم نحو شرياز وغريها من املناطق. وبعد 

توقف الحرب، عاد قسم منهم إىل املحمرة، فيام فّضل 
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البعض االستقرار يف مناطق مثل قم وشريز، غري أن أكرث مدينة تضم أفراًدا من عائلة القاروين هي املحمرة. وهناك 

تواجد مهم للعائلة يف منطقة الفالحية )شاديكان(، وحسبام يُذكر، فإن حجم العائلة يبلغ أكرث من 1000 فرد من 

السادة القارونيني. 

أعقب السيد عبد القاهر من األبناء ستة، منهم والده سيد حمزة بن السيد عبد القاهر بن سيد حسني القاروين. 

قاهري.. والدة لقب 
هناك بالطبع بعض العائالت التي احتفظت باسمها األصيل، لكن بعضها اآلخر فّضل تغيري لقبه، حتى إن قسامً من 

عائلة القاروين املوجودين اليوم يف البحرين، غري لقبه إىل »قاهري«، وهذا اللقب له قصة ومناسبة، فعندما احتلّت 

للنفوس فيها، وقد جاء فريق  الفور بإجراء إحصاء  العام 1925، بدأت عىل  اإليرانية منطقة املحمرة يف  الحكومة 

مخصص لتنفيذ عملية اإلحصاء يف املنطقة التي كانت العائلة تسكن فيها، ويطلق عليها »الحيزان«، بالقرب من 

مكتب الجامرك املقابل للشط. وكان القائم بأمر اإلحصاء تفاجأ بعدد حاميل لقب قاروين، متسائاًل: هل يعقل أنكم 

جميعاً تحملون اللقب نفسه؟ فبادر أحد أبناء عم السيد عبد الوهاب، واسمه سيد محمود، وقال ملوظف اإلحصاء: 

»إًذا سّجل اسم »قاهري«!«. ويضيف: »دّون املوظف هذا اللقب، وبات منذ تلك الواقعة لقباً يطلق عىل أبناء عمي 

القاهري، فاألصل هو لقب  القاهر سيد حسني  بالطبع إىل جدنا السيد عبد  وأبناء أخوته. ولقب »قاهري« يعود 

قاروين، أما لقب »قاهري«، فهو مستحدث«.

وللعائلة حتى اليوم أقرباء يف البرصة يحملون لقب »القاروين«، وال زالت الزيارات قامئة بينهم، حيث يحرص السيد 

عبد الوهاب عىل زيارتهم يف كل فرصة تسنح له، وهناك بعض األقرباء يف كربالء.

ورغم أن الجالية البحرينية تزيد عىل 3500 يف املحمرة، فإن العدد الفعيل يزيد كثرياً يف املناطق األخرى، ذلك أن 

لهم وجوًدا مهاًم يف البرصة والدورق، ويف مدن إيرانية عديدة، ناهيك بالعائالت التي غريت اسمها وذابت يف نسيج 

املجتمع اإليراين. 

كانت بداية رحلة العودة إىل البحرين يف سنة 1951م، بعد اشتداد حملة املضايقات الفارسية عىل عرب املحمرة. 

يقول السيد عبد الوهاب: »كان يل نشاط سيايس ضد االحتالل الفاريس، وكنا نعمل عىل اسرتداد الحكم العريب 
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يف املحمرة. وخوفاً عيّل من املالحقات األمنية، نصحني 

وبعد  البحرين.  إىل  بالعودة  ووالديت  األكب  شقيقي 

قدومي إليها، التحقت عىل الفور بالعمل يف دولة قطر 

يف مجال املالحة البحرية، فقد كنت أملك رخصة قيادة 

من  خاللها  من  ومتكنت  املحمرة،  يف  البحرية  للزوارق 

الحصول عىل وظيفة لقيادة بواخر رشكة تطوير النفط 

 .)Petroleum Development Qatar LTD( القطرية

يف  البحرين  باب  من  بالقرب  يقع  الرشكة  مكتب  كان 

يف  عملت  ثم  عام،  نحو  قطر  يف  عملت  وقد  املنامة، 

السعودية، وبعدها أسست عماًل خاًصا يب يف البحرين، 

عبارة عن محل لبيع األدوات الكهربائية«.

وكوت  املحمرة،  وكوت  املحمرة،  يف  البحرينيون  سكن 

جميعاً  اشتهروا  وقد  الجريدية،  وأم  والخريان،  الشيخ، 

والحبوب،  األقمشة  تجارة  احتكروا  حيث  بتجارتهم، 

وبرعوا فيها. يرجع السبب يف ذلك إىل هجرتهم املفاجئة 

من بالد البحرين، حيث امتهنوا التجارة لكسب عيشهم 

تركوا  البحرينيني  بعض  أن  يُذكر  أخرى.  مهنة  أي  دون 

آنذاك،  السياسية  الخالفات  بسبب  األول  موطنهم 

والتي كانت تكب حيناً وتخف أحياناً، إىل أّن وصلوا إىل 

خوزستان، حيث تعايشوا مع قبائل املحمرة، كبيت غانم 

والهالالت  وكنعان، وتناسبوا مع بعضهم البعض. وتفرع 

البحراين،  بيت  منها  عرف  عدة،  بيوت  إىل  البحرينيون 

الليث،  بيت  املوالين،  بيت  الشامس،  بيت  الناس،  بيت 

بيت الصفار. 

العالقة بين آل قاروني وآل الكعبي الخزاعل
يحكمها  املحمرة  بأمراء  القاروين  عائلة  عالقة  كانت 

الجانبني، فقد كان والد  ودٌّ متبادل واحرتام وتوقري من 

خزعل  الشيخ  األمري  زيارة  عىل  يحرص  القاروين  السيد 

الكعبي بانتظام، كام كان أبوه الشيخ جابر مرداو يوسف 

القاهر  عبد  السيد  جده  زيارة  عىل  حريصاً  الكعبي، 

واالطالع عىل أحواله، وكانت تربطهام عالقة وثيقة جداً 

مل تنقطع أوارصها طيلة حياتهام. 

)1862-1936م(  الكعبي  جابر  بن  خزعل  الشيخ  كان 

من  الفرتة  عربستان خالل  يف  واألحواز  املحمرة  حاكم 

)1897-1925( وآخر أمرائها، وقد تويف يف العام 1936 

اليوم  ويتواجد   .1925 العام  يف  إيران  أرسته  أن  بعد 

العراق،  يف  البرصة  يف  وأحفادها  الكعبي  عائلة  أبناء 

ولعل  إيران.  يف  موجوًدا  يزال  ال  اآلخر  البعض  فيام 

العالقة، أن  الشواهد عىل عمق هذه  أبرز  واحدة من 

سبب هجرة العائلة من البرصة كانت استجابة للطلب 

كام  مرداو،  جابر  الشيخ  حينه،  يف  املحمرة  ألمري  امللح 

أوضحنا. 

آل  عائلة  مع  مصاهرة  بعالقة  القاروين  عائلة  وترتبط 

املذكورتني  العائلتني  أن  كام  العصفور،  وآل  خاقاين 

بينهام عالقة مصاهرة متينة. 

البحث عن الجذور.. مراسالت آل قاروني  
مؤرخة  غري  رسالة  القاروين  عبدالوهاب  السيد  بحوزة 

النجف  يف  املقيمني  القارونيني  العائلة  أفراد  أحد  من 

األرشف، واسمه سيد عدنان سيد عيىس القاروين. نختار 

من الرسالة أبرز فقراتها:
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السادة األجالء آل قاروين املوسوي املحرتمني» 

تحية طيبة

إين السيد عدنان السيد عيىس آل السيد علوي، الذي ولد يف البحرين سنة 1860م. بعد التوكل عىل الله، أتقدم إليكم برسالتي، متمنياً 
أن تصلكم وأنتم بأتّم الصحة والعافية.

مضمون الرسالة التعاون عىل الرب والتقوى، بدليل السعي من أجل إعادة »السادة األجالء آل قاروين املوسوي املحرتمني

تحية طيبة

إين السيد عدنان السيد عيىس آل السيد علوي، الذي ولد يف البحرين سنة 1860م. بعد التوكل عىل الله، أتقدم إليكم برسالتي، متمنياً 
أن تصلكم وأنتم بأتّم الصحة والعافية.

مضمون الرسالة التعاون عىل الرب والتقوى، بدليل السعي من أجل إعادة حلقة الوصل فيام بيننا وبني أهل وأقرباء لنا فقدنا الصلة بهم 
بعد وفاة جدنا املبارش... علوي هاشم، مطر علوي، أحمد محمد، حسني عيل، عبد القاهر املوسوي البحراين، أحد أعقاب سلامن القاروين 

األحسايئ املتصل نسبياً بالسيد إبراهيم املجاب بن محمد العابد بن اإلمام موىس بن جعفر الكاظم )ع(».

وتتضمن الرسالة معلومات عن هجرة السيد علوي، وتقول:

»هاجر من موطنه البحرين إىل العراق مبعية الشيخ زين الدين والشيخ عبدالعزيز الذي أعقب الشيخ علًيا والشيخ محمد أمني، مع 
السادة آل الرباق، منهم السيد إبراهيم جواد كاظم الذي أعقب حبيًبا وطاهًرا وحسيًنا وعلًيا، وكان يتصل بهم دامئاً... وهو بني الحني 
واآلخر يسري إىل البحرين مواصالً أهله وأقرباءه يف املنامة، وله يف منطقة النعيم أقرباء أيضاً عاود الصلة بهم، وقد أكد لنا الشيخ حسني 
الشيخ عبدالعزيز أن جدنا من أرسة السادة آل قارون، وكان املشايخ من آل زين الدين يوصون به خرياً. هذا ما سمعناه من الشيخ 

محمد أمني، القائل إن هذا السيد الجليل من أرسة علوية معروفة يف البحرين، وكان لديهم من املقربني».

ومتيض الرسالة:

»... وبعد وفاته سنة 1935 - وله من األعقاب صالح وهاشم وعيىس وموىس - انقطعت الصلة بأهلنا. إن النفس التواقة إىل الصلة 
بهم تدعونا إىل السعي واالهتامم بهذا األمر املرشوع، امتثاالً لقول الرسول األكرم محمد )صىل الله عليه وآله الطيبني الطاهرين( بصلة 

األقرباء...».

السيد عدنان السيد عيىس آل السيد علوي  

جمهورية العراق – النجف األرشف – 

قضاء الكوفة حي ميسان شارع البوريات
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وبحوزة السيد عبد الوهاب القاروين رسالة أخرى مؤرخة يف العام 2004، من أحد السادة القارونيني املقيمني يف املحمرة، واسمه السيد جواد 

السيد رايض السيد كاظم. وتتضّمن الرسالة سلسلة نسبه املتصلة بالسيد إبراهيم املجاب ابن السيد محمد العابد ابن اإلمام موىس الكاظم 

)ع(. وفيها يدعو صاحب الرسالة أرحامه »من الذي يشمله هذا النسب الرشيف والشجرة العالية الذي – كذا – تتصل باإلمام موىس بن 

جعفر عليه السالم، أن يسهم يف هذا األمر، وأن يراجعنا، وأنا داعيكم السيد جواد السيد رايض الكاظم مع إخويت وعمومتي املوجودين حالياً 

يف إيران، أكرث من ألفني نسمة«. 

ويبدو من خالل الوثائق املتاحة، أن هجرة العائلة مل تكن دفعة واحدة، بل كانت عىل مراحل، لكنها حتامً اشتدت وتكثّفت منذ أواخر القرن 

بتاريخ 6 مايو 1914م، وهي عبارة عن توصية رسمية  القرن العرشين. وهناك وثيقة مؤرخة  التاسع عرش، واستمرت حتى بدايات مطلع 

ممهورة بختم حاكم البحرين الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، هذا نّصها:

»بسم الله الرحمن الرحيم

من عيىس بن عيل آل خليفة حاكم البحرين لكافة مأمور يف الدول املتحابة، بأن الرجل السيد علوي بن سيد محمد، وابنه السيد طالب بن 
السيد علوي، املسافرين من البحرين، الساكنني يف املحمرة، من رعايانا، تولّد البحرين، واملأمول ممن اتفق بهام أن ال يعمل لهام شيئاً مام 

ينايف مراسم الوداد وروابط الصداقة واالتحاد، وأعطيناه هذه الصفة ألجل البيان يك ال يخفى. 

حرر يف 10 جامدى الثانية 1332 هـ  

حاكم والية البحرين

الختم»
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ديوان	الذاكرة
مركز الّنهار للمعلومات واألبحاث
حافّية« مستمٌر برفد العامل باملعلومات والّصور  أرشيف »املدرسة الصِّ

حسن زراقط 

للمعلومات  كنز  بأنه  اللبنانية،  »النهار«  لصحيفة  التابع  واألبحاث«،  للمعلومات  النهار  »مركز  نصف  أن  نستطيع 

والصور التي يعود تاريخها إىل ثالثينات القرن املايض. بدأت األرشفة والفهرسة يف املركز يدوياً قبل إدراج التقنيات 

الحديثة خالل سبعينيات القرن املايض يف عامل الصحف ووسائل اإلعالم، لكّن العاملني فيه ما زالوا يقومون بأرشفة 

أعداد قدمية من الصحيفة، ويعملون عىل إجراِء مسٍح رقمي للصور القدمية لحفظها. يحوي املركز اليوم ثالثة ماليني 

صورة يعود بعضها إىل العام 1890م، وهو مستمّر برفد املهتمني والباحثني باملعلومات والصور، ويشارك أيضاً يف 

إصدار كتب تعّدها مؤّسسات أوروبيّة.

الّنشأة والتطّور
س املركز يف العام 1971م، ولكّنه دخل حيّز العمل فعليًا يف العام 1977م. ترشح مسؤولة الُقصاصات الّصحافية  تأسَّ

فيه، نعمت خري الله، أنّه بدأ يعتمد عىل الّدراسات واإلحصاءات امليدانية يف بداية السبعينيات، وهو ما كان رائجاً 

يف ذلك الوقت، مع صعود الحركات الطالبيّة يف لبنان. ويف العام 1977، بدأ يتطور إىل ما هو عليه اليوم، وأُنشئت 

ملّفات ورقيّة تركّزت عىل الحرب األهليّة يف لبنان يف العامني 1975 ـ 1976. ثم أَنَْشأ ملفات عن فرتات سابقة لهذه 

املرحلة، وذهب باتجاه إعداد ملفات تتناول لبنان والعامل العريب، وتتعلَّق مبجاالت السياسة واالقتصاد واالجتامع، 

ولكنَّ إنشاء امللّفات توقّف منذ ثالث سنوات. وقد استطاع املركز منذ انطالقة عمله جمع خمسة آالف ملف يؤرِشف 

للعامل العريّب.
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والصور،  القصاصات  كبريًة من  أعداًدا  األرشيف  يحتوي 

من  تصله  التي  الّصور  بكّل  يحتفظ  املركز  أّن  ذلك 

مختلف الوكاالت، »فالّصورة لها مثن«، بحسب خري الله، 

البعض،  ببعضها  مرتبطة  أقسام  ثالثة  من  يتألَّف  وهو 

من بينها مكتبة جبان تويني )رئيس تحرير الّصحيفة، 

اغتيل يف بريوت يف العام 2005م( »املتواضعة«. مل يشرتِ 

تكن  ومل  العدد،  محدودة  مراجع  باستثناء  كتباً،  املركز 

التكنولوجيا عندها قد انترشت ووصلت إىل ما هي عليه 

اليوم. كذلك، مل يكن هناك ماٌل كاٍف لرشاء الكتب، وكان 

االعتامد عىل الهبات ـ الكتب الّتي تصل إىل الّصحافيني 

للكتابة عنها، يف حال مل يرغبوا يف االحتفاظ بها.

بدأت املكننة يف املركز يف العام 1992م. تروي خري الله 

قسم  رئيسة  تتوىل  فيام  املقاالت،  تؤرشف  كانت  أنها 

الصور نبيلة بيطار أرشفة الصورة، إىل أن دخلت التقنيات 

بدأ  هنا،  موظفاً.   25 ليضّم  فاتَّسع  املركز،  إىل  الحديثة 

تقسيم العمل، ليكون لكلٍّ موظف دوره وعمله.

املوظفون  كان  1977م،  والعام  1971م  العام  بني 

عمل  وهو  ملفات،  منها  وينشئون  األوراق،  ون  يقصُّ

عدة  عىل  حينها  يعتمدون  كانوا  وقتاً.  يستهلك 

الّصورة كام هي  40 مصدًرا، ومل تكن  صحف وحواىل 

تحتاج  »النيغاتيف«  السالبة  الصورة  كانت  إذ  اليوم، 

عىل  للحصول  يوماً  يستغرق  األمر  وكان  تظهري،   إىل 

عىل  نقرة  ففي  اليوم،  »أما  الصورة.  من  نسختني 

للحرب  وكان  الله.  خري  تقول  املوضوع«،  ينتهي  زر 

األهليَّة وظروفها آنذاك دور يف إبطاء عملية اسرتجاع 

إىل  الوصول  املوظفني من  إىل عدم متّكن  نظًرا  املواد، 

العمل.

بني العام 1977م والعام 1988م، أصبح األرشيف منظامً 

أكرث، ترشح خري الله. قبل هذه املرحلة، كان العاملون 

، إىل أن توىل األستاذ حسام  يضعون األوراق يف ملفٍّ معنيَّ

، املعروف يف عامل التوثيق، إدارة املركز، وهو من  منىسَّ

أوائل الناس الذين عملوا يف هذا املجال وطوَّروه، فأنشأ 

قامئة رؤوس مواضيع بالتعاون مع الجامعة األمريكية يف 

بريوت، وما زال االعتامد عىل نهجه يف التوثيق قامئًا إىل 

اليوم.

وأصبح  املوظفني،  عدد  ازداد  1980م،  العام  من  بدءاً 

وآخر  الصور،  موضوع  موظف  وتوىل  أمينٌة،  للمكتبة 

القصاصات التي كانت تعالج بالطريقة نفسها، مع بعض 

املفتاحية  الكلامت  تكن  ومل  منهام،  لكلٍّ  الخصوصيات 

املرتبطة  التفاصيل  ازدادت  فقد  اليوم،  أما  موجودة. 

بالعمل، وبالتّايل ازدادت املطالب تبعاً للبنامج املعتمد 

يف املركز.

المركز بين األمس واليوم 
العام  ومنذ  1992م.  العام  يف  املركز  يف  املكننة  بدأت 

عامل  املركز  اقتحم  ماضية،  قليلة  أعوام  وحتى  1977م 

عىل  الّصحف  كّل  فيه  العاملون  ووضع  التكنولوجيا، 

»ميكروفيلم« )فيلم مصغر عن مطبوعة أو كتاب(، بعد 

أن جرى تصويرها يف رشكة »كوداك«، وجلبوا كّل الّصحف 

القدمية من »مكتبة الكونغرس«. وقد جيء بنصف املواد 

املوجودة عىل النسخة األصلية لـ»ميكروفيلم« من هذه 

املكتبة، ألّن املركز مل يكن يستطيع تصوير القديم، وكان 

لديه »شاشة« كبرية لـ»ميكروفيلم«.

اآلالت املتطّورة اليوم تسمح بالتَّصوير. ويف السابق، كان 
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املركز يعتمد يف التَّصوير عىل الحب الّسائل، وليس عىل 

املواد  إلخراج  اآللة  أسفل  وعاًء  نضع  »كنا  »البودرة«. 

اآلالت  جلبوا  ثم  إنجازاً.  يُعّد  التظهري  وكان  الكيميائيّة، 

الكبرية، وهي آالت مريحة للنظر أكرث من الّشاشة. مل ترتك 

العمل عىل »ميكروفيلم«،  األمريكية يف بريوت  الجامعة 

ألّن استعامالته دامئة ملئة عام، ولكّن القرص املدمج مل 

ميِض مئة عام عىل وجوده«، تفيدنا خري الله.

كان لدى املركز أقراص مدمجة، وليس لديه »ميكروفيلم«، 

ولكن العاملني فيه يحوِّلون األقراص بعد ميض مدة عليها 

إىل نظام »ميكروفيلم«، وما مل تعمل التقنية عىل النظام 

القديم، فلن تعمل األقراص إًذا.  وكذلك، يتّم نسخ املواد 

املوجودة عىل األقراص عىل »دي يف دي« )قرص الفيديو 

الرقمي(.

نسأل مسؤولة القصاصات الّصحافية عن األشخاص الذين 

فتجيب  تطويره،  يف  وساهموا  بخبتهم،  املركز  أفادوا 

الَّذي صنعناه متواضعاً جداً،  البنامج  قائلًة: »بدأ عمل 

يطرحون  كانوا  الَّذين  الباحثني  بجهودنا وجهود  وتطوَّر 

علينا أسئلة، وكّنا نضطر إىل اخرتاع جواب عنها، وبذلك 

طوَّرنا البنامج. كذلك، تطوَّر البحث، بعدما كان االعتامد 

إّن  إذ  النص«،  »البحث يف  إىل  املفتاحية،  الكلامت  عىل 

كّل كلمة فيه هي كلمة مفتاحيَّة«.

ما هو »المكنز«؟
أنّه »قامئة  إىل  »املكنز«، مشريًة  إىل  الله  تعرِّفنا خري  ثم 

بالكلامت املفتاحية، وال عالقة له بالبنامج، عىل الرغم 

إىل  الوصول  يف  أهميّته  وتكمن  فيه«.  موجود  أنه  من 

نتيجة البحث وبرنامجه، وهو عبارة عن جداول مرتبطة 

جمع مركز النهار خمسة آالف ملف 
يؤرِشف للعامل العربّي. ولدى الّصحيفة 

ملفات ُأجنزت يف سبعينيات القرن 
املاضي.
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للمؤلّف  وآخر  للتاريخ  جدوالً  تضم  بعضاً،  ببعضها 

والّصفحة...

تَرَْجم سامي منىس »املكنز« الَّذي اشرتاه املركز من إحدى 

آنذاك،  كلمة  آالف  يضم حواىل خمسة  وكان  الرشكات، 

ولكنَّه صار يضّم اآلن حواىل 35 إىل 40 ألف كلمة. ونادراً 

ما يقوم العاملون بتغيري الكلامت التي تعتباً جزءاً منه، 

ال  املركز  أنَّ  الله  خري  توضح  األصل.  عن  مرتجمة  ألنها 

يقوم بتغيري األصل، بل يضيف إليه أسامء جمعيات أو 

أسامء علم، ولكن قد يتم تغيري التسمية، يف حال كانت 

كنُت  ومهام  الكلامت،  وضعت  »الرشكة  مناسبة.  غري 

فصيحة، لن أستطيع أن أضارب عىل »أو يس دي إي«، 

وهي منظّمة دولية متخّصصة يف هذا الشأن«، تضيف.

والُقصاصات  الّصور  مفهرسو  كان  الله،  خري  وبحسب 

إىل  للوصول  تقود  التي  املداخل  )إعداد  والتّكشيف 

وكذلك  املكنز،  يستخدمون  مصادرها(  يف  املعلومات 

أما  ما.  أمر  عليهم  َصُعَب  إذا  املكتبة،  يف  العاملون 

الصحيفة الجديدة لـ »النهار« منذ العام 2015م، فهي ال 

تُفهرَس، ألّن االعتامد يكون عىل البحث يف النّص، وكل ما 

هو قديم موجود حاليًا.

آفاق عمل »أنيس«
السبعينيات  إىل  تعود  لـ»النهار«  قدمية  أعداد  هناك 

والثامنينيات من القرن املايض، يستمر العاملون يف املركز 

بفهرستها، ولكّن الصور القدمية »يُجرى لها مسح فقط 

لحفظها«. وتشري خري الله إىل أنَّ املفهرسني واملفرسهات 

مسؤولون عن عمل »مدخيل البيانات«. وهنا، تذكر أّن 

القسم مل يستطع العمل بشكل صحيح يف العام 1992م، 

بإدخال  وقامت  الرشكات،  إحدى  العمل  فاستلمت 

يخضعوا  مل  فيها  العاملني  ولكن  وفهرستها،  البيانات 

أخطاء  عدة  توجد  اليوم،  فحتى  كاٍف،  بشكل  للمراقبة 

مطابقة  غري  واصفات  يف  كلامت  إدخال  يف  موجودة 

للمضمون.

يحمل  الله،  خري  بحسب  الفهرسة،  يف  املُعتمد  البنامج 

ويلبي  للتطوير،  كبرية  إمكانات  وميتلك  »أنيس«،  اسم 

الكثري من الحاجات، ولكن، حالياً، أصبح تطوُّر إمكانياته 

يستطيع  ال  جديدة،  أشياء  منه  طلب  حال  ويف  بطيئاً. 

ح،  للتصفُّ »إكسبلورر«  برنامج  عىل  مبنّي  ألنّه  تلبيتها، 

البنامج(  )منتجة  »مايكروسوفت«  رشكة  إنَّ  حتى 

سة قرَّرت استعامل  أوقفت استعامله. كام أنَّ إدارة املؤسَّ

يتعلَّق  ال  وهو  كأرشيف،  حيفة  للصَّ اإللكرتوين  املوقع 

العام 2012، حني  منذ  به  العمل  وبدأ  النهار،  بأرشيف 

»بالنسبة  وتضيف:  للبنامج.  تحديث  مبثابة  أنه  اعتُِب 

إلينا كموثِّقني، فهو ال يلبي حاجاتنا، ولكنه يلبي حاجات 

الباحث من خارج الّصحيفة«.

البنامج،  عمل  كيفية  عن  نقاط  عدة  الله  خري  وتُعّدد 

أبرزها أّن حقول الوثيقة املدخلة قابلة كلها لالسرتجاع. 

العام  الجّو  يعطي  الَّذي  للحقل  وفقاً  العمل  ويجري 

للّصورة )اجتامعات وترصيحات...(، ووفقاً للنوع، حيث 

واألخبار.  اليومية  الوقائع  مثل  يشء،  كّل  إدخال  يتم 

أساسيان  بابان  وهام  و»الكشاف«،  الصور  وهناك 

للموضوع. ويوجد يف البنامج ما يعرف بـ »أوتو تايب« 

)نوع متشابه من الكلامت(، يبنّي مصدر الّصورة، سواء 

امللفات  أيضاً  وفيه  ذلك.  غري  أو  الشبكة  مصدرها  كان 

املرفقة، وهي الصورة والخب.
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تفّضل خري الله البحث املتقّدم يف البنامج، إذ إنَّه يحوي 90 يف املئة من الحقول، غري أّن املقاالت التي يعود تاريخها إىل قبل العام 1995م، 

غري قابلة لالستخدام ضمن »البحث يف النّص«. تعتب خري الله أّن العاملني يف املركز يعّدون من أهّم العاملني يف األرشيف، وهم أصحاب خبة 

حيفة، ليست موجودة لدى باقي الّصحف. وال يخفى أّن »الّنهار« مستمرة  تراكميّة مهّمة. كام أّن »الداتا« )قاعدة البيانات( املوجودة يف الصَّ

يف العمل منذ العام 1934م من دون توقّف، باستثناء حاالت التوقّف القسي ألسباب سياسيّة، كام أن املواضيع التي تطرحها هي مواضيع 

مهّمة، »فالّنهار مدرسة صحافيّة«، بحسب رأيها.

حيفة!«. وتتحّدث عن املالحق الَّتي  ة خب ما؟«، ثم تستدرك: »من الصَّ تسأل خري الله: »إذا كنت تقوم بدراسة سياسيَّة، كيف تتحّقق من صحَّ

حيفة لديها ملّفات أنجزها املوظّفون يف سبعينيات القرن املايض، فضالً  تصدرها، واصفًة »النهار« بأنها »مدرسة يف العناوين«. وتكشف أّن الصَّ

عن »ملفات الرئاسيات« يف العام 1988، وملف آخر يتحّدث عن أوروبا الرشقية، وملّفات أخرى ترى خري الله أنَّها »تحتاج إىل الكثري من 

العمل ألرشفتها«.

 الّصورة »ظاهر« و«باطن«!
وفًقا ملسؤولة قسم الصور يف »مركز النهار للمعلومات واألبحاث«، نبيلة بيطار، هناك صور قليلة يعود تاريخها إىل أعوام 1890م، 1900م، 

و1915م. وكلاّم تقدمنا يف الزمن، يزداد عدد الّصور. كانت عملية الفهرسة والتوثيق تتّم يدوياً، فكان العاملون يف القسم يضعون للّصورة »رأس 

موضوع« تبًعا ملضمونها، ثم يوّضبونها يف مغلّفات، ويحفظونها يف أدراج، يف ترتيب يلحظ التاريخ واألحرف األبجديَّة.

هذه الطّريقة استمرت حتى العام 1992م، حني جرى االنتقال إىل املرحلة اإللكرتونيَّة، فُحوِّلت كّل رؤوس املواضيع املستخدمة إىل أرقام. وهنا، 

ال يعتمد املركز فقط عىل صور لبنان، فهناك صور لدول أخرى، كام أنَّها ال تقترص عىل مواضيع محددة، فهناك صور يف مجاالت الرياضة والفن 

واملسح واملوسيقى والفضاء إىل غريها من املواضيع.

يف فهرسة الصور، انطلق العمل من لبنان كنموذج، ثم تعّداه إىل كّل الدول، فكانت رؤوس املواضيع املخصصة للبنان، تستخدم يف الوقت نفسه 

للدول األخرى أيضاً، إىل أّن حوِّلت رؤوس املواضيع إىل أرقام. أما املواضيع التي ال تدخل يف خانة دولة، مثل اإلرهاب والفضاء والطّب واملسح، 

فقد اعتمدت بشكل أرقام، وطبّق العمل نفسه عليها.
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ويف مرحلة »تكشيف« الصورة عمل آخر، فهناك »الصورة 

ظاهرياً« و»الصورة باطنياً«؛ فاألوىل تعني كل ما هو بنّي 

يف الّصورة للعيان، فأّي صورة تظهر مشهداً من تظاهرة 

يف لبنان، سيكون موقعها يف خانة »لبنان – تظاهرات«، 

ن الكلامت الداللية اسم الحملة أو املنظَّمة أو  وستتضمَّ

الجهة التي دعت إليها، وكّل ما يبدو واضحاً يف الصورة. 

أما األمر الباطنّي فيها، فهو سبب التّظاهر.

الّصورة وتاريخ نرشها  تاريخ  يتّم ذكر  الفهرسة،  وخالل 

اسم  عن  فضالً  لها،  عنوان  تحديد  ثم  ومن  ومصدرها، 

وضع  عمليّة  تبدأ  بعدها،  له.  حّق  ذلك  ألّن  املصور، 

و»َمْكَنز  لـ»َمْكنز شخصيّات«  وفقاً  مفتاحية«،  »كلامت 

الدين  خري  توضح  مثالً،  لبنان  موضوع  يف  مواضيع«. 

املدين  الحراك  تظاهرات  »سمينا  قائلة:  العمل  طبيعة 

تحتها  وأدرجنا  2015م«،  آب   29 »انتفاضة  بريوت  يف 

ونعتمد  التاريخ.  هذا  بعد  جرت  التي  التظاهرات  كّل 

الطريقة نفسها بالنسبة إىل الّصور العامليّة. وإذا تضارب 

واسم  منهام،  كلٍّ  صفة  وضع  يتوّجب  شخصني،  اسم 

أبيهام إذا كان معلوماً«.

طموح.. وتحديات!
اسم  تحمل  خانة  يوجد  بيطار،  توضح  »املكنز«،  ويف 

معيّنة  كلامت  استخدام  سبب  رشح  تتوىّل  »شارحة«، 

خص. ولدى قسم الّصور ثالثة ماليني  دالة عىل صفة الشَّ

قسم  فهرسة  جرى  قدمية،  وصور  و»نيغاتيف«  صورة، 

جزءاً  مثة  أنَّ  بيطار  وتوضح  »الداتا«.  يف  وأدخل  منها، 

يتم  الحاسوب، ليك ال  له مسح، وحفظ يف  أجرَي  آخر، 

اليدوّي  االستخدام  ألنَّ  جديد،  من  يدوياً  استخدامه 

يتلف الّصور. والّسبب يف ذلك هو الضائقة املاليّة، وعدم 

وجود عدد كاٍف من املوظّفني. وهي تأمل إجراء مسح 

دون  عائًقا  املايل  الوضع  يقف  الذي  لـ»النيغاتيف«، 

إنجازه.

خالل  من  الصورة  طلب  كيفية  بيطار  تبنيِّ  كذلك، 

صوراً  تُرينا  أن  منها  نطلب  للّصور.  املخّصص  البنامج 

فتخرج  بريوت(،  عامة يف  )حديقة  بريوت«  عن »حرش 

لنا صوراً بعنوان »مركز الحرش الثقايّف«، »مهرجان حرش 

بريوت للثقافة«، و»مهرجانات حرش بريوت السياحية«، 

وتعرُث بعد البحث عىل 74 خبًا وأكرث من صورة، قائلًة: 

»انُقْر عىل نتيجة البحث »حديقة حرش بريوت العامة« 

لتحصل عىل الّصور املطلوبة«.

تتّم  مل  التي  اللبنانيَّة  الحكومات  صور  عن  تتحدث  ثّم 

واحدة  توجد صورة  1954م،  العام  ففي  بعد.  فهرستها 

فقط للحكومة. ويف ستينات القرن املايض، توجد أكرث من 

صورة للحكومات املتعاقبة فيها. ويف العام 1973م، قام 

رّمزوا  إليها، كام  للتعرف  الّصور  املوظفون برتميز بعض 

بالفنون  املتعلّقة  بالّصور  بدءاً  »النيغاتيف«،  من  جزءاً 

والسينام واملسح.

كذلك، يساعد املركز الراغبني يف طباعة كتاب، من خالل 

إعطائه صوراً، وتشارك »النهار« يف إصدار كتاب للصور 

عن  كتاب  صدر  وقد  مختلفة.  صوًرا  يضّم  فرنسا،  يف 

تاريخ  عن  يحيك  واألبحاث«،  للمعلومات  النهار  »مركز 

لبنان بني العام 1900م والعام 2000م.

تختم بيطار حديثها باإلشارة إىل أنَّ قيمة املركز املعنوية 

»يف  بالقول:  فكرتها  وتوضح  املادية،  قيمته  من  أكب 

السابق، كانت قيمة املركز املادية واملعنوية قوية جداً، 
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ولكن حالياً، يلج الناس شبكة اإلنرتنت للحصول عىل ما يريدونه، إال أنَّ بعضهم يخىش استخدام صور من محرك 

البحث »غوغل«، بسبب حقوق امللكية، فيقصدون املركز الَّذي ميتلك حّق بيعهم الصورة، رشط التوقيع عىل وثيقة 

الهدف  باختالف  تختلف  الصورة  قيمة  ألّن  االستخدامات،  االستخدام، وعدد  استخدامها، وتبير سبب  تثبت حّق 

املرجّو من استخدامها«.

منحة  نال  ثّم  الّصحافة،  اختصاص  يف  إجازة  حاز  لبناين،  صحايف  زراقط:  حسن 
يف  العامة  العالقات  اختصاص  يف  املاجستري  ملتابعة  موندوس«  »إراسموس 

بولندا. عمل يف عدد من املواقع اإلخباريَّة.

hasan.zaraket@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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مع كلِّ خطوة نحو املُستقبل، يتأكَّد لنا أنَّ ذاكرة األّمة أمثن ما ميكن أن متتلكه، مهام عظمت ثرواتها، فهي ما يحفظ 

لها اتّزانها يف خضم بحر الواقع مبتقلّباته الكاسحة، لتكون جذورها مشدودة جيًّدا نحو األصول، فتدركها بحق، بال 

تجميل وال تشويه.. ويف بلد قديم مثل مرص، عرف أهله الحضارة والتنظيم والتدوين منذ آالف السنني، يكتسب 

األرشيف حالة خاّصة، وتتضاعف أهميّته عن مثيالتها يف الحضارات املختلفة.

دار الكتب والوثائق القومّية تاريخًيا
عن وعٍي بأهمية الحفاظ عىل أرشيف مرص وذاكرتها، بعيًدا من العبث، تقّدم ناظر وزارة »املعارف« املرصية »عيل 

وجمعها،  النفيسة  املرصية  والوثائق  املخطوطات  لحفظ  للكتب،  دار  بإنشاء  »سعيد«  للخديوي  باقرتاح  مبارك«، 

لطة، فصدر املرسوم بإنشائها بالفعل يف العام 1870، عىل يد الخديوي  بعيًدا من أيدي النبالء واألمراء ورصاعات السُّ

»إسامعيل«، بعد رحيل خلفه »سعيد« عن حكم مرص، وتّم إنشاؤها يف »درب الجامميز« يف القاهرة، قبل أن تنتقل 

يف العام 1904 إىل مقرها يف »باب الخلق«، الذي ال يزال تابًعا لها حتى اآلن.

هكذا نشأت »دار الكتب املرصية«. أّما دار »الوثائق«، فهي أقدم بكثري، حيث تم إنشاؤها يف العام 1828 عىل يد 

»محمد عيل«، وكان مقرّها يف »القلعة« يف القاهرة، تحت اسم »الدفرتخانة«. كانت مبثابة أول مكان لحفظ الّسجالت 

الرسمية للدولة، بل استعانت أيًضا بعض الدول العربية يف وقتها مبرص، لحفظ وثائقها املهّمة ذات الحساسية، يف 

املحفوظات  »دار  إىل  »الدفرتخانة«  اسم  تغرّي  الثاين«،  حلمي  »عباس  الخديوي  عهد  ويف  القومية.  »الوثائق«  دار 

العموميّة«، وظّل مقرها يف القلعة.

دار الكتب والوثائق القوميَّة يف القاهرة

أحمد مدحت
 ذاكرة مصر املتجّددة.. وأحالم التحّول نحو الّصناعة الثقافّية
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مع قيام ثورة متوز/ يوليو 1952، مل يعد قسم املحفوظات التاريخية 

يف قرص عابدين يلبّي رغبة رجال الثورة يف تقديم مادة تاريخية تصلح 

لكتابة تاريخ مرص القومّي يف كّل عصوره، لتكون تلك املادة متاحة 

الضوري  من  فكان  ومستفيدين،  باحثني  من  الشعب  أفراد  لجميع 

مبوجب  أنشئت  التي  القومية«،  التاريخية  الوثائق  »دار  استحداث 

الوثائق  جمع  يف  وظيفتها  د  حدَّ الّذي   ،1954 لسنة   356 القانون 

وحفظها وإتاحتها للجميع. 

كورنيش  عىل  الحايل  املبنى  إىل  املكتبة  انتقلت  1971م،  العام  يف 

الخدمات  ألداء  صالًحا  ليكون  م  ُصمِّ الذي  بوالق،  رملة  يف  النيل 

مخازن  توفري  من  الضخمة  مبساحاته  وليتمّكن  الحديثة،  املكتبية 

والدوريات  واملطبوعات  والبديات  املخطوطات  لحفظ  مناسبة 

من  الضخم  العدد  تستوعب  قاعات  إىل  إضافًة  وامليكروفيلم، 

املتخّصصة واملكاتب  للمراكز  أماكن  الدار، وتخصيص  املرتددين إىل 

خدماتها  تقدم  وطنية  كمكتبة  وظيفته  املركز  ليؤدي  اإلدارية، 

للباحثني والقراء يف شتى املجاالت.

السادات،  أنور  آنذاك،  الجمهوّرية  رئيس  أصدر   ،1979 العام  ويف 

الوثائق  عىل  »املحافظة  بشأن   ،1979 لسنة   472 رقم  يحمل  قراًرا 

تحتفظ  أن  نصَّ عىل  واستعاملها«،  وأسلوب نرشها  للدولة  الرسمية 

الجهات الحكومية بوثائقها الّتي تنتجها لفرتة خمسة عرش عاماً، ثم 

تُنقل بعدها إىل دار الوثائق التاريخيَّة. وبعد إيداعها يف الدار، تظّل 

محتفظة بسيّتها ملدة خمسة عرش عاًما أخرى، ثم يُفرج عنها بعد 

ذلك لالطاّلع عليها.

ويف العام 1990، انتقلت دار الوثائق من القلعة إىل موقعها الحايل 

بالهيئة  القاهرة، وتم إلحاقها  النيل يف »رملة بوالق« يف  يف كورنيش 

املرصية العامة للكتاب.. ثم جاءت النقلة الثانية بصدور قرار رئيس 

 176 رقم  يحمل  الذي  مبارك،  حسني  الفرتة،  تلك  يف  الجمهورية 

لسنة 1993، بشأن إنشاء هيئة مستقلّة تضّم »دار الكتب والوثائق 

وبذلك،  للكتاب..  العامة  املرصية  الهيئة  عن  وفصلهام  القومية«، 

هيئة  يف  واملخطوط  املطبوع  املرصي  الثقايف  الرتاث  الدولة  جمعت 

واحدة.
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زيارة إلى التاريخ
وأنا  املكان،  عن  التاريخيَّة  الخلفيَّة  هذه  لدّي  كانت   

محمود  الدكتور  للقاء  موعد  عىل  أبوابه،  من  أدلف 

الضبع، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، 

متاًما،  مختلفة  رهبة  لها  كان  التجربة  معايشة  لكنَّ 

وكأنَّني أخطو إىل قلب املعبد الَّذي يحفظ تاريخ مرص 

وجزًءا كبريًا من تاريخ الوطن العريب. يصعب عىل العقل 

استيعاب فكرة أن جنبات هذا املبنى تضّم أكرث من 100 

مليون وثيقة، ونسخة من كّل كتاب صدر يف مرص منذ 

العام 1813 وحتى اآلن، وأكرث من ستني ألف مخطوط، 

ومائة وستني ألف مجلد من الدوريات، وستني مصحًفا 

تُقّدر،  ال  تاريخية  قيمة  ذات  ومقتنيات  نادًرا،  مملوكيًا 

أّن  الكثريون،  يعرفه  ال  قد  ما  وهو  عليها،  مثال  أبسط 

مرص متتلك واحدة من أربع نسخ من مصحف الخليفة 

كام  والوثائق..  الكتب  دار  يف  محفوظة  عثامن،  الثالث 

أنها متتلك مخطوطًا أصليًا للقرآن الكريم، مجموًعا منذ 

قرابة 1400 عام!

الدكتور  الثقافيّة واألكادمييّة، يدرك  انطالقًا من خلفيّته 

إدارّي  منصب  أعىل  حاليًا  يشغل  وهو  الضبع،  محمود 

بثقل  أرشيف  رأس  عىل  تكون  أن  خطورة  املكان،  يف 

الّنقد األديب يف جامعة  »دار الكتب والوثائق«.. فأستاذ 

»قناة السويس«، صاحب األطروحات الثقافية والكتابات 

النقدية، الذي احتّل هذا املنصب يف ترشين األول/ أكتوبر 

من العام املايض، يعلم أكرث من غريه أن تحديات الواقع 

املرصي اآلن ال تحتمل أّي تقصري فيام يخّص تاريخ هذه 

األّمة، بوعي من رجل هو أكرث من موظّف بريوقراطي 

يؤدي عمله فحسب.. مل أسمع منه أي شكوى، بل هناك 

رشع  الدار،  بخصوص  وخططه  أحالمه  عن  كالم  دامئًا 

نقلة  والوثائق«  الكتب  »دار  لنقل  تنفيذها،  بالفعل يف 

نوعية، ووضعها عىل طريق »الصناعة الثقافية«.

أحالم اليوم حقائق الغد!
بشكاوى  ُمحّمل  وأنا  محمود  الدكتور  للقاء  جئت   

التعقيدات  يخص  فيام  والُكتّاب  الباحثني  من  أصدقايئ 

أو  إىل وثيقة  الوصول  يرغبون يف  تواجههم عندما  التي 

مقال  أو  بحث  إنجاز  عىل  ليساعدهم  ُمعني،  مخطوط 

يعملون عليه، ويتطّور األمر إىل ما هو أوسع، فاملهتّمون 

بالتاريخ املرصي بشكل عام يعانون من أجل الوصول إىل 

ما يريدونه يف خضم هذا األرشيف الضخم. ولتعقيدات 

البريوقراطية املرصية العتيقة اليد الطوىل هنا! 

  قبل أن أطرح عليه ما يجول يف نفيس بخصوص هذه 

بخصوص  مرشوعه  عن  الحديث  مبارشًة  بدأ  الّنقاط، 

إلكرتونيًا من خالل  الكتب والوثائق  إتاحة أرشيف دار 

اإلنرتنت، فعندما يدخل هذا املرشوع حيز التنفيذ، قد ال 

يحتاج الباحث أو الكاتب، بعد تسجيل بياناته إلكرتونيًا، 

إىل القدوم بنفسه إىل مقر الدار، بل ميكنه حينها االطالع 

الالزم  الترصيح  استصدار  أو  إلكرتونيًا،  يريد  ما  عىل 

دون  من  وثائق،  من  يريد  مام  نسخة  عىل  للحصول 

اإلجراءات  من  تيه  ودخول  الدار،  إىل  بنفسه  الذهاب 

والعقبات البريوقراطية.

 يف ظّل واقع يقول إنَّ أقل من 3 يف املئة من املحتوى 

للناس،  اإلنرتنت  بالفعل عىل  متاًحا  يُعد  ما  هو  العريب 

نقلة  من  الخطوة  هذه  ستحدثه  ما  نتخيّل  أن  ميكن 

نوعية يف دوائر املعرفة والثقافة العربية!
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الكتب والوثائق  الدكتور محمود فيام يخّص دار  أحالم 

تتجاوز هدف إتاحة املعرفة للراغبني فيها، عىل أهّميته 

أبعد، حيث يرغب، كام ذكرنا، يف  العظيمة، إىل ما هو 

عىل  للتغلّب  الثقافية«،  »الصناعة  حلبة  الدار  إدخال 

عقبة »ضعف امليزانية« التي يعانيها أرشيف دار الكتب، 

تُعد  املرصية  والوثائق  الكتب  دار  أّن  من  الرغم  فعىل 

املخّصص  فإّن  حاليًا،  العامل  يف  أرشيف  أضخم  ثالث 

مليزانيتها يُعّد رقاًم ال يُذكر مقارنة مبيزانيات مثيالتها يف 

العامل.

دار  متتلكه  الذي  املحتوى  تحويل  يُعّد مرشوع   هكذا، 

التي  الحديثة  والوسائط  األشكال  إىل  والوثائق  الكتب 

يُعّوض  ربحّي،  بُعد  ذا  الحايل،  عرصنا  يف  تداولها  ميكن 

مرص  أرشيف  بحجم  لكيان  املخّصصة  امليزانية  ضعف 

التاريخّي ومكتبتها الوطنيّة. 

الضبع يف هذا  الدكتور محمود  املثال، يؤكّد  عىل سبيل 

جًدا  ضخمة  موسيقية  مكتبة  متتلك  الدار  أنَّ  الّصدد 

مل  التي  الكاسيت  ورشائط  الغرامافون  إسطوانات  من 

»بديعة  املطربة  قبل  ما  عهد  من  اآلن،  تستخدم  تعد 

مصابني«، وهي املرحلة الّتي اعتاد مؤرخو املوسيقى أن 

الحديثة بها! بل متتلك  تأريخ املوسيقى املرصية  يبدأوا 

الدار أسطوانات تحتوي تسجيالت لسيدة الغناء العريب 

»أم كلثوم«، مل تخرج إىل النور منذ سنني طويلة، وهي 

تؤرخ ملرحلة ُمبكرة للغاية من املرشوع الغنايئ الضخم 

ألم كلثوم.كّل هذا األرشيف املوسيقي النادر تعمل الدار 

اآلن بالفعل عىل تحويله إىل صيغ معارصة، وعىل إتاحتها 

للجمهور، ضمن مرشوع ضخم، بالجهود الذاتية للدار.

تضّم دار الكتب والوثائق املصرية نسخة 
من كّل كتاب صدر يف مصر منذ العام 

1813 وحتى اآلن، وتعّد ثالث أضخم 
أرشيف يف العامل حالًيا.
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معهد لتدريس فنون الترميم.. حلم جديد
الكتب،  دار  يف  واحد  للرتميم؛  مركزان  اليوم  الدار  لدى 

والعمالت،  واملصكوكات  املخطوطات  برتميم  يقوم 

واآلخر يف دار الوثائق، يقوم برتميم الوثائق والخرائط وما 

يتعلّق بها.. وهذان املركزان عىل درجة عالية من الجودة 

سات الدولية تلجأ  والخبة، إىل درجة أنَّ عدًدا من املؤسَّ

إىل دار الكتب لتدريب خبائها يف هذا املجال. 

لدى الدكتور محمود الضبع حلم ومرشوع هنا أيًضا، يتّم 

التنفيذ، لتحويل هذا املركز إىل  اإلعداد له ليدخل حيّز 

علمه وخبات  وينرش  للدارسني،  الّشهادات  مينح  معهد 

العاملني فيه بني الناس، ويوفّر مورًدا ماليًا للدار بشكل 

مستقّل، يعّوض ضعف امليزانية املخّصصة لها.

حتى الّتاريخ يحتاج إلى جموح المجّددين
تبدو  الحايل وخططه  والوثائق  الكتب  دار  أحالم رئيس 

املرصية،  بالبريوقراطية  احتكَّ  ملن  الجموح  شديدة 

تفرض  اللحظة  لكنَّ  منظومتها،  ضمن  الدار  تقع  التي 

يحتمل  واقعنا  يعد  فلم  واملساعي،  األحالم  هذه  علينا 

تعاملنا مع تاريخنا عىل أنّه مجرد قصص وسري لألولني، 

العنكبوت،  فيام أرشيفنا ما هو إال قبًوا مظلاًم، يسكنه 

ويطمس معامله الغبار، بينام أمم أخرى، ال متتلك ُعرش 

ما منتلكه من تاريخ مؤرشف، تنفق املليارات لصون ما 

متتلكه، واالستفادة منه، وتطويره وتطويعه لألشكال التي 

تتناسب مع عرصنا الحايل. 

تتصادم هذه املساعي مع منظومة القوانني التي تحكم 

سة غري  عمل دار الكتب والوثائق، بصفتها الحالية كمؤسَّ

هادفة للربح، لكن الدكتور الضبع يؤكّد أنَّ العمل جاٍر 

القوانني  لتعديل  مرشوع  عىل  اآلن  النواب  مجلس  مع 

الحالية، لتتناسب مع معطيات العرص الراهن.

بينام أتجوَّل يف جنبات دار الوثائق، بني رفوف الكتب، 

وقاعات االطالع، وأقسام املخطوطات واملقتنيات النادرة، 

وكأين يف جولة يف تاريخ مرص والعرب، أخذُت أفّكر يف أّن 

لدينا اآلن فرصًة إلحداث نقلة نوعية يف التعامل مع هذا 

الكنز الذي ال ندركه ونترصّف كأنّنا ال نراه! 

أحضان  إىل  نعود  أن  إىل  الحاجة  أمّس  يف  نحن  فكم 

لها  أّمة  كأّمة..  أنفسنا  اكتشاف  نعيد  لعلّنا  األرشيف، 

تاريخ أهملته كثريًا، وآن وقت االنتباه!

أحمد مدحت: صحايف مصري ومدّون يف موقع »هافنغتون 
بوست«. حاز إجازة يف التجارة من جامعة اإلسكندرية. يكتب 

يف عدة صحف لبنانية ومصرية.
popular_reader@hotmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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»ما من عبقرّي وصل إال وقف عىل أكتاف غريه لريى أبعد«. هي مقولة فلسفيَّة تبنّي ارتهان اإلبداع العلمّي والفنّي 

للمكاسب الفكريّة السابقة، وتظهر أهمية الخبات والتجارب املرتاكمة، يف سبيل بناء معرفة جديدة، والوصول إىل 

املبتكر الجديد بعد عدة تجارب شخصية. يقرتن الوصول إىل املعرفة باالعتامد عىل معارف السابقني، ويرتبط بالقيام 

بتجارب شخصية مع وجود املعلومات يف سياق محدد، فاملايض حارض دامئًا يف اإلبداع ال ليعيقه، بل ليحّفزه عىل 

التجديد.

إّن اقرتان تحقيق املعرفة باالعتامد عىل معارف الّسابقني، يعّزز أهمية تنظيمها وإدارتها، وهو دور تواصل املكتبات 

بدورها يف  املهّمة  وارتبطت هذه  نشأتها،  منذ  املعرفة  تنظيم  املكتبات عىل  به. عملت  القيام  املعلومات  ومراكز 

ومراكز  املكتبات  تقدمها  التي  الظرفية  املساعدة  أصبحت  تختزنها.  التي  املعارف  إىل  املستفيدين  وصول  تحقيق 

املعلومات للمستفيدين، مهّمتها الرئيسية، مع إنشاء ميلفيل ديوي مكتبًا للخدمة املرجعية يف العام 1950 يف جامعة 

كولومبيا يف الواليات املتحدة األمريكيّة.

استخدمت املكتبات ومراكز املعلومات عدة أساليب تنظيمية، واعتمدت عىل معايري عاملية لوصف مصادرها. ذكرت 

عدة بيانات وصفية عن كل مصدر يف بطاقات ورقية، ونظَّمت أساليب مختلفة لضامن الوصول إليها. عملت املعايري 

الوصفية عىل متابعة التطورات الحاصلة يف بيئة إنتاج املعلومات وبثها وإتاحتها، فطُوِّر معيار مارك 21 كطريقة 

لتحويل الفهرس من الورقي إىل اإللكرتوين، ولضامن تبادل التسجيالت الببليوغرافية بني مؤسسات املعلومات، إال أنَّ 

التطورات يف بيئة املعلومات تحدث بوترية متسارعة جًدا، كذلك نجد أن كمية املعارف املنتجة واملتاحة عب شبكة 

ثقافة	أرشيفية
امليتاداتا وتوصيف املصادر اإللكرتونيَّة
معيار دبلن كور منوذًجا
فاطمة البزال
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املعلومات  الصعب عىل مؤسسات  تجعل من  اإلنرتنت 

وحدها القيام مبهام التنظيم والحفظ واإلتاحة. لذلك، تّم 

تطوير معايري أرشيفية توافق طبيعية املصادر الجديدة، 

وخصوًصا املصادر اإللكرتونية وتلك املتاحة عب الشبكة. 

تهدف هذه املعايري إىل ضامن توصيف املصادر بأسهل 

للمعرفة،  األساس  الهدف  لضامن  املمكنة،  الطرق 

مختلف،  آخر  سياق  يف  واستخدامها  إليها  الوصول  أي 

لتحقيق معرفة شخصية جديدة.

املعلومات  تنظيم  املقالة تعريًفا بقواعد  نقّدم يف هذه 

املتاحة عب شبكة اإلنرتنت، ونتطرق إىل تعريف امليتاداتا 

أو ما وراء البيانات. ال ميكننا التقديم ألية معايري وصفية 

أو تصميامت امليتاداتا من دون تعريف امليتاداتا، وذكر 

طبيعتها وأهميتها، وخصوًصا بالنسبة إىل بيئة تكنولوجيا 

وإتاحتها يف  وبثها  املعلومات  إنتاج  املعلومات وطبيعة 

أهم  أحد  تاليًا  ونستعرض  والعرشين.  الحادي  القرن 

ضمن  وتطبيًقا  انتشاًرا  وأوسعها  امليتاداتا  تصميامت 

 Dublin كور  دبلن  معيار  وهو  املعلومات،  مؤّسسات 

 .Core Metadata

ماهية الميتاداتا
تُعرف امليتاداتا أو ما وراء البيانات بأنها معلومات مهيكلة 

أو منظّمة تصف الوثيقة أو مصدر املعلومات وترشحها 

وتحددها، ما يجعلها قابلة لالسرتجاع واالستخدام الحًقا 

عند الحاجة إليها. يُعّب عن امليتاداتا غالبًا بأنها بيانات عن 

البيانات، أو معلومات عن املعلومات. يختلف استخدام 

إذ  التطبيقية،  أو  العملية  سياقاتها  باختالف  امليتاداتا 

يستخدمها البعض للتعريف إىل املعلومات املقروءة آليًا، 

بينام يربطها آخرون بوصف املصادر اإللكرتونية املتاحة 

واملعلومات،  املكتبات  مجتمع  يف  اإلنرتنت.  شبكة  يف 

والقواعد  النظم  بكّل  مرتبطًا  تعريًفا  امليتاداتا  تُعطى 

ومصادر  الوثائق  أنواع  بفهرسة  املرتبطة  واملعايري 

)مارك  آليًا  املقروءة  الفهرسة  فقواعد  كافّة،  املعلومات 

قواعد  وحاليًا  اإلنكلو-أمريكية،  الفهرسة  وقواعد   ،)21

 RDA, Resource( »وام«  وإتاحتها  املصادر  وصف 

تطبيقية  معايري  تشّكل   ،)description and access

لوصف أنواع املصادر كافة بهيكلية محددة. تسمح هذه 

القواعد بتوحيد عمل املفهرسني، من خالل ضامن توحيد 

أساليب وصف مصادر املعلومات والتعريف بها.

أنواع الميتاداتا
ميكننا الحديث عن ثالثة أنواع أساسية من امليتاداتا:

1 . :Descriptive metadata الوصفية  امليتاداتا 

بالوصول  مرتبطة  لغاية  املصدر  أو  الوثيقة  تصف 

عنارص  تتضمن  وهي  الالحق،  والتحديد  واإلتاحة 

من  ومجموعة  واملؤلف  العنوان  أبرزها  رئيسية،  

الكلامت املفتاحية، إضافًة إىل مستخلص موضوعي 

عن املصدر قيد الوصف.

تبنّي . 2  :Structural metadata البنيوية  امليتاداتا 

ترتيب  وكيفية  ذاته،  بحّد  املصدر  تنظيم  كيفية 

بالتنظيم  ترتبط  الفصول، فهي  وتنظيم  الصفحات 

الداخيل ملصدر املعلومات. 

3 . :Administrative metadata اإلدارية  امليتاداتا 

كتاريخ  املصدر،  إلدارة  مهمة  بيانات  تتضّمن 

اإلنشاء، والطريقة التي تم بها ذلك، ونوع امللف، 

ومعلومات تقنية أخرى، إضافًة إىل كيفية اإلتاحة 
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نوعان  هنا  يبز  املصدر.  إىل  الوصول  وطريقة 

مظلة  تحت  أيًضا  يصبّان   - امليتاداتا  من  رئيسيان 

امليتاداتا اإلدارية - وهام: امليتاداتا املرتبطة بإدارة 

املرتبطة  وامليتاداتا  الفكرية،  وامللكية  الحقوق 

بطريقة الحفظ. وتُسجل يف األخرية كامل البيانات 

املرتبطة بطريقة حفظ املصدر ومّدتها. 

نظم  بين  المشترك  والعمل  التبادل  ة  قابليَّ
 Interoperability المعلومات

إنَّ توصيف املصدر من خالل إضافة امليتاداتا إليه، يسمح 

يضمن  مبا  مًعا،  واإلنسان  اآللة  قبل  من  املصدر  بفهم 

قابليّة العمل املشرتك interoperability. وتُعرّف بأنها 

مختلفة  وتطبيقات  معّدات  ذات  متعّددة  نُظُم  قابلية 

املضمون  يف  خسائر  نسبة  بأقّل  املعلومات  تبادل  عىل 

والوظيفة.

Digital identification التحديد الرقمّي
تعريفية،  عنارص  امليتاداتا  مخطّطات  معظم  ن  تتضمَّ

التعريف  أجل  من  املستخدمة  القياسيّة  األرقام  منها 

املوّحد للعمل أو اليشء الذي تشري إليه امليتاداتا. ميكن 

تعريف موقع املصدر الرقمي من خالل الرابط املحدد 

 ،URL, Uniform Resource Locator امللّف  السم 

 PURL( مثل  استمراريّة  أكرث  أخرى  تعريفات  أو 

 DOI, الرقمّي  املصدر  محدد  أو   ،)Persistent URL

 .Digital Object Identifier

مستوى  باختالف  املوصوفة  املصادر  امليتاداتا  تُعرّف 

التجميعة  أو  املجموعة  تصف  كانت  سواء  الوصف، 

 ،resource itself أو تصف املصدر بعينه ،aggregation

ُتعرف امليتاداتا بأّنها معلومات ُمهيَكلة 
أو منّظمة، تصف الوثيقة أو مصدر 
املعلومات وتشرحها وحتددها، ما 

يجعلها قابلة لالسرتجاع واالستخدام 
عند احلاجة إليها.
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مقال  يف  صورة  كتوصيف  املصدر،  من  جزًءا  تصف  أو 

املوصوف،  املصدر  طبيعة  امليتاداتا  تغطّي  كذلك،  مثاًل. 

وتسّجل كّل بياناته التعريفية بالتفصيل، فتتعّزز أهميّتها 

لكونها: 

خالل . 1 من  املعلومات،  مصدر  إىل  الوصول  تتيح 

تقديم إمكانية البحث عن عنوان املصدر أو مؤلّفه 

أو موضوعه. إنَّ إضافة هذه البيانات إىل املصدر، 

الوصول  وتسّهل  وتحديدها،  تعريفها  يف  تساهم 

إليها فيام بعد.

ظّل . 2 ففي  اإللكرتونية؛  املصادر  تنظيم  يف  تساهم 

زيادة  اإللكرتونية، وخصوًصا  املصادر  أعداد  زيادة 

إضافة  أصبحت  اإلنرتنت،  شبكة  عب  الصفحات 

امليتاداتا إليها ذات أهمية كبرية، ألنها تسمح بجمع 

الصفحات املتشابهة من حيث املوضوع واملضمون 

أو الجمهور املستهدف ومتغريات أخرى.

تُستخدم ألرشفة املصادر وحفظها، فتعتب املصادر . 3

اإللكرتونية رسيعة العطب، إذ تختلف دورة حياتها 

التكنولوجية  فالتغريات  الورقية،  املصادر  متاًما عن 

ما  بقدر  املعلومات،  تكنولوجيا  بيئة  يف  املتسارعة 

من  العديد  عىل  تنطوي  الفرص،  من  الكثري  تقدم 

التحديات واملخاطر. يبز التحدي األكب يف ضامن 

قابلية التشغيل لكّل املصادر التي ُخلقت يف هذه 

تشغيلها،  وسيلة  أو  آلة  تفقد  قد  إنَّها  إذ  البيئة، 

املعلومات  إىل  الوصول  إمكانية  تفقد  وبالتايل 

عىل  املعلومات  سات  مؤسَّ تعمل  تتضّمنها.  التي 

للموت،  قابل  مادّي  البيانات من شكل  نقل هذه 

عىل  الحفاظ  لضامن  حداثًة،  أكرث  آخر  شكل  إىل 

هنا  امليتاداتا  وظيفة  تكمن  املوجودة.  املعلومات 

يف تسجيل جميع البيانات املرتبطة بطريقة الحفظ 

ووسائله املفرتضة، وتسمح بتتبّع مامرسات الحفظ 

املختلفة ألنواع املصادر كافّة.

عناصرها:  ومجموعات  الميتاداتا  تصميمات 
معيار دبلن كور نموذًجا

تُبنى تصميامت مختلفة للميتاداتا، تبًعا الختالف البيئة 

التي تطبّق فيها، واختالف مستخدميها. لعّل من أبرزها، 

معيار دبلن كور املطبّق عىل املصادر اإللكرتونيّة. طُرح 

هذا املعيار إثر نقاشات متّت يف ورشة العمل التي نظّمتها 

 ،)OCLC( Online Computer Library Center

 National( واملركز الوطني لتطبيقات الحوسبة الفائقة

 Center For Supercomputing Applications,

فيها  أقيمت  التي  الوالية  من  اسمه  وأخذ   ،)NCSA

ورشة العمل، وهي دبلن )أوهايو( يف الواليات املتّحدة 

 Dublin Core( كور  دبلن  مبادرة  تتوىّل  األمريكيّة. 

تحديث  عىل  العمل   )Metadata Initiative, DCMI

يتناسب  مبا  ومستمر،  دورّي  بشكل  وتطويره  املعيار 

مع طبيعة مصادر املعلومات والتحديثات التكنولوجية 

املعيار يف  األساس من هذا  الهدف  يكمن  تطالها.  التي 

تحديد مجموعة من العنارص يك تستخدم عند توصيف 

مصادر املعلومات اإللكرتونيّة وصفحات الويب. تضّمن 

ثم  وصفيًا،  عنرًصا  ثالثة عرش  األولية  املعيار يف صيغته 

خمسة  من  مؤلًفا  ليصبح  آخران،  عنرصان  إليه  أضيف 
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 ،Contributor املؤلّف املشارك ،Description الوصف املادّي ،Subject املوضوع ،Creator املؤلّف ،Title عرش عنرًصا هي التالية: العنوان

 ،Relation العالقة ،Language اللغة ،Source املصدر ،Identifier املعرّف أو املحّدد ،Format الّشكل املادي ،Type النوع ،Date التاريخ

.Rights والحقوق ،Coverage التغطية

إنَّ تركيبة معيار دبلن كور تبنّي البساطة والوضوح، وبالتايل تضّمن سهولة تطبيقه عىل املصادر املوصوفة، سواء من قبل اختصاصيي املعلومات 

سات مختلفة، يبز لدينا اتجاهان مختلفان يف التطبيق، يعرّف األول بأنّه  أو غريهم. وعند مراجعة املامرسات التطبيقية لهذا املعيار يف مؤسَّ

تطبيق »دبلن كور البسيط« أو غري املعرّف Unqualified Dublin Core، بينام يرتبط الثاين بتعريف الحقول املوصوفة، ويعرف عنه بـ »دبلن 

.Qualified Dublin Core »كور املعرّف

إنَّ اتباع االتجاه األول، أي تطبيق دبلن كور البسيط، يتّم من خالل إضافة بيانات بسيطة بطبيعتها إىل العنارص الخمسة عرشة املؤلفة له، من 

دون إضافة أية محددات أو ربطها بعالقات مع عنارص أخرى، بينام يستوجب اعتامد االتجاه الثاين جهًدا ووقتًا ودقة أكب، بحيث يتّم تعريف 

كّل عنرص من العنارص من خالل ربطه بعالقات بواسطة املحددات، أو إعطاء قيم تفصيليّة له، فاسم املؤلف ينتقل من كونه قيمة جامدة إىل 

قيمة متحركة وفاعلة، عندما يشري إىل وسيلة لالتصال به، فيحيلنا إىل عنوان بريده اإللكرتوين مثاًل. تاريخ العمل مثال جيّد عىل حالتنا هذه، 

فالتاريخ ميكن أن يقسم إىل تاريخ اإلنشاء وتاريخ التعديل وغريهام، فيتّخذ عندها قياًم متغرية بتغرّي طبيعة مجموعات عمل ملناقشة أهميّة 

إنشاء ملفات استناديّة خاصة لبعض الحقول والعنارص التي يتضّمنها معيار دبلن كور.

إنَّ سهولة تطبيق معيار دبلن كور وبساطته وسالسته، وّسعت من دائرة املؤّسسات التي تطبّقه عىل مصادرها، فنجده مطبًقا من قبل الباحثني، 

وهواة جمع الوثائق، وهواة جمع املوسيقى، وأمناء املتاحف، وغريهم الكثري ممن يبغون تنظيم أرشيفهم ومصادر معلوماتهم. نجد مئات 

املشاريع التي تسعى إىل تنظيم الرتاث الثقايف وحفظه باستخدام هذا املعيار لفهرسة املصادر لديها. ميكن الوصول إىل جميع هذه املشاريع 

من خالل روابط إلكرتونية متاحة يف موقع معيار دبلن كور يف شبكة اإلنرتنت DCMI Website. وإثر تطبيق املعيار عامليًا، عملت مبادرة 

ميتاداتا دبلن كور Dublin Core Metadata Initiative عىل تحديث العنارص بشكل مستمر، وتُعرّف نفسها بأنّها تُعنى بتوسيع دائرة تطبيق 

معايري امليتاداتا وتطوير مصطلحاتها املتخّصصة.
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واملكتبات،  املعلومات  جمال  يف  اختصاصيَّة  البزال:  فاطمة 
حائزة  ة.  اللبنانيَّ الوطنية  باملكتبة  النهوض  مشروع  يف  ومفهرسة 
على ماجستري يف إدارة املعلومات، وهي مدربة يف جمال الفهرسة 

والتكشيف املوضوعي.

fatimaalbazzal@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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أرشيف الويب.. حفظ 
ذاكرة اإلنرتنت

من الّسهل عىل أّي شخص أن يأيت بخادم ويب، ويضعه 

ذلك  ميكن حدوث  للعامل.  ويتيحه  الكمبيوتر،  جهاز  يف 

بشكل سهل جداً، ولكّنه هّش جداً، ألّن أّي خطأ تقنّي يف 

التجهيزات قد يؤّدي إىل اختفاء هذا املوقع مبا يحتويه، 

يؤكّد بروسرت كاهيل، أحد املؤّسسني يف منظّمة أرشيف 

اإلنرتنت1.

اإلنرتنت  الحادي والعرشين عرص  القرن  العامل يف  دخل 

ثقافية  مامرسات  معه  ودخلت  الواسعة،  بّوابته  من 

لتلبي  متناسبة،  وخدمات  متنّوعة  واحتياجات  جديدة 

متطلّبات هذا العرص وحاجات املستخدمني كافًة. وقد 

وتعّدد  الالمحدودة  بسعتها  اإلنرتنت  شبكة  استطاعت 

حياة  يف  األكب  الحيّز  تأخذ  أن  واستخداماتها،  مهامها 

والعملية  منها  العلمية  بالجوانب  تسّهلها  وأن  اإلنسان، 

والشخصية. لقد أصبحنا نوثّق حياتنا بشكل شبه يومّي 

التواصل االجتامعي؛ اإلنستغرام والفيسبوك  عب وسائل 

وغريها، وذلك من خالل نرش النصوص والصور ومقاطع 

وهناك،  هنا  التعليقات  بإضافة  الرأي  وإبداء  الفيديو، 

إال أّن عامل الشبكة الواسع والعميق والالمحدود، يخفي 

طبيعًة هّشًة تتطلّب بالتايل حاّلً يحفظ تاريخ اإلنرتنت، 

يأخذ الرتاث الرقمي األهمية نفسها 
التي يأخذها الرتاث الورقي. وهنا، تأتي 

أرشفة الويب كحاجة ملّحة تنهي 
مشكلة هشاشة الرقمنة.  فاطمة شاهني

خوادم حفظ النسخة االحتياطية من أرشيف اإلنرتنت يف مكتبة اإلسكندرية 
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ويساعد عىل العودة إىل كل مكّوناته عند الحاجة. هذا 

الحّل إمّنا يتمثّل بعملية أرشفة الويب.

فام هي أرشفة الويب؟ وما هي أسبابها؟ كيف يتم هذا 

تقوم  التي  الجهات  أبرز  هي  وما  األرشفة؟  من  النوع 

بذلك يف العامل؟

ما هي أرشفة الويب؟
سُة األرشيف الوطني البيطاين أرشفَة الويب  تُعرُّف مؤسَّ

عىل أنها عمليّة جمع املواقع واملعلومات التي تتضّمنها 

شبكة الويب العاملية، وحفظها ضمن أرشيف. 

التقليدية  باألرشفة  شبيهة  عمليّة  هي  الويب  أرشفة 

والتخزين  االختيار  عملية  تتم  حيث  الورقية،  للوثائق 

والحفظ واإلتاحة. تتيح هذه العملية املواقع املؤرشفة، 

والرشكات  الحكومات  قبل  من  استخدامها  ليتم 

وكام  العام.  والجمهور  واملؤرخني  والباحثني  واملنظامت 

هو الحال يف األرشيفات التقليدية، فإن أرشيفات الويب 

مجّمعة وُمعتنى بها من قبل مؤرشفني، ميكن تسميتهم 

يف هذه الحالة "مؤرشفي الويب"2.

لماذا أرشفة الويب؟
أ - تغّير الممارسات المعلوماتّية

الويب  تزداد مساحة  يوم، وبوتريٍة متسارعة،  بعد  يوًما 

كأكرث  اإلنرتنت  ويظهر  املعلوماتية،  املامرسات  ضمن 

قواعد املعلومات أهّميًّة وسعًة وتلبيًة لالحتياجات. إّن 

استخدام  تغرّي يف مامرسات  من  الثاين  الويب  أنتجه  ما 

شبكة اإلنرتنت، أّدى إىل أن يصبح التفاعل سيّد املوقف، 

صفحات  يف  ويكتب  نصوًصا،  يضيف  املستخدم  وبات 

الويب، ويبدي رأيه، ويتفاعل مع غريه من املستخدمني 

نصوًصا  نجد  وبتنا  والتطبيقات،  البامج  من  الكثري  عب 

ووسائط متعّددة يف الشبكة قد ال تتوفّر خارجها. ومن 

هنا أهمية حفظها وأرشفتها لضامن الرجوع إليها.

ب - حفظ التراث الرقمّي
"الرتاث  نسّميه  أن  ميكن  ما  اإلنرتنت  مع  تشّكل  لقد 

بشكل  الوثائق  من  واملزيد  املزيد  نرش  إنَّ  الرقمي". 

والحفاظ  جمعه  يتطلّب  تراثًا  ذاته  بحّد  شّكل  رقمي، 

عليه، لضامن إجراء تعداد كامل لإلنتاج الثقايف يف البالد. 

إن قوانني اإليداع يف العديد من دول العامل تّم تطويرها 

لتشمل، جمًعا وحفظًا، هذا النوع الجديد من الوثائق.

يأخذها  التي  نفسها  األهمية  الرقمي  الرتاث  يأخذ  إًذا، 

ملّحة  كحاجة  الويب  أرشفة  تأيت  وهنا  الورقي،  الرتاث 

طبيعة  تفرض  حيث  الرقمنة،  هشاشة  مشكلة  تنهي 

مبختلف  اندثارها  ملنع  جّدية  حلواًل  الرقمية  الوثائق 

سمعية  ووثائق  ونصوص  ويب  صفحات  من  أنواعها، 

وبرصية3.

 كيف تتّم عملّية أرشفة الويب؟

املواقع  من  هائاًل  عدًدا  يتضّمن  الويب  أنَّ  باعتبار 

اإللكرتونية  الطرق  املؤرشفون  يستخدم  واملعلومات، 

جمع  عىل  الويب  أرشفة  عملية  تقوم  املواقع.  لجمع 

برامج  باستخدام  املبارش  الويب  يف  أماكنها  من  املواقع 

مخّصصة لذلك. هذا النوع من البامج يُسّمى الزاحف 

املواقع  بني  "بالتجول"  البنامج  يقوم  حيث   ،crawler

أينام ذهب.  املعلومات ويحفظها  الويب، وينسخ  وعب 

تحتويها  التي  املعلومات  مع  املؤرشفة  املواقع  وتصبح 

متاحًة عىل الخط املبارش )أونالين(، كجزء من مجموعة 
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للتصّفح، كام  تّم جمعها، تصبح مرئيًة ومقروءًة وقابلًة  التي  الّصفحات واملعلومات  أّن هذه  الويب. كام  أرشيف 

كانت عليه حني كانت مبارشًة يف الويب، إال أنها تكون هنا محفوظة عىل شكل لقطات ويب للمعلومات يف مرحلة 

معينة من الزمن4.

من هي الجهات التي تقوم بأرشفة الويب؟
املكتبات الوطنيّة، األرشيفات الوطنيّة، املنظاّمت التي تُعنى باملعلومات، املنظاّمت التي تُعنى بالتكنولوجيا، فضاًل 

عن غريها من املنظاّمت املختلفة واملتنّوعة. هذه الجهات معنيّة جميعها باألرشفة املفّصلة ألهّم ما يتضّمنه الويب 

من محتوى. إن البامج والخدمات التجارية الخاصة بأرشفة الويب، أصبحت متاحة لكّل املنظامت التي تحتاج إىل 

أرشفة محتوى الويب الخاص بها، وذلك ألهداف العمل، لحفظ الرتاث، لدواٍع قانونية، وغري ذلك.  

Internet archive منّظمة أرشيف اإلنترنت
أ- نبذة عن المنّظمة

األوىل  الصفحة  تعريفها يف  يرد  الويب.  بأرشفة  تُعنى  التي  املنظامت  أهّم  اإلنرتنت«5 من  »أرشيف  منظّمة  تُعتب 

ملوقعها archive.org بأنها "مكتبة غري ربحية ملاليني الكتب واألفالم والبامج واملوسيقى واملواقع اإللكرتونية، وغريها 

املزيد، بشكل مّجاين". تتيح املنظمة للباحثني واملؤرخني واألكادمييني واألشخاص ذوي اإلعاقة والجمهور العام، الوصول 

الدائم إىل املجموعات التاريخية املتوفرة بصيغة رقميّة، وتهدف إىل بناء أكب مكتبة رقمية يف العامل.
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سان  من  وتتّخذ   ،1996 العام  يف  املنظّمة  ست  تأسَّ

فرانسيسكو مقرًّا لها. تلّقت يف بداياتها تبعات بالبيانات 

يف   .Alexa internet أبرزها  الجهات،  من  العديد  من 

بالنمّو واالتّساع، وال زالت  املنظّمة  العام 1999، بدأت 

الّذي  األضخم  املحتوى  إىل  اليوم  وصلت  حتى  كذلك، 

يتوفّر عب موقعها archive.org يف شبكة اإلنرتنت.

ب- محتويات موقع أرشيف اإلنترنت
ا يف موقعها 279 بليون  تضّم منظمة أرشيف اإلنرتنت حاليًّ

صفحة ويب مؤرشفة، 11 مليونًا و331 ألًفا و882 كتابًا 

ونًصا، 3 ماليني و84 ألًفا و460 صورة متحركة )فيديو(، 3 

ماليني و260 ألًفا و704 ملفات سمعية، مليونًا و323 ألف 

عرض تلفزيوين، 154 ألًفا و853 نتيجًة تتيح الوصول إىل 

ماليني البامج وصور األقراص املدمجة والتوثيق والوسائل 

املتعددة الوسائط، مليونًا و391 ألًفا و735 صورًة و168 

ألًفا و837 ملًفا موسيقيًا.

البحث يف كل محتوياته، وإمكانية  يتيح املوقع إمكانية 

استعراض النتائج والوصول إىل الوثيقة املطلوبة، أيًّا كان 

نوعها. كام أّن كل أنواع الوثائق املؤرشفة واملتاحة ميكن 

واسم  نرشها،  وتاريخ  عنوانها،  خالل  من  عنها  البحث 

منشئها. كذلك، يوفّر إمكانية الوصول إىل 129 ألًفا و989 

مستخدمو  قام  التي  النصوص  من  العربية  باللغة  نًصا 

املوقع بتحميلها.

تشّكل الوثائق املؤرشفة للمكتبات املتنوعة حول العامل جزءًا 

املكتبات  وثائق من  فنجد  األرشيف،  مهامًّ من محتويات 

األمريكيّة، املكتبات الكندية، مكتبة روبارتس يف جامعة تورنتو 

الكندية، مكتبة كاليفورنيا الرقمية، املكتبات األوروبية وغريها.

Wayback machine -ج
 Wayback مبادرة  اإلنرتنت  أرشيف  موقع  يقّدم 
صفحات  عن  للبحث  تُستخدم  أداة  وهي   ،machine
اسم  كتابة  من خالل  استخدامها  يتم  املؤرشفة.  الويب 
يف  صفحاته  من  صفحة  عن  البحث  يتم  الذي  املوقع 
تعّب  مفتاحية  كلمة  كتابة  خالل  من  أو  البحث،  خانة 
األداة  هذه  وتقوم  إليه.  الوصول  الباحث  يهدف  عاّم 
باستدعاء كل النسخ املؤرشفة من املحتوى نفسه الخاص 
باملوقع، أو الكلمة املفتاحية التي كتبها الباحث برتتيبها 

الزمني6.

د- أرشيف اإلنترنت في مكتبة اإلسكندرّية
بتوقيع  العام 2002  اإلنرتنت يف  أرشيف  منظّمة  قامت 

مبوجبها  األخرية  متتلك  اإلسكندرية،  مكتبة  مع  اتفاقية 

موقعني  صنع  ويتم  األرشيف،  من  احتياطية  نسخة 

متامثلني ألرشيف اإلنرتنت. وقد تم إهداء الجيل األول 

املواقع اإللكرتونية  التي تعمل عىل أرشفة  من األجهزة 

من  نسخة  أيًضا  إهداؤها  تم  كام  اإلسكندرية،  ملكتبة 

أرشيف اإلنرتنت منذ العام 1996 وحتى العام 2001.

يُعتب أرشيف اإلنرتنت اليوم أّول مركز من نوعه خارج 

 4.9 لتخزين  حاليًّا  ويتّسع  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

بيتا بايت من البيانات املتنّوعة، وهو يُستخدم ألرشفة 

اإلنرتنت ومواد رقمية أخرى تتكّون بأغلبها من املجموعة 

الهائلة من الكتب التي قامت املكتبة برقمنتها. وميكن 

الوصول إىل أرشيف اإلنرتنت يف مكتبة االسكندرية عن 

موقع  خالل  من   ،wayback machine جهاز  طريق 

.7archive.bibalex.org

أرشيف  منظّمة  يف  موظّفة  وهي  أرثور،  ماك  تقول 
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اإلنرتنت، إّن الرقمنة هي الحل اليوم لحفظ الرتاث املعريف العاملّي، وتضيف أنَّ الحامية يجب أن تشمل أيضاً حفظ الصفحات الرقمية من 

االختفاء والزوال8. لذلك، ال بّد من العمل عىل تذليل العوائق أمام رقمنة املعرفة، ليس بالضورة كبديل ملا هي عليه حاليًا، بل كحلٍّ يحفظها 

من االندثار، فاجتياز العوائق املالية والقانونية والتقنية سيؤدي حتاًم باملكتبات وبكل الجهات املعنية باملعرفة واملعلومات، إىل دخول العرص 

الرقمّي، والعمل عىل حامية الرتاث املعريف بكل الطرق الحديثة التي أنتجها العقل البرشّي يف عرصنا الحايّل.
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فاطمة شاهني: اختصاصيَّة يف جمال املعلومات واملكتبات، ومفهرسة 
يف  مدربة  أيًضا  هي  اللبنانية.  الوطنية  باملكتبة  النهوض  مشروع  يف 

تنظيم املكتبات، وتعد حالًيا رسالة ماجستري يف إدارة املعلومات.

shaheenfatima810@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل

 المراجع:
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انظر:. 2

The National Archives. Web archiving guidance, 
https://nationalarchives.gov.uk/documents/
information-management/web-archiving-
guidance.pdf 

انظر:. 3

Chaimbault, Thomas. L›archivage du web  Enssib. 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/
documents/1730-l-archivage-du-web.pdf

انظر:. 4

TheNational Archives. Web archiving 
guidance,https://nationalarchives.gov.uk/
documents/information-management/web-
archiving-guidance.pd

انظر: . 5

https://archive.org

انظر: . 6

https://web-beta.archive.org

مكتبة . 7 موقع  اإلنرتنت،  أرشيف  واألنشطة،  املرشوعات 
اإلسكندرية، انظر: 

http://www.bibalex.org/ar/Project/
Details?DocumentID=283&Keywords

انظر: . 8

Internet archive. )2016, Sep 30(. MacArthur 100&Change: 
Internet Archive—Bringing Libraries & 4 Million Books 
Digital, https://www.youtube.com/watch?v=5eMqwgFEavA
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قطاع الالم: اّتحاد 
سات ذاكرة  مؤسَّ
الوطن

كّل يشء إىل زوال، وال ميكن أليِّ يشء أن يعيش إىل األبد. 

أبحاثنا  يف  املعتمدة  املصادر  إىل  بالنسبة  األمر  كذلك 

من مواد أرشيفيّة، ومخطوطات، وخرائط، ومطبوعات، 

فهي  وغريها،  وِحرف  فنيّة  وأعامل  سمعيّة،  ومصادر 

محكومة أيًضا بالفناء والزوال. ويف كل لحظة، تزول منها 

بصورة نهائيّة أجزاء ال تعّوض )األونيسكو(.

لطاملا فقدت البرشيَّة الكثري من املواد املهّمة والنادرة، 

إّما بسبب كوارث طبيعيّة وإما بسبب الحروب واألخطاء 

تحدي  األكب؛  التحدي  هنا  يكمن  وبالتايل،  البرشيّة. 

وقف  بهدف  املستطاع،  قدر  املصادر  هذه  عمر  إطالة 

عدد  أكب  أمام  وإتاحته  الرتاث،  وإنقاذ  الذاكرة،  تّسب 

سات ذاكرة الوطن،  من املستفيدين. وهنا، يأيت دور مؤسَّ

، كام هو متعارف، يف جمع تراث  التي متارس دوًرا مهامًّ

املجتمع وذاكرته ونقله وحفظه، ومن ثم إتاحته، وهو ما 

يُطلق عليه »عمليّة جمع الرتاث الثقايف«، الذي يعكس 

العامل  مرآة  ويعتب  والثقافات،  والشعوب  اللغات  تنّوع 

وذاكرته.

ولكن مع الثورة التكنولوجية، فإّن كّل ما هو متعارف قد 

تغرّي؛ لقد غرّيت هذا الجيل من املستفيدين، كام 

ُيستخدم مصطلح »قطاع الالم« للتعبري 
عن تكّتل مؤّسسات ذاكرة الوطن، من 
مكتبات وأرشيف ومتاحف، تقوم بعملّية 
جمع الذاكرة الثقافّية والعلمّية، بهدف 
املشاركة يف عملّية تطوير اجملتمع.

غادة دمشق
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غرّيت سلوكيات بحثهم، فلم يعد العامل الخارجّي يعرف 

سات من مصادر، وبات املستفيدون  ما لدى هذه املؤسَّ

إىل  الولوج  من  بدالً  غوغل،  البحث  محرك  إىل  يلجأون 

أصبحت  بعدما  الوطن،  ذاكرة  سات  مؤسَّ إحدى  موقع 

املعلومة متواجدة أينام كان، وبأي لغة كانت، وأضحت 

متاحة للجميع. هكذا، صارت التكنولوجيا جزًءا ال يتجزأ 

من حياتنا. وعىل الرغم من كّل املعارك التي شّنت عليها، 

فقد استطاعت أن تنترص، وأن تسيطر من دون أّي جهد، 

وأن تتغلغل يف العقول والبيوت واملدارس ومراكز العمل.

سات  هذا التغيري الفكري - العاملّي أعاد رسم أهداف مؤسَّ

ذاكرة الوطن وتحديدها، بعدما أدركت أهميّة أن تغرّي 

استخدمت  أن  فكان  الرد،  عملية  ويف  اسرتاتيجياتها  يف 

التكنولوجيا وكيّفتها خدمًة ألهدافها وسياستها.

هذه  أّن  نرى  بتنا  الرقمّي،  العرص  حلول  ومع  هكذا، 

قوٍة  مصدر  أنّه  معتبًة  التعاون،  إىل  تتجه  املؤّسسات 

كان ظهور  آخرها  منه،  مختلفة  أشكاالً  نرى  وبتنا  لها، 

 ،)LAM Sector( »فكرة إنشاء ما يسّمى »قطاع الالم

واملتاحف«  واألرشيف  لـ»املكتبات  اختصار  وهو 

.)Library, Archive and Museum(

نشري  أن  من  لنا  بّد  ال  الالم،  قطاع  عن  الحديث  عند 

الدمج  بكلمتني:  يتلخَّص  القطاع  هذا  عمل  أّن  إىل  أّوالً 

سات  بني مؤسَّ والتعاون  الدمج  بذلك  ونعني  والتعاون، 

بيل  السَّ الّسؤال األساس هو: كيف  الوطن. ولكّن  ذاكرة 

إىل عمليّة الدمج والتعاون املذكورة؟

طرح العديد من العاملني يف قطاع املعلومات فكرة دمج 

هذه املؤّسسات يف مركٍز موّحد، مبعنى جعلها مؤّسسة 

واحدة، لكن تبنّي أّن هذا األمر صعب وغري قابل للتنفيذ، 

فتحّول االختصاصيون إىل فكرة الدمج االفرتايض يف العامل 

مستقلّة  وحدات  العملية  هذه  تنتج  أن  عىل  الرقمي، 

عنارص  مشاركة  خالل  من  البعض،  بعضها  مع  تجتمع 

 Wellington,( والتنظيميّة  التقنيّة  التحتيّة  البنية  من 

التعاون  لعمليّة  النهائية  املرحلة  تعتب  التي   ،)2013

.)Zorich, Waibel and Erway, 2008(

الدمج  عملية  عن  الحديث  عند  واضًحا  أصبح  هكذا، 

التقّدم  يقودها  العمليّة  هذه  أّن  الالم،  قطاع  يف 

التكنولوجي، إذ إّن جميع مؤّسسات ذاكرة الوطن لديها 

مجموعة من املقتنيات. والالفت أّن العمل الذي تقوم 

 Sassoon,( به هذه املؤّسسات لحفظ املقتنيات متشابه

2007(، فعمليّة الدمج رضوريّة، ويجب العمل بها من 

أنرثوبولوجّي، أي من منطلق دراسة  إطار نظري  خالل 

.)Bullock & Birtley, 2008( املستفيد وما يريد

)LAM Sector( تعريف قطاع الالم
يُستخدم مصطلح قطاع الالم للتعبري عن تكتّل مؤّسسات 

 ،)Silos of Cultural Institutions( الوطن  ذاكرة 

من مكتبات وأرشيف ومتاحف تطّورت بسبب الحاجة 

إىل تقديم املجموعة التي متتلكها وإبرازها، والتعريف 

 Hedstrom & King, 2004( بدور كل مؤّسسة منها

بعمليّة  سات  املؤسَّ هذه  تقوم   .)Martin, 2007

واملؤّسسات  لألفراد  والعلميّة  الثقافيّة  الذاكرة  جمع 

واملجتمعات عىل مّر الزمن، بهدف املشاركة يف عمليّة 

وبني  بيننا  رابط  خلق  خالل  من  املجتمع،  تطوير 

واألجيال  تراثنا  بني  رابط  وبالتايل خلق  أجدادنا،  تراث 

هذا  أصبح  وهكذا،   .)Dempsy, 2000( املستقبليّة 
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املصطلح منذ سنوات يُعتب املظلّة ملا يسّمى »مؤّسسات الذاكرة« )Memory Organisations(، وبات مرتبطًا 

أي  الرسميّة،  سات  باملؤسَّ البداية  كان محصوًرا يف  الالم  أنَّ مفهوم قطاع  إىل  اإلشارة  بّد من  الرقميّة.ال  باملبادرات 

املكتبة الوطنيّة، واملتحف الوطنّي، واألرشيف الوطنّي، إال أنّه توسع الحًقا ليشمل أي مؤسسة ذات طابعٍ ترايث. وأكرث 

من ذلك، تستطيع أي مؤسسة تطبيق قطاع الالم، فأي جامعة مثالً تضّم مكتبًة وأرشيًفا ومتحًفا، بإمكانها إنشاء 

قطاع الم خاّص بها.

نشأة قطاع الالم
بََدأ الحديث عن عمليّة التعاون بني املكتبات واألرشيف واملتاحف مع بداية العام 2000، عندما ظهرت دراسات 

ومقاالت، وُعقدت مؤمترات حول هذا املوضوع، طرحت العديد من األسئلة منها: ما الذي يحّفز كالًّ من املكتبات 

من  وغريها  التعاون؟  عمليّة  لتحقيق  اتّباعها  يجب  التي  الخطوات  هي  ما  التعاون؟  عىل  واملتاحف  واألرشيف 

التساؤالت.

مع  لكنه  رسمّي،  غري  كان  العمل  أنَّ  صحيح  مجموعات.  ضمن  األشياء  جمع  بعملية  يقومون  الّناس  كان  لطاملا 

ث بالتحديد عن املكتبات واألرشيف  سايت، ويتّسم باالستمراريَّة. وهنا، نتحدَّ مرور الزمن، أصبح يتميّز بطابع مؤسَّ

واملتاحف. ففي رأي الباحثني، هناك سبب منطقّي لوجود منًحى خاص لكلٍّ من املكتبات واألرشيف واملتاحف، ولكنَّ 

عرص املعلومات ساهم يف وجود معلومات جديدة، وفرضت وسائل االتصال جمعهم مع بعضهم البعض. ويعتب 

هؤالء أّن دور قطاع الالم هو بناء املعرفة باالعتامد عىل العامل الَّذي نعرفه اليوم.
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الفكرة من إنشاء بيئة معلوماتيّة هي أن تصبح املعرفة 

تاريخ كّل من  إّن  املستفيد.  العامليّة بأجمعها يف قبضة 

املكتبات واألرشيف واملتاحف، يكشف أنَّ عمليّة الجمع 

بدأت منذ القدم، ما يؤكّد يف وقتنا الحارض رضورة التعاون 

 ،)Hedstrom & King, 2004( سات قطاع الالم بني مؤسَّ

سات الثالث ووظائفها مل  ة أّن أهداف هذه املؤسَّ وبخاصَّ

تتغرّي، ولن تتغرّي، وستبقى تقوم بعملية الجمع والحفظ 

تستطيع  وهكذا،  املوارد.  إىل  والوصول  اإلتاحة  وتأمني 

أجل  من  وحارضها،  تاريخها  تفهم  أن  القادمة  األجيال 

.)Paulus, 2011( االستعداد للمستقبل

والثامن عرش هم  الّسابع عرش  القرن  الباحثني من  إّن 

ففي  واألرشيف،  واملتاحف  املكتبات  بذور  زرعوا  من 

مقتنيات  اليوم  يُعتب  ما  بني  التفريق  يتّم  مل  البداية، 

التّابعة  والوثائق  للمكتبات  التابعة  والكتب  املتحف 

لألرشيف،  وكانت هذه املواد تأيت جنبًا إىل جنب، حيث 

كان يتّم جمع اللوحات والكتب واملخطوطات وحفظها 

الدميقراطيّة يف  فكرة  ولكن مع ظهور  واحد.  مكاٍن  يف 

جديدة  أفكار  ظهرت  والعرشين،  عرش  التاسع  القرنني 

ما  ومشاركتها،  وإدارتها  املعلومات  جمع  كيفيّة  حول 

أّدى إىل ظهور ما يسّمى باملكتبات واملتاحف واألرشيف 

وبالّنسبة   .)Waibel, Erway and Zorich, 2007(

كان  الجديدة  سات  املؤسَّ هذه  ظهور  فإّن  الّدولة،  إىل 

دولة  يف  الهائل  الثقايف  اإلنتاج  إلدارة  االقتصادّي  الحّل 

الدولة  يتعلق مبواطني هذه  فيام  أما  حديثة وحفظه. 

لتوقّعاتهم  تستجيب  سات  املؤسَّ فهذه  الدميقراطيّة، 

املعلومات   عىل  والحصول  الّشفافيّة  حيث  من 

.)Hedstrom & King, 2006(

هدف  أصبح  والعرشين،  الواحد  القرن  مع  ولكن 

ة مع ظهور اإلنرتنت، أن يُوجدوا عاملًا  الباحثني، وبخاصَّ

من املعلومات ليواكبوا النهضة الحاصلة يف هذا القرن، 

 One for( »وأصبح شعارهم »الواحد للكّل مرّة أخرى

املكتبات  بني  الدمج  موضوع  أصبح  وقد   .)all again

يف  تداوالً  األكرث  املوضوع  هو  واملتاحف  واألرشيف 

إىل  يحتاج  املستفيد  إن  إذ  املؤّسسات،  هذه  مجتمع 

عملية الدمج بني هذه املؤسسات، ألنها ستعيد تحديد 

»الرتاث  تشكيل  وإعادة  الوصول«،  »إتاحة  مفهوم 

تأمني  يف  والرغبة   ،)Dempsy, 2000( املشرتك«  الثقايف 

املعلومات ألّي كان، ومن أّي مكان، وهو ما يعني وضع 

رؤية جديدة لشبكٍة ثقافية متكاملة بصفتها مركز قّوة 

.)Waibel, Erway and Zorich, 2008(

قطاع الالم على الشبكة
ماذا نقصد عندما نقول: »قطاع الالم عىل الشبكة«؟ يف 

توحد جهودها  أن  املؤّسسات  هذه  تقّرر  الّتي  اللحظة 

كل  للمستفيد  تقّدم  أنَّها  ذلك  يعني  ومجموعاتها، 

اختالف  عىل  دراسته،  حول  يحتاجها  التي  املعلومات 

تطور  عن  يبحث  املستفيد  كان  إذا  مثالً،  أشكالها. 

األزياء يف املنطقة العربية، فسيحصل عىل مواد أرشيفية 

صوتية،  وتسجيالت  وأفالم،  ورسوم،  من صور،  متنوعة، 

املتاحف...  وأزياء موجودة يف  تاريخية، وكتب،  ووثائق 

واملتعلقة  املتوفرة  املصادر  جميع  عىل  يحصل  وهكذا 

ما  يختار  أو  املصادر  يستفيد من جميع  بدراسته، وقد 

كل  تقديم  الالم هي  قطاع  مهمة  ولكن  فقط،  يحتاجه 

املصادر واملعلومات بأشكالها املختلفة، وتسهيل عملية 

املستفيد  بني  العالقة  تقوي  وبذلك،  إليها،  الوصول 
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وتنمي  جديد،  محتوى  إلنتاج  استخدامها  وإعادة  وبياناتها  املواد  هذه  مشاركة  عىل  وتشجعه  الرقمي،  واملحتوى 

اإلبداع واالبتكار لدى املستفيدين منها.

الرقمية  ونيوزيلندا  وأرشيفها،  كندا  ومكتبة  يوروبيانا،  منوذج  منها  الالم،  قطاع  حول  مناذج  عدة  لدينا  أصبح  لقد 

وغريها. يعمل كل منوذج أوالً عىل تأمني اإلتاحة، وتسهيل عملية الوصول إىل املصادر، ومن ثم يسمح للمستفيد 

بإعادة استخدام بعض املصادر بطريقة إبداعية. فمثالً، من أبرز ما قام به مرشوع نيوزيلندا الرقمّي أوالً، العمل 

 ،)Creative Commons( عىل دعم مشاريع الرقمنة للمواد الجديدة، والتشجيع عىل االتجاه نحو املشاع اإلبداعي

لجعل هذه املصادر متاحة للجميع، ويكون لهم الحرية يف إعادة استخدام املواد من دون قيد أو رشط. وما قام به 

مرشوع نيوزيلندا الرقمّي، هو إنشاء موقع »اجعله رقميًا« )Make it Digital( يف العام 2009، لدعم عملية الرقمنة 

يف نيوزيلندا وإدارتها، وُخّصص له ميزانية بلغت حواىل 20 مليون دوالر. ومن مهام »اجعله رقميًا«، إعداد سياسات 

سات نحو عملية الرقمنة. وأدلة لتوجيه املؤسَّ

وأبرز مبادئه األساسية: أواًل، اختيار املواد التي ينبغي رقمنتها، ومن ثم تحويلها، ووصفها، وإدارتها، وحفظها، وجعلها 

متاحة لتسهيل عملية استخدامها. ثانيًا، تنظيم مسابقة ُسميت ]Mix and Mash«[1«، للتشجيع عىل اإلبداع يف 

إعادة استخدام املواد املرقمنة، وهي تقام سنويًا، مبشاركة متسابقني من جميع أنحاء العامل. إضافًة إىل ذلك، نظّم 

موقع  يف  املوجودة  الصور  استخدام  إعادة  عن  عبارة  وهي   ،»GIF it UP«[2[ سميت  أخرى،  مسابقة  املرشوع 

نيوزيلندا الرقمي، ويوربيانا، واملكتبة العامة الرقمية األمريكية، وتحويلها إىل صوٍر متحركة.



52

فو
شي
أر

وقد الحظ االختصاصيون يف نيوزيلندا أنَّ املستفيد كان 

راضيًا جًدا عندما قدموا له مخطوطة ووثيقة حكومية 

األمر  هذا  سيساهم  رأيهم،  ففي  عالقة.  بينهام  تجمع 

ووفًقا  للمجموعات.  املستفيد  تصّفح  طريقة  تغيري  يف 

هذه  بني  التعاون  فإنَّ   ،)Wright( رايت  لالختصايص 

املجموعة، وكيفية  تغيري يف مفهوم  إىل  أّدى  سات  املؤسَّ

فريق  تشجيع  إىل  أيًضا  وأّدى  معها،  املستفيد  تعامل 

البامج  تطوير  أجل  يحتاجه من  ما  دراسة  العمل عىل 

والخدمات املناسبة ملواجهة تعقيدات العامل الرقمي.

املعلومات  مشاركة  عمليّة  أن  الباحثون  يعتب 

املدى،  البعيد  الهدف  تحقيق  يف  تساعد  والبيانات 

باالستثامر:  ونعني  األمد،  طويل  استثامر  عملية  فهي 

القيام  يجب  التي  والتنازالت  الثقة،  املوارد،  الوقت، 

سة  مؤسَّ كّل  تستطيع  وليك  العملية،  هذه  إلنجاح  بها 

تتميز  التي  الفريدة  األشياء  عىل  جهودها  تركز  أن 

وهكذا  للمستفيد.  تقدميها  عىل  قادرة  وتكون  بها، 

التعاون، يتم تحقيق فوائد للجميع،  من خالل عملية 

 Waibel &( وتوفري حلوٍل وسطى تريض كل األطراف

Erway, 2009(، فالتعاون بني هذه املؤسسات بهدف 

الثقايف  الرتاث  مؤّسسات  مصادر  إىل  الوصول  زيادة 

أجل ضامن  من  أساس  هو هدف  الشبكة،  من خالل 

املعلومات  عرص  يف  الجمهور  وإرشاك  بينها  الصلة 

.)Ray, 2009; Given & McTavish, 2010(

سات ذاكرة  كذلك، الحظ الباحثون أّن التعاون بني مؤسَّ

الوطن سيعّزز مكانتها يف املجتمع، وسيحسن خدماتها، 

ويطّور برامجها، ويلبي احتياجات مجموعة أوسع وأكرث 

تنّوًعا من الباحثني واملتعلمني، وبخاّصة الفئة املحرومة 

منهم، كام سيساعدها عىل خدمة مجتمعها، من خالل 

تقديم مجموعاتها بطريقة متكاملة.

 تقّدم كّل مؤّسسة مجموعة فريدة من الخبات ملجموعة 

سيتم  التعاون،  ظّل  يف  ولكن  املستفيدين،  من  محددة 

التسجيالت ملجموعة أوسع  تقديم مجموعة أوسع من 

من املستفيدين، إذ يهدف التعاون إىل الوصول األرسع 

واألسهل إىل املواد، وهنا يأيت دور أنظمة املعلومات يف 

يعد  مل  لذلك،   .)Deng, 2010( العملية  هذه  تسهيل 

التعاون يف عرص التكنولوجيا خياًرا، بل بات قدًرا، فعىل 

مختلفة،  بطرق  تعمل  سات  املؤسَّ هذه  أن  من  الرغم 

.)Wythe, 2007( فإنّها تجتمع عىل هدف أسايس

املعلومات  جمال  يف  اختصاصية  دمشق:  غادة 
باملكتبة  النهوض  مشروع  يف  ومفهرسة  واملكتبات، 
وصف  قواعد  يف  مدربة  أيًضا  هي  اللبنانية.  الوطنية 
إدارة  يف  ماجستري  رسالة  حالًيا  وتعد  وإتاحتها،  املصدر 

املعلومات.

ghadadimashk@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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تتضمن النتائج نصوًصا، صوًرا، مقاطع فيديو، وتسجيالت صوتية. وميكننا أن نرى جميع النتائج بأشكالها املختلفة، كام سنالحظ يف الرسوم التوضيحية 
التالية:

أو ميكننا تحديد اللغة أو البلد أو املؤسسة، إضافة إىل إمكانية تحديد املواد املسموح باالطالع عليها، أو تلك التي فُرضت عليها قيود متنع تصفحها:
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يقدم هذا الرسم التوضيحي رشوط استخدام املواد والبلد واللغة.

هذا الرسم التوضيحي يقدم العنوان واسم املؤسسة الحافظة ونوع املادة.

يقّدم هذا الرسم املؤّسسات التي متتلك املواد املتعلقة بالبحث. ومع كّل مادة، هناك وصف لها. ومن خالل 

»يوروبيانا«، ميكننا أن نرى التسجيلة املتعلقة باملادة، وهي تحيلنا أيًضا إىل موقع املؤّسسة التي تحتفظ باملادة:

يقدم هذا الرسم التوضيحي منوذجاً حول عرض »وصف املادة« و»الكلامت 
املفتاحية«
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منذ نشوء الّدولة العثامنيّة، ثّم اجتياحها معظم أرايض العامل العريّب يف القرن السادس عرش للميالد من بوابة شامل 

الّشام، تأرجحت العالقة فيام بينها بني مدٍّ وجزر، وهيمنة وسيطرة، ومتاثل وتضاّد، وتعاون وتنافر، وخضوع ومترد، غلَّفتها 

سنوات من النزاعات والرصاعات، بالعسكر تارة، وبالنفاق الدبلومايس تارة، وباالستسالم والخنوع املبارش من قبل بعض 

الحكام تارًة أخرى، مسايرًة للوضع، واستفادًة من الباب العايل القابع يف »اسطنبول« وعطاياه ومنحه العالية من مراكَز 

وألقاٍب من مثل الباشا، والبيك، والوايل، واملترصف، والقامئقام، وغريها.

وثيقتنا لهذا العدد تدور حول اللقب األخري، وهو »القامئقام«، الذي كرُث استخدامه بني نواب الّدولة العثامنيّة من األمراء 

والشيوخ وحكام العرب الصغار، عىل امتداد مساحة الوطن العريّب جغرافياً يف تلك الفرتة.   

بدايًة، قبل قراءة الوثيقة والتعليق عليها، ال بّد من معرفة معنى قامئّقام وقامئّقامية؛ فالقامئّقام هو من يقوم بالعمل يف 

مقام ما، أو نيابة عن شخص آخر أعىل منه مرتبة، فهو َمسُؤول حكومي يتوىل شؤون منطقة إدارية يف البلد. وبالتايل، فإّن 

القامئقاميّة هي مقاطعة إدارية يدير أعاملها ذاك القامئقام. كان هذا اللقب الوظيفي يُستخدم أيضاً للقادة العسكريني 

األتراك يف اإلمباطورية العثامنية، وهو رتبة عثامنية رفيعة، متنحها الدولة لكبار املوظفني املدنيني وللقادة العسكريني، 

وتعادل رتبة عقيد أو عميد.

والوثيقة التي بني أيدينا، هي عبارة عن أمٍر عثامين صادر عن وايل البرصة عبد الرحمن حسن باشا يف العام 1907م، 

بتعيني الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاين ويل عهد أو »وكيالً لقامئّقام قضاء القطر«، كام سمته الوثيقة، وتعني بذلك أنه 

وثيقة	وحكاية
من وايل البصرة إىل »قائمقامية« الدوحة 
العالقات العربية - الرتكية
د. حممد السلمان
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وكيل لوالده الشيخ جاسم بن محمد آل ثاين، الذي يعتب 

املؤّسس الثاين لقطر الحديثة، وهذا هو نص الوثيقة:

»إىل جناب ذي الرفعة الشيخ عبدالله بك الثاين حرسه 

الله، البادي لتحرير مرسومنا هذا، هو أنه بناء عىل ما 

الوالية  عينتك  قد  ولياقتك،  وأهلّيتك  كفايتك  من  فهم 

الكيفية  وكتبت  القطر،  قامئقام قضاء  عن  وكيالً  الجلية 

تقتضيه  حسبام  عليك  فالالزم  نجد،  لواء  ملترصفية 

االهتامم،  مزيد  تبذل  أن  الدينية،  وحميتك  صداقتك 

وترصف السعي التام لحسن متشية أمور القضاء، وتسكني 

العشائر، وإبراز الصداقة والخدمات الحسنة، واستجالب 

الحرضة  لجاللة  العمومية  األلسن  من  الخريية  األدعية 

امللوكية، أيدها رب الربية، وأن تعرّف الوالية مبا يقتّص 

وتالزم  امللّمة،  والحوادث  املهمة،  األمور  من  إشعاره 

للرضاء  االنقياد والطاعة، وفقاً  الصداقة، ومنهج  مسلك 

العايل. وقد سطر هذا البيدر لدّي من مقام وا يل البرصة 

الجلية، إعالنًا مبأموريتك والسالم.

11 شوال سنة 1325، و4 ترشين ثاين / نوفمرب سنة 1323

وايل والية البرصة».

والسؤال الذي يبز هنا: ما عالقة األتراك العثامنيني بقطر؟ 

وكيف وصلوا إليها؟ 

بعودة رسيعة إىل خلفية املوضوع، فإنَّ استيالء العثامنيني 

يف العام 1871م عىل إقليم األحساء يف رشق شبه الجزيرة 

بينهم  من  العراقية،  العشائر  بعض  مبساعدة  العربية، 

»املنتفق«، وبعض املقاتلني من القبائل العربية والسفن 

من الكويت، شكَّل بداية بسط السيطرة العثامنية عىل 

منطقة غرب الخليج، تحقيقاً لهدف بسط سلطان الباب 

العايل عىل الخليج وجزره من الكويت إىل مسقط. وكان 

مهندس هذه السيطرة والداعي إليها، هو مدحت باشا، 

الَّذي تقلّد منصب وايل بغداد بني األعوام 1872-1869. 

وكان من مبادئه، بسط نفوذ اآلستانة عىل املناطق التي 

كانت تتبعها اسمياً، تعويضاً لها عن الخسائر اإلقليميّة يف 

شبه جزيرة البلقان األوروبية.

كام كان يعتقد بأّن تحقيق االنتعاش الداخيّل يف الدولة 

العثامنية، ال ميكن أن يتحّقق إال بضم ممتلكات جديدة 

يف الخارج إليها، فضالً عىل رغبته امللحة يف مناوأة مركز 

حركة  إىل  ينتمي  الرجل  كان  فقد  الخليج،  يف  اإلنجليز 

عليها  أطلق  التي  العثامنية  اإلمباطورية  يف  اإلصالحيني 

األوروبيون، يف تلك الفرتة، لقب »الرجل املريض« ضمن 

القضاء عىل هذا  نقاش املسألة الرشقية. ورسعان ما تم 

الرجل املريض باإلبرة املميتة، وبقطع أجهزة اإلنعاش عنه، 

العاملية  الحرب  خالل  ورسيرياً  وفاته قسياً  إىل  أدى  ما 

األوىل، بتوقيع بريطانيا وفرنسا.

ث عنه الوثيقة، فقد كان يضّم  أما لواء نجد، الَّذي تتحدَّ

قضاء الهفوف والقطيف وقطر. واألخري هو مربط الفرس 

يف املوضوع.

الخليج،  منطقة  يف  الرتكية  التدخالت  واختصارًا ألحداث 

فبعد أن وصلت الدولة العثامنية إىل غرضها من حملة 

الساحل  نحو  نفوذها  مدِّ  إىل  تتطلَّع  بدأت  األحساء، 

الجنويب من الخليج، فأخذت تنظر أوالً نحو قطر، ومنحت 

الشيخ محمد آل ثاين يف متوز/ يوليو 1871 لقب »قامئقام« 

شبه  يف  العثامنية  الرايات  برفع  له  وسمحت  مرة،  ألول 
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جزيرة قطر. ثم أرسلت قوات تركية إىل الدوحة يف شهر كانون الثاين/ يناير من العام 1872، بقيادة شيخ الكويت عبدالله 

الصباح، ضمت حواىل ثالمثائة جندي مع مدفعية ميدان كبرية، بقيادة ضابط برتبة رئيس أول، وأقامت هذه الحامية يف 

إحدى القالع العسكرية يف الدوحة. وبهذا، بدأ أول شبه احتالل من ِقبل األتراك لإلمارة، برره مدحت باشا، بأنه مل يرسل 

تلك القوات الرتكية مبدفعيتها إال بناء عىل طلب من شيخ قطر أمام تهديدات بدو األمري الوهايب املجاور لهم، رغم أنَّ 

بعض الكتابات اإلنجليزية ذكرت أن األتراك ووِجهوا بسخط من بعض الشيوخ واألهايل. 

ورسعان ما أعلن األتراك أّن شبه جزيرة قطر »قامئقامية« تابعة إدارياً ملترصّف األحساء، ثم أرسلوا إليها قاضياً رشعياً 

تُجدد فرتة قضائه كّل عامني ونصف العام. هذا القايض كان يتبع النظام الرتيك اإلداري يف مدينة القطيف، التي كانت 

دوائر محاكم العدل موجودة فيها، ومن هناك يتم إرسال القضاة إىل قطر والهفوف والعقري وغريها.  

ومع وصول الحكم الرتيك إىل املنطقة، أصبحت قطر »قامئقامية« تابعة للواء األحساء، يحكمها مترصف يرجع يف أموره إىل 

وايل والية البرصة. كام عنّي األتراك مديرين لإلرشاف عىل شؤون املوانئ يف القطيف والعقري وقطر. وكان عدد سّكان قطر 

ساعة وصول العثامنيني إليها، حواىل عرشة آالف نسمة، ضمتهم الـ»قامئقامية« مع بعض القرى الصغرية التي يحكمها 

مدير يرجع يف أموره إىل »قامئقام« قطر. 

وكان املترصف الرتيك يف الهفوف يعتب رئيساً للسلطة املدنية والعسكرية، وتقع تحت إمرته القوة العسكرية لسنجق 

األحساء و»قامئقامية« قطر. كام وضعت فرقة مدفعية يف الدوحة تخضع لقيادة األحساء.

وميكن قراءة اهتامم األتراك بـ»القامئقاميات« كام هو يف وثيقة قطر، إذ يرتكّز عىل »السعي التام لحسن لضبط أمور 

القضاء، وإقرار العشائر يف مستوطنات تجعلهم يرتبطون باألرض، وإبراز الصداقة والخدمات الحسنة للدولة العثامنية، 

وتكرار الدعاء بالخري دامئاً لجاللة الحضة العثامنية. كام الرتكيز عىل نقل كل ما يخص قامئقامية قطر للوايل، وخصوصاً 

إشعاره عن األمور املهمة، والحوادث امللمة بالسكان، ورضورة أن يلتزم الوكيل والقامئقام مبسلك الصداقة، ومنهج االنقياد 

والطاعة للدولة العثامنية، وفقاً لرضا الباب العايل«.

ومل يكن التواجد الرتيك يف قطر طيباً وجالباً السعادة لسكانها، بل فرض العثامنيون رضائب باهظة عليهم، حتى إنَّ مدينة 

الدوحة وحدها كانت تدفع سنوياً مبلغاً يرتاوح بني تسعة وعرشة آالف »قران«، رغم أن عدد رجال الرشطة األتراك كانوا 

ال يزيدون عىل خمسني رجالً. 
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بوا بالوجود الرتيك يف  لذا، فإنَّ الّشيوخ من آل ثاين، الَّذين رحَّ

بدايته، كوسيلة لوقف الضغط البيطاين عليهم، قد ضاقوا به 

ذرعاً بعد ذلك. وكان الشيخ محمد بن ثاين عىل رأس املتبمني 

كيفية  يفّكر يف  وبقي  العام 1875،  الرتكية يف  السيطرة  من 

التحرر من أغاللها، إال أنه كان يخىش أن تبدر منه أية بادرة 

توحي بذلك، وتؤدي يف نهاية األمر إىل ترحيله إىل اسطنبول، 

حدا  رمبا  الشعور  وهذا  محدودة.  غري  لفرتة  إليها  ونفيه 

بالسلطات الرتكية إىل منح ابنه الطموح جاسم، الَّذي استمر 

يف تعاونه مع األتراك، لقب »قامئقام« قطر يف العام 1876.  

ورغم ذلك، مل يفلح هذا األمر يف تغيري الوالء نحو األفضل، 

السنوات  اتّسمت  فقد  األتراك،  نحو  قطر  شيوخ  ِقبل  من 

واضح يف سياسة  بتغري  العام 1913،  إىل  املمتدة من 1893 

الشيخ جاسم بن محمد آل ثاين، والد عبدالله صاحب الوثيقة، 

فقد تحوَّل بوالئه من الدولة العثامنية إىل الحكومة البيطانية. 

وسار ولده الوكيل، الشيخ عبدالله بن جاسم، عىل دربه حني 

تسلّم السلطة قُِبيل الحرب العاملية األوىل، )1913-1949م(، ما 

ساهم يف نهاية الوجود الرتيك يف شبه جزيرة قطر، وبقي حاكامً 

لها حتى تويف يف العام 1957م.
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د. حمّمد الّسلمان: باحث بحريني متخّصص يف التاريخ، أعّد 
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ال يشء أصعب من التأريخ البرصّي عىل الورق، فالورق، حتى وإن كان »صورًا«، ال يستطيع أرشفة تاريخٍ برصي لجغرافيا 

كاملة. عىل الرغم من ذلك، يأيت جهد الباحث بدر الحاج كبريًا يف كتابيه »الشوير وتاللها: سجٌل مصّور« )287 صفحة( 

و»بريوت: ضوٌء عىل ورق 1850-1915« )170 صفحة من القطع الكبري(، الصادرين عن دار كتب، ويستحّق املشاهدة 

واملتابعة. 

منطقيًا، يحاول الحاج أن يقرب صورة املكانني من عيون املشاهدين/ القرّاء، ولكنه يف الوقت نفسه، يقارب البعد 

التاريخي للمنطقتني )بريوت العاصمة اللبنانية، والشوير وتاللها(، ولو أنّه كان مبارًشا أكرث يف الكتاب األّول، حني أشار 

إىل أنه »سجلٌّ مصّور«، فيام أبقى الثاين تحت عنواٍن جانبّي درامّي - ولو أنّه قارب الفكرة ذاتها - أقرب إىل الشعرية؛ 

»ضوء عىل ورق«.

الّشوير.. رسُم التاريخ
ال ينىس الحاج، ومنذ اللحظة األوىل، أن يهدي كتاب »الشوير« لسعادة )أنطون سعادة زعيم الحزب السوري القومي 

سه، اغتيل يف العام 1949(، ألنه كان الدافع الشخيص الختيار البحث يف تاريخ تلك املنطقة، ولكنه مع  االجتامعي ومؤسِّ

ذلك، يشري إىل أّن السبب »العام« يف تناول هذه املنطقة تحديًدا، وليس غريها، هو »غناها« بالصور فقط ال غري. يضيف 

الحاج - بعد ذلك - يف مقّدمة الكتاب رشًحا باللغتني العربية واإلنجليزية: »ال أدَّعي مطلًقا أن هذا امللّف املصّور هو 

الكلمة الفصل يف توثيق البلدة فوتوغرافيًا، لكنه بالتأكيد اللبنة األوىل يف هذا املجال«، مشريًا إىل مصادر الكتاب التي 

تنّوعت بني صوٍر ملصورين أجانب ومحليني ومغرتبني.

ذاكرة	الصورة
التأريخ بالّصور: الّشوير وبريوت مثاًلا

عبد الرحمن جاسم
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العام 1988:  يف  راودته  الكتاب  فكرة  أنَّ  الكاتب  يرشح 

زجاجية  صفيحة  املائة  تفوق  مجموعة  عىل  »حصلُت 

مصّورة، تقدمة من السيد وليم وديع مجاعص، كان قد 

التقطها والده يف الشوير«، وكانت طريقة »الزجاجيات« 

واحدة من أكرث الطرق شهرًة يف تلك الحقبة الزمنية، لكنَّ 

عدد الصور مل يكن كافيًا لتحويل األمر إىل كتاب، لذلك 

رسعان ما بدأ حملته لجمع بطاقاٍت بريدية قدمية عن 

الفرصة  أتت  أن  إىل  كافيًا،  يكن  مل  أيًضا  وذلك  الشوير، 

الزجاجيات  مئات  من  للبيع  مجموعة  ظهرت  عندما 

املصّورة التي التقطها املصّور نسيب نرص خنيرص. هكذا، 

ومجموعة  مجاعص،  )مجموعة  املجموعتان  شكَّلت 

خنيرص( العمود الفقري الذي بُنَي عليه العمل.

ينقسم الكتاب إىل ثالثة أقسام رئيسيّة، يقّدم يف القسم 

األّول ملحة تاريخية »مقتضبة« عن األوضاع يف البلدة يف 

النصف األّول من القرن املايض، فيتناول الفرتة املمتدة من 

العقد األخري للقرن التاسع عرش إىل مطلع الستينات من 

ث يف القسم الثاين عن املصورين  القرن املايض، فيام يتحدَّ

أنفسهم، الّذين كّونت صورهم أرشيف البحث. أما القسم 

الثالث، وهو األكب، فيضّم صورًا وتعليقاٍت منهجيَّة عليها.

من الجدير بالذكر أنَّ الباحث بدر الحاج حاول بكّل ما 

أويت من قّوة، أن يشري إىل أنَّ هذا البحث هو بحد ذاته 

- وفيه  - شفهيًا وصوريًا  املنطقة  لتأريخ  مجرد »بداية« 

»نواقص«، فلفت إىل »أنَّ العديد من مسّني القرية الذين 

توفوا.  قد  العرشين  القرن  من  األول  النصف  يف  عاشوا 

عب جًدا التعرّف إىل كثري من الوجوه  لذلك، كان من الصَّ

وبعض األماكن، بسبب بُعد الفرتة التي تفصلنا عن تاريخ 

التقاط تلك الصور«.

يراها  قد  التي  الصور  من  بالكثري  الكتاب  يزخر  صوريًا، 

كثريون للمرة األوىل، إذ يتناول املنطقة بأكملها جغرافيًا، 

برشيًا، وحتى اقتصاديًا. تزدان الّصور بالكثري من التفاصيل 

منطقة  إىل  خاصة  برصيٍة  رحلٍة  يف  املشاهد  تأخذ  التي 

الجغرافية  املناطق  كبري  حٍد  إىل  جغرافيًا  تشبه  لبنانية 

لبنان(، فال  العريب )فلسطني، سوريا،  الوطن  املتقاربة يف 

تختلف مثاًل صور الشوير عن كثري من القرى الفلسطينية 

)ذات الطبيعة املشابهة، كاملغار ودير القايس وسواهام(. 

يف  تشابهت  إذ  الناس،  صور  عىل  ينسحب  نفسه  األمر 

العاملة  والطبقات  الفقراء  فلباس  ثيابهم،  املرحلة  تلك 

)الفالحون بدايًة( كان الرشوال، فيام تزيّا رجال الطبقات 

املثقفة والغنية بثياٍب أكرث »أوروبية«، كالبزات والقمصان. 

لألشخاص  الشخصية  الصور  يف  واضًحا  ذلك  بدا  وقد 

الواردين يف الكتاب، وحتى يف صور املصّورين الشخصيّة.

ومل ينَس الحاج املناسبات االجتامعيَّة، فيمكن مشاهدة 

يف  الشويرية  القروية  والتجمعات  والحفالت  األعراس 

العديد من الصفحات. كذلك يحفل الكتاب بالعديد من 

ينرشها  الزمنية،  املرحلة  تلك  رافقت  التي  املنشورات 

الكاتب شارًحا طبيعتها. وإذا نظر القارئ فيها مليًا، فإنه 

يالحظ طبيعة اللغة املستعملة، التي تبدو »طفولية« إىل 

حٍد كبري، لبساطتها وقلة تعقيدها يف بعض األماكن. سبب 

ذلك رمبا، أنَّها كانت تحادث طبقات بسيطة قد ال تجيد 

القراءة وال تفهم النصوص املعّقدة. 

كتاٌب  يف  كبري  جمعٌي  جهٌد  هو  الكتاب  املحّصلة،  يف 

بطريقة  مطبوعة  واضحة  بصوٍر  يزدان  جميل،  تأريخّي 

العربيّة  باللغتني  حولها،  واٍف  رشحٍ  مع  وجيدة،  أنيقة 

واإلنكليزيّة.
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بيروت.. ضوء صورّي خاّص
يختلف هذا الكتاب عن سابقه يف أن ال ميتلك رمبا البعد »الحميمي« ذاته الذي امتلكه »الشوير« بالنسبة إىل الباحث 

الحاج. يبدو ذلك من »الرسمية« التي تطالعك منذ البدايات، فهو أكرث شبًها بالكتاب البحثي مقارنًة بسالفه. يظهر 

»فهرس« الكتاب مبارشًة يف صفحته الخامسة، وال مقّدمة فيه، كام يف كتاب الشوير. هذا ال يعدُّ مشكلًة بالتأكيد، ولكنه 

يظهر أّن املقدمة/ الرسالة يف السابق، كانت تريد أن تسبق البحث، فيام تظهر هنا رسمية البحث ومبارشته كفعٍل رئيس.

تيش املقدمُة يف حد ذاتها بالفعل ذاته: املبارشة والدقة. ترشح أسباب نشوء الكتاب، مع تفصيٍل ألقسامه، من دون أي 

»مشاعر« خاصة من الكاتب/ الباحث، وبال أي »تفاعل« من النوع الذي وجدناه يف الشوير. هذا الكالم - كام أرشنا سابًقا 

- ليس مشكلًة بحثية للكتاب، وال يجعله أقّل أهمية، كام ال يقلّل من الجهد الكبري املبذول فيه، إذ يكفي أن ننظر إىل 

القسم الثاين منه، وهو الذي يتضمن صورًا لفتياٍت عاريات )من استديوهات بريوت تحديًدا، كان الهدف من صورهن 

التسويق وتشويق الزبائن األجانب(، لنفهم أهمية الكتاب. وهنا، يقول الحاج: »متثل هذه الصور منوذًجا صارًخا للرؤية 

االسترشاقية للمرأة يف بالدنا«. مثة نقطٌة أخرى تثبت أهمية الكتاب، هي الخالصة التي يصل إليها الكاتب حني يقول: »إذا 

أمعنا النظر اآلن يف هذه الصور )امللتقطة ما بني 1840 و1915(، يتبنّي لنا بشكل جازم أنَّ بريوت األمس انتهت، وال عالقة 

لها مبا هي عليه اليوم. لقد تّم تدمري النسيج العمراين املتناسق للمدينة بشكل شبه كامل بنجاح، وُشيِّدت عىل أنقاضه 

بسواعد العامل الفقراء، مدينٌة ال عالقة لها مبا كانت عليه بريوت سابًقا«. هذه الفكرة يف حد ذاتها، رمبا تقارب بهذا 

املنطق »القايس« و»املبارش« للمرة األوىل، وتظهر بوضوح تأثري »الغربنة« كام »التمّدن« مبنطقه »املتوحش« يف بالدنا.

كعادة أغلب الكتب، تتناول الفصول األوىل )وهنا الفصل األّول تحديًدا( تاريخ املدينة املحيّك عنها، وهو ما يسري عليه 

الكتاب، إذ يتناول تاريخ املدينة منذ نشوئها بشكلها املعروف. هنا، يتعرّف القارئ إىل بريوت املدينة األصيلة كام نشأت، 

ال كام يراها ويعرفها اآلن. الّصور تبدو مبارشًة ملدينة قلٌة هم من يعرفونها؛ هي أقرب إىل مرفأ منها إىل أيِّ يشٍء آخر. 

من هنا رمبا كانت صور مرفأ املدينة أكرث من غريها. ال يوجد صور كثرية ملعامل مبهرة يف املدينة. برج الساعة أمام الساي 
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الكبرية أحد االستثناءات. لكن هذا كله كان آخًذا بالتغري 

يف تلك املرحلة الزمنية، إذ بدأت املدينة تتحول شيئًا فشيئًا 

ناحية دورها املعروف اليوم خالل عقوٍد زمنيٍة قليلة.

يف الفصل التايل، يتناول الباحث التصوير الفوتوغرايف يف 

حدِّ ذاته، فيرشح كيفية وصوله إىل بريوت، وكيف أصبح 

مهاًم ومنترًشا فيها عب املصورين األجانب الذين صوَّروا 

املهنة«  »رس  وانتقل  كثرية(،  )ألسباٍب  بكثافة  املدينة 

لويس  املصور  أّولهم  املحليني،كان  املصورين  إىل  منهم 

شقيقه  بإطالع  قام  الذي   ،)1931-1833( صابونجي 

جورج عىل الّس الحًقا. طبًعا، وألنَّ الكتاب ذو »توّجه«، 

فحسب،  املدينة  لتأريخ  »صوري«  كتاٍب  مجرد  وليس 

األساسية:  مالمحه  بأحد  »االسترشاق«  يتناول  فإنه 

املسترشقني  رسومات  يف  بدا  الذي  األمر  »االستغالل«. 

»فاملرأة  الفوتوغرافيني،  إىل  انتقل  ما  رسعان  األوائل 

العارية أو شبه العارية، كام يف أعامل )ليدي( بونفيس، 

أو  جسدها  تعرض  أوبان،  و)إدوار(  دوما،  و)تانكراد( 

قساًم منه لعني الغريب، من أجل إغرائه وإشباع شهواته«. 

»ليس  الكتاب:  أهم جمل  من  واحدًة  هنا  يورد  طبًعا، 

مهاًم ما إذا كانت املرأة يف تلك الصور مرشقية فعاًل أم 

ال، وليس مهاًم ما إذا كانت الصور قد أنتجت يف بريوت 

بونفيس  صور  أّن  إىل  الكتاب  يف  )يشري  أوروبا«،  يف  أو 

دفع  رشقية،  مالمح  ذوات  لفتيات  كانت  مثاًل،  وأوبان 

الكامريا عىل تلك  أمام  لقاء وقوفهّن  لهّن مبالغ زهيدة 

الهيئة، فيام صور دوما ال تحمل املالمح ذاتها(. املهم إًذا 

سيأيت  الَّذي  للغريّب  و»بيعها«  الرشقية،  املرأة  »تسليع« 

إىل هنا للبحث عن هذا »الكنز«. وقبل ذلك، سيشرتي 

الصورة »املثرية« لفتاٍة من بالٍد بعيد.

يصل الكتاب إىل الفصل الثالث املكّون من صوٍر مأخوذٍة 

للمدينة، بعضها من مجموعة فؤاد دباس »مصورون يف 

 ،)2001 العام  باريس  يف  )الصادر   »1918-1840 بريوت 

محرتفني  وأجانب  عرب  ملصّورين  هو  األكب  الجزء  فيام 

هذه  لتواريخ  فعيل  تحديٍد  مع  املدينة  أرخوا  وهواة، 

بطاقاٍت  عن  املأخوذة  الصور  املرة  هذه  متجنبًا  الصور، 

بريدية. تأيت الصور تأريًخا لحال املدينة، تصويرًا له، ومثل 

أنيقة وواضحة  السابق، كانت مطبوعة بطريقة  الكتاب 

ومرشوحة ومؤرخة. تظهر التصاوير املعتمدة الكثري من 

حياة املدينة اليومية، ومن ثياب الناس وأشكالهم، وكذلك 

طريقة عيشهم وسلوكهم اليومي. هنا، وعند مقارنتها بتلك 

الصور املوجودة يف كتاب الشوير، تظهر حيواٌت مختلفٌة 

إىل حٍد كبري، بني قرية ال يزورها أجانٌب كرث، ومدينة تعّج 

بالراحلني والقادمني؛ مدينة هي مرفأٌ قبل أيِّ يشء.

يف الختام، الكتاب بحثّي متميّز، ميتاز بالكثري من الصور 

الكاتب  - كام يشري  التي توضح طبيعة مدينٍة ال تشبه 

تحديًدا - ماهية بريوت الحياتية اليوم. إنّه كتاٌب تحتاجه 

املكتبة العربية بشدة، وهو مع كتاب »الشوير«، يقدمان 

الكثري للمكتبة العربية التي تفتقد بشكٍل كيّلّ إىل أبحاٍث 

مشابهة.

 

يحمل  فلسطيني.  وصحايف  كاتب  جاسم:  الرحمن  عبد 
شهادتي ماجستري يف املسرح وعلم النفس. وهو مدّرب 

يف جمال الكتابة اإلبداعية.
abdalrhmanjasim@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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يثري الحديث عن »حي النعيم« يف النفس الكثري من الذكريات املمزوجة بكمٍّ من األمل والحسة. عرفت الحّي مذ 

كنت طفالً صغرياً يف أواخر خمسينات القرن املايض، حني قام جدي املرحوم الحاج حامد بن أحمد بن حامد بن عيل 

بن سلطان بن حامد )املتوىف سنة 58م(، وهو أحد نواخذة الغوص املشهورين يف قرية الدير، باالتفاق مع أحد صناع 

السفن، عىل صناعة سفينة صغرية »لنج« لصيد األسامك. 

كنت أرافق خايل كّل فرتة لزيارة موقع السفينة واالطالع عىل سري العمل فيها. وكنت أشاهد عرشات الورش »العامير« 

لصناعة السفن، وأستمع إىل رضب املطارق عىل املسامري بطريقة أقرب إىل عزف فرقة موسيقية. تطورت هذه العالقة 

مع رشائهم سفينة أخرى أكب حجامً، بعد بيع األوىل يف منتصف ستينات القرن املايض. ويف العام 1973م، قاموا برشاء 

سفينة أكب، أطلقوا عليها اسم »الجامبو«، ألنها كانت أكب سفينة يف القرية.

ال زلت أذكر القالليف الذين تعامل معهم جدي لصناعة السفن الثالث؛ فاملرحوم الحاج أحمد بن عبد العزيز صنع 

الثانية يف  القرن املايض، بينام توىّل املرحوم »أبو عيل« صنع السفينة  السفينة األوىل يف منتصف الخمسينات من 

ستينات القرن املايض. وكانت السفينة الثالثة، من صنع املرحوم الحاج أحمد بن عبد العزيز.

ومن ذاكرة التاريخ، أنهم اشرتوا من النعيم، يف العام 1915م تقريباً، سفينة للغوص »جالبوت«، أطلقوا عليها اسم 

»املوتر«، نظراً إىل رسعتها، كام اتفقوا مع أحد صناع السفن، عىل صناعة »بوم« لصيد األسامك يف مطلع ثالثينات 

القرن املايض، استمّر العمل به إىل أواخر الخمسينات من القرن املايض، ثم جرى تجديفه عىل الساحل بعد أن دخلت 

اآلالت يف سوق العمل، وأخذت شمس السفن الرشاعية بالغياب.

حي النعيم.. حسراٌت يف نفوس كرام

إبراهيم حسن إبراهيم صالح
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والحديث عن »حي النعيم«، ال يخلو أيضاً من الحسة واألمل، وال سيام عندما ترى تراث وطن وتاريخ شعب يضيع 

عمداً وعن سبق إرصار وترصد، يف محاولة لسلب الّشعب ذاكرته؛ إنه أمر يثري الشجن واألىس، أن يُبعد األصيل عن 

مهنته، ويتسلّط عليها املتطّفل الدخيل.

يف  منطقة  من  أكرث  إىل  »القالليف«  السفن  ُصّناع  منها  وانطلق  السنني،  آالف  منذ  الصناعة  املنطقة هذه  عرفت 

الخليج، من أشهرها الكويت، حيث أسهموا يف بناء أكب أسطول بحري تجاري يف منطقة الخليج، استمّر العمل به 

إىل ما بعد الحرب العاملية الثانية، وما زالت مناذج من تلك السفن موجودة. وما احرتق منها أثناء الغزو الصدامي 

للكويت، أعيد بناؤه بأمر من أمري الكويت الراحل، الشيخ جابر األحمد الصباح. وللقالليف يف الكويت مكانتهم؛ 

فلهم ديوانية معروفة وقرية تراثية تحت إرشاف الدولة، يزورها الّسياح ليطّلعوا عىل سري عملهم.

لقد توفّر ملنطقة النعيم موقع مثايّل ورجال حافظوا عىل هذه املهنة جيالً بعد جيل. فعىل ميني النعيم، مرىس للسفن 

شامل املنامة، قبل إنشاء الفرضة مبئات السنني، حيث كانت األخشاب تُجلب من الهند ومن السواحل الرشقية للقارة 

األفريقية. وتقع يف شاملها مزارع شارع البديع، التي متّد ورش صناعة السفن بالكثري من األخشاب التي تستخدم يف 

عملية الربط »األضالع«، مثل »الشالمني« و»العطف«، وهناك سوق الحدادة يف املنامة، ميّدهم مبا يحتاجونه من 

مسامري وقطع حديدية أخرى. كّل ذلك جعل من النعيم مصنعاً يزّود البحرين وغريها الكثري من مناطق الخليج، 

بشتّى أنواع السفن، عىل اختالف أحجامها واستخداماتها. 

الّنعيم قطعة ذهبيّة من تاريخ هذا الوطن الغايل، ال بّد من كشف كنوزها والحفاظ عىل تاريخها، وخصوصاً يف هذه 

املرحلة؛ مرحلة التزوير وقلب الحقائق، والوضع والتدليس!

إبراهيم حسن إبراهيم صالح: كاتب ومدون بحريني مهتم بقضايا الّتراث.  حائز على 
دبلوم املعهد العايل للمعلمني، وخمتص باللغة العربية والرتبية اإلسالمية.

ebrahimhasan860@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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من فرن الشباك إىل ساحة الشهداء، ثم عني املريسة نحو شارع الحمراء، ال يشء يبدو كام كان عليه. »من زمان كانت 

د عليها اللبنانيون، كباراً ممن عايشوها قبل الحرب األهلية )1975-1990(، وشباناً ممن  أحىل«. هي العبارة الَّتي يتوحَّ

ولدوا بعد الحرب بسنني.

بني األمس واليوم، الصورة كفيلة بإظهار وجه املدينة الَّذي غرّيت الحرب األهلية معامله، ومل تستطع السنني، وال األبنية 

الحديثة الشاهقة، تعويض خسارته.

بريوت، أو »سويسا الرشق«، كام يحلو للبنانيني تسميتها، مل تستطع استعادة بريقها الستينّي بعد سنوات طوال من 

الحرب والدمار. متَّت هندسة مباٍن شاهقة فيها، وجرى تكديس كميات هائلة من الحديد والباطون يف وسطها وعىل 

أطرافها، وُوضعت خطط خبيثة لردم البحر، واستثامر الواجهة البحرية، والقضاء عىل األمالك العامة واملساحات الخضاء.

يحنُّ اللبنانيون دوماً إىل »ساحة البج« )ساحة الشهداء - وسط بريوت(، حيث كان املتسوقون يزدحمون يف املحال 

التجارية وأمام البسطات. تحولت السوق الشعبية يف املنطقة إىل سوق »برجوازي« للامركات العاملية الباهظة الثمن، 

فاتّجه املواطنون إىل أسواق تشبههم أكرث، وأخذوا يهجرون وسط العاصمة خطوًة خطوة.

مل يعد لسينام »ريفويل« وجود، وخست وسط الساحة أشجارها. تعطَّلت خدمات النقل العام، وُهّمش التجار الصغار، 

وباتوا يرزحون تحت وطأة أصحاب رؤوس األموال الضخمة.

بريوت القدمية استقلَّت الرتامواي 
ورحلت إىل الالعودة
تغريد الزناتي
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مصدر الّصور يف املقال هو صفحة "قدميًا"، يف الفايسبوك.
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أصيبت املدينة ببيق الحداثة املصطنع، ولبست ثوب الحضارة بهوية جديدة. أُغلقت بعض املسارح، وتقلَّصت دور 

السينام. تعطَّلت املواصالت العاّمة، وصدأت سكة الحديد. اختفى البائعون املتواضعون شيئاً فشيئاً لحساب كبار التجار 

ت معامل  والرشكات األجنبية. منا االحتكار، وازدهرت االقتصادات األحادية األقطاب. تقلَّص حجم الطبقة الوسطى، وتغريَّ

املدينة.

مل تنل التطورات االقتصادية واالستثامرات األجنبية من األسواق الشعبية فحسب، بل متادت أيًضا لتطال واجهة املدينة 

البحريَّة. ما عاد بإمكانك التّمتّع برائحة البحر من رشفة فندق »فينيسيا«. تكاد ال تستطيع تذّوق ملوحة هوائه! ومن 

يدري، رمبا لو استطاع املستثمرون الن~يل من عزمية ماليك فندق »السان جورج« يف الجهة املقابلة، لالستيالء عليه، لكان 

الردم قد امتّد أمتاراً إضافية، حتى يخيَّل إلينا أننا أمام مدينة جديدة فوق سطح البحر!

يف املنطقة نفسها، وعىل بعد أمتار من »السان جورج«، كان »حي الزيتونة«. يف هذه البقعة، كان األطفال يلهون أيام 

الّصيف. »حي الزيتونة« الّشهري، بات اليوم يُعرف اليوم باملقاهي األجنبيَّة التي تتوّجه إىل أصحاب الدخل املرتفع، يف 

مساحٍة أصبح يُطلق عليها اسم »زيتونة باي«.

يستغرب البريويت القديم مدينته التي ما عادت تشبهه. يراها اليوم تجتهد لنيل إعجاب السائح األجنبي دون سكانها 

األصليني. هي باردة ومتعجرفة يف بعض األحيان، ولكنَّ اللبناين يفتخر يف كّل األحوال بسمعتها الحسنة بني الدول العربية. 

ما يطلبه فقط هو الشعور باالنتامء إليها.

هي عاصمته، والعاصمة واحدة أبداً. ال ميكن الحصول عىل غريها يف حال فقدانها!

أرشيف  قسم  يف  وتعمل  واملعلومات،  اإلدارة  يف  ماجستري  على  حائزة  الزناتي:  تغريد 
جريدة األخبار اللبنانية منذ العام 2013.

taghridzinaty@hotmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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وبّختني جديت »سودة« إحدى املرات، ألنّني مل أحض لها »زردة« و»خشوقة«، كام أمرتني. ملاذا مل ألبِّ طلبها؟ 

ليس هناك سبب يجعلني أفعل ذلك، سوى أنني مل أفهم ما كانت تقصده! تسّمرت يف مكاين منتظرًة منها أن 

ترشح يل، لكنَّها مل تفعل. نظرْت إيّل بطرف عينيها، ورصخت يب: »ولك ليش بعدك واقفة عندك، تحريك جيبي 

قت بعجل يف كلِّ يشء حطَّت عيناي عليه؛ عىل الباد ذي القاعدة الّصدئة،  الزلفة«. هرولت إىل املطبخ، وحدَّ

الطعام املوضوعة عشوائيًا فوق املجىل. رجعُت إىل »سودة« فارغة  أواين  الطاولة،  الخبز املوجودة عىل  ربطة 

التي طلبتها مني. األشياء  أجد  أنني مل  فأخبتها  بتطوطحي«؟  راجعة عم  »ليش  بحّدة:  اليدين، فسألتني 

أستوعب  مل  ألنني  بل  »سودة«،  غضب  من  نصيبي  نلت  ألنني  ال  حقيقيًّة،  مشكلًة  هناك  أنَّ  أدركت  يومها، 

لست  وملعقة!  املحىّل  األرز  لها صحن  أحض  أن  أرادت  جًدا؛  عاديًا  طلبها  كان  استعملتها.  الَّتي  املصطلحات 

معنا يف  يسكنون  كانوا  الَّذين  عّمي  وأبناء  مني  سًنا  األكب  أختي  سألت  الكلامت.  تلك  تفهم  مل  التي  الوحيدة 

الّدار نفسه، لكنني مل أجد إجابة لدى أيٍّ منهم. ُحِفرت هذه الحادثة يف ذهني، وأصبحت عالمًة من ذكريات 

الوحيدة. تكن  مل  لكنها  طفولتي، 

يف  ليلتني  أمىض  أنه  علموا  عندما  عليه،  لالطمئنان  والدامور  داريّا  من  ي  جدَّ أقارب  جاء  سنوات،  عّدة  بعد 

الذي  األمر  إىل شاحنة صغرية،  الزيتون  زيت  )صفائح(  »تنكات«  يرفع  كان  قدمه حني  انزالق  إثر  املستشفى، 

أحدث أملًا شديًدا يف ركبته اليسى. يومها، نزلت وأخويت إىل الدار لنتعرف إىل أقاربنا ونرّحب بهم، جريًا عىل 

العادات والتقاليد السائدة. سمعت أحد الحارضين، وهو ابن عم جدي، يقول: »إسا هاي اإلصابة إجت عىل 

الرصاصة،  أيب وسألته عن حكاية  إىل  لوهلة. هرعت  الزمن  توقَّف  الطلقة؟«. هنا،  فيها  كان  اليل  الركبة  نفس 

كشكول
جتربتي مع الّتاريخ الّشفهي 

تهاين نّصار
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يزودين  مل  لكّنه  فلسطني،  يف  نار  إلطالق  تعرّض  جدي  أنَّ  فأخبين 

حينذاك. أكرث  بتفاصيل 

تاريخ  تدوين  أدرك رضورة  آخر جعلني  سببًا  الحادثة  تلك  كانت 

العادات  من  الكثري  هناك  أنَّ  أحسست  وحفظه.  الشفهي  عائلتي 

جدي  أنَّ  وخصوًصا  الفلسطينيّة،  ثقافتنا  متيّز  الّتي  واملصطلحات 

حيدر، ابن قرية كويكات التابعة لقضاء مدينة عكا البحرية، نزح 

باتجاه لبنان يف عام النكبة، رجاًل يف الرابعة والعرشين من عمره، 

من  العديد  مخزونهم  يف  أّن  يعني  ما  أمينة،  وطفلتهام  جديت  مع 

وحيواناتها،  جديت  كحاكورة  ن،  تُدوَّ أن  تستحق  التي  الذكريات 

يف  بها  يقومون  كانوا  التي  واألعامل  فيه،  سكنوا  الذي  والبيت 

املجاورة  والقرى  بلديت  بأهل  الخاّصة  األمور  من  وغريها  القرية، 

 . لها

هي حمى أصابتني يف يوٍم من األيام. اضطرب نومي، وبّت أشعر 

وكّررت  األمر،  يف  فّكرت  ما  لشّدة  عائلتي،  تاريخ  تجاه  مبسؤوليّة 

وفاة  روحي  عىل  وزاد  الذكريات،  هذه  تدوين  ما  أحد  عىل  أّن 

عّم أيب، لكّننا نطلق عليه لقب »عّمنا«(،  عمي عاطف )هو فعلياً 

العينني،  دامع  رأيت جدي  حينها،  أيًضا(.  أيب  )عمة  مريم  وعّمتي 

عم  فلسطني  والد  يروح،  عم  جيلنا  »كّل  يرّدد:  الخاطر،  مكسور 

عيلَّ  أن  حينذاك  علمت  حدا«.  يف  يبَق(  )مل  ظلّش  ما  يروحوا، 

فالجميع  العامل،  إىل  عائلتي  تاريخ  بنقل  املستطاع،  قدر  البدء، 

قرون،  منذ  بونابرت  نابليون  أمام  صمدت  كويكات  أن  يعرف 

لكن  املايض،  القرن  يف  احتلّتها  الصهيونية  الهاغانا  عصابات  وأنَّ 

النكبة وخاللها.  قبل  فعليًا  يعيش سكانها  كان  كيف  أحد  يعلم  ال 

نقود  ليحّصل  عمل  وماذا  بيته،  جدي  بنى  كيف  كثريون  يعلم  ال 

لسنوات  والتني  الزيتون  صناديق  من  حامره  تحّمل  وكم  الزواج، 

إىل حيفا! الكويكات  من 

كلاّم  وأحداث  تواريخ  أسمعه من جدي من  ما  كّل  أكتب  أخذت 

زرت دار »سيّدي«، ورصُت أسأل أمي وأيب عنها فيام بعد. سّجلت 

أيًضا بضع ساعات من الفيديو مع جدي يف آخر أيامه الّتي جعلته 

يتعلّق بالذكريات الطَّويلة األمد. حينها، مل يكن مييّز أّي بنت من 

إيّل،  تاريخه  نقل  يتعّمد  كان  وكأنّه  سواي!  )والدي(  يارس  أبناء 

التسلل  يف  مغامراته  عن  خاللها  أخبين  التي  الزيارة  يف  ة  وبخاصَّ

1953، وملاذا كان جميع من  العام 1948 والعام  إىل فلسطني بني 

عرفه يطلق عليه لقب »األمني«، وعن العميل الَّذي بلّغ الصهاينة 

ملدة  وسجنه  ركبته،  يف  برصاصة  إصابته  النتيجة  فكانت  عنه، 

كان   - ندعوه  كام  سيّدي  أو   - جّدي  أّن  اكتشفت  تقريبًا.  عامني 

يل  تعني  »سيدي«  كلمة  أصبحت  اليوم،  ذلك  ومنذ  حقيقيًا.  بطاًل 

الكثري.

يف  يسكنون  قريتي،  من  ألشخاص  زيارات  بعدة  قمت  بعدها، 

بريوت(.  العاصمة  مخيامت  أكب  الباجنة،  برج  )مخيم  مخيّمي 

أسطورًة  أضحت  وكيف  »الجفرا«،  قّصة  إىل  تعرّفت  وهناك 

جفرا  هي  من  علمت  عندما  وذهلت  الشعبيّة،  حكاياتنا  يف 

ذلك،  من  أكرث  كويكات.  ابنة  الحسن،  رفيقة  إنَّها  الحقيقة.  يف 

ذلك  أعلم  مل  لكنَّني  ابنتها يف صغري،  أعرف  كنت  أنني  اكتشفت 

الدين  عز  الفلسطيني  الشاعر  قابلت  ثم  عديدة.  سنوات  بعد  إال 

أن  بعد  الجفرا،  موضوع  يف  بحث  من  أول  كان  الَّذي  منارصة، 

بقيت رًسا من أرسار كويكات ملا يقارب أربعة عقود.

بالقصص  مثقلًة  البيت  إىل  أرجع  كنت  عيّل.  سهاًل  األمر  يكن  مل 

حصلت  مؤملة  ألحداث  متتالية  مرات  بكيت  نعم،  والّدموع. 

قرية  من  يخرجا  أن  القدر  شاء  كيف  عليهام؛  وحزنُت  ي  جدَّ مع 

مقومات  إىل  يفتقر  يزال  ال  مخيّم  إىل  واملالذ،  األرض  لهام  كانت 

كويكات  من  خروجهام  ليس  هذا.  يومنا  حتى  األساسيّة  الحياة 
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تهاين نّصار: أستاذة جامعية وصحافية فلسطينية. حائزة على إجازة يف فنون التواصل وماجستري يف اإلدارة الرتبوية. 
كتبت سلسلة »حكايات ستي« يف جريدة األخبار اللبنانية، ونشرت مقاالت عديدة يف مواقع إلكرتونية خمتلفة.

tahaninassar@hotmail.com :للتواصل عرب اإلمييل

هناك! كانت  بأكملها  حياًة  مثة  أن  يثبت  ما  كّل  ومحو  تاريخها  إلخفاء  القرية  دّمروا  الّصهاينة  أّن  حقيقة  بل  فقط،  املؤمل  هو 

حزنُت عىل فلسطينيي الجيل الجديد، الَّذين ال يدركون أهميّة تاريخهم وجامل تراثهم، ويغرقون يف مشاكل حياتهم اليوميّة. كّل هذا شّكل 

لدّي دافًعا لالستمرار يف كتابة التاريخ الشفهي لعائلتي، لكويكات، لكّل فلسطني.
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التاريخ الّشفهي: 
خصوصّيته كمدخل 
للتعّرف إىل تاريخ أفريقيا 
الّسوداء 

الغنب والتّهميش عىل مستوى  أفريقيا من  لطاملا عانت 

املكتوبة،  الوثائق  غياب  إىل  ذلك  ويعود  التّاريخ،  كتابة 

فكان تاريخ القارة السوداء بعيًدا عن أن يكون معروفًا، 

يكلفوا  مل  لكونهم  أو  الكتابة،  أهلها  إتقان  لعدم  وذلك 

النصوص  من  مجموعة  كتابة  عناء  حتى  أنفسهم 

وبالتّايل،  األحداث.  مسار  برسم  تسمح  التي  املؤرخة 

حتى  أو  نادرة  أفريقيا  بشأن  القيمة  الّدراسات  كانت 

أّي  يعارض  كان  الذي  االستعامر،  تأثري  »بسبب  غائبة 

حياة ثقافية أفريقية خصوًصا، وأّي إحياء حقيقي للقيم 

األفريقية«.   

ونادرة هي املصادر املتوفرة يف هذا املجال، لذلك عكف 

املؤرخون عىل البحث عن املصادر غري املكتوبة  واللّجوء 

إليها، بهدف اكتشاف آفاق أوسع، وطرح أسئلة مل تكن 

املصادر  فأغلب  أسالفهم،  بال  عىل  رمبا  خطرت  قد 

وهو  البيض،  يد  عىل  كُِتبت  البالد،  هذه  عن  املكتوبة 

التّاريخية، وال سيام أن  الحقيقة  أمر ال يصّب يف صالح 

أغلبهم كان موجوًدا بصورة استعامرية، وكان ذلك بارزًا 

يف كتاباتهم التي أرّخوا فيها تلك الفرتة، فبزت أحكام 

 جلأ املؤرخون إىل الّتراث الشفهي 
للبلدان األفريقية، معتمدين عليه 

بوصفه أحد أبرز الطرق التي ميكنها 
اإلضاءة على الشوائب امللحوظة يف 

الوثائق املكتوبة.
غنى موّنس
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»البورجوازيني املحتلني«، ومل ترتك أي مجال ملا يُدعى بـ 

»مايض السود«.

لذلك، لجأ املؤرخون، يف محاوالتهم الحديثة الستكشاف 

األفريقية،  للبلدان  الشفهي  الرّتاث  إىل  العامل،  هذا 

ميكنها  التي  الطرق  أبرز  أحد  بوصفه  عليه  معتمدين 

املكتوبة،  الوثائق  يف  امللحوظة  الشوائب  عىل  اإلضاءة 

أو تبيان لغٍط ما فيها، أو حتى معارضة بعض أفكارها، 

عليها  االعتامد  استطاعوا  وسيلة  الشفهي  التاريخ  فكان 

لتأكيد  بعض املعلومات التاريخية أو تعديلها أو حتى 

نفيها.

التاريخ  علم  أن  سيام  وال  صعبًا،  تحديًا  األمر  شكل 

دراسة  من  انطالقًا  وإشكاليته  وطرائقه  تقنياته  شّكل 

مجتمعات  وبتطبيقه عىل  وحدها.  الغربية  املجتمعات 

»يحّس  وهنا،  أدواته،  تكافؤ  عدم  يبز  عنها،  مختلفة 

املؤرخ بالضياع، األمر الذي قد يدفعه إىل نفي احتامل 

وجود لتاريخ أفريقي«.

وقد يقول البعض إنَّ املايض األفريقي مل يرتك إال كمية ال 

أهمية لها من األدلة الوثائقية، وال ميكن الوصول إليه. 

هل  الكتابة«.  تعتمد  ال  التي  الشعوب  حظ  »سوء  إنه 

هناك مشكلة عىل مستوى املوارد؟ هل تنقص فعاًل؟

إىل  ليفي سرتاوس  كلود  الفرنيس  االجتامع  عامل  يذهب 

تتضمن مجموعة من  لتعبريه،  وفًقا  املايض،  أفريقيا  أنَّ 

الثقايف  املستوى  حيث  من  تتفاوت  التي  املجتمعات 

يستبعد فكرة  أنه  كتابة(، غري  كلها من دون  تكن  )ومل 

رشوط  هي  ما  ويتساءل:  تاريخ«.  دون  من  »مجتمع 

التوثيق وإجراء بحث تاريخي ينطبق عىل أفريقيا؟

الفرنيس هرني مونيو  الكاتب  اإلطار، يستعرض  يف هذا 

األنواع  من  عدًدا   »Annales« مجلة  يف  له  مقال  يف 

التوثيقية التي تساعد عىل كتابة التاريخ، وهي الوثائق 

املكتوبة، والتوثيق الشفهي، وعلم اآلثار، من بني أنواع 

أخرى، غري أننا سنتطرق هنا حرًصا إىل النوع الثاين، أي 

التوثيق الشفهي، باعتباره، وفًقا لوصف الكاتب، خاًصا 

بأفريقيا.

دامئًا  امتلكت  األفريقية  »املجتمعات  إنَّ  مونيو  يقول 

السمة  االجتامع  علامء  أكَّد  ما  وكثريًا  الكلمة،  حضارة 

الخاصة لهذه التّقنية، وهي اللغة ومكانتها والنفوذ الذي 

متنحها إياه إجادتها«، إضافًة إىل الّدور االجتامعي الذي 

تلعبه.

يوضح مونيو هنا أنه ال يقصد هنا بكلمة »حديث« أي 

يف  اجتامعيًا  املَُنظم  اإلرث  فقط  بل  شفهيًا،  يُنَقل  أمر 

األجيال السابقة. وبالتّايل، »ليست عملية النقل الشفهي 

حرة، ال عىل مستوى املبادرة بحد ذاتها، وال عىل مستوى 

املضمون، غري أنه ميكنها امتالك بعض الحرية يف شكلها، 

إذ إنها تنقل فقط هيكل قصة ما )الشخصيات واألفعال 

واألماكن( أو غري حرة، إذ تذهب يف النقل إىل الكلامت 

بحرفيتها، وتدرجها وترتّيبها بشكل ثابت«.

تتعلق  الحرية  من  املتفاوتة  الدرجة  هذه  أنَّ  ويرى 

الشفهي  املنقول  خالل  من  فاملتوارث  املنقول،  بالّنوع 

]النقل  متنوع جًدا، ألّن »أّي منتج ثقايف ال يحيا إال به 

الشفهي]: سواء كان أسطورًة، أو روايًة تاريخيًة )التاريخ 

املليك والقبيل والقروي والعائيل...(، أو شجرًة لألنساب، 

أو أموًرا دينيًة، أو حكايات وخرافات، أو قصائد مغناة، 
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أو أدعيًة وطالسم وأمثااًل وأحاجي، أو صيًغا لطقوس اجتامعية أو دينية أو سياسية…«.

د األنواع والخيارات هنا بحسب أنواع املجتمعات، وتفرّد كلٍّ منها، فاملجتمعات األكرث تنظياًم عىل املستوى  وتتعدَّ

الّسيايس طورت األنواع األكرث »تاريخية«. وفًقا ملونيو، نحتاج، لحفظ اإلرث التقليدي ونقله، إىل اختصاصيني، ويصعب 

تصنيفهم أيًضا كام يف حال األنواع بني رواة وممثلني مختصني وموظفني ونوع من وزراء معرفة املايض، يف مجتمعات 

هرمية: »سادة للغة« أو »ساللة من الشعراء« يف رواندا. وكام ميكن تقييد النقل الشفهي أو تحريره، كذلك ميكن أن 

يكون هناك وجود أو عدم وجود الختصاصيني يف نقله.

»هذا النقل« الذي ميكن أن يكون معرفة مشرتكة لدى كثريين، أو حتى لدى الجميع، يشكل مصدر اهتامم للمؤرخ، 

حيث إنَّ جزًءا منه »ال طموح تاريخيًا« لديه، )أي القصص واألغاين(، غري أنها تستطيع »أن تحمل ذكرًا لحدث ما يف 

املايض، أو تعيد إحياء تقليد ما، أو أفكار مجموعة ما وأصالتها مقارنة باملجموعات األخرى«.

وهناك جزء آخر - أي األساطري والقصص الخرافية - »يحمل يف طياته مادة تاريخية، موروثة من ماٍض بعيد«، غري 

أّن هذه املادة تظل بشكل فريد »عصية عىل عملية التّحقق منها، سواء بسبب التّفسريات والتّحوالت املتعددة التي 

خضعت لها، أو بسبب اإلضافات التي مُتزَج بها«.

أما الجزء األخري، فهو ذو هدف تاريخي بحت، ألنه يتعلق بالقصص وتاريخ األنساب واألديان، وهو حتاًم األكرث غنى 

وثراء، إذ يستلزم يقظة النقاد، ألنه يُستَخَدم لغاية التمجيد أو التدريس، وقد تطور هذا النوع بشكل خاص يف رواندا 

ولدى بعض املجموعات الّسياسية يف الغرب األفريقي.
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مشاكل  أبرزها  الشفهي،  النقل  تشوب  التي  العوائق  بعض  هناك 

لغوية، ومشاكل تقنية يف التسجيل، ومشاكل أيًضا يف الرتجمة، وكلها 

الشفهي وتحويله إىل وثيقة مكتوبة.  النص  توثيق  إرادتنا  تبز لدى 

الحاصلة  التغيريات  أنواع  تحديد  يجب  الشفهيَّة،  الوثيقة  ولدراسة 

فيها، وكذلك مواطن القوة واألصالة فيها، يف مقابل متغريات النصوص 

املشابهة، وإيجاد الرواية األكرث قابلية للتّصديق، وتحديد ما إذا كان 

الزمنية  الحقبة  يف  السائدة  بالتغريات  يتأثر  مل  للنص  الحايل  الوضع 

املعارصة )من تغريات يف األدوار االجتامعية، وتنصيب إدارة أجنبية، 

وصدمة ناجمة عن األفكار التقليدية…(.

اتباع  إىل  املؤرخ  »يحتاج  حلّها،  وبهدف  املشاكل،  هذه  كلِّ  وجه  يف 

نهج محدد، يقوم عىل البحث والتّقيص، ومراقبة املعلومات الواردة، 

أوسع  مقارنة  إجراء  وكذلك  أخرى،  ومصادر  روايات  مع  ومقابلتها 

نطاقًا عىل مستوى هيكلية األساطري والقصص الخرافية«. 

التاريخ  أن يكون جمع  أنه »يستحيل  اإلطار، يضيف مونيو  يف هذا 

عب واللغة  الشفهي واإلفادة منه ممكنني من دون إملام وثيق بالشَّ

والثقافة التي يتعلق بها هذا التاريخ«، أي أنَّ املؤرخ ميكنه أن يكون 

عاملًا إثنيًا، وأّن »األفريقي الذي يجيد إجراء البحوث، يتمتع بفرصة 

أكب للّنجاح يف هذا املجال«.

غري  مصدًرا  كونه  من  يعاين  الشفهي  »التاريخ  إَن  بالقول  ويختم 

اعتيادي«. وفيام يتعلق بأفريقيا، فإنه »يتفوق عىل املصادر املكتوبة 

أوسع  ألنه  معينة(،  بامتيازات  تتمتع  األخرية  هذه  كانت  لو  )حتى 

نطاقًا، ويحظى بتوزيع أفضل، كام أنّه صادر عن الشعوب التي يُصَنع 

التاريخي،  العمل  يف  جديدة  مشاكل  دامئًا  ستظهر  أنه  غري  تاريخه، 

وهذا أمر ال ميكن تفاديه بشكل قاطع ونهايئ«.

تلك  سيصنعه؟«  الذي  ذا  ومن  إًذا؟  أفريقيا  تاريخ  سيُكتَب  »كيف 

أسئلة قد ال ميكننا اإلجابة عنها يف الوقت الراهن، غري أننا ]أي الكاتب] 

ندرك أن أي عمل يف هذا اإلطار »يصّب يف يقظة العامل األسود بعد 

حقبة االستعامر، وسيسمح لهذا العامل بإيجاد وجهه الحقيقي«.

بال األخري.  التي تشغل  التاريخ وليد عرصه، ويرّد دامئًا عىل األسئلة 

ومن حسن الحّظ، أنه غذاء لهذا العرص نوًعا ما، وليس مجرد تأّمل 

فكرّي.

تعمل  لبنان،  من  جامعية  وأستاذة  ومرتجمة  باحثة  موّنس:  غنى 
أيًضا يف جمال الّصحافة اإللكرتونية. تعّد رسالة ماجستري يف اإلعالم 

والتواصل يف اجلامعة اليسوعّية يف بريوت.

ghina.mouaness@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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افتتاح معرض »صورة وحكاية« في بيروت
افتُتح يف مسح املدينة )الحمرا( يف بريوت، معرض فوتوغرايف ملرشوع »صورة وحكاية«، مبشاركة أكرث من 70 فتًى 

وفتاًة يف عمر 14 إىل 18 سنة من لبنان وسوريا وفلسطني والعراق. يجمع املعرض األعامل الفوتوغرافية والّصحافية 

التي تم إنتاجها ضمن املرشوع الذي نّفذته جمعية مهرجان الصورة - ذاكرة، بالرشاكة مع منظَّمة األمم املتحدة 

للطفولة )اليونيسف(.

الشباب  مهارات  تعزيز  بهدف  ذاكرة،  جمعية  قبل  من   2016 العام  يف  أُطلق  قد  كان  وحكاية«  »صورة  مرشوع 

املهّمشني، ودعم التامسك والرتابط بني املجتمعات الالجئة واملضيفة. وقد مكَّن املشاركني من أن يصبحوا صحافيني 

محليني، من خالل تدريبهم عىل إعداد التقارير والتقاط الّصور الفوتوغرافيّة.

وقالت ممثلة اليونيسف يف لبنان، تانيا شابويزا، خالل افتتاح املعرض: »نحن نعلم جميًعا أنَّ االستثامر يف الشباب يف 

العامل العريّب هو أولوية ملّحة لوضع أسس متينة لتحقيق االستقرار. ينبغي أن نالحظ اليوم ما يراه الشباب من خالل 

عدسة الكامريا، وما يعبون عنه من قلق من خالل كتاباتهم ورواياتهم، فاألجوبة تكمن فيها«.

وأشار رئيس جمعية »مهرجان الصورة - ذاكرة«، رمزي حيدر، إىل »أنَّ ما نراه يف كتاب ومعرض صورة وحكاية هو 

باب  مثال عىل ما ميكن تحقيقه عندما نعمل مًعا عىل تجاوز الخطوط الطبقيّة واملجتمعيّة، ونعطي الفرصة للشَّ

للتحّدث عن التنّوع واالندماج والتحّديات التي يرونها حولهم«.

وتخلّل املعرض عرض فيلم وثاثقّي عن املرشوع، وتوزيع كتاب يضّم صور الشباب وأعاملهم خالل فرتة التدريب.

متابعات
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ينبش  مغربّي  إصدار  أنزا..  ذاكرة  من  ومضات 
في الّذاكرة الّشفهّية

أنزا  ذاكرة  من  »ومضات  كتاب   2016 العام  يف  صدر 

أكادير« املغربيَّة، ملؤلفه محمد أحمد أزداك. يوثّق فيه 

املحطات  أهّم  ميَّزت  التي  األحداث  الكاتب جملة من 

اململكة  غرب  الواقعة  أكادير،  يف  أنزا  لحي  تاريخية 

املغربية، منذ نشأته إىل حدود الزمن الراهن.

بداية  فيها  تناول  محاور،  عدة  إىل  كتابه  أزداك  م  قسَّ

التنوع  وخاصيَّة  تدارت«،  »أنزا  يف  السّكاين  االستقرار 

ص  خصَّ كام  املدينة،  أحياء  جّل  به  تزخر  الذي  الثقايف 

والتقليدّي،  العرصّي  بشقيه  التعليم  لتطّور  مهاًم  جانبًا 

وإسهامات رجاالته ونسائه يف هذا املجال، وتطرَّق أيًضا 

إىل أحداث وتفاصيل تشبع رغبة الّشغوفني مبعرفة جزء 

من تاريخ مدينة أكادير.

ويقول املؤلّف يف توطئة الكتاب إنَّه اعتمد جاهًدا عىل 

القدامى،  الشفهيَّة لجيل »األنزويني«  الذاكرة  النبش يف 

وأبناء أكادير عموًما، ممن أسعفته الظروف للقاء بهم. 

تطلق  للوثائق  الّشارقة  هيئة  اإلمارات: 
مبادرات لألرشفة والّتوثيق

اإلمارات  يف  والبحوث  للوثائق  الّشارقة  هيئة  شاركت 

مركز  يف  االبتكار  أسبوع  فعاليات  يف  املتحدة،  العربية 

إكسبو الّشارقة، بعدد من املبادرات التي ترتبط بالتوثيق 

واألرشفة والنبش يف الذاكرة الّشفهيّة، من بينها مبادرة 

»ذكريات شارقتي«، »وثِّق تاريخك«، »شاركنا أرشيفك«، 

و»ذكريات أوَّل«.

جمع  عىل  العمل  يرتكّز  أرشيفك«،  »شاركنا  مبادرة  يف 

ميالد،  وشهادات  ُهوية  وبطاقات  قدمية  وصور  وثائق 

كمساهمة يف إثراء التاريخ وتوثيقه، من خالل مشاركة 

الشخص بأرشيفه، سواء كان صورًة أو خريطًة أو مخططًا 

أو رسالًة أو قصيدًة أو جريدًة.

بهدف   ،2016 العام  أواخر  يف  الّنور  املرشوع  أبرص 

الحصول عىل أكب قدر من املعلومات، من أجل إعداد 

من  توثيقها،  عىل  والعمل  السابقة  للمراحل  أرشيف 

تعميم  تم  وقد  واملستندات.  واألوراق  الّصور  خالل 

الفكرة والتواصل مع املهتمني من خالل مختلف وسائل 

االتصال والتواصل االجتامعّي.

املبادرة الثانية هي مبادرة »وثِّق تاريخك«، وهي دعوة 

الشارقة  معامل  بصور  للمشاركة  االبتكار  أسبوع  لزوار 

أرشيفه.  من  كلٌّ  التقاطها،  تم  التي  والحديثة  القدمية 

شارقية«،  »ذكريات  اسم  فتحمل  الثالثة،  املبادرة  أما 

ن معلومات  وهي عبارة عن فيديو ملدة 15 ثانية، يتضمَّ

بعد طرح سؤال  املنصة،  زوار  بعض  بها  أدىل  وإجابات 

واحد عليهم يوميًا، ليتمَّ العمل تخزينها، ومن ثم إرسالها 

التوثيق  من  كنوع  اإللكرتوين،  البيد  عب  صاحبها  إىل 

واللحظات  الذكريات  ملشاركة  محاولة  وهي  والذاكرة، 

املهّمة والراسخة يف األذهان عن مدينة الشارقة.

اسم  وتحمل  الشفهي،  بالتاريخ  الرابعة  املبادرة  ترتبط 

»ذكريات أول«، وفيها معلومات عن األشخاص واألماكن 

والشخصيات العامة، جرى جمعها من خالل كبار السّن 

معلومات  من  لديهم  ما  للحصول عىل  الناس،  ومقابلة 

ووثائق وصور.
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مريئ  فيديو  تصوير  الذاكرة  يف  تنبش  الَّتي  املبادرة  هذه  وتتضّمن   

وعاّمة،  تاريخية  معلومات  زمان  أيام  عن  يحيك  صوتيًا،  وتسجياًل 

بأغراض  مجهزة  حافلة  خالل  من  الشفهيَّة،  الذاكرة  عىل  اعتامًدا 

التوثيق، تتحرك إىل الناس أينام تواجدوا، بهدف التوثيق واألرشفة.

 

ملتقى علمّي حول األرشيف في تونس
امللتقى  تونس  يف  افتُِتح  لألرشيف،  الوطنّي  اليوم  ملناسبة 

»تثمني  حول  العقارية  امللكية  إدارة  تنظّمه  الَّذي  العلمّي 

املحيط«،  عىل  وانعكاساته  العقارية  امللكية  إدارة  أرشيف 

مبوك  العقارية  والشؤون  الّدولة  ألمالك  الّدولة  كاتب  بإرشاف 

. كرشيد

هو  »األرشيف  أّن  إىل  فيها  أشار  امللتقى  يف  كلمة  لكرشيد  وكان 

علم التوثقة، كام يطلق عليه القدامى، وهو حّي ومتحّول، ويجب 

الحفاظ عليه بشكل مضاعف، نظرًا إىل ما يتضّمنه من أمانة مادية 

العقارية  امللكية  إدارة  متارسه  الذي  املهم  الّدور  مبيًنا  واعتبارية«، 

يف هذا املجال، وخصوًصا عىل صعيد حفظ األرشيف عىل املستويني 

املركزي والجهوي، بحكم القوانني الّصارمة التي باتت تنظّمه.

األرشيف، فنظرًا  التعامل مع  املختّصني يف حسن  وتحّدث عن دور 

ا، وجب إتقانه بشكل جيّد، بغية  إىل أّن التعامل مع الوثيقة يعّد فنًّ

حفظ الذاكرة الوطنيَّة، مضيًفا: »إّن الّشعوب التي ليس لها أرشيف 

هي شعوب مبتورة وبال روح«. 

عىل  حفاظًا  األرشيف،  رقمنة  مسألة  عىل  الّدولة  كاتب  وشّدد 

الوطنيَّة  للمجموعة  ملك  هي  التي  واملخطوطات  الوثائق  سالمة 

النهاية.  يف 

 

ندوة »أوال« في معرض بيروت الدولي للكتاب 2016
تعّرفوا إلى »أرشيفو«

عقد مركز أوال للدراسات والتوثيق، يف معرض بريوت العريب الدويل 

بالبتغالية(،  )أرشيف  »أرشيفو«  تعريفيًا مبجلة  لقاًء  للكتاب 2016، 

تناول التجربة التي خاضتها منذ انطالقتها، وكيفية تطويرها، والعمل 

عىل تقدميها مبا يتناسب مع املختّص يف علم األرشيف ومختلف القراء 

الذين ميكن أن يطّلعوا عليها.

علم  يف  املختصني  من  عدد  فيها  تداول  نقاش،  حلقة  اللقاء  وتخلل 

األرشفة واملكتبات والباحثني والصحافيني، أفكاراً وطروحات متعلقة 

من  الذاكرة  حفظ  يف  ودورها  والتأريخ،  والتوثيق  األرشيف  بقضايا 

الضياع واالندثار.

وأنشطته،  ونشأته  بعمله  تعريفية  كلمة  املركز  عىل  للقيمني  وكان 

ركزت عىل »مرشوع التّوثيق واألرشفة يف »أوال«، ومساعيه الحثيثة 

لحفظ الذاكرة البحرينية عب توثيق املستندات الورقية واإللكرتونية 

كافة املتعلقة بهذه الذاكرة، ومساعدة الباحثني، واملتخصصني، وطالب 

بالبحرين  املتعلقة  واملصادر  الوثائق  إىل  الوصول  يف  كافًة،  املعرفة 

لالستفادة منها يف مختلف املجاالت«.

مؤتمرها  تعقد  اإليرلندّية  والّسجالت  األرشيف  جمعية 
الّسنوّي حول األرشيف 

 Archives and إيرلندا  يف  والسجالت  األرشيف  جمعية  عقدت 

األرشيف  مبوضوع  املعني  السنوي  املؤمتر   Records Association

سبتمب  أيلول/   2 إىل  أغسطس  آب/   31 من  استمر  الّذي  والتاريخ، 

2016. وتم التطرق فيه إىل عدة مواضيع، من بينها التّعاون الّدويّل 

رقمنة  يف  االبتكارات  آخر،  مكان  إىل  ُهّجر  الّذي  األرشيف  إلعادة 

الوثائق، واملراحل الّتي متّر بها الورقة.
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أبرزها  عناوين،  عدة   )ARA( جمعية  مؤمتر  ن  ويتضمَّ

»من 1916 إىل 2016 رحلة الوثيقة من مرحلة الحفظ إىل 

مرحلة تغريدة تويرت«، »إزالة الحدود - إعادة النظر يف 

مامرسات التوظيف إىل تنويع القوى العاملة«، »البيانات 

الكبرية يف هذا العامل املتصل: عدو أم صديق؟«، »اعتامد 

املستقبلية:  الرقمي  والحفظ  األرشيفية  الخدمات 

خدمة  »توفري  املعايري«،  لتطويري  املقبلة  الخطوات 

»البنامج  السجالت«،  إلدارة  املتغري  العامل  يف  السجالت 

االنفعاالت  املستخدمني،  األرشيف«:  »تأثري  التعليمي 

والتأثري العاملي«، »الكل للواحد والواحد للجميع: العمل 

مًعا يف املامرسة التعاونية«.

كذلك، يتخلل املؤمتر عدة ورش عمل، حول جعل الحفظ 

اإلدخال  من  املعلومات  حياة  دورة  من  جزًءا  الرقمي 

الجمهور  قبل  من  الولوج  عىل  القدرة  إىل  وصواًل  اآليل، 

العاملي، وصباغة النسيج لحامية والحفاظ عىل الكتب.

حفظ  آليات  على  بون  يتدرَّ سورّيون  خبراء 
المخطوطات واألرشيف 

ورشة  األونيسكو،  ومنظَّمة  لآلثار  األملاين  املعهد  نظّم 

عرضت  بريوت،  اللبنانية  العاصمة  يف  تدريبية  عمل 

ألفضل املامرسات يف مجال صون املخطوطات والوثائق 

التاريخية واألرشيف ورقمنتها، يف إطار »مرشوع الّصون 

العاجل للرّتاث الثّقايف الّسورّي«.

عىل مدى أسبوع، تلّقى املشاركون، مبا يف ذلك موظّفون 

من مختلف الوزارات السورية والبلديات، وممثلون عن 

واملجتمع  النقابات  وأعضاء  الحكومية،  غري  املنظامت 

املدين يف سوريا، تدريبًا عىل استخدام التقنيات الحديثة 

وتّم  بحوزتهم،  التي  واملخطوطات  املحفوظات  لرقمنة 

تعريفهم إىل آليات العمل املناسبة، إضافًة إىل املعدات 

والبمجيات املعتمدة يف هذا املجال.

قسم  مدير  الورشة،  هذه  يف  األسايس  املدرّب  وقال 

تكنولوجيا املعلومات يف »املعهد األملاين لآلثار«، رينهارد 

باملواقع  الخاص  األرشيف  عىل  »الحفاظ  إنَّ  فورتش، 

األثرية واملدن التاريخية واملعامل األثرية، هو أمر رضوري 

سوريا«،  يف  والتاريخية  الثقافية  الذاكرة  عىل  للحفاظ 

مرجعية  وثائق  يوفّر  سوف  التدريب  »هذا  مضيًفا: 

التأهيل  الرتميم وإعادة  التي ستشارك يف أعامل  للفرق 

بعد الرصاع«.

ومن األهداف الرئيسية لهذه الورشة، إنشاء دليل بسيط 

من  ميّكنهم  السوريني،  للخباء  العربية  باللغة  وشامل 

استخدام أدوات حفظ األرشيف ورقمنته بشكل فعال. 

وباالستناد إىل املبادئ التوجيهية للرقمنة املعتمدة حاليًا 

يف أملانيا، سيأخذ الدليل يف عني االعتبار خصائص الرصاع 

أجريت  النظرية،  الدورات  إىل  وإضافة  الحايل.  السوري 

تدريبات عملية بدعم من مرشوع »توثيق اإلرث الثقايف 

السوري« وجامعة البلمند يف لبنان.

وأشار فورتش إىل أّن »الفكرة تكمن يف الخروج بوثيقة 

قابلة للتنفيذ يف ظروف األزمة السورية«، كام تّم الرتكيز 

بيانات  إنتاج  من  لتمكينهم  املشاركني  تدريب  عىل 

دون  من  فّعال،  بشكل  الفوتوغرافية  للصور  تعريف 

الحاجة إىل إدخال الكثري من املعلومات.

»نقابة  يف  الرتاث«  »لجنة  رئيسة  أصالن،  هال  واعتبت 



85

ت
عا
تاب
م

املهندسني« يف الالذقية، أّن من املهّم جًدا معرفة كيفية التعامل مع 

كام  بحالته  حفظه  يجب  والَّذي  »خام«،  كمنتج  صورة  أو  مستند 

هي، من دون أّي تعديل خارجّي بهدف التّجميل. أصالن الّتي تنظم 

دورات تدريبية للمهندسني العاملني يف مجال ترميم املباين التاريخية، 

أكَّدت أنَّ »التوثيق الّدقيق خطوة أوىل رضورية جًدا ألعامل الرتميم«. 

ومن املشاركني يف الورشة، راما الّضاهر، رئيسة قسم العالقات الدوليَّة 

يف فرع دمشق يف وزارة اإلدارة املحليَّة والبيئة، الَّتي تعمل حاليًا عىل 

الّضاهر  القدمية.  الَّتي تشتهر بكنائسها  السورية  بلدة معلوال  ترميم 

رشحت عملها يف املساعدة عىل توثيق اإليقونات واملمتلكات األثريَّة 

يف معلوال، قائلًة: »بعض اإليقونات التي تم تدمريها مل يتّم توثيقها، 

من  نتأكَّد  أن  علينا  صعبة.  مهّمة  استعادتها  يجعل  وهذا  لألسف، 

أّي عمل مستقبيّل«. وأضافت:  أجل  املدينة من  كّل يشء يف  توثيق 

وسوف  وأرشفتها،  املستندات  لتخزين  جديدة  أساليب  »تعلّمت 

نسرتشد بها يف عملنا«. 

يف  املهندسني  نقابة  يف  الرتاث«  »لجنة  رئيس  تقود  ثانية،  جهٍة  من 

رائًدا إلنشاء  الدورة، مرشوًعا  حلب، ريم خانجي، وهي مشاركة يف 

مع  تعمل  وهي  املدينة.  يف  التاريخية  املباين  لجميع  بيانات  قاعدة 

املباين  حول  والّصور  املعلومات  لجمع  املهندسني  من  مجموعة 

رقمية  بيانات  قاعدة  يف  لوضعها  التذكارية،  والنصب  التاريخية 

موّحدة. وقالت خانجي: »هناك العديد من التناقضات يف املعلومات 

التي نجمعها ونتلقاها«، مشريًة إىل أن عملها يتمثل يف التحقق من 

املعلومات إلنشاء وثائق مرجعية ميكن للمسؤولني والخباء والباحثني 

استخدامها. كام يواجه الخباء واملعنيون تحّديًا آخر يكمن يف توثيق 

الوضع الحايل لبعض املعامل األثرية.

وقد تطرَّقت الورشة إىل العقبات والتحديات التي تواجه الخباء، وال 

البيانات،  التعامل مع املواد املرقّمة، والطريقة الفضىل لحفظ  سيام 

إىل  إضافًة  املواد،  وخسارة  رقمية«  »كارثة  حصول  دون  والحؤول 

أساليب استعادة املحتوى الرقمي. وهنا رشح الخبري األملاين التقنيات 

املستخدمة للتخزين اآلمن للبيانات، منها أجهزة RAID، الّتي تقلّل 

االعتامد عىل عدد كبري من  البيانات، من خالل  احتامل فقدان  من 

األقراص الّصلبة لتخزين البيانات يف وقت واحد. 

نت ورشة العمل أيًضا زيارة ملكتبة »جافيت« يف الجامعة األمريكية يف  وتضمَّ

بريوت، إلطالع املشاركني عىل مجموعة املحفوظات التاريخية واألرشيف 

الخاص باملكتبة. وتأيت هذه الورشة استجابة للمناقشات التي أُجريت خالل 

اجتامع بشأن »تحسني قوائم الجرد الخاصة بالرتاث السوري«، الذي عقد 

يف مكتب اليونسكو يف بريوت يف أيار/ مايو العام 2016. وسوف يعقب 

هذه الورشة حملة رقمنة للحفاظ عىل املخطوطات السورية تقودها 

ألصحاب  متخّصصة  ضوئية  ماسحات  األخرية  ستوفّر  كام  األونيسكو، 

املجموعات األكرث عرضة للخطر.

للعملة  يؤّرخ  مرجع  ل  أوَّ اللبنانّي«..  الورقّي  الّنقد  »تاريخ 
اللبنانّية 

صدر كتاب »تاريخ النقد الورقي اللبناين« )دار درغام للنرش، 2016(، 

للعملة  يؤرخ  مرجع  أوَّل  اللحام، وهو  ووسام  عنقه  للمؤلفني طوين 

الوثائق  عىل  االعتامد  عب  منهجّي،  بشكل  العربية  باللغة  اللبنانية 

الرسمية ومصادر بحثية متعددة تتم دراستها للمرة األوىل، كأرشيف 

الجرائد الرسمية واملفوضية السامية الفرنسية.

وازدهار  لبنان  بإرث  االهتامم  فيها  يتزايد  فرتة  يف  الكتاب  هذا  يأيت 

هوايات متنوعة، كجمع الطوابع والبطاقات البيدية القدمية، وتعدد 

تاريخ  واملعارض حول  الندوات  بتنظيم  تهتم  باتت  التي  الجمعيات 

لبنان االجتامعي، فضاًل عن افتتاح مرصف لبنان ملتحف العمالت سنة 

.2013
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اللبنانيّة  الورقيّة  الّنقدية  العمالت  كّل  يستعرض  الكتاب 

منذ سقوط السلطنة العثامنية وانسحابها من البالد العربيّة 

سنة 1918، وحتى إنشاء مرصف لبنان سنة 1964، ويسد 

قيام سلطات  منذ  الزمن،  اللبنايّن وتطّوره عب  النقد  نشأة 

وهو   ،1919 سنة  الّسورّي  البنك  مبنح  الفرنيس  االنتداب 

مرصف خاّص، امتياز إصدار الّنقد لكّل البالد تحت االحتالل 

الفرنيّس، مروًرا بالتّحوالت العديدة التي عرفها هذا البنك 

ليصبح »بنك سوريا ولبنان  اسمه سنة 1924،  تبّدل  الَّذي 

الكبري«، ومن ثم »بنك سوريا ولبنان« سنة 1939. ويقوم 

الكتاب برشح كّل التفاصيل املتعلقة بكل ورقة نقدية، من 

حيث الجهة الطابعة وخصائصها املميزة وتاريخ وضعها يف 

التداول، إضافة إىل تحديد مصدر الصور التي تظهر عليها. 

يسّد  إذ  نوعه،  يف  األول  يعتب  الكتاب  أّن  املؤلّفان  ويؤكّد 

االقتصادي  لبنان  تاريخ  حول  معلوماتنا  يف  مهّمة  ثغرة 

يرفع  موثوقًا  مصدًرا  العملة  جمع  هواة  ومينح  والثقايّف، 

هوايتهم إىل مستوى البحث األكادميّي الجاد والرصني.

غضون  يف  النفاد  عىل  شارفت  العربيَّة  الطبعة  كانت  وملا 

املهتّمني  قبل  من  الكثيف  اإلقبال  إىل  نظرًا  أشهر،  ثالثة 

سات  املؤسَّ من  مجموعة  طلب  عىل  وبناء  واملكتبات، 

برتجمة  املؤلفني،  مع  بالتعاون  النرش،  دار  قامت  ة،  الخاصَّ

الكتاب الَّذي صدر يف نسختني فرنسية وإنكليزية يف كانون 

األول/ ديسمب من العام املنرصم.

لتجربة  تأريخّي  كتاب  الّشاشة«..  على  »لبنان 
التلفزيون اللبنانّي

)هاشيت   Lebanon on Screen الشاشة«  عىل  »لبنان 

زافني  اللبناين  لإلعالمي  جديد  إصدار   ،)2017 أنطوان،   –

قيومجيان، بدعم من السفارة األمريكية يف بريوت، وجامعة 

.)ALBA( البلمند يف لبنان

قيومجيان استوحى عمله الجديد من كتابه السابق »أسعد 

لبنان«  يف  التلفزيون  صنعت  لحظة  مئة   - مساءكم  الله 

نادرة تؤرخ زمن  الذي جمع لحظات  أنطوان(،  )هاشيت- 

بداية  حتى   1959 العام  منذ  لبنان  يف  التلفزيون  تأسيس 

التسعينيات )1989(، عىل أعتاب نشوء »املؤسسة اللبنانية 

لإلرسال«، وأضاف إليه 60 لحظة )نًصا وصورة(.

الكتاب الصادر باللغة اإلنكليزية يتضمن توثيًقا لعدة أمناط 

مسلسالت(،  ترفيه،  أخبار،  نرشات  شو،  )توك  تلفزيونية، 

قانون  مع صدور   ،1995 العام  عند  يقف  تأريخيًا  وعرًضا 

اإلعالم املريئ واملسموع، ويسّجل يف الختام ثالث لحظات، 

شّكلت منعطًفا يف تاريخ التلفزيون اللبناين.

األكادمييَّة  يف  أقيم  للكتاب،  توقيع  حفل  خالل  أكّد  زافني 

اللبنانيَّة للفنون الجميلة - جامعة البلمند، »أهمية حفظ 

التلفزيون،  دها  جسَّ الّتي  اللبناين  الشعبي  الرتاث  ذاكرة 

التلفزيون يف  بداية عهد  منذ  اللبنانيني  كّل  والتي وّحدت 

العام 1959«.

ه  وأضاف: »هذا الكتاب، لكونه صادرًا باإلنكليزية، فإنه يتوجَّ

إىل الجمهور العاملّي، إلطالعه عىل تجربة التلفزيون اللبناين 

من منظار عاملي، والعتامده كمرجع وأرشيف لطالب اإلعالم 

وخصوًصا  والعامل،  لبنان  يف  بالتلفزيون  املهتمة  ولألجيال 

التجارب  تتناول  التي  بالكتب  الغنية  العاملية  املكتبة  أنَّ 

التلفزيونية ملعظم الدول باللغة اإلنكليزية، تفتقد إىل تجربة 

التلفريون اللبناين، وهو ما يجعل الكتاب مرجًعا عامليًا«.



87

ت
عا
تاب
م



9 772414 538004

ISSN  2414 - 5386


	وثيقة من ذهب
	الافتتاحية
	عبد الوهاب القاروني: حصاد الهجرة وأشتات الذاكرة

	أمناء الذاكرة
	مركز النّهار للمعلومات والأبحاث

	ديوان الذاكرة
	دار الكتب والوثائق القوميَّة في القاهرة
	الميتاداتا وتوصيف المصادر الإلكترونيَّة

	ثقافة أرشيفية
	أرشيف الويب.. حفظ ذاكرة الإنترنت
	قطاع اللام: اتّحاد مؤسَّسات ذاكرة الوطن


