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االفتتاحية
أرشيف األخ األكرب
رئيس التحرير

»أرشيف« لفظة التينيَّة مشتّقة من الكلمة اليونانيَّة أرشيوم »archium«، وتعني مكان إقامـة القايض أو املكتب العـام 

وبهذا  للّسلطة،  تابعة  أجهزة  العامة  والنيابة  فالقايض  بالّسلطة،  باالرتباط  أرشيف  كلمة  أصل  يذكّرنا  الّسلطة. هكذا،  أو 

تكون هذه األجهزة بيت األرشيف والقانون والحقيقة، وهذا ما يجعل األرشيف مرشوع رصاع حول الحقيقة، حني ال تكون 

هذه السلطة دميقراطية، وال تخضع ملراقبة املجتمع املدين ومشاركته يف صياغة الحقائق العامة، كام هو األمر يف األنظمة 

الشمولية ذات الرواية األحادية غري املؤمتنة عىل شعبها وتاريخه. 

القضايا العاّمة يف املجتمع الشمويل محكومة مبا تسمح به السلطة، ووثائق هذه القضايا تتحكَّم بها السلطة، ويؤول أرشيف 

هذه الوثائق إىل بيتها )املحاكم، النيابة العامة، املكتبات العامة، الوزارات(. وتَعترب الّسلطة تأسيس مرشوع أّي بيت خاّص 

لألرشيف خارج بيوت الدولة، خروًجا عىل الدولة، وتأسيًسا لحقيقة مضاّدة لرشعيتها، وتهديًدا ألمنها القومي يف احتكار 

الحقيقة. 

يف رائعة جورج أورويل »1984«، يقوم بطل الرواية، العضو يف الحزب الحاكم، واملوظّف يف وزارة الحقيقة »بيت أرشيف 

األخ األكرب«، بتكييف التاريخ وفق ما يريده الحزب، فهو يقوم بإعادة كتابة املقاالت القدمية، ويعبث بالوثائق التاريخية 

لتتفق مع ما يعلنه الحزب، كام يتوىل محو أّي إشارة إىل الالأشخاص، وهم أولئك الذين »تبّخروا«، أي من مل تكتِف السلطة 

بقتلهم، وإمنا أنكرت وجودهم أصاًل، سواء يف التاريخ أو يف الذاكرة.

ة لألرشيف يعترب عملية نضالية يف مجتمعاتنا العربية، ألنها ستكون يف مواجهة مع وزارات الحقيقة  إنَّ تأسيس بيوت خاصَّ

وأرشيف األخ األكرب ومهاّمته املقّدسة. وأرشيف مركز »أوال« واحد من هذه البيوت الَّتي تناضل من أجل تحرير األرشيف 

من سيطرة األخ األكرب.
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أمناء	الذاكرة
 رحلة املؤرخ خليفة مع التأريخ واألرشيف.. 
جدليات تاريخية بنظرة مغايرة
زينب الطحان

ينحدر املؤرخ عصام خليفة من بيٍت توارث فيه الثقافة أبًا عن جد. جّد العائلة الخوري يوسف فارس خليفة كان كاهًنا 

يف قرية حدتون الواقعة يف جرد البرتون، وكان خطّاطًا ينقل الكتب من اللغة الرسيانيَّة واألرمنيَّة والعربيَّة. يذكر أنَّ 

والده قال له يوًما إنّه »استهلك 12 رطاًل من الحرب«. يبتسم خليفة عند جملته األخرية. كان والده، كجّده، زجااًل، يقتني 

الكتب ويشرتك يف املجالت. ال يزال يذكر تلك املكتبة التي كانت تنتصب وسط بيته. يقول الدكتور خليفة إنّه نهل منها، 

وقرأ الروايات العاملية والشعر العريب واألدب اللبناين فتمّكن من اللغة. ويضيف: »بدأنا قراءة الكتب من الّصف االبتدايئ 

األول«.

رحلة خليفة مع األرشيف
أبدع يف اللغة العربيّة، غري أنّه تولّع بالتاريخ أيًضا، فأحزن قلب أستاذه حني اختار التخصص به. تخرج من الجامعة 

اللبنانية يف العام 1972، ونال شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون يف فرنسا، بعدما هاجر إليها حني بدأت الحرب 

األهلية، وكانت أطروحته تتمحور حول النظام الطائفي والعلامنية من العام 1958 إىل العام 1975. اشتغل باألرشيف 

الفرنيس واألرشيفات املحليّة كلها، وجمع كامًّ كبريًا من الكتب والوثائق، بيد أنّه صّب اهتاممه فيام بعد عىل الفتح 

العثامين، بدًءا من العام 1516، فأصبح لديه حتى اليوم خمسة عرش كتابًا، تعّد كلّها مراجع علميَّة وبحثيَّة، ليس يف لبنان 

والعامل العريّب فحسب، بل يف أوروبا أيًضا. 

س خليفة مكتبته مذ كان يف املرحلة االبتدائيَّة. كان والده آنذاك يعطيه املال )نصف لرية أو ثالثة أرباع اللرية(،  أسَّ

فيذهب برفقة شقيقه إىل بريوت، وتحديًدا إىل ساحة الربج، ويشرتي الكتب »العتيقة« من أمام »الروكس«. 
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اليوم، تحوي مكتبته أكرث من أربعني ألف كتاب، إىل جانب خمسة 

تاريخ  حول  موضوعاتها  تتمحور  تقريبًا،  ومخطوطة  وثيقة  ماليني 

ومرص  سوريا  تاريخ  واملعارص،  والحديث  والوسيط  القديم  لبنان 

وأوروبا، االقتصاد، الجغرافيا، والجيوبوليتيك، ولكّن الكتب يف غالبيتها 

تعتني بالتاريخ العثامين يف القرون الثالث؛ السادس والسابع والثامن 

عرش. كام أنَّ مكتبته تحفل مبوسوعات عن األدب والشعر والروايات 

والفلسفة وعلم االجتامع والدميوغرافيا. 

التاريخيَّة.  املخطوطات  عىل  الحصول  يف  شغوفًا  اليوم  إىل  يزال  ال 

يشرتي القدمية منها من أشخاص ال يعرفون قيمتها العلميّة، وتكلّفه 

أو  لبنان  من  عليها  سواء حصل  دوالر،  ألفي  نحو  منها  واحدة  أقّل 

خارجه. من إسطنبول إىل باريس، كان يحصل عليها أو يصّورها، وهو 

ميتلك مئات اآلالف منها عىل ميكروفيلم، فضاًل عن وثائق كثرية تدور 

سات التاريخية يف  موضوعاتها حول األديار واملحاكم الرّشعية واملؤسَّ

لبنان. ومنذ فرتة قريبة، حصل عىل وثائق جديدة. يقول خليفة يف 

هذا املجال: »البحث يف ملّفات التأريخ عمل ال ينتهي أبًدا«.

يعّد الدكتور خليفة نفسه من مدرسة جديدة يف دراسة التاريخ، أهم 

عنارصها عدم االقتصار يف األبحاث عىل الجانب السيايس والعسكري، 

املسائل ال  أيًضا. »هذه  املادية  والحضارة  بالدميوغرافيا  االهتامم  بل 

يهتمون بها يف لبنان، فضاًل عن التاريخ االجتامعي والرتبوي والثقايف«، 

يضيف.

ويتابع شارًحا: »أقوم حاليًا بوضع غرافيك ومنحنيات وجداول حول 

دميوغرافيًا.  وقراءتها  تحليلها  عىل  وأعمل  العثامنيّة،  الوثائق  إحدى 

مثاًل، أعّد األسامء، وأحلّل تركيبها، هل هي أسامء دينية؟ وما هو هذا 

الدين؟ هل هو عهد جديد؟ كام أبحث يف املهن أو الحرف، ويف أسامء 

الحيوان.. هذا البحث متعب. عملت أيًضا، عىل سبيل املثال، يف مجال 

األوقاف؛ أوقاف مدينة بعلبك وقراها، ودرست ماهيتها، فهناك مثاًل 

أوقاف للمساجد، وأوقاف تربوية، وأخرى عسكرية لدعم القالع...«.

رحلة طويلة عاشها أستاذ التأريخ عصام خليفة، وال يزال، مع أرشيف 

التي  العثامنية  اللغة  أتقن  تحديًدا.  والعثامنية  الفرنسية  الدولتني 

اللغة الرتكية الحديثة، أي الحرف الالتيني، ما سمح له  تختلف عن 

تعني  التي  الدميوغرافيا،  أبحاثه يف  فبدأ  األرشيف،  إىل هذا  بالولوج 

الزراعي  نتاجها  أسامئهم،  سكانها،  عدد  واملناطق،  البلدات  معرفة 

وغريه. وبعد جهد مضٍن استمرَّ لسنوات، متّكن من االنتهاء من كتاب 

»أطلس لكّل لبنان«.

يقول خليفة: »هذا األطلس لكّل لبنان يف القرن السادس عرش. ركَّزت 

فيه عىل إحصاءات عثامنيَّة. كانت اإلحصاءات تتّم من خالل أسامء 

وقد  االقتصادّي.  والوضع  والّضائب،  واإلنتاج،  الناضجني،  الرجال 

والعسكريَّة  السياسيَّة  األحداث  »مهّمة دفرتي«، وهي  اطلعت عىل 

والتّنظيامت اإلداريّة، وبدأت أبحايث يف هذا املجال«.

يقول عن عمله يف مجال الدميوغرافيا التاريخيَّة، إّن هذا العلم جديد، 

ارتكز فيه عىل اإلحصاءات العثامنية، فاستطاع أن يتعرّف إىل املناطق 

الجنوب. ويضيف: »مل يكن  الشامل إىل  كلها، مبا فيها طوائفها، من 

للبنان وجود آنذاك. كانت هناك واليات؛ طرابلس وصيدا ودمشق. 

املعنيني،  مع  وخصوًصا  لبنان،  لجبل  خصوصيّة  أوجد  التقسيم  هذا 

ُوضع  حني  املترصفية،  زمن  يف  الشهابيني  مع  الحًقا  ع  تتسَّ بدأت 

الربوتوكول، وأصبح هناك اتفاقات دولية منحت لبنان »شخصيّته««.

القرن  يف  املسيحيني  اضطهاد  من  البعض  يطرحه  ما  خليفة  وينفي 

كانوا  حيث  آنذاك،  اتّسع  وجودهم  أّن  إىل  مشريًا  عرش،  السادس 

توّسع،  ثم  الشاميل...  املنت  بكفيا  خّط  حتى  الشامل  من  يتواجدون 

ووصل إىل الجنوب، إىل القليعة ورميش، وإىل البقاع األوسط والشاميل 

)رأس بعلبك والقاع والفرزل(، ومن ثم توّسعوا جنوبًا، حيث كانت 

تلك املناطق تشهد حركات دميوغرافية للشيعة.
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 حصن الحريات في الشرق

يف  مصاعب  واجهوا  خليفة،  يضيف  املسيحيني،  ولكّن 

»نظام  ظل  يف  عرش  والتاسع  والثامن  السابع  القرن 

واالقتتال،  والضائب  االقتصادي  الظلم  فربز  االلتزام«، 

ونشأت اإلمرباطورية العثامنية. ويف القرن التاسع عرش، 

الطائفية،  والفنت  الرصاعات  إشعال  عىل  العمل  بدأ 

وكان واضًحا التدخل األورويب واإلنكليزي والفرنيس إىل 

جانب الطوائف يف الداخل، األمر الذي أدى إىل تفاقم 

الرصاعات الداخلية.

رغم ذلك، فإن لبنان كان حصن الحريات يف الرشق يف 

الحقبة العثامنية، إذ كانت أول مطبعة يف العامل العريب 

فيه )مطبعة قزحيا سنة 1587(، إضافة إىل الدور الذي 

أّدته اإلرساليات التبشريية الغربية، ومبادرتها إىل تأسيس 

املدارس، التي كانت تباشريها يف روما سنة 1584، حني 

الكنيسة،  يطّورون  بدأوا  الذين  املوارنة  طالئع  خرّجت 

لبنان،  جبل  إىل  والرتبوية  العلمية  األساليب  وينقلون 

املؤسسات  تزال بعض  املدارس. وال  فيه  افتتحوا  بعدما 

الرتبوية شاهدة حتى اليوم عىل تلك الحقبة، من مثل 

الجامعة األمريكية يف بريوت والجامعة اليسوعية، اللتني 

زادت  وقد  والكاثوليك.  الربوتستانت  فيهام  تنافس 

مدارس اإلرساليات، ودخلت املرأة سلك التعليم. وكانت 

الوطنيّة«  »املدرسة  هي  اإلناث  تستقبل  مدرسة  أول 

لبطرس البستاين يف العام 1834. كام بدأ حضور املجالت 

حافة يربز يف القرن التاسع عرش.  والصِّ

طليعة  يف  لبنان  جعلت  العوامل  هذه  »كّل  ويضيف: 

عند  املسألة  تقف  ومل  آنذاك.  العربية  املنطقة  بلدان 

 رحلة طويلة عاشها املؤرخ خليفة، وال 
يزال، مع أرشيف الدولتني الفرنسية 

والعثمانية حتديًدا، كما اشتغل 
باألرشيفات احمللّية كلها، وجمع 

ا كبرًيا من الكتب والوثائق، وال يزال  كّمً
شغوًفا يف احلصول على اخملطوطات 

التاريخيَّة.
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الهالل،  وأمني  زيدان،  )جرجي  النهضة  جامعة  ذهبت  بل  حدوده، 

النهضة  شكلوا  حيث  مرص،  إىل  كرث(،  وغريهم  الخازن،  ويوسف 

العربية. األمر نفسه حصل مع شيعة جبل عامل، الذين انفتحوا عىل 

األزهر،  إىل  ذهبوا  الَّذين  السّنة  ومع  النهضة..  يف  دوًرا  وأّدوا  إيران 

فكان الشيخ رشيد رضا أحد أشهر األعالم«.

هذا األمر يدّل، يف رأي خليفة، عىل أّن أبناء الطوائف يف جبل لبنان، 

كانوا يتعايشون مًعا يف أجواء من األلفة، ويتشاركون أدوار النهضة، 

األلفة  ظل  ويف  البعض.  بعضهم  مع  ويتآخون  حرياتهم،  وميارسون 

فيها،  املوجودة  البيئة  دين  تعتنق  العائالت  بعض  كانت  السائدة، 

الديني  محيطها  مع  تتكيّف  وكانت  تعنيف،  أو  ترهيب  دون  من 

واالجتامعي.

لعبة  يف  دور  الغربيَّة  التبشرييَّة  لإلرساليّات  كان  ثانية،  جهٍة  من 

التجاذات الطائفية والفنت يف ربوع جبل لبنان. ال ينفي الدكتور خليفة 

قبل  تنترش  بدأت  الَّتي  ومدارسها،  اإلرسافليات  لتلك  السلبي  الدور 

القرن الثامن عرش. يقال إنّها بدأت يف إضعاف الدولة العثامنية من 

خالل إثارة النعرات الطائفية، وهذا هو املنحى السلبي يف تواجدها. 

ومصالحه  مرتافقة  تكون  أن  دون  من  إرساليّاته  الغرب  يرسل  مل 

االستعامرية واالقتصادية؛ فالفرنيس يبحث يف كيفيَّة تأصيل وجوده 

التّجارّي، ولإليطايل واإلنكليزي واألمرييك والرويس مصالحه أيًضا. من 

هنا، كان تعليم اللغات وما يلحق بها من علوم مختلفة وحديثة جًدا 

يف تلك الحقب التاريخية، ولكن اإلمرباطورية العثامنيَّة كانت بعيدة 

عنها. 

يرى خليفة أّن هذا األمر طبيعّي، ويعرتف به، ولكّنه يرفض التوقف 

دوًما عنده، بل يتجاوزه إىل ما هو أبعد من ذلك. ويقصد به التثاقف 

تحديًدا،  لبنان  جبل  يف  كربى  لنهضة  أسس  الَّذي  الرشقي   – الغريب 

وجعل من لبنان منارًة للرشق. ويقول: »ترجم أجدادنا تلك الثقافات، 

وأنشأوا جرًسا تواصليًا ثقافيًا. من هنا، كان التفاعل كبريًا بني الغرب 

والرشق«.

ة خصوصية لبنان الجيوبوليتيكيَّ
ففي  العثامنية.  الحقبة  منذ  خصوصيَّته  للبنان  أّن  خليفة  يرى 

مرحلة اإلمارة، كان مثة نوع من الوراثة، حيث كان آل معن وآل 

الدولة،  ضعف  ومع  جّد.  عن  أبًا  الضائب  جمع  يلتزمون  شهاب 

حاكاًم  الشهايّب  بشري  األمري  أصبح  هنا،  الالمركزية.  تكرَّستحوي 

عىل  ساعدته  بالغرب  عالقته  أّن  كام  ذاتيًا،  استقالاًل  ميتلك  محليًا 

حافة  والصِّ املدارس  فنشطت  وثقافته،  املجتمع  دينامية  تقوية 

املسألة  عقدة  تكمن  خليفة،  رأي  يف  أيًضا،  وهنا  والطّباعة. 

مفتاح  هو  لبنان  فإّن  آسيا،  مفتاح  سوريا  كانت  فإذا  الرشقيَّة، 

الَّذي ميكن من خالله الدخول إىل املنطقة. سوريا، 

وليس  الجيوبوليتيكيَّة.  لبنان  أهميَّة  الغرب  »يعرف  ويتابع: 

العاملية األوىل،  الحرب  لبنان يف  العثامنيني ضغطوا عىل  أنَّ  صدفًة 

ضدهم،  ثورة  فيه  تقوم  ال  ليك  عليه،  للقضاء  املجاعة،  خالل  من 

حتى  بحريًا،  حصاًرا  الغرب  شّن  فيام  عليه،  بريًا  حصاًرا  فشنَّوا 

وقعت املجاعة )إضافًة إىل أسباب أخرى(«. 

أبواب  عىل  وهي  التقّدم،  ذلك  كّل  لإلمرباطورية  ممكًنا  يكن  مل 

وبخاصة  تتقهقر،  صارت  بعدما  القانوين،  سليامن  عهد  يف  فيينا 

يرسدها  كربى  حكاية  النظام  ولهذا  »االلتزام«.  نظام  صعود  بعد 

يبارشون  كانوا  الدولة  فرسان  إّن  يقول  إذ  خليفة،  املؤرخ  لنا 

فارس  املجتمعات.  تنظيم  مهاّم  عرش  السادس  القرن  يف  بأنفسهم 

الضائب،  فيجمع  البقاعية،  يونني  قرية  يدير  كان  مثاًل،  عثامين 

األمور  كّل  بزمام  وميسك  الحروب،  خالل  فيها  العسكر  وينظّم 

تكلّف  أخذت  تضعف،  اإلمرباطوريَّة  بدأت  وعندما  ومجرياتها. 

ليكون  الهرمل مثاًل،  املنطقة، كابن حامدة يف  أو  البلدة  أبناء  أحد 
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وكياًل لجمع الّضائب )كان يجمع مثاًل 400، فيعطي الدولة 100، 

كان  بالطبع،  الناس.  عىل  الظلم  فاشتّد  تبقى(،  ما  عىل  ويستويل 

الغرب يدير مصالحه يف اإلمرباطورية، ويكرّس الضعف، من خالل 

روسيا  أو  أمريكا  أو  فرنسا  تدعم  التي  بكنيسته  طائفة  كل  ربط 

العربية  بالهوية  واالرتباط  الوطني  الحّس  بدأ  وبذلك،  إيطاليا.  أو 

الرسيان  وأدِخل  بروما،  املوارنة  ربط  فتّم  يتضاءل،  واإلسالمية 

ضمن التقاليد الالتينية، كذلك األمر مع الروم الكاثوليك وغريهم، 

يتشّكل..  والطوائف  الكنائس  الرصاع بني  وراح 

من  ظلاًم  متارس  العثامنية  اإلمرباطورية  كانت  نفسه،  الوقت  ويف 

بلغ حنٌي  فقد  تخلّفنا«،  كان »مضب  الناس. وهنا،  آخر عىل  نوع 

صليب  وضع  عىل  مسيحّي  كلَّ  يجرب  مرص  حاكُم  كان  الزمن،  من 

وأقدم  سليم  السلطان  جاء  ثم  منحنيًا،  ليبقى  رأسه،  عىل  خشبي 

بالد  وعىل   ،1514 سنة  كلدران  يف  الصفويني  عىل  الهجوم  عىل 

مًعا،  والعلوييني  الشيعة  عىل  فأىت  دابق،  مرج  معركة  بعد  الشام 

فكان  منه،  لهم  مفر  ال  واحد  مذهٌب  يومذاك  الناس  عىل  وفُرِض 

بعد  الجزية  نظام  وفُرِض  امللل،  ست  وأُسِّ كبريًا،  والقمع  االضطهاد 

الرضوخ. الجميع عىل  ذلك، وأُجرب 

دير  حتى  )القلمون  سوريا  يف  املسيحيني  من  الكثري  هناك  كان 

عطية(. يقول املؤرخ خليفة إّن لديه أسامءهم، ولكّن دميوغرافية 

أسباب  منها  عديدة،  ألسباب  رويًدا،  رويًدا  تتغريَّ  بدأت  املنطقة 

كان  الجزية،  دفع  يستطع  مل  الذي  الشخص  أن  ويروي  داخلية. 

دميوغرايف  استنزاف  هناك  كان  ذاته،  اآلن  ويف  اإلسالم.  يعتنق 

قّل  فيام  كبريًا،  املسيحيني  عدد  أضحى  إذ  الحروب،  يف  للمسلمني 

املسلمني. عدد 

حول  موضوعاتها  تدور  عديدة  مؤلفات  خليفة  للمؤرخ 

الدول.  بني  بالحدود  املتعلّقة  الجغرافية  والسياسة  الجيوبوليتيك 

توجيه  يف  كبري  أثر   ،67 العام  يف  حزيران  حرب  لهزمية  وكان 

تاريخ  قراءة  عىل  فعكف  لديه،  التاريخي  البحث  مسارات  بعض 

منذ  بلبنان  أطامعها  له  وتبيّنت  الصهيونيَّة،  والحركة  »إرسائيل« 

متحورت  املوضوع،  هذا  يف  كتابًا  عرش  أحد  فألّف  التاريخ،  ذلك 

حول الحدود واملياه، وتناولت موضوعني أساسيني؛ لبنان واملنطقة 

العربية، والحدود اللبنانية – الّسورية. وكانت له صوالت وجوالت 

املوضوع،  بدراسة  الوزراء  مجلس  كلّفه  أن  بعد  شبعا،  مزارع  يف 

فيه  استعان  آخرين،  زميلني  مع  صفحة،  مثانني  من  تقريًرا  فقدم 

املزارع. لبنانية  أخريًا  ليثبت  الفرنيس،  باألرشيف 

زينب الّطحان: أستاذة جامعّية وكاتبة وصحافّية لبنانية. تخّصصت يف 
الهجرة  حول  دكتوراه  أطروحة  ت  وأعدَّ الروائّي،  والّسرد  األدبي  الّنقد 
والهوية يف رواية "بدايات" ألمني معلوف. صدر لها كتابان عن األدب 

ما بعد الكولونيايل.

riza_zein@hotmail.com :للّتواصل عرب اإلمييل

https://www.archives.gov
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منّظمة »أمم« لألبحاث والتوثيق..
ديوان للّذاكرة اللبنانيَّة
حسن زراقط

يشّغل لقامن سليم حاسوبه النقال. ويف عملية بحث بسيطة، يلج إىل »ديوان الذاكرة اللبنانية«. هنا يقع »دليل 

اللبنانيني إىل السلم والحرب«. يخوض يف حقل معجمي من مفردات الخطف والقتل والعنف، فتظهر جملة من 

العناوين تدور جميعها مدار الحرب ومخلفاتها، وتتيح الوصول إىل آالف املقاالت واملعطيات والبيانات التي تستهدف 

توثيق ظروفها، مقدماتها، بداياتها، نهاياتها، وأشكالها.

»ال نخىش نبش القبور وال النوم يف املقابر. ال يشء ميّر ويُنىس«، يقول سليم الذي يرأس منظمة »أمم« لألبحاث 

والتوثيق، املختصة بجمع كّل ما يتعلق بالذاكرة يف لبنان، مثل الحرب األهلية اللبنانية واملفقودين فيها، وتوثيقه 

وأرشفته، ومن ثم إتاحته.

أطلقت »أمم« موقع »ديوان الذاكرة اللبنانية« يف العام 2008، تزامًنا مع إطالقها مرشوًعا يحمل عنوان »ما العمل؟ 

لبنان وذاكرته حاملة الحروب«، بهدف توثيق نشاطاتها. ُحجَب املوقع فرتة عامني، ثم عاد »بفلسفة معّدلة تجعل 

منه مرشوًعا مفتوًحا عىل وظائف واستعامالت وآفاق شتى، تتجه جميًعا وجهة واحدة، هي نقد الحرب«، ويجري 

العمل عىل تطويره ليصبح اسمه قريبًا »ذاكرة لبنان«.

»أمم« نفسها انطلقت كذلك من فكرة قامئة عىل الحرب. ولدت املنظمة من مرشوع فيلم أخرجه سليم وزوجته 

مونيكا بورغامن )أملانية الجنسية(، عنوانه »َمَقاتل« )جمع مقتل(، حاوال فيه مقاربة مجزرة صربا وشاتيال بشكل 

مختلف، من خالل استنطاق »القتلة اليدويني ال اآلمرين، أي املنفذين«.

ديوان	الذاكرة
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الجامعي  العنف  فكرة  عىل  الضوء  تسليط  الفيلم  من  الهدف  كان 

والفردي، يوضح سليم. وهنا، كان ال بدَّ يف أحيان كثرية من التدقيق 

هادات، ما فتح عينيه عىل عدم وجود ذاكرة للحرب أو مرفق  يف الشَّ

سواء  بها،  عالقة  وثائق عىل  لالطالع عىل  إليه  التوجه  مفتوح ميكن 

مرحلة  عن  نتحدث  فعندما  صحًفا،  أو  كتبًا،  أو  مطبوعات،  كانت 

عنف، ينبغي أن نعرف ما سبقها وما تالها.

خزانة أرشيفية
نتحدث عن  فنحن  نتحدث عن حرب،  عندما  »عمليًا،  سليم:  يقول 

مقدماتها وخواتيمها. من هنا انطلقت الفكرة«. مل يكن الهدف من 

»أمم« منافسة املؤسسات األكادميية أو أجهزة األمن، بل إنشاء خزانة 

االستعامل  أمام  وثائق، وتكون مفتوحة  تيرسَّ من  ما  مواطنية تضم 

العام.

يعرِّف هذه الخزانة أو األرشيف عىل أنه »أرشيف مواطني«، مل يكن 

الهدف منه إقفال النقاش فيام جرى، بل فتح النقاش حوله، »فال يحق 

ألحد أن يصادر املايض، فهو الذي يصنع الحارض. وألننا مواطنون، ولنا 

حق التدخل يف الحارض، فلنا أيًضا حق التنقيب يف املايض ومحاولة 

فهم ما جرى. ويف النهاية، لن تكون هناك رواية واحدة، وأي محاولة 

لفرض رواية واحدة هي مرشوع توتاليتاري«.

هو  أولها  أدوات«،  إىل  »نحتاج  سليم،  يقول  التاريخ،  يف  للبحث 

أمام  قضية  هناك  تكون  فعندما  »املستمسكات،  أي  »األرشيف«، 

نكون  أن  نحاول  ونحن  فيه(،  )للنظر  ملًفا  مثّة  إن  يقولون  محكمة، 

العنفي«.  تاريخه  البلد؛ وال سيام  بتاريخ هذا  جزًءا من ملف يعنى 

الصحيفة  فيها هو  املرء  يفكر  التي  األشياء  »أول  قائاًل:  يردف سليم 

أو الكتاب أو املنشور، مام نسميه »األدب الرمادي«. هذا النوع من 

املطبوعات واملنشورات التي ال تدخل السوق. فهل سمع أحٌد ما يوًما 

بصدور طبعة ثانية من دعوة إىل احتفال حزيب؟«.

ألنه  صفرًا«،  »يساوي  أنه  يرى  الرمادي«  »األدب  سليم  يسميه  ما 

»ينتج يف مناسبة معينة وينتهي مفعوله مع انتهائها«. تحاول »أمم« 

جمع كل املنشورات و»البوسرتات« وغريها، وال يقف األمر عند هذا 

الحد، فهناك ما ال يحتويه كتاب، وهو املخبوء يف الصدور والعقول 

من  الوثائق  صناعة  أيًضا  يشمل  األرشيفي  العمل  أن  كام  والذاكرة، 

خالل توثيق شهادات حية.

أولوية حفظ الوثائق
يف املرحلة الثانية، يأيت حفظ هذه الوثائق، »فأْن تجمع من دون أن 

تحفظ، كأنك ترّدد نصف تََشهُّد«. هكذا يشخص سليم أهمية الحفظ، 

عي أن »أمم« تنتقنه أو متتلك أدواته، ولكنها تحاول حفظ  وهو ال يدَّ

الذاكرة قدر اإلمكان ضمن اإلمكانيات املتاحة، نظرًا إىل تكلفة الحفظ 

املواد  باستعادة  تتمثل  ملّحة،  حاجة  تربز  الحفظ،  وبعد  املادية. 

املحفوظة.

يؤكد سليم أننا منارس عمل االسرتجاع باستمرار من دون أن نشعر، 

فعندما نستخدم محركات البحث، نقوم باستعادة ما يف ذاكرتها من 

معلومات يف خضّم هذا »الداتا« أو »األصول األرشيفية«. هذا العمل 

يتحول إىل وصف للوثائق.

سعت »أمم« إىل أن تنطلق يف صيغة تقربها إىل الناس، انطالقًا من 

حرصها عىل التفاعل معهم، من خالل النشاطات املفتوحة وعروض 

والحارض،  باملايض  صلة  ذات  مواضيع  تتناول  التي  والندوات  األفالم 

وتحديًدا مثلث »املايض - الحارض – العنف«. إىل جانب ذلك، وألن 

العمل يستند إىل »داتا« أو قاعدة بيانات، فقد اتخذ صيغة أخرى منذ 

العام 2010، من خالل موقع »ديوان الذاكرة اللبنانية«، املعنّي بقضية 

املفقودين يف لبنان.

املفقودين  نتحدث عن موضوع  »نحن  املجال:  سليم يف هذا  يقول 

)يوجد يف لبنان حواىل 17 ألف مفقود(، من خالل عدد من املؤمترات 
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ث  والندوات. هذا العمل قائم عىل التوثيق. وعندما نتحدَّ

الذي  الجامعية  باملقابر  املفقودين، نربط املوضوع  عن 

عملنا عليه، وأعددنا خريطة قد تكون األوىل من نوعها، 

وهي مبنية عىل مصادر مفتوحة عن مكان وجود مقابر 

جامعية يف لبنان«.

أقسام  عرشة  حواىل  من  لسليم،  وفًقا  املوقع،  يتألَّف 

تقارب العمل التوثيقي، من خالل عناوين محددة. مثاًل، 

يوجد فيه أكرب مجموعة مقاالت مرتبة موضوعيًا وزمنيًا 

العام  نشأتها يف  منذ  لبنان،  العسكرية يف  املحكمة  عن 

تدوير  بإعادة  جزئيًا،  »أمم«،  وتقوم  اليوم.  إىل   1920

بها.  تقوم  التي  البحثية  املشاريع  خالل  من  األرشيف، 

يف  يكون  بحثي  عمل  من  به  تقوم  ما  كل  النهاية،  ويف 

 30 حواىل  يضم  الذي  املوقع  خالل  من  الناس،  ترصف 

ألف وثيقة، موزعة ضمن حواىل 12 موضوًعا. ويف ظل 

أن  املواد، غري  تجِر مراجعة هذه  املتاحة، مل  اإلمكانات 

املنظمة ترفق كل وثيقة بكلمة مفتاحية للبحث، وتراجع 

حاليًا كل ما تم إنجازه وتربطه بكلامت مفتاحية.

كذلك، تعمل »أمم« عىل إنجاز نسخة معدلة من هذا 

مستوى  عىل  شهر  غضون  يف  متقدمة  ستصبح  املوقع، 

ترتيبًا،  وأكرث  أوضح  شكله  وسيصبح  والبحث،  اإلخراج 

من  االجتامعي،  التواصل  لوسائل  »صديًقا«  وسيكون 

خالل مشاركة األخبار والتفاعل معها.

نقطة »التحول« 
للباحثني.  مقصًدا  جعلتها  تحّول  نقطة  »أمم«  شهدت 

ث سليم عن أمٍر أسايس جًدا، هو أن املنظَّمة  هنا، يتحدَّ

عن  وتبتعد  املوضوعية،  معايري  أعىل  تعتمد  أن  تحاول 

جتمع »أمم« كّل ما يتعلَّق بالذاكرة 
يف لبنان، مثل احلرب األهلية اللبنانيَّة 

واملفقودين فيها، وتقوم بحفظه 
وتوثيقه، ومن ثمَّ إتاحته، وتعمل حالًيا 
على إجناز مشروع توثيقي عن اللجوء 

يف لبنان يف إطاره العام. 
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الشفافية،  عن  أيًضا  ث  ويتحدَّ عملها.  يف  السياسية  مواقفها  خلط 

موضًحا أن »ال محاسبة يف الحارض من دون محاسبة املايض. الفضل 

يعرفه ذووه. لقد استطعنا، من خالل بعض الدعم الدمناريك، رقمنة 

كثري من الوثائق ووضعها يف الترصف العام«.

»لدينا  قائاًل:  الناس. يرشح سليم فكرته  بعيًدا عن  »أمم«  تعيش  ال 

إمكانيات للتواصل مع مصادر أرشيفية يف لبنان ال يصل إليها اآلخرون 

بسبب جغرافيا الوهم يف لبنان، فسكان منطقة الحمراء )قرب وسط 

بريوت( قد ينتابهم القلق من املجيء إىل الضاحية الجنوبية لبريوت. 

ولكوننا موجودين يف كّل لبنان، وال نعيش عقدة الجغرافيا، نستطيع 

الحصول عىل مجموعات أرشيفيّة ال يتوقّع البعض أنها موجودة!«.

»استديو  مواد  من  »أمم«  متتلكه  مبا  كالمه  عىل  سليم  ويستشهد 

باأللوان،  العريّب يقّدم أفالًما  العامل  الَّذي كان أول رصح يف  بعلبك«، 

وفًقا لصحيفة »األخبار« اللبنانية. ومثة أمر أسايّس يف املنظّمة، وهو 

»أن يكون العمل مستمرًا، من خالل املوقع اإللكرتوين مثاًل، فلو مررنا 

من  فيه  فام  جديدة،  معلومات  نضيف  أن  نستطع  ومل  ما،  بظرف 

معلومات ميكن أن يحافظ عليه حيًا، ويستطيع الناس االستفادة منه 

لسنوات«.

كيف بدأ استعامل التقنية يف »أمم«؟ هل بدأ يدويًا ثم تطور؟ يوضح 

سليم أّن الدخول يف مجال التقنيات، يضع املنظَّمة يف منافسة شديدة 

مع اآلخرين. يعرتف أحيانًا بوجود أخطاء يف العمل، ولكن كان ينبغي 

إيجاد تقنيات متناسبة مع إمكانياتها.

»أمم«، وخصوًصا  التصوير يف  تقنية  وكذلك  الرقمنة،  تقنية  تطوَّرت 

أن هناك الكثري من املواّد التي ينصح بتصويرها وليس رقمنتها، من 

خالل تقنية »scan« أو »املسح الرقمي«، بحسب سليم. كذلك، يوجد 

 ،»overhead camera« منوذج من آالت التصوير يطلق عليها اسم

يف  متوافرة  غري  ولكنها  ة،  مهمَّ التقنية  هذه  رقمي.  مبسح  وتقوم 

الكبرية، ولكّن هناك مساعي حثيثة لتطوير  املنظمة، بسبب كلفتها 

بنيتها التحتية التكنولوجية.

تطّور البرنامج األرشيفي
»عىل  أنجز  اللبنانية«  الذاكرة  »ديوان  برنامج  أن  إىل  سليم  يشري 

أرشيفّي  برنامج  رشاء  البداية  يف  املنظَّمة  حاولت  فقد  قياسنا«، 

متخّصص، ولكنَّها فشلت، ثم بدأت من الصفر.

ومؤّخرًا، حدثت أزمة ترسُّب مياه إىل بعض أجزاء األرشيف، أحدثت 

التي جرى تداركها. يقول سليم: »اضطررنا إىل أن  قلياًل من األرضار 

نُْجِل جزًءا كبريًا من أرشيف الصحف والدوريات لرتميم الحائط الذي 

املوظفني  من  طلبنا  إذ  نافعة،  ضارة  رُبَّ  ولكن  املياه،  منه  ترسبت 

قد  أحيانًا،  دوريات وصحف.  من  املنظمة  يف  ما  لكلِّ  إحصاء  إجراء 

ملرتني  صدورها  فيكون  تتعرّث،  ثم  شهريًا  املطبوعات  إحدى  تصدر 

بنا أن نعمل عىل إعداد برنامج يضّم كّل هذه االحتامالت،  فقط. جرَّ

بيد أنَّنا فشلنا«.

يدويًا  يكن  مل  ولكنه  اليدوي،  العمل  إىل  »أمم«  عادت  ذلك،  بعد 

بالكامل، بتعبري سليم، فكل دورية مرفقة متتلك بطاقة، مثل صحيفة 

منها،  املتوافرة  األعداد  كل  تحيص  الئحة  املنظمة  ولدى  »السفري«. 

ليبدأ العمل بعدها عىل تحصيل األعداد الناقصة.

الّصدور  عن  توقفت  »السفري«  أّن  سليم  يذكر   ،1993 العام  يف 

باسمها، وصدرت باسم »بريوت املساء«، إذ استعارت اسم الصحيفة 

يضاف  هنا،  آنذاك.  الشيوعي«  العمل  لـ»منظمة  تابعة  كانت  التي 

إىل الربنامج مالحظة يف هذا الشأن، وهذا ما ميكن تسميته »العمل 

اليدوي والتدقيق«.

أحصت »أمم«، من خالل هذه الطريقة، حواىل 300 دورية مختلفة 

مع  أصعب  يصبح  واألمر  فقط.  واحدة  ملرة  صدر  بعضها  النوع، 
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الدوريات النادرة التي ال يتوافر تاريخ صدور آخر عدد منها. وقد صدرت خالل الحرب األهلية يف لبنان مطبوعات، بحسب سليم، من مثل 

مطبوعة »الشياح« )منطقة يف ضاحية بريوت الجنوبية(، كانت تُطبع عرب »ستانسل« )تقنية قدمية للطباعة(، وهي نادرة جًدا، ويتوافر منها 

عددان فقط. أيًضا، كان هناك مطبوعات يصدرها الفلسطينيون يف لبنان و»منظمة التحرير الفلسطينية«.

بها،  ة  إعداد الئحة خاصَّ املطبوعات، ميكن  األمور أصعب معه. وبالنسبة إىل  رأيه، تصبح  الرمادّي«. ففي  يعود سليم إىل مصطلح »األدب 

وااللتفات من خاللها إىل التغيري الطارئ عىل تواريخ صدورها. ولكن يف العمل عىل املطبوعات املندرجة تحت نوع »األدب الرمادي«، ينبغي 

العمل عىل كّل وثيقة عىل حدة.

ولدى املنظّمة أيًضا مطبوعات نادرة، فهي متتلك مثاًل دلياًل عىل االصطياف يف لبنان تحت اسم »مرشد املصطاف«، صادًرا يف العام 1932، 

ويحتوي إعالنات ال توجد يف مصادر ثانية، كإعالن عن »فندق شكري كامل« يف منطقة »سوق الغرب« )منطقة تقع يف قضاء عاليه أحد أقضية 

محافظة جبل لبنان(. 

أنواع متعّددة من المحفوظات
ال تقترص الوثائق املوجودة لدى منظمة »أمم« عىل املطبوعات والدوريات والصحف، فهناك أنواع أخرى منها، يرشح سليم الحاجة إليها 

بالقول: »أثناء االنتخابات، يجري توزيع قبعات وقمصان خاصة باملناسبة، وهو ما يسمى artefact )بالعربية: أثر أو حقيقة أثرية(. تعريف 

الوثيقة باختصار، هي أي يشء يحمل رسالة ما، ومن املمكن أن يكون قبعة تحمل شعاًرا ما. نحن نُعنى باآلثار التي ميكن أن تكون شيئًا ذا 

معنى، أو تحمل رسالة، وميكن أن يستفاد منها إذا ما وضعت يف إطارها الزماين واملكاين«.

ويف العام 1991، يروي سليم أنه وجد يف إحدى املناطق، إبان فتح الطرقات بعد انتهاء الحرب األهلية، عموًدا يف الطريق، فأحضه واستطاع، 

من خالل األدوات الكهربائية، اكتشاف أثر حريق ورصاص فيه من مخلّفات الحرب. هذا العمود ال زال موجوًدا يف املنظمة، وبحسب سليم، 

هو شاهد عىل تلك الحرب.
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أنَّ  إىل  مشريًا  »أمم«،  عمل  من  أساس  جزء  االقتناء  أّن  سليم  اؤكّد 

»أول  إنَّ  إذ  حفظها،  ليتم  وثائق  بتجهيز  أحيانًا  يقومون  املوظّفني 

مسؤولية يرتّبها االقتناء علينا، هي الّصيانة والحفظ اللذان أصبحا علاًم 

قامئًا، وإرثًا أحيانًا. نحن نحاول قدر اإلمكان الحفاظ عىل املوجودات، 

ألننا ال منتلك اإلمكانات الالزمة للصيانة مثل التربيد«.

كذلك، يهتّم سليم باقتناء املواد املرئية واملسموعة، ويعترب أنَّ معالجتها 

أصعب، ألنها »قد تعالج كيامويًا مام يؤدي إىل تحلّلها، وهذا ما يجعل 

عمر الورقة أطول. نحاول يف »أمم« تطوير طرق الحفظ واالستعانة 

ولديهم »حيل« إلطالة  املفيدة،  األساليب  بكل  دراية  بأشخاص عىل 

عمر الوثيقة، إىل حني التمّكن من معالجتها نهائيًا«، يضيف.

بحثي  مرشوع  حاليًا  فيوجد  متنوعة،  الجديدة  »أمم«  مشاريع 

السياق  يف  اللجوء  »إىل  بالنسبة  الوعي  رفع  إىل  يهدف  وتوثيقي 

اللبناين، وكيفية تعاطي اللبنانيني معه منذ مرحلة وجود األرمن بني 

تهم »معاهدة لوزان« لبنانيني، إضافًة إىل  ظهرانينا؛ هؤالء الذين صريَّ

اللجوء الفلسطيني والسوري«.

ويقول سليم يف سياق الحديث عن املرشوع: »نحن نحتاج هنا، ضمن 

اللجوء يف  عن  يُقال  كان  ما  مراجعة  إىل  اللجوء،  مفهوم  العمل عىل 

املايض، وهذا جزء من الوثائق التي نستفيد منها ملصلحة عملنا البحثّي، 

وننرشها ليستفيد منها اآلخرون يف موقعنا اإللكرتويّن تحت عنوان »عىل 

الرحب والسعة«، وهو يتحّدث عن اللجوء السوري والفلسطيني. كام 

ننرش يف املوقع كل ما صدر منذ العام 1948 يف هذا املجال«.

بالتوثيق  املتخصصة  سات  املؤسَّ باقي  عن  »أمم«  مييز  الذي  ما 

إنَّ  بالقول  رصاحتنا  رمبا  بساطة،  »بكلِّ  سليم:  يجيب  واألرشيف! 

العمل األرشيفي ليس عماًل خرييًا، بل هو موقٌف من الحارض واملايض 

أيًضا، تحت عنوان »محاسبة املايض أفضل مترين ملحاسبة الحارض«، 

وألننا نقوم بدورنا كمواطنني«.

ثّم  الّصحافة،  اختصاص  يف  إجازة  حاز  لبناين،  صحايف  زراقط:  حسن 
اختصاص  يف  املاجستري  ملتابعة  موندوس"  "إراسموس  منحة  نال 

العالقات العامة يف بولندا. عمل يف عدد من املواقع اإلخباريَّة.

hasan.zaraket@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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يعود تاريخ تأسيس مرشوع نيوزيالندا الرقمّي إىل العام 2008، لكنَّ فكرة التأسيس سبقت ذلك املوعد بسنتني، عندما 

 New Zealand( »طُرح عىل رئاسة مجلس الوزراء يف نيوزيالندا يف العام 2006 مرشوعان هام: »أونالين نيوزيالندا

Online(، و»أسس اإلتاحة« )Foundations for Access(، ليتّم الحًقا دمجهام تحت عنوان »نيوزيالندا الرقمية« 

.)Digital New Zealand(

يف العام 2007، صار هذا املرشوع جزءاً من »اسرتاتيجية املحتوى الرقمي« التابع للحكومة النيوزيالندية، فعمدت إىل 

متويله، وأناطت إدارته واإلرشاف عليه إىل املكتبة الوطنية النيوزيالندية، التي احتضنت مقّر فريق عمل نيوزيالندا 

سة، من  الرقمية. هكذا، ويف العام 2008، تم إطالق املرشوع عىل الشبكة. انضم إىل هذا املرشوع أكرث من 120 مؤسَّ

سات جامعية، مراكز أبحاث، متاحف وطنية ومتخصصة، معارض  بينها أرشيف ملحطات إذاعيَّة، مكتبات وطنية، مؤسَّ

سات، أرشيف املحطة اإلذاعية 95 ب. أف. أم.، املكتبة  فنية، أرشيف صور، وثائق، أفالم وموسيقى. ومن هذه املؤسَّ

سات  الوطنية النيوزيالندية، املتحف الوطني لنيوزيالندا، املكتبة النيوزيالندية للموسيقى )Audio Culture(، ومؤسَّ

جامعية من نيوزيالندا. 

سات من داخل نيوزيالندا، فإننا نالحظ مشاركة مؤسسات من خارجها، من مثل  ورغم أنَّ الجزء األكرب من هذه املؤسَّ

 ،)Pathé News( موقع يوروبيانا، املتحف العسكري الوطني األسرتايل، مركز األبحاث األسرتايل، بايث نيوز الربيطاين

وأرشيف   ،)Digital Public Library of America( األمريكية  الرقمية  العامة  املكتبة  الرقمية،  األملانية  املكتبة 

...)Internet Archive( اإلنرتنت

ثقافة	أرشيفية
سات ذاكرة الوطن: اّتحاد مؤسَّ
جتربة نيوزيالندا منوذًجا
غادة دمشق
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أهداف التعاون
املختلفة حول  املصادر  تقديم  إىل  يهدف هذا املرشوع 

نيوزيالندا، من خالل نافذة بحث واحدة، وهو يعّد من 

أوائل مناذج الالم يف العامل، إذ يهدف إىل جعل الذاكرة 

هل  الرقميَّة لنيوزيالندا متاحة عىل الشبكة، ليكون من السَّ

الوصول إليها والتفاعل معها )Share( واستخدامها.

يدعم مرشوع نيوزيالندا الرقمّي مشاريع الرقمنة للمواد 

اإلبداعي  املشاع  نحو  االتجاه  عىل  ويشّجع  الجديدة، 

متاحة  املصادر  هذه  لجعل   ،)Creative Commons(

للجميع، ويكون لهم الحريَّة يف إعادة استخدام املواد من 

دون قيد أو رشط. وما قام به مرشوع نيوزيالندا الرقمّي، 

 )Make it Digital( رقميًا«  »اجعله  موقع  إنشاء  هو 

يف  الرقمنة  عملية  لدعم  إنشاؤه  تم   .2009 العام  يف 

َص له ميزانية بلغت حواىل 20  نيوزيالندا وإدارتها، وُخصِّ

مليون دوالر. من مهام »اجعله رقميًا«، إعداد سياسات 

ومن  الرقمنة،  عملية  نحو  املؤسسات  لتوجيه  وأدلَّة 

مبادئه األساسية اختيار املواد التي يجب رقمنتها، ومن 

متاحة  وجعلها  حفظها،  إدارتها،  وصفها،  تحويلها،  ثم 

لتسهيل عملية استخدامها.

ومن أبرز ما قام به مرشوع نيوزيالندا الرقمي هو تنظيم 

التَّشجيع  ألجل   »Mix and Mash« ُسميت  مسابقة 

هذه  املرقمنة.  املواد  استخدام  إعادة  يف  اإلبداع  عىل 

املسابقة تقام سنويًا، ويشارك فيها متسابقون من جميع 

مسابقة  املرشوع  نظّم  ذلك،  إىل  إضافًة  العامل.  أنحاء 

إعادة  قامئة عىل  أخرى، سميت »GIF it UP«، وهي 

الرقمّي،  نيوزيالندا  املوجودة يف موقع  الّصور  استخدام 

و»يوروبيانا«؛ املكتبة العامة الرقمية األمريكية. واملطلوب 

فيها إعادة استخدام الصور املوجودة يف هذين املوقعني 

املسابقة  هذه  تقام  أيًضا،  متحركة.  صوٍر  إىل  وتحويلها 

سنويًا، ويشارك فيها متسابقون من جميع أنحاء العامل.

 New Zealand( نيوزيالندا  أبحاث  ضّم  تّم  كذلك، 

ن مجموعة ضخمة من األبحاث  Research(، التي تتضمَّ

الجامعية وأبحاث املؤسسات وأبحاث املعاهد، إىل موقع 

إىل  الوصول  عملية  دعم  أجل  من  الرقمي،  نيوزيالندا 

نتائج األبحاث. إضافًة إىل ذلك، يسمح موقع نيوزيالندا 

حول  مختلفة  بأشكال  مواد  بجمع  للمستفيد  الرقمّي 

الحًقا  وميكن  واحد،  مكاٍن  يف  وحفظها  ما،  موضوٍع 

التواصل  مواقع  خالل  من  جمعه  تم  ما  مشاركة 

قامت  الرقمي،  نيوزيالندا  مرشوع  ولدعم  االجتامعي. 

 Life( املكتبة الوطنية النيوزيالندية باقتناء طاولة رقمية

من خاللها  املستفيد  يستطيع   ،)Lines Touch Table

تصّفح جميع املواد التي متَّت رقمنتها.

املستقبليَّة للمرشوع، فتتمحور حول زيادة  أما األهداف 

سات املشاركة، ليصل إىل حواىل 300 مؤسسة،  عدد املؤسَّ

وزيادة عدد املواد عىل املوقع ليصل إىل 30 مليون مادة. 

ويسعى إىل تحسني امليتاداتا التي يتّم جمعها من مختلف 

سات، ليس فقط من خالل إضافة رؤوس املوضوعات  املؤسَّ

إىل املواد، وإمنا أيًضا من خالل تحسني عمليَّة جمع امليتاداتا 

وإدارتها، عرب توسيع نطاق املواضيع التي يتم جمعها لتشمل 

للملكية  ومتاحاً  مفتوحاً  املحتوى  والبيئة، وجعل  العلوم 

العامة )Open Content License(. كام أنه يهدف دامئًا 

إىل التنويع يف أشكال املحتوى: سمعي، أفالم، ثاليث األبعاد، 

الكتب الرقمية، البيانات واإلحصاءات، الخرائط والجرائد. 
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ة مجموعة نيوزيالندا الرقميَّ
الهدف من مرشوع نيوزيالندا الرقمّي هو جمع كّل ما 

بأشكالها  مواد،  من  وحارضها  نيوزيالندا  بتاريخ  يتعلَّق 

املتعددة. وحتى اآلن، تضّم مجموعة نيوزيالندا الرقميَّة 

 120 من  أكرث  من  جمعها  تم  مادة،  مليون   33 حواىل 

ومؤسسات  بحثية،  تربوية،  حكومية،  ثقافية،  سة  مؤسَّ

.)Digital NZ, 2016( ...خاّصة ومدنيّة

من  جمعها  تم  مقالة  مليون   26.5 املجموعة  ن  تتضمَّ

املكتبة  من  تسجيلة  مليون   3.7 حواىل   ،Papers Past

من  تسجيلة  مليون   3 وحواىل  النوزيالندية،  الوطنية 

 .)Digital NZ write up 2015( سات املشاركة املؤسَّ

ن املجموعة أكرث من مليون صورة، أكرث من 150  كام تتضمَّ

ملصقات،  فنية،  أعاماًل  ومقابالت،  صوتية  تسجيلة  ألف 

خرائط، جرائد، قصصات صحافية، دوريات، كتبًا، 316 كيلو 

من املواد األرشيفية، موسيقى، أفالًما، أعاماًل فنية، 214 كيلو 

من أرشيف محطات إذاعية... تغطّي الحقبات املمتّدة من 

القرن التاسع عرش حتى القرن الواحد والعرشين.

كل اآليت: أما بالنسبة إىل قيود االستخدام، فتتوزع عىل الشَّ

1.4 مليون تسجيلة، الحقوق محفوظة.	 

 	.)Share( 1 مليون تسجيلة للمشاركة

860 كيلو من التسجيالت، ميكن التعديل عليها.	 

استخدامها 	  ميكن  التسجيالت،  من  كيلو   509

لإلعالنات والدعايات.

330 كيلو من التسجيالت، غري محّدد.	 

هذه التَّسجيالت كان معظمها قبل العام 2000، كام أنَّ 

أغلبها يغطي فرتة الحرب العامليَّة األوىل.

يهدف مشروع نيوزيالندا الرقمّي 
ة لنيوزيالندا  إىل جعل الذاكرة الرقميَّ

متاحة على الشبكة، ليكون من 
هل الوصول إليها والتفاعل معها  السَّ

واستخدامها، وهو من أوائل مناذج 
قطاع الالم يف العامل. 
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سجيالت عملية جمع التَّ
تتّم عمليَّة جمع امليتاداتا من خالل نظام سوبليه جاك لجمع امليتاداتا )Supplejack metadata harvesting system(. هذا النظام يقوم 

مبطابقة البيانات مبخطط )Schema( مبنّي عىل أسس »دابلني كور«. بعدها، تصبح هذه البيانات متاحة يف املوقع، من خالل واجهة برمجة 

.)Digital NZ API( التطبيقات التابع للمرشوع

إنَّ سوبليه جاك )Supplejack(، هي أداة أنشأتها كلٌّ من نيوزيالندا الرقمية واملكتبة الوطنية النيوزيالندية للجمع والبحث وتبادل تسجيالت 

امليتاداتا. يُستخدم سوبليه جاك لجمع املاليني من امليتاداتا من مختلف املصادر ومختلف مناذج البيانات، مثل HTML, XML, RDF وغريها 

من النامذج. هذه البيانات عىل اختالفها، انضوت ضمن فهرس بحث موّحد، بحيث تسمح للميتاداتا بأن تكون متاحة من خالل خدمة واجهة 

.)Open API( برمجة التطبيقات املفتوحة

سات املشاركة وقواعد وصفها، فهي ال تعد مشكلة أمام عمليَّة جمع التسجيالت  هكذا، مهام كانت معايري البيانات املتّبعة من قبل املؤسَّ

وامليتاداتا. وبالتايل، فإن أداة سوبليه جاك وفّرت عىل نيوزيالندا الرقمية عمالً شاقاً يف توحيد معايري وصف البيانات. وبات هذا املرشوع أفضل 

سات املشاركة يف عملية وصف امليتاداتا للمواد التي تقتنيها، ما يسهل عليهم الحًقا عملية جمع املواد  أسلوب لتقديم املساعدة لبعض املؤسَّ

وفرزها.
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رسم توضيحي )1(: طريقة عمل نيوزيالندا الرقمية

 عملية البحث في موقع نيوزيالندا الرقمي
تتّم عملية البحث يف موقع نيوزيالندا الرقمّي من خالل نافذة بحث واحدة:

رسم توضيحي )2(
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بعد إدخال مصطلح البحث، تظهر النتائج كاآليت: جميع النتائج، بحيث ميكن تصّفح جميع املواد بأشكالها املختلفة، أو البحث بحسب نوع 

املادة فقط، مثل البحث يف نتائج الّصور فقط، أو املصادر الّسمعية فقط، أو املصادر السمعية والبرصية، كاألفالم فقط... كام ميكن رؤية ما 

تّم جمعه من خالل املستفيدين حول موضوع البحث يف خانة املجموعة )Set(، إضافًة إىل تصّفح الجرائد، املقاالت، الكتب، املواد األرشيفية، 

الدراسات، واملخطوطات... كّل واحدة عىل حدة.

رسم توضيحي )3(

رسم توضيحي )4(

كام ميكننا مالحظة أّن هذه املواد تّم أخذها من موقع »يوروبيانا«:
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رسم توضيحي )5(

رسم توضيحي )6(

إضافًة إىل ذلك، ميكننا أيًضا تقليص نتائج البحث، من خالل تحديد الفرتة الزمنية للموضوع الذي يتم البحث فيه.

سة التي متتلكها،  وعندما يتّم اختيار املادة التي نريد تصّفحها، يظهر لنا أوالً عنوان املادة، واملكان التي نستطيع تصّفحها من خالله، واملؤسَّ

- رؤوس  املادة  نوع  للامدة –  امليتاداتا  يتّم تحديد  إىل ذلك،  إضافًة  الرقمية.  نيوزيالندا  سة من خالل موقع  املؤسَّ الولوج إىل هذه  وميكن 

املوضوعات. وما مييّز هذا املوقع عن غريه، أنه يسمح بإضافة تعليقات ونقاشات حول املادة التي يتّم تصفحها. وأخريًا، يسمح املوقع للمستفيد 

إمكانية إضافة هذه املادة ضمن مجموعة )Set( حول موضوٍع محدد. فمثالً، قد يرغب املستفيد بجمع كّل ما يتعلّق باألفالم النيوزيالندية، 

.)Add to Set( »أو كّل ما يتعلق بالشاطئ... تتم هذه العملية من خالل »أضف إىل املجموعة
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فحة الرئيسية للموقع رابط يحيلنا إىل ما تّم جمعه من خالل املستفيد: وهكذا، أصبح يف الصَّ

رسم توضيحي )7(

يعّد مرشوع نيوزيالندا الرقمّي من أوائل مناذج قطاع الالم. يهدف هذا املرشوع إىل جعل األشكال املختلفة للمواد مرتابطة مع بعضها البعض، 

ويقّدم للمستفيد بياناته املرتابطة، ويجعلها مفتوحة له، فتقوي العالقة بني املستفيد واملحتوى الرقمّي، وتشّجعه عىل مشاركة هذه املواد 

وبياناتها وإعادة استخدامها إلنتاج محتوى جديد، وتنّمي اإلبداع واالبتكار لدى مستفيديها. الالفت أيًضا يف هذا املرشوع، أنَّه تابع للحكومة 

أمريكية  مؤّسسات  من  نيوزيالندا،  خارج  من  مؤّسسات  يضّم  أنه  إىل  إضافًة  النيوزيالندية،  الوطنية  املكتبة  قبل  من  ويدار  النيوزيالنديَّة، 

سات املشاركة عىل أنَّ هذا املوقع ساهم يف تحسني رؤية مواقعهم ومجموعاتهم.   وأوروبية. وقد أجمعت جميع املؤسَّ

واستطاع املرشوع أيًضا أن يثبت إمكانية إعادة استخدام البيانات وتقديم ابتكاراٍت جديدٍة. وسمح للمستفيد بالتعامل مع املواد وبياناتها 

امح للمستفيد  بحريٍة مطلقة، إذ يستطيع تحويل الّصور الثابتة إىل صوٍر متحركٍة، أو دمج املواد املتعددة األشكال إلنتاج مادة جديدة، أو السَّ

بجمع املواد بحسب موضوٍع يهمه... هذه الحرية يف التعاطي مع املواد تشّجع املستفيد عىل االتجاه نحو االبتكار.

ونالحظ أنَّ أكرث ما يريض املستفيد، هو وصوله إىل املواد بأشكالها املختلفة من خالل مصدٍر واحٍد. هذا األمر وفّر الوقت عليه، وسّهل عملية 

وصوله إىل املعلومات التي يحتاجها. لقد استطاع املرشوع أن يثبت أّن املستفيد بات مرتبطاً بشكل وثيق باملحتوى الرقمّي، كام أنه يفّضل 

أرسع طريقة للوصول إىل ما يريد، وهذا ما يتيحه له مرشوع نيوزيالندا الرقمي.
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المراجع:
ملراجعة عمل الرابحني يف مسابقة »Mix and Mash«، انظر:. 1

 http://cutt.us/JSv6.

ملراجعة عمل الرابحني يف مسابقة »GIF it UP«، انظر: . 2

http://cutt.us/roCwx.

3 . GIF« ملراجعة أرشيف الصور التي أُعيَد استخدامها يف مسابقة

it UP«، انظر: 

http://cutt.us/9zn2b.

انظر:. 4

About Digital New Zealand. Retrieved from Website: 

http://cutt.us/OCeRb.

انظر:. 5

Digital NZ. Retrieved from Website:

http://cutt.us/j5Qd. 

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

املعلومات.

ghadadimashk@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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تساءل األديب والروايئ السعودي عبد الرحمن منيف يوًما عن معنى التاريخ بقوله: »التاريخ؟ إعادة رسم األمكنة 

واألزمان التي مرَّت؟ تعزيز ذاكرة األجيال الجديدة؟«. إنَّنا نعيد رسم األمكنة بالّصورة الباقية عن ماضيها، ونعّزز 

الذاكرة بتسجيل يحيي أسلوب حياة وواقع أصبح ماضيًا لألجيال الحالية. ال حاجة إلبراز أهمية األرشيف وارتباطه 

بحفظ الذاكرة وتسجيل التاريخ، لكنَّ للذاكرة السمعية البرصية وقًعا مختلًفا، فالصورة املتحركة املدمجة بالصوت 

عيشه  وطرائق  بناسه وعامراته  كافًة،  بتفاصيله  الحّي  املايض  متثل  ألنها  واقعيًة،  أكرث  بطريقة  املايض  إحياء  تعيد 

بواقعيّته  الحارض  بني  الربط  إعداد  إىل  وتسعى  بالحارض،  ارتباطه  القريب  للاميض  امللتقطة  املقاطع  تربز  وبيئته. 

املكان والجامعة، ألنَّهام يستعرضان  باالنتامء إىل  الشعور  الصورة والصوت يعّززان  إليه.  بالحنني والشوق  واملايض 

مايض املكان بطريقة حيّة، فيبيّنان مالمحه التي قد تغيب عن الفكر يف النّص املقروء عن هذا املايض.

 نستعرض يف هذه املقالة أهميَّة األرشيف الّسمعّي البرصّي، بإبراز ملحة عن تاريخ نشأته وأنواعه، ونعود إىل الحارض، 

الحالية يف االستثامر باألرشيف والذاكرة،  الحادي والعرشين، واالتجاهات  القرن  العمل األرشيفي يف  فنربز طبيعة 

وعرضها ألكرب رشيحة من الجمهور.

أوًل: لمحة تاريخية
نشاطات  األرشيفات من خالل  بدأت هذه  إذ  البرصّي،  الّسمعّي  األرشيفّي  للعمل  رسميَّة  بداية  تحديد  ميكننا  ال 

السمعية  املصادر  ومنها  وتنظيمها،  املعلومات  مصادر  األكادميية يف جمع  سات  املؤسَّ نشاط  أبرزها  لعّل  متنّوعة، 

البرصية. وبالتايل، اعتربت كّل النشاطات املرتبطة بهذه األنواع الجديدة من املصادر، امتداًدا للعمل اليومي لهذه 

معيَّة البرصيَّة وانتشارها بشكل عام. سات، وتطوَّرت هذه املجموعات نتيجة لتوّسع استخدام الوسائل السَّ املؤسَّ

األرشيف الّسمعي البصرّي..
حفظ الذاكرة اجلماعّية
فاطمة البزال
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سات مختلفة ومتنّوعة.  برزت اتجاهات أوليّة يف الفصل املؤّسيس ألرشيفات الصوت والصورة واألفالم، وبعدها التلفزيون، لكونها تنتج من مؤسَّ

يأيت هذا الفصل انعكاًسا الختالف طبيعة املواد ومحتوياتها ضمن كل أرشيف. ولكن منذ ثالثينيات القرن العرشين، بدأت هذه األرشيفات 

تتخذ هويات أكرث وضوًحا، مع نشأة الجمعيات املهنية العاملية التي متثل كل ميديا/ وسيط بحد ذاته. الحًقا، ومع ازدياد االهتامم العاملي بهذه 

املواد، حازت اهتامم الجمعيات املهنية العاملية التي تُعنى باملكتبات واملتاحف واألرشيفات واعرتافها.

كذلك، ال ميكننا تحديد بداية تاريخية رسميّة لعمل األرشيفيني الّسمعيني البرصيني كمجموعة مهنيَّة، إذ كان لألرشيفيني يف هذا املجال خلفيات 

مهنية متنوعة، عىل الرغم من اجتامعهم حول مبدأ أهمية جمع هذه املواد وحفظها من الّضر والتّلف، إضافًة إىل إدراكهم أهمية العمل 

سات أكادميية ومؤّسسات بّث الصوت والصورة واألفالم، إضافًة إىل أشخاص ذوي  الذي يقومون به. وقد اجتمع عىل هذا العمل أفراد من مؤسَّ

خلفيات علميَّة أو فنيَّة.

ميكننا القول إنَّ التسجيالت الصوتية والرسوم املتحركة نالت القيمة واألهمية األعىل من بني الوسائل األخرى عىل اإلطالق مع بدايات القرن 

العرشين. وبالرغم من أّن اخرتاعها كان نتيجة اإلبداع العمل يف ذلك الوقت، فإّن أسباب انتشارها الرسيع وشهرتها تُعزى إىل استخدامها 

سات األرشيفيَّة تتلّمس أهمية هذه املواد ومهّمتها املرتبطة  لتحميل مضامني ترفيهية تصل إىل رشائح واسعة من الجمهور. وبذلك، بدأت املؤسَّ

بجمعها والحفاظ عليها، فنجد مثاًل جهود املتحف الربيطاين British Museum يف جمع مواد الرسوم املتحركة motion pictures، لتكون 

التاريخي. كذلك، نجد مكتبة الكونغرس األمريكيَّة حائرة فيام يجب عليها عمله بأوائل املطبوعات الورقية لبكرات األفالم  جزًءا من سجلّه 

السينامئية التي أرسلها صانعو األفالم إىل املكتبة!

سات املعلومات األخرى يف العقد الثالث من القرن العرشين يف أوروبا وأمريكا الشاملية،  سات مستقلّة عن مؤسَّ نشأت أرشيفات األفالم كمؤسَّ

سات متنّوعة. بعد الحرب العاملية  سات الجديدة، ولكن بشكل مستقّل، وضمن مؤسَّ واستمرَّ أرشيف الصوت يف التطور بالتوازي مع هذه املؤسَّ

سات أرشيف األفالم، ووصل إىل أنحاء العامل كافة، وذلك بعد أن أصبحت األهمية والقيمة الثقافية للمواد السمعية  الثانية، توّسع انتشار مؤسَّ

البرصية ظاهرة وملموسة ومعروفة ورشعية وذات قبول واسع. ويف العرشينيات من القرن العرشين، أنتج تطور الراديو أشكااًل جديدًة من 

املواد غري التقليدية، التي تتطلَّب جهوًدا وتقنيات حفظ مختلفة. كذلك األمر بالّنسبة إىل األفالم الّتي القت انتشاًرا يف األربعينيات من القرن 
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تحمل  التي  املواد  من  جديدة  وأشكااًل  أنواًعا  أيًضا  وأنتجت  نفسه، 

كذلك،  لحفظها.  جديدًة  وبيئًة  مختلفًة  جهوًدا  وتتطلَّب  مضامينها، 

طرحت تساؤالت حول إمكانية اإلتاحة املستقبلية لهذه املواد، بعد 

تغرّي املادة الحاملة ملحتوى الفيلم وتطّورها.

مع  تعقيًدا  أكرث  بات  والعرشين  الحادي  القرن  عامل  يف  املشهد  إنَّ 

التطورات التكنولوجيَّة املرتبطة ببيئة إنتاج املعلومات وبثّها وإتاحتها 

دت الوسائل  بشكل عام. طرحت شبكة اإلنرتنت إمكانيات أكرث، فتعدَّ

التي تحمل املحتوى الّسمعي البرصّي، وانترشت بشكل رسيع جًدا. 

رواًجا  القت  واملوسيقى  والصور  لألفالم  الحاملة  املدمجة  األقراص 

هذا  باقتناء  ارتبطت  إتاحتها  لكن  العرشين،  القرن  أواخر  يف  واسًعا 

القرص أو استعارته من مؤسسات املعلومات )املكتبات واألرشيفات(. 

وأكرث  أكرب  تحديات  تطرح  فهي  االجتامعي،  التواصل  شبكات  أما 

تعقيًدا، إذ صارت إتاحة الوصول إىل األفالم واملواد املوسيقية مفتوحة 

اليوتيوب ثورة يف  أنتج  نوًعا ما ومرتبطة باالتصال بشبكة اإلنرتنت. 

هذا املجال، وأعطى خيارات واسعة يف البحث عن املضمون السمعي 

البرصي والوصول إليه. طرحت هذه التطّورات يف بيئة بّث املضمون 

سات األرشيفية، وأعطتها  السمعي البرصي تساؤالت بالنسبة إىل املؤسَّ

عىل  والعمل  أرشيفيّة،  كمضامني  مبالحقتها،  مرتبطة  كربى  مهامت 

حفظها لتسهيل إتاحتها مستقبليًا.

من  أساسيَّة  أنواع  وجود  نستنتج  التاريخّي،  العرض  هذا  خالل  من 

للتطورات  وفًقا  البرصيّة،  الّسمعية  األرشيفات  تقتنيها  التي  الوثائق 

التقنية التي أنتجت أنواًعا مختلفة من املواد. ففي مجال البرصيات، 

عن  ث  نتحدَّ الّسمعيات،  مجال  ويف  واألفالم،  الصور  عن  ث  نتحدَّ

تسجيالت الراديو واملوسيقى واألفالم أيًضا. إًذا، تجمع األفالم عنارص 

حيًا  متثياًل  مشهًدا  لتكوِّن  بالّصوت،  الّصورة  فتدمج  برصيَّة،  سمعيَّة 

مقاربًا للحياة الواقعيّة.

ة معية - البصريَّ ثانًيا: أنواع األرشيفات السَّ
معية البرصيَّة، تبًعا الختالف  نستعرض هنا أنواًعا من األرشيفات السَّ

طبيعة نشاطاتها، واملواد التي تقتنيها، والجمهور الذي تستهدفه. قد 

نشأ  األنواع.  هذه  من  أكرث  أو  واحدة  إىل  األرشيفات  بعض  تنتمي 

متّبعة  سليمة  ومنهجية  ومحّددة،  واضحة  سياسة  نتيجة  بعضها 

أرشيفات أخرى  بينام نشأت  املجموعة وحفظها،  اقتناء  إىل  بالنسبة 

سيَّة يف الّدرجة األوىل. نتيجة اقتناء مجموعة شخصيَّة أو مؤسَّ

1 .Broadcasting archives أرشيفات البث

الراديو  برامج  من  مختارة  مجموعة  باملبدأ  األرشيفات  هذه  تحفظ 

الدعائية  التسجيالت  من  مجموعة  إىل  إضافًة  التلفزيون،  أو  و/ 

واإلعالنية. ميثل عادة هذا النوع من األرشيفات قساًم من املؤسسات 

سات ضخمة ومعروفة أو صغرية  اإلعالمية واإلعالنية، سواء كانت مؤسَّ

ن مجموعاتها بعض املواد الخام، منها املقابالت  ومغمورة. قد تتضمَّ

الصوتية،  املؤثرات  وتسجيالت  املونتاج  عملية  قبل  األولية  بصيغتها 

 program إضافًة إىل مجموعة من املواد املرتبطة، كتسجيالت الربامج

scripts اإلذاعيَّة والتلفزيونيَّة.

املتاحف الّسمعية البرصيّة. 2

املستخدمة  األدوات  مجموعة  حفظ  عىل  األرشيفات  هذه  تعمل 

وأجهزة  الكامريات  ومنها  وعرضها،  البرصية  السمعية  املواد  لصناعة 

والتذكارات.  واألزياء  والدعاية  وامللصقات  والفونوغراف  العرض 

وإضافًة إىل هذه املعدات، تعمل هذه األرشيفات عىل عرض مجموعة 

من الصور والصوتيات يف معارض مفتوحة للزوار، ألهداف تعليمية 

وترفيهية.

األرشيفات الّسمعية البرصيّة الوطنيّة. 3

تعمل هذه األرشيفات عىل مستوى الوطن ككّل، فهي هيئات ذات 
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مسؤوليَّة كربى مرتبطة بحفظ الذاكرة الوطنية السمعية 

البرصية. لذلك، نجدها تعمل عىل جمع الرتاث السمعي 

تسمح  مالمئة  ظروف  ضمن  وحفظه  وتوثيقه  البرصي 

ظروف  تهيئ  وبالتايل  ممكن،  أمد  ألطول  بالبقاء  له 

إتاحته لألجيال املستقبليَّة. إنها أرشيفات ممولة حكوميًا 

تعمل عىل حفظ األفالم والصوتيات املصّنفة بأنها األكرب 

واألكرث شهرة عامليًا. تستقبل هذه األرشيفات كّل األفالم 

قانون  تطبيق  سياق  يف  محلّيًا  املنتجة  األخرى  واملواّد 

الذاكرة  توثيق  عىل  بذلك  وتعمل  اإللزامي،  اإليداع 

املستقبليّة.  لإلتاحة  البرصيّة وحفظها  الّسمعية  املحلية 

املكتبة  من  إدارية  دائرة  األرشيفات  هذه  تشّكل  قد 

وقد  الوطني،  املتحف  أو  الوطني  األرشيف  أو  الوطنية 

تشّكل مؤسسة قامئة مستقلة بحّد ذاتها، وذلك يرجع إىل 

سة مستقلّة  سياسة البلد العامة، وإىل رضورة إنشاء مؤسَّ

معنيَّة باملواد السمعية البرصية بالتحديد.

سات األكادمييّة. 4 أرشيفات الجامعات واملؤسَّ

العامليَّة  واألكادمييّات  الجامعيَّة  املكتبات  بعض  تقتني 

املكتبية،  مجموعتها  من  كجزء  برصية،  سمعية  مواد 

متارس  أن  وميكنها  األكادمييني،  الباحثني  خدمة  بهدف 

للمنطقة  البرصّي  الّسمعّي  الرتاث  بحفظ  مرتبطًا  دوًرا 

مستوى  عىل  دورها  فيَعظم  تخدمها،  التي  الجغرافيّة 

الوطن ككّل، كحافطٍة لرتاثه.

األرشيفات املتخّصصة موضوعيًا. 5

صة مبوضوع محّدد، ال تخدم هدف  هي أرشيفات متخصِّ

أكرب  نوع  نحو  تسعى  بل  عام،  بشكل  الذاكرة  حفظ 

التخّصص، من خالل اختيار حقل موضوعّي معنّي،  من 

للذاكرة السمعية البصرية َوْقٌع خمتلف، 
فالصورة املتحركة املدجمة بالصوت 

تعيد إحياء املاضي بطريقة أكرث واقعيًة، 
ألنها متثل املاضي احلّي بتفاصيله 

كافًة، بناسه وعماراته وطرائق عيشه 
وبيئته. 
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والعمل عىل جمع تراثه السمعي البرصي وحفظه. يرتكَّز عمل هذه 

األرشيفات عىل موضوع أو ثيمة محددة أو منطقة جغرافية أو فرتة 

إثنية  تراث مجموعات  أرشيفات متخّصصة بحفظ  زمنية. نجد مثاًل 

إىل  تسعى  أخرى  أرشيفات  نجد  كام  محّددة،  ثقافية  أو  قومية  أو 

سات األرشيف  خدمة حقول بحثيّة وأكادمييّة محّددة. وهنا تربز مؤسَّ

الّشفهي ومكتبات الّسينام والفيديو.

6 .Studio Archives أرشيفات االستديو

وصيانته،  أرشيفها  حفظ  عىل  األفالم  إنتاج  رشكات  بعض  تعمل 

وقد  ة.  املهمَّ لهذه  ة  خاصَّ إدارية  وأقسام  وحدات  إنشاء  خالل  من 

وحفظًا  عملها،  وسري  لتاريخها  وعيًا  إليها،  بالّنسبة  األرشيف،  صار 

ر والتّلف. ملجموعاتها من الضَّ

املكتبات واألرشيفات واملتاحف بشكل عام. 7

من  جزًءا  لها،  املصاحبة  واملواّد  البرصيّة،  الّسمعية  املواّد  تكوّن 

مجموعات املكتبات واألرشيفات بشكل عام، وجزًءا من معروضات 

ة ومقتنياتها. املتاحف العامَّ

ثالًثا: األرشيف بالمجاّن مقابل األرشيف كاستثمار
باإلتاحة،  دامئًا  مقرون  األرشيفّي  فالحفظ  املخفيَّة،  للذاكرة  قيمة  ال 

سات املعلومات من أرشيفات ومتاحف  وهو ما تعمل عليه كل مؤسَّ

قابلة  سلعة  ذاتها  بحدِّ  تصبح  قد  الذاكرة  هذه  لكنَّ  ومكتبات، 

لالستثامر، وهو اتجاه يتعزَّز تدريجيًا مع زيادة الوعي بأهمية هذه 

من  نشهده  ما  كل  ظلِّ  يف  لحظة،  أية  يف  بالضياع  املهّددة  الذاكرة 

أحداث يف عاملنا العريب بالتحديد. 

سات  املؤسَّ مهاّم  يف صميم  هو  اإلتاحة  مفهوم  أنَّ  من  الرغم  وعىل 

ومفتوحة  وعاّمة  مطلقة  تكون  ال  قد  اإلتاحة  هذه  فإنَّ  األرشيفيَّة، 

سات، ألنَّ األرشيف قد يكون مصدر استثامر  بالنسبة إىل بعض املؤسَّ

مربًحا جًدا، وخصوًصا إذا أصبح ميثّل ذاكرة أمكنة وأشخاص وطرائق 

عيش مهّددة باالندثار.

الناس،  إىل  وقّربته  األرشيف،  أهميّة  الحديثة  التكنولوجيا  أبرزت 

وعزَّزت قيمته لديهم. ففي لبنان عىل وجه الخصوص، نجد الكثري من 

سات التي تستثمر يف األرشيف الّسمعي البرصّي، منها أرشيفات  املؤسَّ

سات اإلنتاج الفيلمّي الوثائقّي.  سات التلفزيونية وأرشيفات مؤسَّ املؤسَّ

التواصل  مواقع  عرب  األرشيف  عرض  إىل  يسعى  آخر  اتجاه  وهناك 

الجمهور.  من  ممكنة  أوسع رشيحة  إىل  وصوله  لضامن  االجتامعّي، 

يف  اللبنانيَّة  الذاكرة  توثّق  التي  فحات  الصَّ من  الكثري  نجد  هنا،  من 

الفايسبوك مثاًل.

 »Fire Horse Archive« فايرهورس  أرشيف  سة  مؤسَّ تجربة  إنَّ 

سة منتجة لألفالم الوثائقيَّة والربامج  ياق، وهي مؤسَّ بارزة يف هذا السِّ

كوَّنت  الرشكة  أنتجتها  التي  الوثائقية  األفالم  وطبيعة  التلفزيونيَّة. 

فعملت  بالتحديد،  العريّب  املجتمع  ذاكرة  يوثّق  أرشيفيًا  كنزًا  لديها 

مبوازاة رشكة اإلنتاج عىل إنشاء رشكة لألرشيف تستثمر فيها الذاكرة 

نتها عىل مدار أكرث من عرشين عاًما من العمل يف إنتاج  الغنية التي كوَّ

األفالم الوثائقيّة. 

الحياة  وأمناط  العريّب  املجتمع  تحايك  وثائقيَّة  أفالًما  الرشكة  أنتجت 

والثقافة والعامرة واملناظر الطبيعية والهندسة الطبيعية فيه، فكّونت 

ة قد ال  بذلك مخزونًا من لقطات الفيديو ألشخاص وأماكن ومناظر عامَّ

منتلك اإلمكانيَّة إلعادة التقاطها يف وقتنا الحايل. يف هذا األرشيف، نجد 

مثاًل لقطات لقلعة تدمر األثريَّة يف أوائل القرن الحادي والعرشين، أي 

قبل احتالل داعش لها وتدمري قسم منها. نجد كذلك لقطات توثّق 

تراث املجموعات الدينية واإلثنية والعرقية يف رشقنا، منهم الرّسيان 

واألكراد واألقباط والشيعة واليهود وغريهم. هذا األرشيف الغني جًدا 

توثيقة وحفظه  سة عىل  املؤسَّ بعد عمل  الجمهور  متناول  أصبح يف 
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طبًقا للمعايري العاملية، لكنَّ إتاحته مرشوطة مببلغ مايّل تتقاضاه الرشكة 

عن كل صورة أو مقطع فيديو يحتاجه املستفيد.

ونجد يف صفحات الفايسبوك الكثري من الصور واألفالم التي توثّق الذاكرة 

ولقطات  صوًرا  تعرض  مثاًل،  بريوت«  »تراث  فصفحة  بالتحديد.  اللبنانيَّة 

فيديو عن بريوت والبيارتة، قد ترجع إىل القرن الثامن عرش. ونجد فيها 

للجامعة  أخرى  وصوًرا  عرش،  التاسع  القرن  يف  بريوت  ملرفأ  صورة  مثاًل 

األمريكيَّة يف بريوت منذ عهدها األول وبداياتها يف منتصف القرن التاسع 

عرش.

اللبنانية  األهلية  الحرب  ذاكرة  توثيق  إىل  تسعى  أخرى  صفحة  وتوجد 

اللبنانية«،  الذاكرة  ديوان   Memory at work« اسم  تحمل  بالتحديد، 

وهي صفحة الفايسبوك الخاصة مبرشوع »ديوان الذاكرة اللبنانية: دليل 

للتوثيق  أمم  »مركز  عليه  يعمل  الذي  والسلم«،  الحرب  إىل  اللبنانيني 

واألبحاث«. تعرض هذه الصفحة مجموعة من الوثائق والصور التي توثّق 

مراحل الحرب األهليَّة اللبنانيَّة بني العام 1975 والعام 1990.

عىل الرغم من أنَّ بعض جهود عرض الذاكرة عرب مواقع التواصل االجتامعي 

تعترب فرديًة وغرَي منتظمٍة مؤسساتيًا، وعىل الرغم من بعض العوائق املالية 

سات التي تخلق هذا  القامئة للحصول عىل مستندات أرشيفيَّة من املؤسَّ

األرشيف وتستثمر فيه، فإنَّ جميع هذه الجهود مباركة، ألنها تعيد الحياة 

وإخفائه من  معامله  إىل طمس  البعض  يسعى  بعيٍد  أو  قريٍب  ماٍض  إىل 

التاريخ.

قال األديب الّسوري فرج بريقدار يوًما: »بأحذيتهم يحاولون محو ماضيك، 

وبأسنانك وأظافرك تحاول أن تتشبَّث بالزمن والذاكرة واألحالم«.

قال األديب الّسوري فرج بريقدار يوًما: »بأحذيتهم يحاولون محو ماضيك، 

وبأسنانك وأظافرك تحاول أن تتشبَّث بالزمن والذاكرة واألحالم«.

واملكتبات،  املعلومات  جمال  يف  اختصاصيَّة  البزال:  فاطمة 
ة.  اللبنانيَّ الوطنية  باملكتبة  النهوض  مشروع  يف  ومفهرسة 
حائزة على ماجستري يف إدارة املعلومات، وهي مدربة يف جمال 

الفهرسة والتكشيف املوضوعي.

fatimaalbazzal@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل

 المراجع:
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 املناصري، محمد، الحفظ والصيانة ألرشيفات الصوت والصورة: . 2
الرتميم والرقمنة، 2013.
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بتاريخ 20 نيسان/ أبريل 2017.
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Audiovisual Collections at the Nationa Diet Library
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Fire Horse Archive website. Available at

 http://firehorsearc.com/ Last viewed on 20 April 
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مع االزدياد الهائل يف كميّات البيانات املُنبثقة من مصادر رقميّة متعّددة، أصبحت الحاجة إىل تحليلها ملّحة، ما 

الرّشكات  أنَّ  ومبا  كربى.  أهميّة  ذات  سنوات،  طيلة  مجدية  وغري  ُمظلمة  تُعترََب  كانت  الَّتي  البيانات  هذه  يجعل 

أصبَحت ُملزََمة بتقديم نتائج تحليل مبارشة، فإنَّ عملية تحليل بياناتها الّضخمة أصبحت رضورة مهّمة.

 تُعترَب رشكات غوغل وأمازون وفايسبوك وغريها رائدة يف مجال تحليل البيانات الّضخمة، فغوغل يجري عمليّات 

بحثيّة يف ماليني املواقع إليجاد نتائج جيّدة ومطابقة لطلبات البحث، وأمازون يعرض ملستخدميه مقرتحات شخصيّة 

ذكيّة للرشاء، وفيسبوك يعرض ملالك الحساب مقطًعا قصريًا من الفيديو يشمل مخترًصا ألهّم األحداث من ضمن 

املنشورات النصيّة والصور ومقاطع الفيديو و»اإلعجابات« والتعليقات املوجودة لديه منذ إنشاء حسابه.

فّكرنا يف  فلو  تنافسيّة.  قيمة  للحصول عىل  الّضخمة  البيانات  املستخرجة من  املعلومات  الرّشكات تستخدم  هذه 

نظام أمازون الذي يقّدم اقرتاحات للمستخدم، فإّن الرشكة هنا تستخدم تاريخ املشرتيات لدى املستخدم، إضافًة إىل 

ما تعلمه عنه من أمناط الرشاء وأمناط رشاء املستخدمني الَّذين يشبهونه، من أجل تقديم بعض املقرتحات الجيّدة 

واملفيدة له. إنّها آلة تسويقيّة. كام أّن إمكانيّات التحليل الّضخمة لدى هذه الرّشكات جعلتها ناجحة بشكل كبري.

ما هي البيانات الّضخمة؟
وتقديم  تعريفها  يف  الّدخول  قبل  واملعلوماتيّة.  املعلومات  عامل  يف  »ساخن«  مصطلٌح  هي  الّضخمة«  »البيانات 

معلومات تفصيلية عنها، نعرّف يف املقابل مصطلح »البيانات الّصغرية«، فام يُسّمى عادًة بالبيانات هو يف الواقع 

»بيانات صغرية«.

البيانات الّضخمة
 إعصاٌر يحتوي العامل
زينب البزال
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تُوصف البيانات الّصغرية بأنّها ذات حجم وشكل ميّكنها من أن تكون متاحة وُمْخرِبَة وفّعالة، فهي عادًة تُعطي معلومات من شأنها اإلجابة 

عن أسئلة محّددة أو معالجة مشكلة محّددة. من األمثلة عىل ذلك: نتائج مباريات، تقارير مبيعات محّددة، أسعار منتجات محّددة وأمناط 

تغرّيها... تتميّز هذه البيانات بأنّها محّددة من حيث الّشكل وطريقة الحفظ، ماّم يتيح استخراجها وتحليلها بطريقة واضحة.

يف املقابل، فإّن مصطلح »البيانات الّضخمة« يصف أّي حجم من البيانات التي قد تكون مهيكلة بالكامل أو جزئيًا أو غري مهيكلة نهائيًا، والتي 

متّكننا من استخراج املعلومات.

خمة بثالثة أبعاد: تتميّز البيانات الضَّ

ضخامة الحجم.. 1

كل وطريقة الحفظ.. 2 التنّوع الكبري يف الشَّ

الرّسعة املطلوبة للمعالجة والتّحليل.. 3

ورغم أّن مصطلح البيانات الّضخمة ال يعرّب عن قيمة محّددة لحجم البيانات، فإنّه غالبًا ما يستخدم للتعبري عن »تريابايتس«، »پيتابايتس«، 

وحتّى »هيغزابايتس« من البيانات املحّصلة عرب الزّمن.

من أين تأتي البيانات الّضخمة؟
يتّم جمع البيانات الّضخمة من عدٍد ال يُحىص من املصادر، من مثل سجاّلت املبيعات التجاريّة، سجاّلت االختبارات العلميّة، وعمليّات البحث 

عرب محرّكات البحث... قد تكون هذه البيانات خاًما )أوليّة( أو خاضعة ملعالجة مسبقة باستخدام أدوات برامج الحاسوب قبل أن يتّم تحليلها. 

أّما بالنسبة إىل حفظ البيانات، فقد تكون محفوظة بطريقة مهيكلة، من مثل )SQL Database(، أو غري مهيكلة، أو متدفّقة من أجهزة 

االستشعار.
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بعمليّات  خمة  الضَّ للبيانات  تحليّل  مرشوع  كّل  يقوم 

ذلك،  بعد  البيانات.  مصادر  وتحليل  والّربط  البحث 

ولهذه  محّدد.  طلٍب  عىل  بناًء  نتيجًة،  أو  جوابًا  يعطي 

لتشمل  البيانات  تحليل  عمليّات  توّسعت  فقد  الغاية، 

مجاالت التعلّم اآليل والّذكاء االصطناعي.

نظرة تاريخّية إلى البيانات الّضخمة
بأن  شخص  لكّل   1991 العام  يف  اإلنرتنت  ظهور  أتاح 

يكون متّصاًل، بحيث يستطيع تحميل معلوماته وتحليل 

املعلومات املحّملة من قبل اآلخرين. ويف العام 1997، 

أصبح  ما  رسعان  الَّذي  »غوغل«  البحث  محرّك  ظهر 

 ،1999 العام  ويف  العامل.  يف  واستخداًما  شهرًة  األكرث 

استُخدم مصطلح »البيانات الّضخمة« ألّول مرّة، وذلك 

 Visually« يف رسالة أكادمييّة باللّغة اإلنكليزيّة بعنوان

 .»Exploring Gigabyte Datasets in Real Time

ويف العام نفسه، استُخدم مصطلح »إنرتنت األشياء« يف 

خالل تقديم عرض عمل من ِقبَل كيفن آشتون.

يف العام 2000، حاول پيرت الميان وهال فاريان )اقتصادي 

الرقميّة  البيانات  حجم  يحّددا  أن  حاليًّا(،  غوغل  لدى 

العامل  إنتاج  أّن  إىل  فتوّصال  ومنّوها،  العامل  يف  الّسنوية 

يحتاج  والّصور وغريها  املطبوعات واألفالم  الّسنوي من 

إىل 1.5 جيغابايت من حجم التخزين، أي ما كان يعادل 

250 ميغابايتًا لكّل شخص. بعد ذلك، حّدد دوغ الين يف 

العام 2001، األبعاد الثالثة إلدارة البيانات، وهي: حجم 

البيانات، تنّوع شكلها، ورسعة استخراجها.

 ،2005 العام  يف   )Web 2.0(  2.0 مرحلة  الويب  دخل 

ا، إذ  ماّم دفع إىل ازدياد حجم البيانات بشكل كبري جدًّ

مقّدم  من  بداًل  املستخدم،  من  مبارشًة  تُنتَج  أصبحت 

الخدمة عىل الويب. يف هذه املرحلة، ظهر الفايسبوك، 

البيانات ومشاركتها  ما أتاح ملاليني املستخدمني تحميل 

مع أصدقائهم. ويف هذه املرحلة أيًضا، تّم إنشاء هادوب 

 ،)open source( وهو نظام مفتوح املصدر ،)Hadoop(

الضخمة  البيانات  مجموعات  لحفظ  خّصيًصا  ُصنع 

املتنّوعة )صوتيّة، فيديو، نّصية( وتحليلها.

التنفيذي  املدير  إيريك شميديت،  قال  العام 2010،  يف 

تصدر  التي  البيانات  كميّة  إّن  مؤمتر،  يف  غوغل،  لدى 

بداية  منذ  صدرت  الَّتي  البيانات  توازي  يومني،  خالل 

العام 2003. ساهمت أجهزة  الحضارة اإلنسانيّة وحتّى 

الهواتف املحمولة بشكل كبري يف ذلك، فقد أصبح الكثري 

للوصول  الجّوالة  هواتفهم  يستخدمون  األشخاص  من 

الرقميّة. وبعد أربع سنوات، بدأ »املوبايل  البيانات  إىل 

إنرتنت« يحّل محّل الديسكتوب. وهنا، أصبحت الحاجة 

إىل تحليل البيانات الّضخمة ملّحة.

فوائد عملّيات تحليل البيانات الّضخمة
خفض اإلنفاق: تحّقق تكنولوجيا البيانات الّضخمة، . 1

التقنيّات  عىل  املبنيّة  والتّحليالت  هادوب،  مثل 

مزايا   ،)Cloud-based Computing( السحابيّة 

بتخزين  األمر  يتعلّق  عندما  التكلفة،  لجهة  كبرية 

كميّات ضخمة من البيانات.

نظام . 2 يتميّز  القرار:  اتّخاذ  يف  والفعاليّة  الرسعة 

هادوب برسعة تحليليّة عالية، إضافًة إىل إمكانيّة 

تحليل بيانات من مصادر جديدة، ما يسمح بالقيام 

بالتّحليل واتّخاذ القرار بشكل مبارش.
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أصبح . 3 لقد  جديدة:  وخدمات  منتجات  إيجاد 

جديدة  وخدمات  منتجات  استحداث  باإلمكان 

تريض املستخدم بشكل أكرب.  

في  المستخدمة  الرئيسّية  التكنولوجيا 
حليل التَّ

إدارة البيانات: يجب أن تكون البيانات ذات جودة 	 

فمع  بتحليلها.  القيام  قبل  جيًدا  ومحكمة  عالية 

املنظّمة وخارجها،  باستمرار داخل  البيانات  تدفّق 

لبناء  متكّررة  عمليّات  إنشاء  الضوري  من  كان 

تصبح  أن  ومبجرّد  عليها.  والحفاظ  معايري جودتها 

إنشاء  املؤّسسات  عىل  يتوّجب  موثوقة،  البيانات 

برامج رئيسيّة إلدارتها.

هي 	   :)Datamining( البيانات  يف  التنقيب 

التكنولوجيا الَّتي تساعد عىل فحص كميّات ضخمة 

من البيانات، من أجل اكتشاف األمناط فيها. هذه 

إلعطاء  تحليالت  يف  املساهمة  شأنها  من  األمناط 

إجابة عن مسألة عمليّة.

مفتوح 	  برنامج  هو   :)Hadoop( هادوب 

 open source software( عمل  إلطار  املصدر 

ضخمة  كميّات  تخزين  من  ميّكن   ،)framework

التكنولوجيا  هادوب  أصبح  لقد  البيانات.  من 

الرئيسية ملامرسة األعامل التجارية، بسبب الزيادة 

املستمرة يف حجم البيانات وتنّوع أشكالها، كام أّن 

تحليل  من  ميّكن  لديه،  املوزّعة  الحوسبة  منوذج 

البيانات برسعة كبرية.

التحليل يف الذاكرة )In-memory analytics(: من 	 

يقوم كّل مشروع حتليلّي للبيانات 
خمة بعملّيات البحث والّربط، ثم  الضَّ
يعطي نتيجًة بناًء على طلٍب حمّدد. 

ولذلك، توّسعت عملّيات حتليل البيانات 
لتشمل جماالت التعّلم اآليل والّذكاء 

االصطناعي.
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خالل تحليل البيانات من ذاكرة النظام )بداًل من محرك القرص 

والترصّف  البيانات  من  فورية  رؤى  استخالص  ميكن  الثابت(، 

برسعة بناًء عليها.

تقنيَّة 	  تستخدم   :)Predictive analytics( التنبؤية  التحليالت 

التعلّم  وتقنيات  اإلحصائيَّة  الخوارزميات  التنبؤية  التحليالت 

اآليل لتحديد احتامالت النتائج املستقبليّة، استناًدا إىل البيانات 

التاريخيَّة.

التكنولوجيا 	  هذه  متّكن   :)text mining( الّنصوص  تنقيب 

وتعليقات  اإلنرتنت،  شبكة  من  النّصية  البيانات  تحليل  من 

عن  للكشف  األخرى،  الّنصيّة  واملصادر  والكتب  املستخدمني، 

رؤى مل تتم مالحظتها من قبل.

البيانات، بأّن  الَّتي متتلك  لقد أصبح معلوًما لدى معظم املؤّسسات 

الَّتي تتدفَّق إليها وحفظها، متّكنها من  البيانات  عمليّة اقتناء جميع 

القيام بعمليّات تحليليّة تؤدي إىل فائدة كبرية. فمنذ عرشات السنني، 

من  الكثري  كانت  بعقود،  الّضخمة«  »البيانات  مصطلح  بروز  وقبل 

تحليليّة،  بعمليات  للقيام  بدائيّة  تحليليّة  أنظمة  تستخدم  الرشكات 

البيانات  لتحليل  الجديدة  الطرق  اليوم  تقدمه  الَّذي  التميّز  لكنَّ 

البيانات  خمة، هو عامل الرّسعة والفعاليّة. ففي الّسابق، كانت  الضَّ

تُجمع أواًل، ومن ثّم يجري القيام بتحليلها التخاذ قرارات مستقبليّة. 

أّما اليوم، فقد أصبحت عمليّة التحليل تتّم برسعة عالية جًدا وبشكل 

، ماّم ميّكن املؤّسسات من امتالك قيمة تنافسيّة كانت تفتقر إليها  آينٍّ

ويجعل  أكرب،  أرباح  إىل جني  يؤّدي  التّحليل  بهذا  فالقيام  قبل،  من 

لة املستخدم أكرث رًض. زينب البزال: اختصاصيَّة يف جمال الربجمة، وهي مربجمة حملِّ
يف إدارة اإلحصاء املركزي.

albazzalzainab@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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باعرتاف الوثائق الربيطانيّة، فإنَّ تجارة الّسالح انتعشت، والرغبة يف امتالكه يف الخليج توّسعت، وخصوًصا يف الّساحل 

العريب منه، بعد الحرب الربيطانية - األفغانية )1879 - 1880(. لذا، انتبهت الّسلطات اإلنجليزيّة يف الخليج بعد 

نشوب الحرب األفغانية الثالثة إىل هذه القضيَّة، إثر نجاح استخباراتها بتتبّع وصول السالح بكميات كبرية إىل الهند 

عن طريق الخليج وفارس، فجاءت تدابري تقييد حركة الّسالح يف الخليج للمرة األوىل بشكل رسيع يف العام 1880، 

عندما أمرت حكومة بومباي بعدم منح الرخص لتصدير الشحنات الثقيلة من األسلحة والذخرية إىل موانئ الخليج، 

وبإجراء مراقبة دقيقة لعملية استرياد مثل تلك الشحنات يف كراتيش ويف الساحل الغريب للخليج.

ورسعان ما أذعنت حكومة فارس لطلب السلطات اإلنجليزية يف الخليج، وأعلنت يف العام 1881 أّن عمليّة استرياد 

يونيو/  بوشهر يف  ميناء  التجارة يف  الشاه بحظر هذه  فارس غري رشعية، وصدر مرسوم من  األسلحة وذخائرها يف 

الخليج، يف ميناء »بوشهر«،  الخاّص لألسلحة يف  القطاع  أوَّل املستوردين من  العام 1881، حيث كان  حزيران من 

رشكة )أ. وب. ج. مالكوم(، ثم تبعتها رشكة فريسيس تاميز )Fracis Times(، وهي صاحبة البيت التجاري الفرنيس 

ست يف بوشهر يف العام 1887. اإلنجليزي، وتعترب أول وكالة لبيع األسلحة تأسَّ

 كام حثَّت شيخ البحرين، عيىس بن عل، عىل إصدار حظر عام لتجارة السالح يف العام 1896، عىل رعاياه والرعايا 

األجانب. وكان تربير ذلك الرغبة يف إيقاف اإلدخال العشوايئ لألسلحة والذخائر إىل البحرين والساحل املجاور، إال 

أنه استثنى واردات الرعايا الربيطانيني من الحظر، وفرض رضيبة عليها بقيمة 25 يف املئة.

وثيقة	وحكاية
الّسالح بني الّتجارة والّسياسة زمن 
اإلجنليز يف اخلليج
د. حممد السلمان
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كنا نوّد فتح ملّف تجارة الّسالح يف الخليج من أكرث من زاوية، ولكن 

الوثائق  بعض  إىل  فقط  اإلشارة  آثرنا  الحكاية،  هذه  مساحة  لضيق 

الخاّصة بهذه التّجارة، وخصوًصا أنَّ العديد من الوثائق الربيطانية تم 

الكشف عنها ضمن ملف تجارة األسلحة يف الخليج مؤخرًا بني القرنني 

التاسع عرش والعرشين، مام تنرشه تباًعا مكتبة قطر الرقميّة. كام أفرد 

)ج. ج. لورمير( يف مصّنفه املوسوم اختصاًرا بـ »دليل الخليج«، حواىل 

66 صفحة يف ملحق »س«، غطّت بعض ما يخّص تجارة السالح يف 

فرتة الحامية الربيطانية يف الخليج منذ العام 1879 وحتى العقد األول 

من القرن العرشين، قُبيل اندالع الحرب العاملية األوىل. 

»حكاية وثيقة« لهذا العدد من ملّف تجارة السالح يف الخليج، تبحث 

يف السالح بني التجارة والسياسة الربيطانية يف املنطقة، الَّتي عملت 

التجارة وفًقا ملصالحها، وحفاظًا  إدارة هذه  الحقب عىل  تلك  طوال 

أنواع  لكّل  احتكارها  واستمرار  لوجودها  وضامنًا  مكتسباتها،  عىل 

التجارات يف املنطقة، املحرمة أو غري املحرمة، من وجهة نظرها هي 

فقط. 

وبناًء عليه، نشري اعتامًدا عىل الوثائق املنشورة يف هذه الوريقات، إىل 

أنَّ اإلجراءات الربيطانية التي ذكرناها يف املقّدمة، مل تنفع كثريًا، ومل 

تحّد من تجارة السالح يف الخليج، مع بروز تنافس محموم بني رشكات 

ذات  العريب  النزاع  مناطق  إىل  وتصديرها  األوروبية  األسلحة  صنع 

الرتبة الخصبة عادًة ملثل هذه التجارة منذ تلك السنوات وإىل اليوم. 

وبناًء عىل هذا األمر، تحركت حكومة الهند الربيطانيَّة، بالتنسيق مع 

الحكومة الفارسيّة، لدفع سلطان مسقط نحو اتخاذ إجراء تّم مبوجبه 

تصدير  ملنع   1898 العام  من  الثاين  كانون  يناير/  يف  ترصيح  إصدار 

األسلحة من مسقط إىل املوانئ الفارسية والهندية. منح هذا الترصيح 

السفن الربيطانية حّق تفتيش أية مراكب يف مياه مسقط اإلقليميّة، 

إذا كانت ترفع علم مسقط أو بريطانيا أو فارس، ومصادرة ما يُعرث 

عليه فوق ظهرها من أسلحة موّجهة إىل تلك املوانئ.

أّما ملاذا تمَّ الرتكيز عىل ميناء مسقط تحديًدا دون غريه! فألنّه كان 

الخليج  موانئ مشيخات  لتمتّعه دون غريه من  التجارة،  مركز هذه 

كان  وإن  مبكر،  بشكل  دوليًا  به  معرتف  باستقالل  ودوله  وإماراته 

شكليًا، وهذا ما أتاح له عقد عدة اتفاقيات دولية مكَّنته من العمل يف 

تجارة األسلحة، حتى أضحت من أهم أنواع التجارة يف ميناء مسقط 

وبقيّة املوانئ الُعامنية. 

املستقرة يف مسقط من  سات  واملؤسَّ والتجار  األفراد  وكان عدد من 

أغلب  بطلب  التّجارة،  هذه  يتولون  أخرى،  ودول  بريطانيا  رعايا 

شحنات  بلغت  وقد  مبارشة.  أوروبا  مصانع  من  األسلحة  شحنات 

 1891 العام  بني  مثاًل  مسقط  إىل  زنجبار  من  وصلت  التي  األسلحة 

والعام 1897، ما ال يقّل عن 11,500 قطعة سالح مختلفة األحجام، 

العام 1895 وحده.  منها حواىل 4,300 بندقية و600 ألف طلقة يف 

وكان يعاد تصدير أكرث من نصف تلك الكميّة من مسقط إىل الكويت 

والبحرين وموانئ خليجية أخرى. كام أّن جزًءا كبريًا من تلك األسلحة 

التابعة لسلطان زنجبار، وتوىّل تّجار مسقط،  البخارية  نقلته السفن 

ممن ذكرناهم آنًفا، عملية االسترياد وإعادة التصدير من أوروبا عرب 

زنجبار وإىل مسقط.

وعندما نجحت السلطات الربيطانية مع السلطان فيصل بن تريك يف 

ُعامن يف مثل هذا العمل، تبع ذلك املسارعة إىل ضّم جزر البحرين 

وحكامها إىل مثل هذه اإلجراءات، ودعم املقيم الربيطاين يف الخليج 

بصالحيات التدخل يف منع مرور األسلحة أو تصديرها من البحرين.

حينذاك، قام العقيد )أم. جيه. ميد(، املقيم السيايس يف الخليج، يف 

بوشهر، بزيارة رسيعة إىل البحرين عىل منت سفينة البحرية الهندية 

امللكية لورانس )Lawrence(، بتاريخ 6 شباط/ فرباير 1898. خالل 

تلك الزيارة، قابل الشيخ عيىس بن عل، منتهزًا الفرصة إلبالغه برغبة 

قام  كام  وإليها.  البحرين  من  األسلحة  تجارة  منع  يف  الهند  حكومة 
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بدفع الشيخ عيىس إىل توقيع اتفاق مشابه للترّصيح الّذي صدر سابًقا عن سلطان ُعامن. وجاء الترصيح الخاّص بالبحرين بحسب الوثيقة 

التالية:

ت كلٌّ من الحكومة الربيطانية والفارسية لنا عن رغبتهام يف منع دخول  »فليكن معلوًما لدى رعايانا الَّذين يرون هذا اإلعالن، أنه حني عربَّ

األسلحة والذخرية إىل الهند وفارس، وأشارتا إىل أّن هناك سببًا يدفعهام إىل االعتقاد بأنَّ الكثري من األسلحة والذخرية يتّم تصديرها من البحرين 

والذخرية بني  األسلحة  تجارة  لقمع  نفوذنا،  به  ما يسمح  إليهام ومساعدتهام، عىل قدر  االنضامم  املذكورين سابًقا، عزمنا عىل  البلدين  إىل 

البحرين والهند وفارس. 

وبالتايل، نحن نحّذر رعايانا من أّن األسلحة والذخرية كافة، املرسلة إىل هاتني املنطقتني، سيتم مصادرتها، وسيُعاقب كّل من يشارك يف هذه 

ن  التجارة، إذ إنَّ إدخال األسلحة والذخرية إىل الهند وفارس والبحرين منعته حكومتا تلكام الدولتني. وبالتايل، فإنّه عمل غري قانويّن. ولن يؤمِّ

علم البحرين يف املستقبل أّي حامية للسفن التي تحمل هذه األسلحة والذخرية من أراضينا إىل الهند وفارس ومسقط.

أعالمهم  تحمل  التي  السفن  بتفتيش  والفارسية  الربيطانية  الحربية  للسفن  أننا سمحنا  الترصيح،  يرون هذا  من  لدى  أيًضا  معلوًما  وليكن 

وأعالمنا يف مياهنا اإلقليمية، ومصادرة األسلحة والذخرية كلها )األسلحة الحربية(، املوّجهة إىل موانئ الهند وفارس ومسقط، حتى وإن كانت 

من ممتلكات رعايا بريطانيا، أو فارس، أو مسقط، أو البحرين. وقد سمحنا أيًضا لتلك السفن الحربية بتفتيش سفن البحرين يف املياه الهندية 

والفارسية، التي يشتبه يف أنها تحوي أسلحة وذخرية موّجهة إىل موانئ الهند وفارس ومصادرتها«.

ويبدو أّن كّل ما قامت به بريطانيا عرب االتفاقية الفارسية يف العام 1897، واتفاقية مسقط يف العام 1898، واتفاقية البحرين يف العام 1898، 

والقيود التي تم فرضها عىل التجار الربيطانيني يف مسقط، واألنظمة الصادرة يف العام 1898، واتفاقية الكويت مع الشيخ مبارك الصباح يف 

العام 1900، ثم االتفاقية مع زعامء الساحل املتصالح )اإلمارات حاليًا( يف العام 1902، وإخطارات مسقط يف العام 1903، واتفاقية األسلحة 
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يف »الكاروان« يف العام 1906، وكّل سلطات التفتيش واالعتقال املمنوحة للسفن امللكية الربيطانية، وأعامل مصادرة 

األسلحة والذخرية التي قامت بها السفن الربيطانية الحربية بني نوفمرب 1909 - مايو/ أيار 1910، مل يكن هدف 

بريطانيا منها محاولة القضاء عىل تجارة السالح يف الخليج بشكل تام من واقع الحرص عىل سالمة املواطنني بالطبع، 

أو الخوف عليهم من هذه األسلحة الفتاكة، بل تداخلت هنا مصالح بريطانيا السياسية مع الخوف من استغالل 

فرنسا  عليه، وخصوًصا  سياسيًا وعسكريًا  ومنافستها  الخليج  إىل  الولوج  بهدف  التجارة،  لهذه  لها  املنافسة  الدول 

وأملانيا. والدليل أنَّ الوكيل السيايس الربيطاين يف مسقط كتب يف يناير/ كانون الثاين من العام 1904 للمقيم الربيطاين 

يف الخليج، عن إمكانية قيام الحكومة الربيطانية بدعم تجار السالح الربيطانيني يف مسقط، لتمكينهم من الوقوف 

يف وجه منافسيهم من التجار األجانب. ويف رأيه، إنَّ هذا الخيار يف حّل املشكلة املتفاقمة حينها، هو األنسب، ألنه 

سوف يتيح للربيطانيني التحّكم بتلك التجارة، كام سيؤدي إىل إبعاد بعض التجار األجانب »املشاكسني«، كام وصف 

الفرنسيني، من دون الحاجة إىل استخدام القرس واإلكراه من ناحية أخرى. 

وعندما مل تتوقّف هذه التجارة كليًا حتى العام 1911، صارحت السلطات الربيطانية السلطان فيصل بن تريك يف 

مسقط، بأنَّ تهريب السالح من هذا امليناء عرب خليج ُعامن إىل داخل الخليج العريب، ميثل تهديًدا كبريًا ملصالح بريطانيا 

الحيوية. وهنا بيت القصيد يف كّل تلك اإلجراءات الربيطانية يف محاربة تجارة السالح يف الخليج، حتى ال يقع يف أيدي 

جهات معارضة للسيطرة الربيطانية عىل املنطقة، سواء كانت قوى محلية أو قوى أجنبية خارجية.
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األحداث  تسوية  وميارسون  إليها،  ينتمون  التي  سات  املؤسَّ وتاريخ  تاريخهم  املؤرخون  يكتب  التاريخيّة،  املدّونات  يف 

وتدويرها لتصبح صورة واحدة عىل مقاس تصوراتهم ومواقفهم، فالتاريخ الذي تعرضه الكتب، ليس مادًة خاًما بالضورة، 

بل هو حزمة تفسريات وإضافات، يقّدم من خاللها املؤرخ ما يشغله ويثريه، ويعكس فيها ما يراه ويؤمن به.

تستطيع املدّونات التاريخيّة أن تهبنا النظر إىل حقبة ما، لكنها، يف النتيجة، نظرات صغرية، عىل غرار الناظر من ثقوب 

الخيمة، ضيّق املنهج، وضيّق الزاوية، وضيّق الرؤية اإليديولوجيّة التي تزيح الكثري عن مشهد الحقيقة، وهو ما يجعل 

من الكتابة التاريخية مختربًا لألفكار أكرث منه للحقائق، هو تاريخ النخبة إن شئنا التمييز بينه وبني تاريخ الناس العاديني، 

وهذا األخري غالبًا ما يندرج ضمن التاريخ غري املكتوب، واملهمل، واملنيس، الذي يبقى غالبًا تاريًخا شفهيًا يتداوله الناس، 

باعتباره روايًة بديلًة أو سريًة أخرى للمجتمع والناس.

التاريخ  توثيق  باتجاه  للذهاب  املحرّض  كانا  املنسيّة،  املوضوعات  عن  والبحث  املهيمنة  التواريخ  سطوة  من  الخروج 

الّشفهّي واستدماجه ضمن املدّونات التاريخية، فالذاكرة الشفهية هي ذاكرة حيّة بطبيعتها، ألنها تتّصل برصد نبض الناس، 

باالنفتاح عىل زوايا ذكرياتهم، ورسدها بنحو شفيف، ما يهبها طراوًة وحياًة متجددًة، فاملايض يصبح حارًضا يف لحظة 

البوح، وتصبح الحقب واألزمان متَّصلة بعضها ببعض.

بها  التي يحفل  الخربات اإلنسانية  الخزين من  العوائل والجامعات جياًل بعد جيل، وهذا  تتناقلها  التي  هذه املرويات 

د توثيق التاريخ، من خالل االتكاء عىل ذاكرة األفراد، عرب  كل مجتمع، هام مادة الذاكرة الشفهية، فهي كمرشوع تتقصَّ

إدراكاتهم وطرق تفاعلهم مع الحدث التاريخي الذي عاشوه، ورمبا شاركوا يف صناعته.

الناس  باستحضار  أيًضا  معنية  هي  بل  التدوين،  عن  الغائبة  اللحظات  برصد  فقط  معنيّة  فهية«  الشَّ »الذاكرة  تعد  مل 

العاديني، وجعلهم ضمن الشهود عىل تحّوالت الحياة، من أجل منحنا فرصًة لفهم أفضل وتفسري أكرث عمًقا للاميض، وهذا 

ذاكرة	الصورة
من ميلك ذاكرة األرض؟
أثري السادة
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ما يهب ذاكرة الناس الّشفهية امتياز الّسعة والتنّوع والقرب من روح 

ملزيد  مستحًقا  موعًدا  البعض،  وصف  حدِّ  عىل  ويجعلها،  األحداث، 

من الدميقراطية يف كتابة التاريخ، فالناس بهذا النحو رشكاء يف كتابة 

الَّذي هو يف مجموعه تاريخ حياة وتاريخ جامعة وتاريخ  تاريخهم، 

األرض.

يف املجتمعات املتحّولة، واملجتمعات التي تشهد تهديًدا لذاكرتها، تصبح 

ن بها يف مواجهة الوقت  الذاكرة الشفهية واحدة من األدوات التي تتحصَّ

ومواجهة اآلخرين، ويصبح الرواة الشفهيون سدنة الذاكرة وحراسها األمناء، 

فهي، وإن بدت محاولة ملوضعة املجتمع عىل خطِّ تجربة الفرد، إال أنَّها 

نافذة أرحب الستيعاب املزيد من األفراد وتحويلهم إىل أبطال للذاكرة.

ة تسجيل هذه الذاكرة وإدراجها  ومبثل ما سهَّلت تقنية الكاسيت مهمَّ

الكامريا  ستساهم  بعدها،  وما  السبعينيات  يف  األرشيف  مواد  ضمن 

الرقمية اليوم، بكلِّ إمكاناتها، يف التحريض عىل توثيق هذه الذاكرة 

دول  يف  ة  مهمَّ مبشاريع  الشفهية  الذاكرة  تحظى  حيث  ورصدها، 

والتحوالت  التاريخ  لدراسة  العامل، كامدة خام  مختلفة عىل مستوى 

االجتامعية، باإلفادة من أصوات املشاركني يف هذا التاريخ والحارضين 

والعلميّة ألكرث  البحثيّة  الدراسات  استثامرها يف  متنه. كام يجري  يف 

ماّدة خصبة  الناس  اإلنسانية، فرسديات  العلوم  فروع  من  فرع  من 

الستكشاف الحياة والتعرف إىل تفاصيلها.

هناك الكثري من الوثائق التي ستضيع، وأخرى ستُتلف، ومثلها سيصبح 

عرضًة للمصادرة. ويف التجربة الفلسطينية ومحاوالت جرف الذاكرة، خري 

مثال عىل املامرسات القهرية التي ال تغتصب األرض وتحارص اإلنسان يف 

هذا البلد املحتّل فحسب، لكّنها تحاول أيًضا احتالل ذاكرته ومصادرتها، 

وإعادة كتابة هذه الذاكرة ضمن رؤية املحتّل، الَّذي ميتلك اليوم جزًءا كبريًا 

ر اإلمكانات لتوثيق كّل يشء، ورصد كّل يشء  من أرشيف فلسطني، ويسخِّ

ساته الرسمية التي تحتضن مراكز عدة لألرشيف، بينام تبدو  ضمن مؤسَّ

ذاكرة الفلسطيني اليوم، إما بعيدة عن التوثيق وإما خاضعة ملبادرات 

صغرية أو متعرّثة.

يف ظلِّ غياب املدّونات التاريخية للتغريبة الفلسطينيّة، تجلَّت الذاكرة 

الشفهية كمصدر مهّم الستعادة ذاكرة النكبة والفصول األوىل للمعاناة التي 

ال تشبه إال عمليات التّطهري العرقّي. من هنا، انطلقت تجربة »فلسطني يف 

الذاكرة«، لجمع شهادات حيّة من الوجوه التي عارصت النكبة؛ شهادات 

تحارب بها النسيان والتضليل، ومتنح الباحثني واملهتمني فرصة االطالع عىل 

فصول الوجع الفلسطيني يف القرى التي دّمرتها بربرية املحتل. وباملثل، 

انطلقت تجربة الربوفيسور مصطفى كبها يف »ذاكرة مكان«، واشتغاالته 

املتعددة عىل مستوى التاريخ الشفهي لفلسطني، واإلصدارات التي تناولت 

وجوه ثورة 1936م، ودفعت إىل اسرتداد صدارة القرى يف مشهد التاريخ، يف 

مقابل التهميش الذي نالهم من سرية كتبها أبناء أعيان املدن وأحفادهم، 

عىل حدِّ وصفه.

هناك أيًضا محاوالت متعّددة عىل مستوى العامل اليوم الستعادة رسديات 

املرأة واستدماجها ضمن بنية الكتابة التاريخية التي تَسيََّدها الرجل، وهي 

لتكون بذلك  النسويّة،  الحركات  التي أطلقتها  املبادرات  تأيت يف سياق 

نصوًصا منها وعنها، كاشفة عن حضورها اإلنساين وخرباتها يف الحياة، أي 

أنها مامرسة ال تخلو من مقاومة ألشكال االستبعاد الدائم لها من ساحة 

التدوي التاريخي، الّذي انتهى بها إىل هامش النصوص، وجعل سريتها 

بعيدة عن التداول.

لعّل حقبة التحواّلت التي مرت رسيًعا باملنطقة كافية للتحريض عىل 

تدوين ما أسميه »ذاكرة األرض«؛ تلك الرسديات التي تتصل باملكان الَّذي 

كان عنوانًا أللوان ثقافية واجتامعية واقتصادية معيّنة، فأصبح يحمل 

عناوين جديدة بعد حقبة الّنفط الَّتي ردمت الكثري من الصور املاضية 

وجرفتها، وأحالت املكان صورًة متحّولًة عنها وعن أفعال التحديث التي 

أخرجتنا من طور إنساينّ إىل آخر.
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يف اجملتمعات التي تشهد تهديًدا 
لذاكرتها، تصبح الذاكرة الشفهية 
ن بها  واحدة من األدوات التي تتحصَّ

يف مواجهة الوقت ومواجهة اآلخرين، 
ويصبح الرواة الشفهيون سدنة الذاكرة 

وحراسها األمناء.

س ألرشيف  هذه املنطقة بحاجٍة إىل مبادرات جادة تؤسِّ

يدفع حكايا الناس من الهامش إىل املنت، ويحفظ لألجيال 

القادمة شهادات عن الحياة التي نهضت من هذه األرض، 

وعن األحالم التي تُركت وحيدة يف مهبِّ التحوالت، وعن 

صورة التحديات والصعوبات يف أطراف الواحات املفتوحة 

عىل مواسم الحصاد، ومواسم الّنهب أيًضا.

إّن الَّذين كتبوا سطور الحياة يف هذه األرض، ال ينبغي أن 

ميضوا ِبَصْمِتهم دون أن يرسدوا لآلخرين آثار خطوهم عليها، 

فالتاريخ يُكتب ناقًصا دامئًا، ألنه ال يخرج من عباءة الناس، 

ورة إىل األرض، فهناك من يكتب وميحو من  وال ينتمي بالضَّ

سطور هذا التاريخ، ليهبنا مسوّدات ناقصة عن سريتنا، وسرية 

الزرقة والخضة التي تلّف بنا.

المراجع:
صالح عبد الجواد، ملاذا ال نستطيع كتابة تاريخنا املعارص . 1

الدراسات  مجلة  الشفوي؟  التاريخ  استخدام  دون  من 

الفلسطينية - العدد 64، خريف 2005.

حوار   »وجًها لوجه مع مصطفى كبها«، انظر:. 2

الجزء األول:

https://www.youtube.com/watch?v=L1zblldqGRI    

الجزء الثاين:

https://www.youtube.com/watch?v=Vnb3nvQ1Qn4 

التصوير  وميارس  الّصورة  بقضايا  مهتّم  كاتب  الّسادة:  أثري 
»حتوالت  بعنوان  كتاب  له  صدر  اجملال.  هذا  يف  والكتابة 
يوّثق يوميات  »تيارم«،  الصورة«، وألبوم فوتوغرايف يحمل اسم 

البيئة الزراعية يف القطيف.

atheer93@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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متيّزت بريوت، عىل مّر السنني، بحياة ثقافيَّة نشيطة. من املعارض، إىل املسلسالت التلفزيونيَّة، واألفالم الّسينامئيّة، 

والعروض املرسحيَّة؛ إنتاجات تناسبت مع مختلف األذواق ورشائح املجتمع، واستطاعت أن تتخطّى حدود املجتمع 

اللبنايّن لتصل إىل العامل العريب أجمع.

أبو سليم  ليقوم  العريّب،  الّتي استطاعت أن تستقطب اهتامم املجتمع  الطّبل،  من مّنا ال يذكر فرقة »أبو سليم« 

لني مبواهبهم وضحكاتهم، ويجولوا يف البالد العربية »بناًء عىل  وفهامن ورفاقهم بزيارات عديدة خارج بريوت، محمَّ

رغبة الجامهري«؟!

من مّنا ال يذكر »املعلّمة واألستاذ«؛ املسلسل الذي نقل اللهجة اللبنانية إىل العامل العريّب، واستطاع، بالكوميديا الذكية 

والكاريزما املحبّبة والحوار الّسلس، أن ينقل املجتمع اللبناين إىل املجتمعات املجاورة، من خالل »هضامة« إبراهيم 

مرعشل، وأناقة هند أيب اللمع، ورصامة ميشال تابت، وظرافة »الناظرة ظريفة«، وغريه الكثري من اإلنتاجات، من 

مثل »الدين هيك«، »ألو حيايت«، و»العاصفة تهب مرتني«... كلّها ذاع صيتها وانترشت.

أضاف املرسح اللبناين الكثري من »األمجاد« إىل الثقافة اللبنانيّة الفنيّة، وكانت له إسهامات ضخمة عىل هذا الّصعيد، 

فالحركة املرسحية تركت بصمة يف فرتة »الزمن الجميل«، وألهبت بريق بريوت تحت األضواء، ورفعت مكانتها بني 

عواصم الثقافة والريادة والفن.

تحّدى املرسح عقبات عديدة، كان أّولها اندالع الحرب األهلية التي استمرت 15 سنة، والتي، من دون شك، كان 

مسارح بريوت
من الّذهب إىل الّلحد
تغريد الزناتي
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لها أثر سلبي كبري يف الحياة الثقافية، فخلّفت دماًرا كبريًا لحق مبدينة 

بريوت، إضافًة إىل تقلّبات الحياة االقتصادية.ف

والسياسية، وتراجع االستثامرات، واهتزاز االستقرار األمني يف املنطقة.. 

كلّها عقبات أدَّت إىل انحدار خّط التطور التصاعدي الذي كان سائًدا.

الذهبيّة  الفرتة  كانت شاهدة عىل  عتيقة  بريوتيَّة  مسارح  يل،  فيام 

سبات  يف  تدخل  أن  قبل  األمجاد،  ولدت  وعليها  اللبناين،  للمرسح 

عميق. رمبا ألنها مل تقَو عىل مواجهة عواصف مظلمة مرّت عىل لبنان، 

أو مقاومة تغرّيات مجتمعيَّة سائدة.

مسرح البيكاديللي
يقبع مرسح البيكاديلل يف الحمرا؛ أكرث شوارع مدينة بريوت ازدحاًما 

ونشاطًا. هو أّول املسارح اللبنانية وأكرثها رواًجا وشهرًة حتى يومنا 

هذا، ولو دام إقفاله مدة سبعة عرش عاًما.

وإخراًجا،  أداًء  متيّزًا  املرسحيات  أكرث  البيكاديلل  خشبة  عرفت 

فريوز  السيدة  مرسحيات  أبرزها  مميزة،  لبنانيّة  عروًضا  واحتضنت 

لألخوين الرحباين، »هالة وامللك« )1967(، »يعيش يعيش« )1970(، 

 ،)1974( »لولو«   ،)1972( ورق«  من  »ناس   ،)1971( النوم«  »صح 

 ،)1988(  »840 »وصيف   )1978( »برتا«   ،)1975( الريم«  »ميس 

سيد  و»الواد  املشاغبني«،  »مدرسة  أهّمها  عربيّة،  عروض  عن  فضاًل 

الشغال«، و»بودي غارد« لعادل إمام. كام قّدمت رشيهان فيها عرض 

سلوى  من  كثريين،  لفنانني  عروض  إىل  إضافًة  عل«،  محمد  »شارع 

القطريب وملحم بركات وشوشو إىل داليا، وأيًضا عروض رويال باليه.

هو مرسٌح قّدم العروض املميزة لحواىل 33 سنة، وجمع اللبنانني عىل 

ودفع  اللبنانية،  األهلية  الحرب  خالل  واالبتكار  والفن  الثقافة  حّب 

ببريوت إىل أعىل سلّم الثقافة والحياة، فجذب من العرب واألجانب 

كّل من جعل من املوسيقى واملرسح ميزة هويّته الروحيَّة.

عرف املرسح يف أواخر التّسعينيات تحديات عديدة شّكلت عقبات 

دورة  بطّأت  واالقتصادية  السياسية  فالتغرّيات  بريقه،  استمرار  أمام 

العام 2000 رضبة  الَّذي نشب فيه يف صيف  الحريق  عجلته، وكان 

قاضية دّمرت خشبته بشكل كبري، من دون أن متّس ببورتريه السيدة 

فريوز التي زيّنت أحد جدرانه.

افتعل  أنَّه  إال  األمنيَّة،  العنارص  أكّدت  كام  مفتعاًل،  الحريق  يكن  مل 

جرًحا عميًقا يف قلب الثقافة اللبنانية. الحريق الَّذي استمرَّ ساعات 

طويلة قبل إخامده كلّيًا، أىت عىل املرسح بأكمله، ماسًحا اللون األحمر 

املخمل الَّذي كان سائًدا فيه، وأسدل الستارة عىل حقبة ذهبيّة يف 

تاريخ املرسح اللبناين، يف خسارٍة مل يتم تعويضها حتّى اليوم.

املرسح الَّذي ُشيّد عىل أساس املعايري العامليَّة، ُدّمرت بناه، لكنَّ صوت 

فريوز ال يزال يصدح فيه؛ من بني جدرانه العارية إال من غبار ورماد. 

حروف اسمه املهرتئة عند مدخله شاهدة عىل زمن جميل بكّل ما فيه 

من تفاصيل، وستبقى شاهدًة عىل زمن وىّل من دون رجعة.

ال يزال مرسح البيكاديلل عنوانًا لكل من ميّر يف شارع الحمرا. يتم 

دونه  من  موقعه.  بحسب  العناوين  وتوصيف  املسافات  احتساب 

رمبا  إليه.  وتلتفت  إال  جانبه،  إىل  متّر  أن  ميكنك  ال  البوصلة.  تضيع 

تتخيّل ما كانت عليه الحياة منذ 40 سنة.

يحاول وزير الثقافة اللبنايّن الحايل، غطاس خوري، زرع األمل والوعد 

بإعادة ترميم مرسح البيكاديلل وإحيائه. يحرّك املرسح النوستالجيا 

مل  من  وكّل  لبنان،  يف  الذهبية  الثقافة  فرتة  عايش  من  كّل  قلب  يف 

حفظها،  مرسحيات  من  مقاطع  ذاكرته  يف  يستعيد  ولكنَّه  يعشها، 

إنَّها  يُحّب؛  باألسود واألبيض، ولّونها كام  النادرة  أو رمّبا رأى صورها 

نوستالجيا يف قلب كّل من يحّب فريوز، ويشتاق إىل شوشو، ويحّن إىل 

مرسٍح أقّل تكلًّفا وأكرث إبداًعا، ألنه يذكّرنا بالزمن األجمل!
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ولد املسرح من الّشعب وللّشعب. 
تطّور عرب الّزمن، كما كّل شيء آخر، 
لكّنه حافظ على ميزة جتعله فريًدا؛ 
هي العالقة املباشرة بني اجلمهور 

واملؤّدي.

المسرح الوطني أو مسرح شوشو
غرّي شوشو نظرَة عاّمِة الّشعب إىل املرسح، وجعله يف متناول 

الجميع عىل امتداد أيام األسبوع. جعل الناس رواًدا دامئني، 

تصّنع  دون  من  املضحك،  الذيك  البسيط  أداءه  ينتظرون 

وفربكة.

مل يدرس شوشو فّن املرسح. كّل ما كان ميلكه هو املوهبة 

هل. كوميدّي بالفطرة. ميزته هذه  الفريدة والخّفة واألداء السَّ

يستطيعون  وكانوا  منهم،  واحًدا  كان  ألنه  الناس،  إىل  قّربته 

رؤيته كّل يوم لو أرادوا. كان منزله مرسحه. عنواٌن معروف، 

يطرقون أبوابه متى شاؤوا، ليستقبلهم يوميًا عىل الخشبة.

عىل  »اللعب  مرسحية  منها  كثرية،  عروًضا  املرسح  شهد 

وبرّه«  »جّوه  رضوان،  لوجيه  وعدس«  »كافيار  الحبلني«، 

يا  »آخ  إىل  الكثري، وصواًل  و»الدنيا دوالب«، وغريها  ملوليري، 

بلدنا«، التي ُمنعت من العرض بعد عّدة عروض.

شوشو )حسن عالء الدين(، الفنان ذو الهيئة املميزة بشاربيه 

الكوميديا  يهوى  منذ صغره  كان  الرفيعة،  وقامته  الطويلني 

والضحك. سّجل يف رصيده حواىل 24 مرسحية، وأّسس مرسًحا 

كوميديًا،  نقديًا،  بسيطًا،  عفويًا،  هيئته؛  عىل  فكان  يشبهه، 

أضاف  غريه.  يشبه  ال  والنتاج،  املضمون  يف  متفرًّدا  خاّلقًا، 

الكثري من القيمة إىل املرسح اللبناين، تاركًا فيه من الدهشة 

والّضحك والرباعة ما استمرَّ حتى اليوم!

الغراند تياترو )1930 - 1975(
العام  يف  بريوت«  »أوبرا  أو  تياترو«  »غراند  مرسح  تأّسس 

األوروبيّة،  األوبرا  عروض  احتضن  بريوت.  وسط  يف   1930

ومتيّز بشكله الكالسييّك، ولكنَّ وجوده مل يطل، فأقفل أبوابه 

يف الخمسينيات، وتحوَّل إىل صالة سينام لعرض األفالم حتى 
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وتعمل  واملعلومات،  اإلدارة  يف  ماجستري  على  حائزة  الزناتي:  تغريد 
يف قسم أرشيف جريدة األخبار اللبنانية منذ العام 2013.

taghridzinaty@hotmail.com :للتواصل عرب اإلمييل

 

األهليّة،  الحرب  انتهاء  بعد   .)1975( اللبنانيَّة  األهلية  الحرب  بداية 

هدمت رشكة سوليدير البناء، من دون املّس بصالة املرسح، الّتي ال 

تزال قامئة يف وسط بريوت من دون ترميم.

مسرح أورلي
يف  )بريوت(  بليس  شارع  يف  »أوريل«  وسينام  مرسح  افتتاح  جرى 

السبعينيات، وظّل مستمرًّا حتى التسعينيات.

استقبل املرسح وجوًها موهوبة. وكان عرض مرسحية »بالنسبة لبكرا 

عىل  مّر  ما  أهم  متواصلة،  شهور  مثانية  ملدة  الرحباين،  لزياد  شو« 

خشبته خالل هذه السنوات. أقفل املرسح أبوابه، واستمرت السينام 

يف استقبال الرواد قبل إغالقها نهائيًا يف العام 1995.

مسرح بيروت )1964 - 2012(
القرن  من  الستينيات  يف  بريوت  مرسح  وزوجته  سّنو  سعيد  افتتح 

املايض يف منطقة عني املريسة، وكان من املسارح النشيطة والواعدة، 

اللبنانية،  األهلية  الحرب  نشاطها خالل  استمرَّ  التي  القلّة  بني  ومن 

النشاط  استمرار  دون  حالت  الّشخصيّة  العائلية  الخالفات  لكنَّ 

املرسحّي فيه، فأقفل أبوابه يف العام 2012.

اعتصم الفنانون اللبنانيون أمام وزارة الثقافة يف بريوت أواخر العام 

الفضاءات  بحامية  مطالبني  املرسح،  إقفال  عىل  احتجاًجا   ،2011

الثقافية والفنية يف لبنان، لكن من دون جدوى!

مسرح بابل
مل يكن يف الحسبان أنَّ مرسح بابل )2006( لن يشغل سوى فرتة متواضعة 

وجواد  صربا  عايدة  للفناننْي  املرسحيَّة  األعامل  تساعده  مل  الزمن.  من 

األسدي يف البقاء ضمن الحياة الثقافية يف شارع الحمرا؛ قلب بريوت، 

فأعلن االنسحاب. انتهى عقده االستثامري يف شهر نيسان/ أبريل من العام 

2017، مغلًقا الباب عىل حقبة جديدة يف حياة املرسح اللبناين.

الواقع والحياة إىل  الحاجة إىل نقل  الحاجة؛  ُولِد املرسح شعبيًا من 

منّصة، وعرضها أمام أكرب قدر ممكن من الّناس، لبّث حقائق أو نرش 

وقائع أو رسد نصوص أو إظهار حوادث.

مل تكن هناك تقنيات وشاشات، سواء الصغرية منها أو الكبرية. ولد 

املرسح من الّشعب وللّشعب. تطّور عرب الزّمن، كام كّل يشء آخر، 

لكّنه حافظ عىل ميزة تجعله فريًدا، هي العالقة املبارشة بني الجمهور 

واملؤّدي. عالقة سحرية تربطهام سويًا تحت سقف واحد، عىل بعد 

أمتار. يتشاركون الهواء نفسه، ويتكلَّمون لغة واحدة، مهام اختلفت 

الُهويات. إنها لغة اإلبداع.
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ال تستطيع أن تذكر كلمة سجن يف لبنان إال وتتبعها فوًرا بكلمة »رومية«. منسيّة هي الّسجون االثنتا وعرشون 

األخرى. »ذاك املكان« نتجّنب الحديث عنه، كتجّنبنا ذكر »ذاك املرض«، ال ليشء، سوى أنّنا نظّن أّن تكتّمنا عن 

»املحرّمات« يبعد ظلّها القاتم عّنا. 

يحاول الباحث واملحامي عمر نّشابة أن يُوثّق، للمرّة األوىل، صوًرا وتجارب من الّسجون اللّبنانيّة الثاّلثة وعرشين. 

هذه الفكرة بيّنة وواضحة يف تقديم الوزير زياد بارود )توىل وزارة الداخليّة والبلديات املولجة إدارة السجون بني 

األعوام 2008 و2011(: »رمبا كانت املرة األوىل التي تتم فيها مقاربة السجون وأوضاعها بهذه الدرجة العالية من 

العلميَّة والتخّصص والّشمول«.

زار املؤلف الّسجون اللّبنانيّة بني العام 2010 والعام 2011، وجمع كامًّ من املعلومات حول وضع كّل سجن عىل 

ن بيانات وأرقاًما وتفاصيل مصدرها املديرية  حدة، فكان »ذاك املكان« )دار الكتب( كتابًا مرجعيًا توثيقيًا، يتضمَّ

العامة لقوى األمن الداخل، ومواد وترشيعات ومراسيم قانونية من الدستور اللبناين، ووقائع عن أوضاع املساجني 

ملونة،  وأخرى  واألسود  األبيض  باللون  توثيقية  بصور  مرفقًة  للسجون،  الدورية  زيارته  خالل  رصدها  وظروفهم، 

التقطها املصور هيثم املوسوي، وهي املرة األوىل التي تُنرش فيها صور من داخل السجون اللبنانية كافة.

ا حتى يدخل سجونها«، بهذا القول لنيلسون مانديال، يفتتح كتابه. ال يأبه نشابة  »يقال إن أحًدا لن يعرف أمة حقًّ

الرّطوبة، لغرف ال تدخلها أشّعة الّشمس، لخمسة وعرشين  مبحرّماتنا، فيُواجهنا بصور قاسية لجدران مهرتئة من 

قصٌص من »ذاك املكان«
ريان الرّمال
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سجيًنا ينامون »رأًسا وذنب« عىل فرش ال أرسّة، يف غرفة ضيّقة. 

من سجن الّنساء، ينقل لنا مشهدين. امرأة امتأل بطنها، وأخرى 

تحمل رضيعها بني يديها مع نقص واضح يف املمرّضات واملرافقة 

املديريّة  بأرقام  دقيٌق  وصٌف  الّصور  هذه  كّل  يُرافق  الطّبيّة. 

مقارنًة  الفعّل  الّسجناء  عدد  عن  الّداخّل  األمن  لقوى  العاّمة 

والّصحيّة  الحياتيّة  الظّروف  وعن  االستيعابيّة،  الّسجن  بقدرة 

للمساجني. 

تبلغ مساحة سجن جّزين مثاًل 454م2. يستوعب األخري، بحسب 

املديريّة العاّمة، خمسًة وخمسني سجيًنا، أّما عدد نزالئه الفعّل، 

تحوي  ال  واحدة،  غرفة  عن  عبارة  الّسجن  وأربعون.  فخمسٌة 

رفوفًا تحمل أغراض الّسجناء، وال غرفة يغسل فيها هؤالء ثيابهم، 

من  تنبعث  الغاية.  لهذه  بعائالتهم  االستعانة  إىل  يضطرّهم  ما 

الّسجن رائحة كريهة منفرة، ألّن الّشّفاط معطّل. فلرت املياه أيًضا 

عىل  الرّشب  مياه  رشاء  إال  إًذا  الّسجناء  أمام  خيار  ال  يبّدل.  ال 

حسابهم الشخيص.

يبدو سجن جزين بكّل ظروفه القاسية، نزاًل أمام سجن رومية، 

الذي ال يدين بشهرته فقط لقربه من العاصمة و»مركزيته«، بل 

لكونه يضّم أكرب عدد من سجناء لبنان، إذ تبلغ مساحته 3470 

م2، مع قدرة استيعابيّة قد تصل إىل حد ألف سجني يف حاالت 

الّذروة. يضم الّسجن اليوم خلف جدرانه ما يناهز ثالثة أضعاف 

األكرث  الّسجون  قامئة  رأس  عىل  يضعه  ما  السجناء،  من  قدرته 

ازدحاًما يف لبنان. يرتتّب عىل ذلك طبًعا، نقص يف عدد الحرّاس، 

وبالتايل فقدان الّسيطرة عىل املساجني، وإهامل خدمايتّ واضح.

ال يريد نّشابة من خالل الكتاب، أن »ينوح« عىل حال السجناء، 

بعض  لحّل  وعمليّة  واضحة  طروحات  يُقّدم  أن  يريد  ولكنه 

مشاكل الّسجون اللّبنانيّة. يف تقديم وزير الداخلية )األسبق( قد 

تبدو الغاية أكرث وضوًحا. يقول بارود: »حسُب املؤلّف أنّه أضاء، 

بجرأة وبصورة علميّة، عىل واقع يرغب كثريون يف التعمية عليه. 

املوضوعي  املُملّم  الخبري  املكان« معرفة  يَعرف »ذاك  أنّه  حسبُه 

الرصني، وها هو ينقلنا ِمن وإليه، ِمن حيث هو راهًنا إىل حيث 

يجب أن يكون... يوًما«.

يطّل الكتاب رسيًعا عىل مشاكل هذه الّسجون التي ال تتطابق 

التّقصري  أسباب ذلك، فضاًل عن  نشابة  يُرّجح  العامليّة.  واملعايري 

جّديّة  مساٍع  أّي  يُصعب  الذي  الخانق  االزدحام  إىل  الواضح، 

بناء سجون جديدة ملعالجة  فيقرتح  أفضل،  إىل مستوى  لرفعها 

هذه املشكلة جذريًّا.

بعد جولته يف الّسجون اللّبنانيّة، يشري نشابة إىل أنّها بحاجة إىل 

»عمليّات تأهيل كربى، بعدما باتت البنى التّحتيّة وكل الّشبكات 

وال  ومهرتئة،  متآكلة  واملائيّة  والكهربائيّة  الّصحيّة  والتّمديدات 

املراسيم  بني  مبقارنة  الكاتب  يقوم  املطلوبة«.  بالحاجة  تفي 

ال  القوانني  أغلب  أّن  فيظهر  األرض،  عىل  ومفارقاتها  القانونيّة 

تُطبّق بالّشكل املرجّو، كربامج التّأهيل والتّعليم والعمل، فبينام 

تحرتم القوانني حّق الفّسجناء يف أن يكونوا »أحراًرا« فكريًّا، نراهم 

يجب  كام  مجّهزة  ليست  فاملكتبة  ونفسيًّا«،  »عقليًّا  يُسجنون 

لتشّكل نواة معرفيّة داخل الّسجن، وال يوجد مشاغل الستثامر 

عدوانيًّا،  سلوكًا  أحيانًا  يهّذب  قد  منتج  عمل  الّضائع يف  الوقت 

وليس مثة باحة للتّنزّه ومامرسة الّرياضة قد تنّفس غضبًا مكبوتًا. 

الحرمان هو العامل الذي تتشارك به كل الّسجون وناسها. 

يلحظ نّشابة إىل أّي مدى تختلف القوانني عن الواقع يف السجن، 

فعىل إدارة الّسجن مثاًل انتداب عدد من املدرّسني التّابعني لوزارة 

الرّتبية الوطنيّة والفنون الجميلة، إلعطاء دروس داخل الّسجن، 

وتعليم ماّدة املوسيقى، بالتّعاون مع املعهد الوطنّي للموسيقى. 
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كّل ذلك بعيد عن أرض الواقع، والّصمت هو املوسيقى 

الوحيدة التي تُسمع وراء القضبان.

املصور  الكتاب هو صور عدسة  يلفت يف  ما  أبرز  لعّل 

هيثم املوسوّي، التي ال تلتقط فقط كليشيهات الّسجون 

الّسجناء،  جسد  عىل  )الوشوم  فيها  املعتادة  واألمور 

بعينها  تُدخلنا  بل  الجدران(،  عىل  الكتابات  الغرافيتي، 

يحمل  حيث  مثاًل،  جنني  جّب  سجن  زوايا  إىل  الخاصة 

سجني يف مطلع العرشينيات قفًصا صغريًا لبلبل. تصدمنا 

صورة بلبل يف قفص داخل زنزانة! يف سجن زحلة، سجني 

صنع نرجيلته من وعاء شّفاف مثقوب. ويف سجن الّنساء، 

سيدتان يف الثاّلثينيّات، بأظافر أقدام مطليّة بلون بارز. 

إحداهّن تضع مساحيق التجميل لصديقتها. 

يف الكتاب أيًضا فصل أشبه ما يكون بترسيب ملذكّرات 

من  »مقتطفات  الحقيقة  يف  لكنه  الخاّصة،  الّسجناء 

من  عدد  يف  منهم  للبعض  ومكتوبة  شفهية  شهادات 

السجون يف مختلف املحافظات، ُجمعت بني العام 2007 

والعام 2010«. فيه مثاًل »قصيدة« لعل من سجن »جّب 

جنني«، يقول فيها:

هدوء مرعب 

حرشات وحيوانات صغرية وكثرية 

تجري من حويل ومن فوقي

وداخل مالبيس 

رائحة نتنة كرائحة املوت 

حرارة شديدة

»ذاك املكان« ليس كتاًبا معتاًدا يف 
بيئتنا، فقد جاء مزيًجا من جمموعة 

صورّية، ورسائل من املساجني 
أنفسهم، وكثري من املعلومات 

امليدانّية الّدقيقة عن سجون لبنانّية 
ُتدرس للمّرة األوىل.
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هواء ال يتغري 

ال بّد أنهم أخطأوا، فأنا مل أمت بعد 

إنّها ليست زنزانة حبس انفرادّي 

إنّها قربي

يروي سجني آخر من املبنى »دال« يف الّسحن املركزّي يف رومية، كيف 

الّنبطيّة، وهو محكوم  أّما حسني من سجن  األرّز.  وجد رصصوًرا يف 

)بطاقات  ترشيج«  و»كروتة  هاتًفا  فيُهرّب  مخدرات،  اتجار  بتهمة 

لشحن الهواتف(، ليتّصل بحبيبته خارج الّسجن.

ينقل نشابة مروياتهم حرفيًا، ومبا ورد فيها من أخطاء. ويقول: »مل 

يتم التأكّد من صحة املعلومات التي تضمنتها هذه الشهادات. ومن 

املعروف أن السجناء يبالغون أحيانًا يف وصف أوضاع السجن وطريقة 

تعامل الضابطة معهم، لكن هذا ال يلغي حقهم يف نقل وجهة نظرهم 

من الظروف التي يعانون منها«. 

يرينا نشابة بعدسة املصور املوسوّي وجهني للّسجون اللّبنانيّة، األّول 

يُجاور  مرحاض  الرّطوبة،  من  متآكلة  جدران  مألوفة؛  معامله  باتت 

أواين األكل، حاّممات مظلمة ومهرتئة. أّما الوجه اآلخر، الباعث عىل 

األمل، ولو قلياًل، فيتمثل يف صور ملكتبة متواضعة وسجني يقرأ، صورة 

خيّاط داخل الّسجن، يجلس يف مشغل وحوله أنسجته، وآخر ميسك 

بفخر سفينة خشبيّة يدويّة الّصنع. ال مهرب أمام الكاتب ذي الخلفيّة 

املتعلّقة  واملراسيم  القوانني  من  الكثري  ييُضء عىل  أن  من  الحقوقيّة 

بالّسجون، ليظهر حجم الهّوة التي تُبعد الترّشيعات عن الحقيقة.

بل  الّسجون،  ألوضاع  سطحيّة  مبالحظة  الكتاب  مؤلّف  يكتفي  ال 

لتحسني  توصيات  بعّدة  ليقوم  معطيات  من  جمعه  ما  يستخدم 

لتنظيم  قانون جديد  املحكومني، وضع  املوقوفني من  متييز  حالتهم: 

انتقال  كافة،  اللّبنانيّة  املحافظات  يف  مركزّي  سجن  بناء  الّسجون، 

إىل  الّداخّل  األمن  لقوى  العاّمة  املديريّة  من  الّسجون  مسؤوليّة 

مؤّسسة عقابيّة متخّصصة، كوزارة العدل.

»ذاك املكان« )دار كتب( ليس كتابًا معتاًدا يف بيئتنا، فقد جاء مزيًجا 

من  وكثري  أنفسهم،  املساجني  من  ورسائل  صوريّة،  مجموعة  من 

املعلومات امليدانيّة الّدقيقة عن سجون لبنانيّة تُدرس للمرّة األوىل، 

فضاًل عن القوانني واملراسيم الناظمة للسجون، منذ ما قبل االستقالل 

إىل اليوم!

 

 

اجلامعة  يف  األلسنية  اختصاَصي  يف  ماجستري  طالبة  الرمال:  ريان 
اللبنانية، واألنرتوبولوجيا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت، وهي مديرة 

األنشطة يف مركز دار - اجملمع اإلبداعي.

rayanealrammal@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل
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ال نبالغ يف القول إذا ما قلنا إنَّ فرتة القرنني السابع عرش والثامن عرش، تعترب فرتًة مخيفًة وغامضًة يف تاريخ البحرين، 

بالرغم من  األحداث،  لتلك  نجدها  أن  متامسكة ميكن  تفاصيل  وال  أحداثها،  ومؤكّدة حول  واضحة  معلومات  فال 

أهميّتها وأثرها البالغ األهميَّة يف تشكيل تاريخ البحرين وُهويتها، فقد شهدت البالد خالل هذه الفرتة أحداثًا جساًما، 

مل تتوقَّف عند استبدال أنظمتها السياسية وأمناط السيطرة عىل دفّة الجزيرة السياسيَّة فقط، بل إنَّ هناك تحّوالت 

عميقة طالت البنية االجتامعية والثقافية ملجتمع البحرين، إال أننا نفتقد إىل معامل تلك التحوالت وتفاصليها، بسبب 

غياب املعلومات واملدّونات املؤرشفة لألحداث واملؤرخة للوقائع.

رغم ذلك، فإنَّ التَّدوينات السياسيَّة تكاد تنعدم، إال قلَّة من اإلشارات املبعرثة التي دوَّنها بعض رجال الدين يف تلك 

الفرتة، كشهود عيان عىل تلك املرحلة، ال بقصد التَّدوين املستقّل لألحداث عىل طريقة التدوين التاريخي، ولكنَّها 

خصيَّة. أهميَّة تلك اإلشارات أنَّها وثَّقت بعض ثغرات  كانت أقرب إىل الخواطر والرسد املبطَّن الشارح لألحوال الشَّ

الثامن عرش  القرن  يف  الحياة  مجريات  يف  واإلبهام  الغموض  يشوبها  التي  املعارصة  والسياسية  االجتامعية  الحالة 

امليالدي/ الثاين عرش الهجري.

كام أنَّ تسلسل األحداث القاسية واملريرة التي أملَّت بجزر البحرين خالل القرن الثاين عرش من عدم استقرار سيايّس 

واجتامعّي، جعل أدب العلامء واألدباء والشعراء البحرينيني، يف نرثهم وشعرهم، يُصبَغ ببّث شعور املعاناة واملأساة 

التي حملتها قلوبهم، ونرى ذلك ظاهرًا يف تلك النامذج الظّاهرة مام كتبه بعض هؤالء املكلومني من العلامء واألدباء، 

كالشيخ سليامن املاحوزي، واملحدث الصالح عبدالله السامهيجي، والشيخ ياسني البالدي، والشيخ أحمد آل عصفور، 

الَّتي شهدت القرن الثاين عرش، ويظهر منها الشكوى والتألّم من األحداث املصاحبة.

كشكول
الذاكرة السياسيَّة يف مدّونات علماء 
البحرين يف القرن الثامن عشر امليالدي
عباس املرشد
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هذه الّنصوص املبعرثة والّضائعة بني عناوين متباينة، كالفقه واألصول 

وعلم الرجال واألدب، تُعترب بالغة األهمية، لكونها من املصادر الّنادرة 

أولية  صورة  وضع  أجل  من  وترتيبها،  وجمعها  تعّقبها  يجب  التي 

أساًسا  تكون  أن  لها  صار  وكيف  الحقبة،  تلك  يف  السياسية  للذاكرة 

للذاكرة السياسية املعارصة، بل ميكن القول بكثري من الثّقة، إنَّ البُنى 

خالل  ست  تأسَّ للبحرينيني  واالجتامعيّة  السياسيّة  للذاكرة  املعارصة 

هذه الفرتة، وال تزال تعمل بفعالية بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. 

معنى ذلك أّن الرتاث البحرينّي استطاع أن يكون حلقة الوصل بني 

املركزية  املرجعية  الفرتة  تلك  أدبيات  تكون  وأن  والحارض،  املايض 

لتشكيل الهوية املعارصة والذاكرة املَعيشة حاليًا.

علامء  مدّونات  من  السياسيَّة  النصوص  جمع  املقالة  هذه  تحاول 

السيايس  املشهد  إعادة رسم  الثامن عرش، بهدف  القرن  البحرين يف 

السياسية  الذاكرة  تشّكل  كيفية  إىل  للتعرّف  املجهولة،  وتفاصيله 

الذاكرة  التاريخي املجهول إىل  انتقالها من مجالها  للبحرين، وكيفية 

السياسيّة املعارصة.

لعنة الموارد وعهد خراب البحرين
ما  أو  االضطراب،  ِبِسَمة  السياسيَّة  الثامن عرش  القرن  فرتة  اتّسمت 

السياسية  التغيريات  حالة  بها  واملقصود  السياسة،  بالسيولة  يعرف 

الحياة  أصبحت  »السيولة«،  لتلك  ونتيجة  املتوقّعة.  وغري  الرسيعة 

يف  ة  ومتغريِّ عنارصها،  يف  متداخلة  عرش  الثامن  القرن  يف  السياسية 

الفاعلني السياسيني املؤثّرين فيها، وبالغة التعقيد يف رسم مشاهدها 

بصورة منفصلة. يشري الرحالة الشهري كارستني نيبهر )نيبور( إىل هذه 

الكثريون  »تراوح  فيقول:  الجزيرة،  السياسية يف حكم هذه  السيولة 

الربتغاليون،  ملكها  فقد  األخرية،  السنني  خالل  البحرين  حكم  عىل 

إجباًرا –   – بدوره  سلَّمها  الذي  األحساء،  منهم شيخ  عليها  واستوىل 

لإليرانيني، الذين ملكوا الجزيرة تحت رئاسة اإلمام قوىل خان حاكم 

من  أمري  متلَّكها  قد  وكان  الصفويني.  ملك  راية  تحت  وذلك  هرمز، 

عامن، ولكّنه تنازل عنها لإليرانيني مقابل قدر من املال، وقد حدث 

ذلك خالل تدّخل الشيخ محمد بن ماجد، الَّذي كان ال يزال حاكاًم يف 

فرتة غزو األفغان إليران، الذي تاله عىل العرش بعد موته ابنه الشيخ 

أحمد«.

إجاماًل، تعرَّضت البحرين منذ مطلع القرن الثامن عرش للعديد من 

الهزات السياسية العميقة، التي أثَّرت يف الذاكرة الجامعية للبحرينيني، 

سياسيَّة  أحداث  أربعة  فرز  هنا  ميكننا  هذا.  يومنا  إىل  أثرها  وامتدَّ 

السياسيَّة  التدوينات  حولها  وتحلَّقت  بالبحرين،  عصفت  رئيسيَّة 

لعامء البحرين.

هذه األحداث هي:

بعض . 1 وقتل  قراها،  وتخريب  البحرين،  عىل  العتوب  هجوم 

ّسّكانها يف العام 1700م.

منذ . 2 عليها  االستيالء  ومحاولة  البحرين،  عىل  العامنيني  هجوم 

العام 1715 وحتى العام 1717.

استيالء الهولة عىل حكم البحرين بعد سقوط الحكم الصفوي . 3

يف إيران يف العام 1724.

عودة الهولة من جديد تحت عباءة حكم الدولة اإلفشارية يف . 4

العام 1736.

من املالحظ يف ما تمَّ جمعه من تدوينات سياسيَّة، أنها تدور حول 

ة بفرتة حكم  الحدثني األولني بدرجة رئيسيَّة، ثم تأيت التدوينات الخاصَّ

متعلّقة  الحكم،  بهذا  ة  الخاصَّ السياسيّة  التدوينات  وأغلب  الهولة. 

أساًسا بفرتة حكم جبارة الهويل. لقد عاىن املجتمع املحّل من حكم 

جبارة الهويل معاناًة كبريًة جًدا، ذكرها كلٌّ من الشيخ يوسف العصفور 

والشيخ ياسني البالدي، كشهود عىل تلك املرحلة، وتطابقت أوصافهم 
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تقريبًا بعبارات مليئٍة بالحزن والغضب الداخل والعجز عن التعبري. ونحن ال نستطيع تخيّل حجم تلك املعاناة إال 

من خالل الرجوع إىل تلك العبارات الحزينة واملؤملة التي وصفوا بها فرتة حكم جبارة الهويل، وكأّن األمر الذي بدأ 

يف العام 1130ه/ 1717م، مل ينتِه، وظلَّ مستمرًا، وإن تغريَّ الوجه الخارجي بتغري الجهة املستولية عىل الجزيرة، من 

العامنيني أو الهولة.

نتيجًة لذلك، استمرَّت محنة املجتمع املحّل والفقهاء والعلامء طوال حكم جبارة الهويل، الَّذي امتّد حواىل 15 عاًما، 

العاصمة من شرياز إىل أصفهان، وإعادة  إيران، ونقله  الحكم يف  استيالئه عىل عرش  نادر شاه بعد  بقيام  وانتهى 

حروبه  من  شاه  نادر  انتهاء  وفور  الثاين.  طهامسب  عهد  يف  األفغان  احتلَّها  التي  اإليرانية  األرايض  عىل  سيطرته 

الداخليَّة، عمد إىل إعادة السيطرة عىل جزيرة البحرين، وإنهاء حكم جبارة الهويل فيها، وتعيني حاكم جديد يأمتر 

بقرارات العاصمة الجديدة أصفهان.

باالنتقال إىل املستوى املجتمعّي، نجد أنَّ هذه الفرتة شهدت تحوالت عميقة فيام يتَّصل بأنظمة املجتمع الفقيهة 

والثقافية والسياسية، فخالل هذه املرحلة، تعّزز الجانب الفقهي والسيايس إىل الدرجة التي أصبحت البحرين فيها 

مستقلّة يف إنتاجها الثقايف والديني، كام هي مستقلة بحكم ذايت يقوم به الفقهاء. لكنه، وبعد تلك األحداث، تراجع 

إىل املستويات الدنيا، ومل يعد املجتمع العلمي قادًرا عىل إنتاج مفاهيمه الدينية الخاّصة، فقلَّت اإلنتاجات الفقهية 

واملدّونات املعرفيّة، حتى أصبحت غري مشهورة بني أصحابها، وهذا ما جعل طبقة رجال الدين ترتاجع يف مكانتها 

السياسية من جهة، وتلجأ إىل مالذات آمنة خارج البحرين من جهة ثانية.

ليس خافيًا أنَّ سبب التّدهور الّسيايّس والخراب االجتامعّي الذي لحق بالبحرين منذ نهاية القرن السابع عرش، كان 

سببه موارد البحرين الغنية آنذاك، وأنَّ هذه املوارد الطبيعية كانت، وال تزال، تثري أطامع الغرباء يف السيطرة عليها، 
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بنيتها  السيايّس وتخريب  الجزيرة  تفتيت جسد  ولو عىل 

االجتامعية. فالبحرين، كام يصفها العالمة الفضل، كانت 

يف القرن الثامن عرش »مزرًعا يحفل بالتمر أكرث من غريه، 

ومرفأ للسفن التي تقطع الخليج العريب، قالعة من البرصة 

الطبيعي،  اللؤلؤ  منه  يُستخرج  ومغاًصا  إليها،  وعائدة 

ومصاًدا يُصطاد فيه األسامك والحيوان البحري ذو النفع، 

وبخاصة  االستهالكية،  وغري  االستهالكية  للمواد  ومتجرًا 

اللؤلؤ، فقد كانت من أهم أسواقه...«.

السيايس  لالستقرار  نتيجًة  كان  الخريات،  الرثاء وكرثة  هذا 

تحت  عرش  السابع  القرن  يف  البحرين  به  متتَّعت  الَّذي 

الّنمط الثنايئ يف الحكم واإلدارة؛ منط يقوم عىل استقالل 

ة وقضاياه الداخلية،  املجتمع املحل يف إدارة شؤونه الخاصَّ

هذا  الصفوية.  للدولة  التابعة  السياسية  اإلدارة  مقابل 

محلية  سلطة  الدينية  قياداته  أعطى  الذايت  االستقالل 

واسعة، كانت قادرة عىل مواجهة الحكام والوالة الظلمة 

أو الجائرين عىل حقوق الناس، حيث يرد يف سرية أكرث من 

فقيه ديني، من بينهم العالمة السيد هاشم التوبالين، أنه 

كان شديًدا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وشديًدا 

عىل الوالة الَّذين يتّم تعيينهم سياسيًا، إذا ما انحرفوا عن 

ينقل  املقابل،  يف  الناس.  ظلم  وأخذوا يف  واب،  الصَّ جادة 

الشيخ سليامن املاحوزي مشهًدا مغايرًا يكون فيه الحاكم 

شيخ  أو  الدينّي  للحاكم  ومطيًعا  نجيبًا  تلميًذا  الّسيايّس 

اإلسالم، كام يف حالة الشيخ محمد بن ماحد بن مسعود 

املاحوزي، الَّذي عارصه حاكم سيايّس معنّي من قبل الشاه 

األحوال،  كلِّ  أيًضا. ويف  ماجد  بن  اسمه محمد  الصفوي، 

فقد استُبدل باالستقرار الّسيايّس اضطراب سيايّس عميق، 

لحقه خراب اجتامعّي أعمق.

ث عنها، تشري إىل أنَّ الخريات  الَّتي نتحدَّ إنَّ لعنة املوارد 

سامت  معها  تحمل  ونفعيتها،  أهميتها  رغم  الطبيعية، 

محفوفًة  استفادًة  منها  االستفادة  من  تجعل  سلبية 

باملخاطر، فاملوارد القدمية التي تتمثل يف االقتصاد الزراعي 

الغزو  تحمل معها شبح  كانت  والصيد،  الغوص  واقتصاد 

وتعرضه  جهة،  من  املجتمع  عسكرة  وبالتايل  والحرب، 

املوارد  فإنَّ  وباملثل،  أخرى.  جهة  من  والخراب  للنهب 

شبح  معها  تحمل  النفط،  اقتصاد  يف  ممثّلًة  الجديدة، 

االستبداد واالحتكار الفّعال للرثوات.

مصادر األرشفة الّسياسّية
السيايس  التدوين  بداية  عرش  السابع  القرن  نهاية  تُعترب 

فذاك  مستقلة،  تكن  مل  ولكنها  السياسية،  واألرشفة 

نادرة ومهّمة،  واحتوائه معلومات  أهميته  األرشيف، مع 

مل يُكتب بغرض األرشفة، ووفًقا ملنهجية تاريخية محددة. 

غياب  نجد  والسيايّس،  التاريخّي  األرشيف  إىل  وبالرجوع 

البحريني  التاريخ  بتدوين  املختصة  واملؤلفات  الكتب 

من قبل املؤلفني والعلامء املحليني، وتَركُّز اهتاممهم عىل 

اإلنتاج الفقهي واألديب، أو تلك اإلنتاجات املتصلة بالحقول 

العامة للثقافة اإلسالمية.

يف  األقدم  تعترب  البحراين  سليامن  الشيخ  كتابات  ولعلَّ 

احتوائها معلومات سياسية وتاريخية مبعرثة يف عدٍد من 

املعلومات، وزيادة  تلك  انتقل بعض  كتبه وأشعاره. وقد 

أنَّ  إال  السامهيجي،  عبدالله  الشيخ  إجازة  يف  عليها، 

مجموعة صغرية من األوراق كتبها الشيخ ياسني البالدي، 

سنة  للبحرين  العامين  االحتالل  فرتة  معاناته  فيها  دوَّن 

1717، تعترب نواة التّدوين التّاريخّي الّسيايّس. ثم ظهرت 

كتابات الشيخ يوسف البحراين يف كتابه »لؤلؤة البحرين«، 
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يف  انفرد  وبعضها  التاريخية،  األحداث  من  العديد  أورد  حيث 

البحرين سنة  العتوب عىل  قبيل هجوم  وأرشفتها، من  ذكرها 

1700 ألوَّل مرة.

غياب  أمام  عاجزًا  يقف  ال  التّاريخّي  الباحث  فإّن  ذلك،  رغم 

العديد  هناك  إنَّ  إذ  املبارشة،  والتدوينات  املختّصة  املؤلفات 

من املصادر الَّتي ميكنه أن يوظّف الكثري مام جاء فيها ملعرفة 

أن  ميكننا  البحريني،  التاريخ  يخّص  وفيام  التاريخيّة.  األحداث 

نجد التاريخ الخاّص بالبحرين يف:

التراجم والّسير واإلجازات العلمّية
ة يف رصد  يُعترب هذا الّصنف األديّب من الكتابة ماّدة ثريَّة ومهمَّ

املجتمعات والّدول وتتبّعها، ويقوم عىل جمع املعلومات واآلثار 

وقتها.  واملؤثرة يف  النافذة  والشخصيات  العلامء  من  ملجموعة 

ولكن قد يرتك علامء الرتاجم، اإلشارة، من دون قصد منهم، إىل 

ألسباب  عنهم،  الحديث  أو  املعروفني  غري  العلامء  بعض  سرية 

علامء  عن  الكتابة  الرتاجم  كتب  يف  برزت  لذلك،  مختلفة. 

من  حظوظهم  فأخذوا  إنجازاتهم،  يف  مميّزين  أو  مشهورين 

التدوين وتوثيق أسامئهم يف سجل العلامء البارزين يف مختلف 

شهرتهم،  وتنّوع  إنجازاتهم،  وتفاوت  الثقافيّة،  مستوياتهم 

وذيوع صيتهم. أما العلامء األقّل شهرة، أو هؤالء الذين ال دراية 

لعامل الرتجمة بحياتهم، فحظّهم أقّل.. إما باإلشارة املوجزة غري 

الوافية، وإما الّسكوت الكامل وعدم الذكر. 

فيه،  عاشوا  الَّذي  العرص  إىل  التعرف  فرصة  اإلجازة  وتعطي 

فضاًل  وزمانها،  يروونها  التي  لألحاديث  سامعهم  ومكان 

ذلك  غري  إىل  العلامء،  من  عارصوها  التي  الطّبقة  معرفة  عن 

تشّكل  الواقع،  ويف  مهّمة.  تاريخيَّة  مادة  يكون  أن  ميكن  مام 

اإلجازات العلميّة حقاًل مل يُطرق بعد، رغم أنَّ كتب اإلجازات 

ليس من عادة البحرينيني كتابة األرشيف 
السياسّي، وهم عادة ما يلجأون إىل 
الشعر يف األرشفة السياسية أو 

االجتماعية، ألنه أكرث قبوًلا، ويستطيعون 
من خالله أن يحفظوا جزًءا من ذاكرتهم 

الّسياسّية.
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فنجد  بها،  املرتبطة  التاريخية  واملعلومات  بالرتاجم  مليئة 

بعلامء  بالًغا  اهتامًما  السامهيجي  الشيخ  إجازة  يف  مثاًل 

من  لكلِّ  ترجم  فقد  خصوًصا،  والبحرين  عموًما،  املنطقة 

به من  يتعلَّق  ما  كتبه ورسائله وبعض  ذاكرًا  إليه،  تعرَّض 

مواقف. كام تعطينا اإلجازات ثروة تاريخية ميكن توظيف 

مقارنة  عرب  التاريخية،  الحوادث  من  التثبت  يف  معطياتها 

إذ  العام،  التاريخي  بالسياق  وربطها  وتحليلها  األحداث 

معلومات  عىل  العادة  يف  اإلجازات  معلومات  تقترص  ال 

تتجاوز  بل  فحسب،  وأدبية  ثقافية  أو  دينية  طبيعة  ذات 

باألحداث  املتعلقة  املعلومات  من  الكثري  إعطاء  إىل  ذلك 

الشيخ  وطن  يف  تجري  أو  جرت  التي  السياسية  والوقائع 

املِجيز )املانح لإلجازة(، وهذا ما نالحظه عىل سبيل املثال 

يف »لؤلؤة البحرين«، عندما تحّدث البحراين كشاهد عيان 

القرن  البحرين يف  الَّتي تعرَّضت لها  الدامية  عن األحداث 

الثامن عرش، عقب هجامت العامنيني اليعاربة.

عر واألدب الشِّ
التي نظمها  إذا أضفنا مادة األدب واألشعار  قد ال نخطئ 

التاريخية،  بالحيثيات  وغنّي  ثرّي  كمصدر  البحرين  أدباء 

أخرى،  سياسيَّة  مالمح  طياته  يف  يحمل  الّشعرّي  فالفضاء 

تتمثَّل يف النزعة املتكّررة لحبِّ الوطن - البحرين يف أشعار 

فإنَّ  األويل،  التتبّع  وبحسب  واألعالم.  الفقهاء  من  العديد 

لدينا قصائد وأبياتًا يف حب الوطن تعود إىل القرن العارش 

تعكس  أبيات  وهي  تقريبًا،  سنة   500 قبل  أي  الهجري، 

االنتامء الوطني لدى هؤالء الفقهاء، مثل السيد محمد ابن 

الروييس، والشيخ سليامن  الدين  أيب شبانة، والشيخ كامل 

وكتبوا  القاسية  ظروفهم  بأرشفة  قاموا  الَّذين  املاحوزي، 

عنها، ومثلها تجربة السيد عدنان سيد شرب املشعل، الذي 

كتب قصيدة ال تزال مخطوطة، رسد فيها تجربته مع نظام 

عادة  من  ليس  إنَّه  القول  ميكننا  املحصلة،  ويف  الحكم. 

البحرينيني كتابة األرشيف السيايّس، وإنَّهم عادة ما يلجأون 

أكرث  ألنه  االجتامعية،  أو  السياسية  األرشفة  يف  الشعر  إىل 

قبواًل، ويستطيعون من خالله أن يحفظوا جزًءا من ذاكرتهم 

الّسياسيّة.

مقّدمات الكتب
وبوابًة  مهاًم  مفتاًحا  الخامتات  أو  املقّدمات  هذه  تُعترب 

للكشف عن تفاصيل دقيقة جًدا ال نجدها يف أّي مصادر 

أخرى، فمن شأن تلك املقّدمات أن ترشح للقارئ أهداف 

أن تصف  تلبث  ال  ثم  وأسبابها،  وأغراضها  املؤلفات  كتابة 

الكتاب، من حيث طبيعتها  فيها ذلك  الَّتي كتب  األوضاع 

السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية. 

ويف الواقع، فقد حفلت مقّدمات الكثري من املؤلّفات التي 

لعرصهم،  األهمية  بالغ  بتوصيف  البحرين  علامء  كتبها 

املتدهور. ويف  السيايّس  الوضع  تركيزًا واضًحا عىل  مركّزين 

والثقافيَّة  االقتصاديَّة  األوضاع  يستعرضون  األحيان،  بعض 

إليها، هربًا  الَّتي هاجروا  الَّتي عاشوها يف بلدان مهجرهم 

لدينا يف  يتوفّر  الّسيايّس، وهذا ما نجده فيام  االنتقام  من 

مقّدمات مخطوطات الشيخ ياسني البالدي والشيخ سليامن 

املاحوزي وآخرين قبلهم، من مثل بعض مخطوطات الشيخ 

عبدالله الّسامهيجي.

 



73

ول
ك
ش
ك

المراجع:
التاجر، »عقد الآلل يف تاريخ أوال«، ويقول: »استمّر حكم . 1

الشيخ جبارة )بدأ بعد انتهاء العهد الصفوي اإليراين الذي 

سقط مع غزو أفغانستان إليران يف العام 1722( حتى العام 

يف  الحكم  إىل  شاه  نادر  وصول  من  سنة  بعد  )أي   ،1373

العائلة  )مؤسس حكم  شاه  نادر  أنَّ  التاجر  وذكر  إيران(«. 

واليًا  خان  تقي  مريزا  عامله  »أرسل  إيران(،  يف  اإلفشارية 

الشيخ  وكان  البحرين.  جزيرة  بانتزاع  وأمره  شرياز،  عىل 

جبارة غائبًا عنها، وهو يومئذ يف مكة املرشفة. أما نائبه يف 

البحرين، فحني رأى نزول تقي خان بجيشه، مل يستطع أن 

نادر  بنفسه، فاستولت عساكر  للمقاومة، ففرَّ هاربًا  يثبت 

شاه عىل البحرين«.

ديوان الشيخ حسن الدمستاين – مقّدمة الدكتور عبدالهادي . 2

الفضل )ص 15، 16(.

وسام السبع، اإلجازة العلمية عند علامء البحرين، صحيفة . 3

أيلول  سبتمرب/   2 الثالثاء   ،4378 العدد  البحرينية،  الوسط 

2014م.

اجلماعات  تاريخ  شؤون  يف  ص  متخصِّ باحث  املرشد:  عباس 
عن  اخلليج"،  دليل  يف  "البحرين  منها  كتب  عدة  أصدر  السياسية. 
ها  أعدَّ التي  العربية،  اجلزيرة  ووسط  وعمان  اخلليج  دليل  موسوعة 
قوردون لورمير وظّلت سّرية احملتوى حتى سنة 1970م حني سمحت 

احلكومة الربيطانية بنشرها.
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كثري من املرويات والخربيات واألمثال والحكايات واألشعار واألزجال يقبع يف الّشتات… كيف ال؟ وهو موزع عىل 

»يغربله«  السعادة«،  ينتظر من يكرتث ألمره، وينظر يف حاله، و»إن طرقته  ذاكرتهم…  الّناس.. ويف خبايا  ألسنة 

)بالّدارجة اللبنانية(، لينرشه ويقدمه للناس يف قالب يدمج الحكمة والطرافة و»املنيح والقبيح« يف آن مًعا. 

تضّج زوايا عاملنا العريب مبثل هذه األخبار، فنكاد ال نجد مدينة أو قرية أو شارًعا أو بيتًا يخلو منها، وهي ترتسخ يف 

الّذاكرة الّشفهية لألفراد، أي أنّها محكومة بالّضياع والفناء إن مل تجد من يحفظها من غبار النسيان والغياب.

يف هذا اإلطار، حظي لبنان بفرصة استثنائية، استطاع صاحبها أن يلملم فيها هذه املوروثات التي تتناقلها ألسنة 

الّناس، ليحفظها، ويوثقها يف تجربة فريدة من نوعها: إنه سالم الرّايس »أبو عل«، شيخ األدب الّشعبي يف لبنان.

من هو »أبو علي« سالم الراسي؟ 
ُولِد »أبو عل« سالم الرايس يف 25 كانون األول/ ديسمرب من العام 1911، يف بلدة إبل السقي، جنوب لبنان، أًخا لثالثة 

عرش ولًدا. وبكلامته هو، »كانت الشمس ترشق يف ذلك الزمان من وراء جبل حرمون، وتغرب خلف مرجعيون، 

وقريتنا قامئة يف وسط الدنيا...«.

نشأ سالم الرايس يف بيت مفتوح ألب هو رجل علم ودين، يواكيم الرايس، الذي تعلم يف مدرسة املرسلني يف عبيه، 

ثم أنشأ مدرسة الفنون يف صيدا، وبقي مديرًا لها منذ العام 1880 حتى العام 1896، وهي التي عرفت فيام بعد 

باملدرسة اإلنجيلية أو شعبيًا »باألمريكان«. عاد ]يواكيم الرايس[ بعدها إىل إبل السقي، حيث تويف يف العام 1917، 

وكانت له مكتبة عامرة موصوفة، وذلك نادر يف ذلك الزمن. 

»لئال تضيع«:
 سالم الراسي: ذاكرة الّناس للناس 
غنى مونس
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تلّقى سالم الرايس علومه االبتدائية يف مدرسة الضيعة، التي بقيت مرتبطة به وظّل هو مرتبطًا بها، ثم انتقل للدراسة الثانوية يف مدرسة سليم 

قربان يف مرجعيون التي عاد إليها معلاًم لفرتة وجيزة.

بعدها، انتقل إىل بريوت مع والدته يف العام 1925 حني اندلعت الثورة السورية، حيث سكن إىل رأس بريوت كام سكنت إليه، والتحق بالجامعة 

األمريكية لفرتة وجيزة عاد بعدها إىل إبل السقي.

هذه النشأة والبيئة والظروف العامة التي أحاطت بالربع األول من القرن العرشين، كان لها أثر عميق يف طبع الرايس بطابعها، فهو ابن الضيعة 

والجنوب واملثقف ابن املدينة يف حني واحد. ُولِد أيام العثامنيني، وترعرع يف ظل االستعامرين اإلنكليزي والفرنيس لفلسطني ولبنان وسوريا، 

ثم شّب مع الرعيل األول من االستقالليني والوطنيني املناهضني لالستعامر املنادين بالحرية والخبز والعدالة.

يف العام 1956، عيّنه الوزير إميل بستاين موظًفا يف مصلحة التعمري بعد الزلزال، وبقي يف وظائف الدولة حتى تقاعد يف العام 1975.

كتب الرايس الشعر والزجل وهو يف مرحلة الشباب، ثم تحول إىل جمع املأثور الشعبي ومجمل أصناف األدب القروي، وألّف عدًدا من القصص 

والروايات زاد عىل سبعة عرش كتابًا، سّمي بسببها »شيخ األدب الشعبي«، ونال عن ذلك عدًدا من األوسمة والتكرميات التي تليق به ومبقامه.

نرش أول كتبه »لئال تضيع« سنة 1971 حني كان عمره 60 عاًما، وبقي يكتب وينرش حتى بلغ التسعني. كام شارك يف العديد من الربامج 

التلفزيونية، وبُثَّ برنامجه الشهري »األدب الشعبي يف لبنان« عدة مرات.

تويف يف 19 نيسان 2003، عن 92 عاًما، وُدِفن يف بريوت. 

أدب سالم الراسي
حملت معظم مؤلفات سالم الرايس يف عناوينها مأثورات شعبية: »يف الزوايا خبايا«، »حيك قرايا وحيك رسايا«، »أحسن أيامك سامع كالمك«... 
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وغريها الكثري. ويقول الّشاعر اللبناين عباس بيضون عنها: »يف عناوينها، 

كام يف بطونها، افتتان بالكالم والتعبري«، مضيًفا: »هذا اختيار شاعر 

أكرث منه اختيار مؤرخ ودارس. إنه حفظ لغة واستدراك أكرث تجلياتها 

شعرية وفصاحة«. 

ملا  لواله  قالئد  غريه  كالم  من  »صنع  الرايس  أن  إىل  بيضون  ويلفت 

بقيت، فهو يف املدى املستقبل ناظمها وصاحبها وكأنها بنت خياله«، 

الرجل مل يجمع »مثرات املايض والحارض لوال حدس فات  مؤكًدا أن 

النسيان«. يف حني  أحوال  »التقدم« حااًل من  معارصيه ممن جعلوا 

الناس  عفوية  مع  تعاملوا  الذين  أبرز  »أحد  أنه  غزيري  وفيق  يرى 

وبساطتهم ]...[، ولقد أحيا الرتاث اللبناين الّشعبي قبل أن يندثر أو 

تطاله يد الّنسيان، ليكون زاًدا معرفيًا لألجيال الحارضة واملقبلة«.

رفيقة دربه  كانت  الخوري،  إميل غطّاس  أن زوجته،  الجدير ذكره، 

يف  والخوض  الكتابة  عىل  شجعه  من  أول  وكانت  األدبية،  رحلته  يف 

مرشوعه األديب، فكان يطلب منها مراجعة كل ما يكتب، ويثق بآرائها، 

ويعمل بتوصياتها، وكان هاجسها الّشاغل منذ بداياته األدبية تغيري 

كونه  من  أكرث  وحكوايت  وموثق  ناقل  محض  بأنّه  الخاطئ  االنطباع 

إبداعه  أصالة  إبراز  وقد حرصت عىل  األول،  املقام  أديبًا قصصيًا يف 

وعطائه األديب يف كتابها »أدب وعجب يف حكايات سالم الرايس«.

رحلة سالم الراسي في األدب الشعبي 
تجوَّل  االجتامعية  األحداث  ومرويات  املناسبات  أشعار  طرائف  بني 

سالم الرايس، وكان أن وجد أن »الل بيطاوع مرتو بيضمن آخرتو«، 

و»الغربة مضيعة النسب«، و»ما لها سياج الدار غري رجالها«، و»جمل 

االثنني شاع«، وغري ذلك من مئات  إبرة«، و»كل رس جاوز  يف ثقب 

الخربيات التي جمعها ودوزنها. يف أسفاره الدامئة إىل نبض الشعب 

الرتاث،  األوحد صيانة هذا  بل كان شاغله  يكل،  اللبناين، مل ميل ومل 

ويعود الفضل يف ذلك إىل الوزير إميل بستاين.

لقد وجد سالم الرايس نفسه غريبًا يف تلك الوظيفة الفنية والهندسية 

الّناس  البحث يف هموم  املصلحة  به  وأناطت  التّعمري[،  ]يف مصلحة 

ومشكالتهم الحياتية واليومية، فكان أن قال له إميل بستاين: »اذهب 

إىل الضيع، اعمل ما تريد، واجمع الرّتاث«، وكان أن »بدت الحكايات 

واملرويات الكثرية التي تعج بها كتبه أشبه الخزانة التي تحفظ الذاكرة 

الّشعبية اللّبنانية وتصونها من الّنسيان وغدر الزمن«. 

مؤلفات الراسي: بين األدب الشعبي واألرشيف
يف الحديث عنه، يستذكر مسعود ضاهر تجربة سالم الرايس ببعض 

من الشغف، فيقول إنه »حني أدركته حرفة الكتابة، وهو يف الّستني 

من عمره، باتت متاعبه من نوع جديد«. 

أي متاعب تلك؟ إنّها متاعب »طريفة«، غري أنّها تتطلب الكثري من 

وال  الناس،  أفواه  من  واألمثال  املرويات  يجمع  فهو  والتّنقل،  الجهد 

يكتفي بذلك، بل يدققها وميّحصها، متنًقال من قرية إىل أخرى، ومذكرًا، 

كام يقول ضاهر، »باملؤرخني العرب الذين أمضوا سنوات طويلة من 

حياتهم بحثًا عن الوثائق األصلية يف مراكز األرشيف واملكتبات العامة 

والخاصة، وسجالت املحاكم الرّشعية واألديرة والبلديات وغريها«. 

»وثائق«،  هي  مروياته  بأن  تامة  »قناعة  الناس  لدى  باتت  وبذلك، 

مبصادرها،  الشك  ميكن  ال  بحيث  األصالة،  يف  متقدمة  درجة  ولديها 

ألنها من صنع الّناس، وهم صانعو تاريخهم بأنفسهم«. 

ويؤكد ضاهر أن متايز الرايس يف الكتابة برز من خالل إدراكه العميق 

يتعرض  التي  الكبرية  املتاعب  مهنة  وهي  الحقائق،  تقيص  لضورة 

الثقافة  مصادر  عن  للكشف  الّدؤوب  سعيه  يف  املدقق  الباحث  لها 

إعالمه  وسائل  تنرشها  كام  البلد،  هذا  فثقافة  لبنان،  يف  السائدة 

أفضت  وقد  ومصطنعة،  مشوهة  ثقافة  »هي  والطائفية،  الرسمية 

بلون  ويتلون  مؤدلج  إنّه  فيه  يقال  ما  أقل  مشوه  تاريخ  كتابة  إىل 

الدول  جواسيس  ومرويات  املحلية،  والزعامات  واملناطق  الطوائف 
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األجنبية، وتقارير قناصلها. وعىل الرغم من إتقانه املمتاز للغة 

اإلنكليزية، فلم يستند إال نادًرا إىل وثائق األرشيف، عىل اختالف 

باملجالت  يُذكر  اهتامًما  يول  ومل  واألجنبية،  املحلية  تلويناته 

توصيفها  يف  التّاريخية  الحقائق  تشوه  التي  الّصفراء  واألوراق 

لثقافة اللّبنانيني«.

لقد توّغل سالم الرايس عميًقا يف املرويات الّشعبية، منطلًقا من 

أحاديث أصدقائه املقربني، وجريان سكنه، وزمالئه يف الوظيفة، 

لبنان،  جنوب  منطقة  وأهايل  الجوار،  وسكان  قريته،  وأهايل 

العمل  ورفاق  اللبنانية،  املناطق  مختلف  يف  القرويني  وعموم 

وغريهم،  الدين،  ورجال  والشعراء،  األدباء  ومجالس  السيايس، 

فجاءت »محصلة توثيقه الجديد غنية جًدا، ومليئة بالحقائق 

الّدامغة كام رواها الّناس من خالل تجاربهم الشخصية«.

سالم الراسي حافًظا للتاريخ في وجه الّتشويه 
فرنسا  تاريخ  إىل  وجهه  نقد  يف  فرنسا«،  »ساخر  فولتري،  يقول 

امللوك،  تاريخ  العامل: »يف كل ما قرأت، مل أجد إال  وبقية دول 

الناس«.  الناس، كل  القادة، وأنا كل رغبة ملعرفة تاريخ  وكبار 

وهذا ما فعله سالم الرايس، فكان أن دّون تاريخ لبنان الّشعبي، 

الّناس،  تاريخ  بحق  فكتب  العريب،  الوطن  يف  رواده  من  وكان 

كل الّناس. 

حني  جوابه  يف  تجلّت  ذلك،  يف  الخاصة  نظريته  له  كان  وقد 

طلبت منه إحدى الصحف املساهمة يف باب وجهت فيه سؤااًل 

إىل الُكتاب: »من يكتب تاريخ الحرب يف لبنان؟«، ونرشت رد 

عنوان  له حمل  مقال  ويف  أعدادها.  من  عدد  كل  يف  أحدهم 

الرايس  سالم  رد  كان  كفرتبنيت«،  معاز  وحكمة  »االستقالل 

يومذاك: »من يكتب؟ ليس املهم من يكتب التاريخ، املهم كيف 

نكتب التّاريخ«. 

توّغل سالم الراسي عميًقا يف املرويات 
الّشعبية، منطلًقا من أحاديث أصدقائه 
املقربني وجريان سكنه وأهايل قريته، 
ودّون تاريخ لبنان الّشعبي، وكان من 
رواده يف الوطن العربي، فكتب بحق 

تاريخ الّناس، كل الّناس.
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وحربه  بأحرفه  ومقاوًما  لألرض  حارًسا  نفسه  الرايس  سالم  نّصب 

إرسائيل  اغتصبتها  لبنانية  »الحولة  مقاالته:  أحد  ففي  أجلها،  من 

قبل 75 عاًما«، يروي كيف تم رشاء قرية املطلة اللبنانية يف نهاية 

القرن التاسع عرش، تنفيًذا ملخطط صهيوين لجعلها »قرية يهودية« 

اشرتاها  أن  وكان  ورائها(،  ما  إىل  امليعاد  أرض  حدود  )و»مغط« 

الله  رزق  بك  جبور  اللبناين  مالكها  من  روتشيلد  اليهودي  البارون 

من  الحجار  عل  الشيخ  ذاك  عهد  املطلة  زعيم  كان  صيدا(.  )ابن 

قامئقام مرجعيون »رفعت  يوًما  استدعاه  املعروفني،  الدروز  وجهاء 

اليوم  وصباح  مساء.  قريته  إىل  عائًدا  طفق  ثم  فلبّى،  بيك«  بابان 

رجاله  فهب  فارسها،  دون  املطلة،  إىل  فرسه وحدها  التايل، وصلت 

يبحثون عنه حتى عرثوا عليه مقتواًل ومطروًحا قرب نبع الحامم يف 

سهل مرجعيون، وقيل يومئذ إن قامئقام مرجعيون كان وراء مرصعه 

يهودية  عائالت  واستقدام  القرية،  من  الدروز  اقتالع  سّهل  الذي 

إليها، ومل يفطن أحد، يف ذلك الوقت، أن قرية املطلة ستصبح يوًما 

»وتد جحا« الصهيونية يف لبنان.

الحرب  نهاية  »مع  إنّه  فيقول  اليهودية،  الرواية  الرايس  يغالط سالم 

العاملية األوىل، رشع اليهود يخططون لتوسيع رقعة وطنهم املنشود، 

فألفوا كتبًا ونرشوا دراسات زعموا فيها أن حدود أرض امليعاد متتد 

شاماًل إىل ما وراء قرية »املطلة« اليهودية من دون أن يشريوا طبًعا إىل 

أن اليهود مل يطؤوا »املطلة« إال قبل عرشين سنة من ذلك«. 

بـ  بحريتها  واصًفا  الحولة«،  ضاعت  »كيف  املقال  بقية  يف  ويروي 

أن  قاصاًم  أمرًا  »كان  إنه  ليقول  تنضب،  ال  التي  فلسطني  »حنفية« 

لبنان  الحولة )نحو 25 ألف نسمة( نزحوا جميًعا إىل  أهايل منطقة 

اليهود  عليها  فاستوىل  أراضيهم  وتركوا   ،1948 أحداث  اندالع  عند 

استعادة  من  القمح  وإبل  هونني  أهايل  متكن  والحًقا  سائغة،  لقمة 

جنسياتهم اللبنانية )ألن سكان منطقة الحولة كانوا لبنانيني، بحسب 

قيود نفوسهم املوجودة يف مرجعيون مبوجب إحصاء العام 1921(، 

أما الباقون، فاحتفظوا بجنسياتهم عىل أمل العودة إىل أراضيهم التي 

اغتصبها اليهود عندما تركوها«. 

هذه الحادثة التي يرويها لنا، »غيض من فيض« من األخبار التي تزخر 

بها كتبه، ونشعر، لدى مطالعتنا لها، بأنها ُمَكّون أسايس من مكونات 

هويتنا اللبنانية، ليكون الحال فعاًل كام عرّب عنه الّشاعر اللبناين هرني 

أما وهو  إيجاده.  لنا  لكان رضورة  الرايس،  يكن سالم  »لو مل  زغيب: 

بيننا  الشعبي، فهو  املكتنز من مخزون األدب  إلينا هذا  جاء، حاماًل 

ليس أديبًا كسواه، وال كاتبًا كغريه يُضاف إىل بيبليوغرافيانا، بل هو 

األدب الشعبي نفسه، تجسد حيًا يف أديب«.
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تعمل  لبنان،  من  جامعية  وأستاذة  ومرتجمة  باحثة  موّنس:  غنى 
يف  ماجستري  رسالة  تعّد  اإللكرتونية.  الّصحافة  جمال  يف  أيًضا 

اإلعالم والتواصل يف اجلامعة اليسوعّية يف بريوت.

ghina.mouaness@gmail.com :للتواصل عرب اإلمييل

المراجع:
1 - انظر:

/http://www.salamelrassi.com 

2 - »التاريخ مأخوذًا من أفواه متذكريه«، مسعود ضاهر، مجلة 

نوافذ، أعالم، السبت 5 متوز/ يوليو 2003م.

نهار  زغيب،  الرايس«، هرني  سالم  اسمه  شعبي حي  »أدب   -  3

الّشباب، الثاّلثاء 29 شباط/ فرباير 2000م. 

4 - مصطلح استخدمه الشاعر هرني زغيب يف مقاله، منطلًقا من 

 .»bibliographie« املصطلح األجنبي
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ندوة "أوال" في اليوم العالمي لألرشيف 

إحياء األرشيف بين الّتثمين والجذب

العاملي  اليوم  ملناسبة  ندوة يف بريوت  اإلبداعي،  املجمع   - دار  بالتعاون مع  والتوثيق،  للدراسات  أوال  نظَّم مركز 

لألرشيف، حملت عنوان »إحياء األرشيف: بني التثمني والجذب«.

متها األستاذة ريان الرمال، التي تحدثت عن أهمية األرشيف،  الّندوة الَّتي حضها عدد من املختصني واملتابعني، قدَّ

ودوره يف توثيق الذاكرة الجامعية للشعوب. بعدها، تحدثت األستاذة آالء هاشم عن مركز أوال للدراسات والتوثيق، 

فأشارت إىل أنَّ اليوم األرشيفي يصّب يف مجال إفادة الجمهور، الَّتي ال بد لنا عند الحديث عنها من التطرق إىل 

»التثمني«، مضيفة: »لوال التثمني لضاع عمل األرشيفيني هباًء، ولوال التثمني لعشنا حارضنا فقط، ومل نعش ماضينا 

ومايض آبائنا وأجدادنا«.

واستعرضت هاشم تجربة مركز أوال يف حفظ األرشيف، التي انطلق فيها منذ حواىل خمسة أعوام، معتمًدا عدًدا من 

الوسائل لحفظ الذاكرة البحرينية بشكل خاص، لينطلق إىل دول الخليج والعامل العريب. وقالت هاشم إنَّ املركز لجأ 

إىل عدد من الخطوات، كان أبرزها »إطالق محرك بحث أوال اإللكرتوين«، واصفًة إياه بـأنه »عصارة العمل« فيه، 

لتأسيس ذاكرة بحرينية بعيدة عن التنميط واملثالية.

ولفتت إىل أنَّ املرشوع قائم عىل »توثيق مختلف املستندات، من صحف وبيانات ووثائق، تحفظ التّاريخ الحديث 

يف  واملنطقة  البحرين  شهدتها  التي  املختلفة  الحراكات  بذلك  مواكبني  أوسع،  بشكل  العريب  وللعامل  للبحرين، 

الوطنية  الّسالمة  وفرتة   ،2011 العام  يف  البحرينية  االنتفاضة  وثّقها،  التي  األحداث  بني  ومن  الحديث«.  تاريخها 

متابعات
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التي أعلنتها الّسلطات يف البحرين يف أعقاب الحراك الشعبي املُطالب 

بالدميقراطية. كام تحدثت عن مجلة »أرشيفو«، وهي نرشة تصدر كل 

شهرين، وتنطلق من البحرين إىل الخليج إىل العامل العريب وخارجه، 

وذاكرتهم  وثائقهم  ليحضوا  الدول،  هذه  من  الكتّاب  وتستقطب 

الّشعبية والتاريخية.

ختاًما، تطرَّقت هاشم إىل نرشات »اجمع كّل يشء«، التي صدر منها 

حتى اآلن ثالثة أعداد تناولت شيئًا من تاريخ صحافة اليسار البحريني، 

التي  واملنشورات  البحرينية،  الوطني  التحرير  جبهة  تجربة  مفّصلًة 

»صوت  »الشبيبة«،  الطلب«،  »صوت  ومنها  العدد،  يستعرضها 

العامل«، »الجامهري« و»النضال«.

املجمع   - دار  تجربة  عن  نصار  تهاين  األستاذة  تحدثت  جانبها،  من 

فعرضت  املصورة،  والقصص  واملسلسالت  األفالم  توثيق  اإلبداعي يف 

تزيد عىل 30 ألف جيغا من  املتوافرة لديها، والتي  الداتا  نبذة عن 

املجال  هذا  يف  واستعرضت  األخرى.  املواد  إىل  إضافًة  الكوميكس، 

تجربتها الّشخصية يف جمع الجرائد، موضحة أنها كانت بابًا أتاح لها 

االنطالق لالهتامم بالعامل األرشيفي وسرب أغواره.

واختُِتمت الندوة باإلجابة عىل مداخالت الحضور وأسئلتهم.

للوثائق  معرًضا  مت  نظَّ ة  العراقيَّ والوثائق  الكتب  دار 
والمخطوطات التاريخّية 

والوثائق  الكتب  دار  أقامت  العريّب،  الثقايّف  الرتاث  يوم  ملناسبة 

تصوير  مركز  مع  بالتعاون  العراقيّة،  الثقافة  لوزارة  التابعة  الوطنيّة 

املخطوطات وفهرستها، ومركز ترميم املخطوطات وصيانتها يف العتبة 

التاريخيّة،  واملخطوطات  النادرة  للوثائق  معرًضا  املقّدسة،  العبّاسية 

نادرة ساهم مركز  تاريخيّة ومجاّلت  نادرة ومخطوطات  وثائق  ضمَّ 

ترميم املخطوطات يف صيانتها.

وقد تخلل افتتاح املعرض عدة كلامت، من بينها كلمة للمدير العام 

الحسن،  أبو  عالء  الدكتور  العراقيّة،  الوطنيّة  والوثائق  الكتب  لدار 

مؤثّر يف  العراقيّة، وما لها من وقعٍ  تحّدث فيها عن ذاكرة الحضارة 

املشهد الثقايّف العاملّي.

وقال أبو الحسن: »نسعى جاهدين من خالل الثقافة وإرثها الحضارّي 

وطّورت  وفّكرت  أبدعت  عقوٍل  واحرتام  فكر،  وإنتاج  ذاكرتنا،  لبناء 

وأنتجت. وقد سعينا بكّل ما منتلكه لوضع اللّمسات ملرشوع الذاكرة 

العراقيّة وبناء القدرات الذاتيّة لحامية السجّل الوطنّي للرتاث الثقايّف 

العراقّي والعريّب واحتوائه والعناية به، كلٌّ حسب اختصاصه«.

فيها  أكّد  كلمة  األترويش  فوزي  الحايل  الوزارة  وكيل  ألقى  كذلك، 

األّمة  تاريخ  ميثّل  الرتاث  ألّن  به،  والتسلّح  بالرتاث  االهتامم  رضورة 

وحارضها ومستقبلها.

حماية  عن  ندوة  تنّظم  مصر  في  والوثائق  الكتب  دار 
المخطوط

ندوة  مرص  يف  القومية  والوثائق  الكتب  لدار  ة  العامَّ الهيئة  نظَّمت 

بعنوان »جهود دار الكتب يف حامية الرتاث املخطوط«، مبشاركة عدٍد 

من الباحثني واألكادمييني.

وقد تخلّل الندوة كلمة ملنّسق برامج معهد املخطوطات العريب، أحمد 

عبد الباسط، أشار فيها إىل أنَّ االحتفال بيوم املخطوط العريب ينطلق 

من الوعي بأهميته، الفتًا إىل أّن املخطوط العريب محاط بالعديد من 

املخاطر، يف ظل الحروب والنزاعات، ما أدى إىل حرق بعضه، ورسقة 

بعضه اآلخر.

من  أفضل،  بطريقة  العريب  املخطوط  عىل  الحفاظ  بضورة  وطالب 

خالل فهرسته وتخزينه يف بيئة صالحة للتخزين.
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الباحث محمد عطية عاشور إنَّ دار الكتب والوثائق  وقال 

طنطا،  يف  الكتب  دار  مخطوطات  عىل  الحصول  استطاعت 

العام 1913، وتحتوي 289 مخطوطًا و479  إىل  ترجع  التي 

عنوانًا، وتّم ضّمها إىل الدار يف العام 2008 بعد ترميمها.

وأضاف يف محارضة بعنوان »أكرث من 700 مخطوط أنقذتها 

الكتب يف  دار  أيًضا عىل مخطوطات  الكتب«: »حصلنا  دار 

ت 212 مخطوطًا و179 عنوانًا«. الزقازيق، التي ضمَّ

حفظ  في  ودوره  الوطنّي  األرشيف  حول  ندوة 
الذاكرة في األردن

استعرض مدير عام املكتبة الوطنيَّة يف األردن، الباحث محمد 

الذاكرة  حفظ  يف  الوطني  األرشيف  دور  العبادي،  يونس 

الثقايف، بحضور  الوطنية، يف محارضة نظمها ملتقى »إربد« 

فعاليات ثقافية وأكادميية واجتامعية.

استهّل العبادي محارضته بالقول: »منذ آالف السنني، مل يكن 

لدى الَّذين تركوا أوراقهم ويومياتهم علم بأنها سوف تكون 

الوثيقة  عىل  تحافظ  ال  التي  املجتمعات  إّن  املؤرخ...  مادة 

تفقد كثريًا من ماضيها الذي هو مستقبل متجدد، فمن خالل 

مخلفات اآلباء واألجداد، تبدأ مهمة املؤرِخ يف بعث املايض 

ال خلقه«.

رفد  عىل  عملت  الوطنية  املكتبة  أنَّ  إىل  العبادي  وأشار 

الفتًا  الوثائق،  من  ممتاز  عدد  أكرب  بجمع  الوطنية  الذاكرة 

حواىل  يبلغ  فيها  املتوافرة  الفوتوغرافية  الصور  عدد  أّن  إىل 

مروًرا  العثامين  العهد  منذ  فوتوغرافية،  صورة  مليون  ربع 

بفرتة تأسيس إمارة رشقي األردن واالستقالل حتى اآلن، تم 

سات وجامعات، من خالل  الحصول عليها من أشخاص ومؤسَّ

وصور  وثائق  من  لديهم  ما  عىل  للحصول  معهم  التواصل 

فوتوغرافية، بالتعاون مع وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية.

وأضاف: »يحتوي القسم أيًضا العديد من الصور الفوتوغرافية 

دائرة  تقوم  توثيقها... حاليًا،  والعمل جار عىل  املوثقة،  غري 

موجودات  لكل  إلكرتونية  أرشفة  بإجراء  الوطنية  املكتبة 

الصور  بيانات  إدخال  يتم  حيث  وصور،  وثائق  من  القسم 

يف نظام إدخال متقدم. وبذلك، ميكن للباحثني االطالع عىل 

مجموعات الّصور بكل سهولة ويرس«.

ملتقى دولّي في تونس حول الذاكرة واألرشيف
وحدة  مع  بالتعاون  تونس،  يف  للتوثيق  العايل  املعهد  نظَّم 

البحث املكتبة الرقمية والرتاث، ملتًقى دوليًا حول »الذاكرة 

واألرشيف يف فرتة االنتقال الدميقراطي والحوكمة والنفاذ إىل 

من  وعدد  وفرنسية،  سويرسية  فعاليات  مبشاركة  املعرفة«، 

سات املختّصة يف مجال الذاكرة واألرشيف. املؤسَّ

أرشيف  عىل  الحفاظ  آليات  ضبط  إىل  امللتقى  يهدف 

اإلنسان، وضامن  بانتهاكات حقوق  املتعلقة  املعرفة  وتراث 

عوائق،  دون  من  القانونية  األطر  واسترشاف  استدامتها 

وجعلها يف متناول العموم.

عن  الحبيش،  خالد  للتوثيق  العايل  املعهد  مدير  وكشف 

والرتاث  الرقمية  املكتبة  يف  البحث  ووحدة  املعهد  اهتامم 

وتقييم  الدميقراطي،  االنتقال  فرتة  يف  األرشيف  مبسألة 

سياسة الترصف يف الوثائق، مبيًنا أن الوعي بأهمية الوثائق 

املستندات  بعض  إتالف  رغم  الثورة،  بعد  ارتفع  واألرشيف 

والوثائق، وسوء تطبيق سياسة الترصف يف األرشيف.
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للمعلومات يف  أساسيًا  يعترب مصدًرا  األرشيف  أّن  إىل  الحبيش  وأشار 

مجال العدالة االنتقالية وبناء الدميقراطية بشكل عام، وأنَّ املستندات 

واألدلة املحفوظة هي مبثابة الشاهد عىل االنتهاكات واملظامل، وهي 

الحقيقة والدليل القاطع الذي ميّكن من تعويض املتضرين والضحايا، 

وتحقيق أهداف العدالة االنتقالية، الفتًا إىل أنَّ امللتقى يركز عىل ثالثة 

ومحور  االنتقالية،  والعدالة  األرشيف  محور  وهي  أساسية،  محاور 

ثم  عليه،  االطالع  ميكن  الذي  القانوين  واإلطار  األرشيف  إىل  النفاذ 

الحوكمة املحلية، لتدارس سبل التعامل السليم مع املخزون األرشيفي 

الرقمية،  األرشيفية  املواد  وحفظ  الوثائق  رقمنة  تقنيات  تقدم  مع 

ودميومتها،  سالمتها  يضمن  مبا  وبرصية،  سمعية  أو  كانت  إلكرتونية 

للحفاظ عىل الذاكرة الوطنية وإعادة كتابة تاريخ تونس املعارص.

وقال مدير عام األرشيف الوطني، هادي الجالب، إنَّ اإلدارة التونسية 

أنَّ  إىل  الفتًا  قليلة،  كانت  التلف  وعمليات  أرشيفها،  عىل  حافظت 

جهود مؤسسة األرشيف الوطني تنصّب عىل رقمنة األرشيف وحفظ 

الوثائق التاريخية عرب سلّم أولويات انطلق من التاريخ القديم منذ 

القرن السابع عرش والثامن عرش والتاسع عرش.

 
قبو لحفظ أرشيف الّشعوب بعد نهاية العالم

مئات  بضع  تبعد  متجّمدة  جزيرة  عىل  سابق،  فحم  منجم  داخل 

للشعوب،  القيّمة  البيانات  تُخزَّن  الشاميل،  القطب  عن  األميال 

علمي،  خيال  فيلم  من  ليس  املشهد  هذا  عليها.  والحفاظ  لحاميتها 

الرنوج، وتحديًدا من منطقة سفالبارد، حيث افتتحت رشكة  بل من 

»بيكل« املكان األكرث أمانًا عىل كوكب األرض لالحتفاظ باملعلومات 

املهمة للبرشية يف حال وقوع كارثة عاملية.

يقع هذا »القبو« إىل جانب القبو العاملي للبذور الذي افتتح يف العام 

2008، وهو قبو متجّمد يحتوي 1.5 مليون بذرة نباتات. واآلن، يهدف 

الشاميل إىل أن يفعل  القطب  الرقمية يف  للبيانات  العاملي  األرشيف 

اليشء نفسه بالنسبة إىل بيانات البرشية: حاميتها من االنقراض.

أُنشئ هذا القبو بالتعاون بني رشكتي »بيكل« و»ستور نورسك«، وهي 

رشكة تعدين فحم نروجية تابعة للدولة مقرها يف سلفبارد. تحافظ 

بيانات رقمية قيمة لفرتة طويلة جًدا، من خالل نرش  »بيكل« عىل 

البيانات  عىل  واملحافظة  للغاية،  اآلمن  للتخزين  ثورية  تكنولوجيا 

سة متلك  الرقمية عىل املدى الطويل. أما رشكة »نورسك«، فهي مؤسَّ

املوارد الالزمة لبناء أقبية الجبال وصيانتها.

سيخزن هذا األرشيف الذي افتتح يف 27 آذار/ مارس 2017، الوثائق 

الرئيسية والكتب وغريها من امللفات املهمة يف فيلم حساس محمي 

لتحفظ  اخترُبَت  إنها  »بيكل«  تقول  تقنية  وقائية، وهي  يف صناديق 

البيانات ملدة 500 سنة عىل األقل، وتعتقد أن بإمكانها الحفاظ عليها 

والرنوج  واملكسيك  الربازيل  ألف سنة. وقد وضعت حكومات  حتى 

أوىل النسخ من وثائق تاريخية مختلفة يف القبو. 

التخزين يدعم الحفاظ عىل عمر  وينقل موقع WIRED أنَّ موقع 

األفالم. أواًل، سيُخزَّن الفيلم يف منجم مهجور مع درجة حرارة ثابتة 

تحت الصفر مفيدة للحفاظ عىل فيلم بيكل، وسيوضع يف قبو عمقه 

300 مرت تحت األرض، لتجّنب األرضار الناجمة عن األسلحة النووية 

والكوارث الطبيعية.

وفق  السالح،  منزوعة  منطقة  أساًسا،  سفالبارد،  منطقة  تعترب  ثانيًا، 

معاهدة موقعة من 42 بلًدا تحظر استخدام املعدات العسكرية يف 

الجزيرة. ثالثًا، يُخزَّن األرشيف كاماًل حاليًا من دون أن يكون متصاًل 

منًعا  وذلك  الحاجة،  عند  فقط  إليه  الوصول  إمكانية  مع  باإلنرتنت، 

الخرتاقه أو قرصنته.
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