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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

كتابة التاريخ السياسي واالجتماعي للفلسطينيني ال تزال تراوح في إطار املبادرة الذاتية لبعض املهتمني واملؤرخني، أو في سياق مشروع ملؤسسة ما. وإن 
يقر الباحثون الفلسطينيون بأن التاريخ الشفوي هو سباق مع الزمن لتدوين الروايات من أصحابها، فإن االهتمام املتأخر، وانتظار املشاريع املمولة، غيبا 
الكثير من الروايات التي توفي أصحابها، حيث أن اإلنسان ال يسابق املوت. إال أن الباحثني واملؤسسات الفلسطينية لم يتسابقوا مع الزمن للحصول 
على أكبر قدر ممكن من الروايات والشهادات الشفوية التي تكتب من خاللها الرواية الفلسطينية؛ سواء في مواجهة رواية االحتالل أو في كتابة التاريخ 

السياسي واالجتماعي للفلسطينيني في مراحل تاريخية مختلفة.

اريخ الشفوي: التَّ
ي« مع الزمن سباق »بطِّ

إياد الرياحي

الفلسطينيني  الباحثني  من  املزيد  ظهور  الثمانينيات  منتصف  وشهد 
الشفوي. وقد  التاريخ  في  بحثية مختلفة  الذين عملوا على مشاريع 
وإنشاء  واملنهج،  التقنية  مبوضوع  االهتمام  إيالء  املرحلة  تلك  ميز 
بعضها  أدخل  التي  الفلسطينية  اجلامعات  في  وبخاصة  األرشيفات، 
لطالب  أساسيًا  متطلبًا  التاريخي  البحث  منهج  بيرزيت-  -كجامعة 
التاريخ، وبدأ بذلك تعليم الطلبة تقنيات البحث ومناهجه في حقل 
في  مختلفة  ومراكز  مؤسسات  إلى  نقلوها  بدورهم  الذين  التاريخ، 
التي  البرامج  ازدادت  التسعينيات  منتصف  وخالل  الغربية.1  الضفة 
تهتم مبوضوعة التاريخ الشفوي، الذي كان له عالقة بإنشاء مؤسسات 
فلسطينية تعمل على برامج جديدة لم يسبق لها العمل عليها، واستمر 
االهتمام، بشكل  تراجع هذا  2005. وقد  العام  االهتمام حتى  هذا 
واضح، الحقًا لتراجع اهتمام املؤسسات واملنظمات املانحة في برامج 

التاريخ الشفوي.

عملها،  إلى  الشفوي  التاريخ  املؤسسات  من  العديد  وأدخلت 
تهميشًا  هناك  أن  شعرت  التي  النسوية  املؤسسات  بعض  وحتديدًا 
االهتمام  إلى  النسوية  املراكز  بعض  دفع  ما  املجال،  هذا  في  للمرأة 

االجتماعي.  النوع  منظور  من  وأخذه  الشفوي  التاريخ  بكتابة  أكثر 
عقد   ،2005 آذار  وفي  الفلسطينيات.  النساء  معاناة  لتوثيق  وكآلية 
الضوء على  إلى تسليط  البيرة داعيًا  الدولي في مدينة  النسائي  املؤمتر 
من  تفعيلها  ضرورة  مع  قصوى  أهمية  الذاكرة  وإيالء  التهجير  قضية 
النساء  جتارب  توثيق  إلى  املؤمتر  وهدف  االجتماعي.  النوع  منظور 
نسوي،  بطابع  عليها  الذاكرة، واحلفاظ  نقل  في  بدورهن  والتعريف 
واعتبار التاريخ الشفوي مصدرًا مهمًا ملعرفة تاريخ النساء الذي أهمل 
الفلسطينيات  الباحثات  املدون. وتناولت بعض  التاريخ  وأسقط من 
أواسط  حتى  العشرين  القرن  ثالثينيات  منذ  للمرأة  السياسي  الدور 

الستينيات.

رافق تلك النشاطات في وقت سابق من العام 2005 إعالن تشكيل 
شبكة للتاريخ الشفوي الفلسطيني. وقد جاء هذا اإلعالن في ختام 
الفلسطيني  الشفوي  التاريخ  عمل  لورشة  املكثف  النقاش  من  يومني 
العام،  من  أيار   8-7 يومي  العربي  الفكر  منتدى  في  عقدت  التي 
من  متخصصًا  باحثًا  وعشرون  خمسة  الورشة  حضر  وقد  نفسه. 
فلسطني 48، والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان واألردن، 
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التاريخ  ماهية  املكثفة  املناقشات  وشملت  أخرى.  عربية  وبالد 
لتنشيط  كوسيلة  أو  قانونية،  كأداة  استعماله  ميكن  وكيف  الشفوي، 
حصر  النقاش  شمل  كما  الفلسطيني.  للشعب  اجلماعية  الذاكرة 
وتقييم الكمية الهائلة من التسجيالت الشفوية التي قامت بها جهات 
متعددة. وقد أعلن د. سلمان أبو ستة الذي اختير منسقًا عامًا للورشة 
عن تكوين “شبكة التاريخ الشفوي الفلسطيني”، التي تشمل جميع 
قانوني،  وكيان  دائم  مقر  لها  وسيكون  املجال،  هذا  في  الباحثني 
كل  وجمع  الشباب،  الباحثني  وتدريب  االجتماعات  بعقد  وستقوم 

ما مت عمله وتصنيفه.2

الفلسطينية  الشبكة  عن  اإلعالن  مت  عمان،  لقاء  من  االنتهاء  وبعد 
أعمالها(  تصفية  تتم  أن  )قبل  “شمل”  في الضفة الغربية، وشكلت 
كمؤسسة تهتم بقضايا الالجئني الفلسطينيني، مركز استقطاب للعديد 
أكبر  وشهدت  الشفوي،  التاريخ  صناعة  في  واملهتمني  الباحثني  من 
جهد تنسيقي على مستوى األفراد واملؤسسات. ومن خالل املراجعة 
السابقة ملعظم اجلهود الفلسطينية في الضفة الغربية، متخض عن لقاء 
العديد من  التي عقدت  الغربية،  الضفة  ما عرف مبنطقة عمل  عمان 
أولوية قصوى  إعطاء  االتفاق على ضرورة  االجتماعات، حيث مت 
في أية أعمال أو مشاريع مستقبلية فردية أو جماعية لفترة النكبة؛ أي 
املرحلة  الهدف في هذه  التأكيد على أن  1948 وما سبقه، مع  العام 
يجب أن يتركز على جتميع أكبر عدد من املقابالت، وميكن في هذه 
مت  كما  الحقًا.  عنها  علمية  دراسات  جتري  حتى  االنتظار  احلالة 
التأكيد خالل هذه االجتماعات على أهمية تنظيم جهد العاملني في 
هذا احلقل عبر اعتماد معايير ومفاهيم واضحة ومقبولة علميًا جلميع 
العاملني فيه في فلسطني، وتأكيد احلاجة لدليل بحث موحد ومبسط 
يحدد جلميع الباحثني املعايير األساسية الالزم توافرها للعاملني فيه. 

وانبثق عن هذه االجتماعات العديد من اللجان منها:

جلنة تبحث في حتديد اإلطار النظري للباحثني في التاريخ الشفوي،  «
والبحث في إمكانية إصدار دليل بحث مبسط للباحثني. وتكونت 
د.  الهادي،  عبد  د.فيحاء  اجلواد،  عبد  صالح  د.  من:  اللجنة 
إلى  سونيا منر، د. عادل يحيى، ود. شريف كناعنة، باإلضافة 

األستاذ عوض منصور.
جلنة األدبيات املتعلقة بالتاريخ الشفوي الفلسطيني، وهي مكونة  «

من: د. فيحاء عبد الهادي، ولونا سعادة.
جلنة تعني بحصر وتوثيق األرشيفات الشفوية، وتقييم أوضاعها،  «

والبحث في إمكانية تطويرها.
زمالء  « مع  بالتعاون  املوضوع  بهذا  العمل  مبراجعة  تعنى  جلنة 

آخرين.
جلنة تطوير األرشيفات املتوفرة تقنيًا. «
جلنة املتابعة والتنسيق: من خالل مركز “شمل” مبتابعة التنسيق مع  «

اللجان املذكورة أعاله بالتشاور مع املؤسسات املعنية.

التاريخ  لبرنامج  املنسق  شتا  مصطفى  يرى  اجلهود،  هذه  مآل  وحول 
االقتراحات  من  الكثير  يتحقق  لم  أنه  “شمل”،  مركز  في  الشفوي 
واملشاريع السابقة، مشيرًا إلى أن من أهم أسباب تعثر اجلهود السابقة 
الطابع  وبروز  الشخصية،  بآرائهم  املجال  هذا  في  الفاعلني  متسك 
األبوي في العمل، والتفرد بالقرارات دون استشارة اآلخرين. لذا، 
لم تر معظم اجلهود السابقة النور. وفي السياق ذاته، يرى نور عابدي 
منسق برنامج “رغم احلدود” التابع جلامعة بيرزيت أن معيقات العمل 
للنتائج  مختلفني  اجتاهني  بروز  إلى  أدت  واملؤسسات  الباحثني  بني 
جتميع  إلى  املؤسسات  تهدف  الذي  الوقت  ففي  العمل؛  من  املتوقعة 
دون  حال  الذي  الباحثني  اجتاه  يبرز  احلالية،  املرحلة  في  املعلومات 
من  الرغم  وعلى  معينة.  بحوث  إجناز  سبيل  في  اجلهود  استقطاب 

مشروعية االجتاهني، فإن ذلك خلق تضاربًا في العمل.

اجلهد  غياب  هو  املجال  هذا  في  العمل  يعانيه  ما  أكثر  فإن  واليوم، 
يحدث  ما  ومعظم  واملؤسسات،  املراكز  مستوى  على  التنسيقي، 
يتلخص في إطار املبادرات التي تظهر منفردة، وال عالقة لها مبختلف 

الفاعلني.

الفلسطينيني  الباحثني  اهتمام  على  مضت  عقود  ثالثة  من  أكثر  فبعد 
ضخامة  من  الرغم  وعلى  الفلسطيني،  الشفوي  بالتاريخ  واألجانب 
زالت  ما  اجلهود  هذه  فإن  إجنازه،  مت  ما  وأهمية  املبذولة،  اجلهود 
اآلخر  والبعض  بالفعل،  ضاع  وبعضها  بالضياع،  ومهددة  مبعثرة، 
مصنفة،  غير  ومواد  شرائط،  على  محفوظًا  زال  ما  التسجيالت  من 
التي  املؤسسات  لغياب  جودتها،  من  والتأكد  بتدقيقها  أحد  يقم  ولم 

ترعى هذا اجلهد وتنسقه.3

ويرى العديد من الباحثني أن التاريخ الشفوي سيكون أداة مهمة في 
تسجيل التاريخ املغيب للشعب الفلسطيني، مبا في ذلك تاريخ املرأة 
التي لم ينصفها  الفئات االجتماعية  الفلسطينية، بوصفها واحدة من 

التاريخ املدون حتى اآلن.

ينتبه  لم  الشفوي،  التاريخ  في  الكامنة  الطاقات  من  الرغم  وعلى 
دمية ُأنتجت ضمن مشروع إحياء الدمى في التعليم.
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أهمية  إلى  نسبيًا،  متأخر  وقت  في  إال  الفلسطينيون،  املؤرخون 
واالجتماعي  السياسي  تاريخهم  لتدوين  التاريخ  هذا  استخدام 

املعاصر، الذي هيمن وسيطر عليه حتى اآلن املنتصر اإلسرائيلي.4

حملاكمة  مهمة  قانونية  أداة  يشكل  الشفوي  التاريخ  أن  آخرون  ويرى 
القانون  في  نزعة  اليوم  يشكل  هذا  أن  السيما  االحتالل،  سلطات 
الدولي، حيث اعتمدت اإلدارة األمريكية -على سبيل املثال- على 
27 شهادة شفوية لسكان من إقليم دارفور الستصدار قرار في مجلس 
األمن لفرض عقوبات على السودان. لذا، فإن كل الشهادات ألناس 
أن  ضرورة  توجب  وتدمير،  تهجير  من  بحقهم  ارتكب  ا  عمَّ أحياء 
محاكمة  في  الروايات  تلك  استخدام  في  الفلسطيني  اجلهد  يتركز 
إلى صياغة رواية  التي هدفت  املشاريع  بداًل من  الصهيونية،  اجلرائم 
مشتركة أو متفاهم عليها لتعزيز قيم السالم، وأحياننا استخدام الرواية 

كنوع من “فشة اخللق”، أو التفريغ النفسي.

لضحايا  مدونة  روايات  وجود  أن  بالضرورة  يعني  ال  ذلك  أن  إال 

إلى  األمن  مجلس  ستدفع  كثيرة(  هي  )والتي  فلسطني  في  االحتالل 
فرض عقوبات على إسرائيل كما حدث في السودان، ولن جتعل من 

نتنياهو مطلوبا ألكامبو كما هو حال الرئيس السوداني عمر البشير.
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