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التاريخ الشفوي :املفهوم واملنهج وحقول البحث يف اجملال العربي
جتاذبت فكرة التاريخ الشفوي يف العقود األخرية ،نظريات وآراء اختلفت يف تعريف ماهيته وحتديد نشأته وتعيني دوره
تطور علم التاريخ ،أو من حيث توسيع وظيفة هذا
وقيمته ،سواء من حيث وزن املقاربة املعرفية (اإلبستمولوجية) يف
ّ
العلم الستكمال جميع أوجه املعرفة االجتماعية واإلنسانية وإلظهار كل جانب مسكوت عنه أو ُم َه ّمش أو مطموس

يف احلياة االجتماعية واإلنسانية لدى الناس ،كل الناس.

على مستوى التعريف والنشأة:
يذهب البعض إىل أن كل التواريخ يف العامل مبا فيها أوروبا ومنذ هريودوت وحتى ميشليه مرو ًرا بفولتري ،كانت يف
أساسها أو أكرثها ،شفوية ثم كتبت ،ومل يتمأسس التاريخ املكتوب كعلم أو حقل معريف أكادميي ( )Disciplineإال
يف غضون القرن التاسع عشر.
أن نشأة علم التاريخ عند العرب ،بدأت شفوية ،عرب الرواية املتناقلة واإلسناد املتواتر أو املنقطع.
بل ميكن أن نضيف ّ
املتنوعة األبعاد واحلقول واالهتمامات ،ظلّت الشهادة الشفوية مصد ًرا
وحتى يف مرحلة التدوين والكتابة التاريخية
ّ
مهما وأساس ًّيا للخرب التاريخي ،منذ اليعقوبي وحتى اجلربتي ،مرو ًرا بكتّاب اخلطط والرحالت واجلغرافيا ،وال سيما عند
ً

مبكرا ،جمع معلوماته وأخباره عن طريق االستماع واملالحظة
كبريهم املسعودي الذي يعتربه البعض “إثنولوج ًّيا”
ً
واحملاورة واملقابلة.

اإلشكالية اجلديدة للتاريخ الشفوي:
ترتكّ ز اإلشكالية البحثية املعاصرة يف موضوعة التاريخ الشفوي منذ سبعينيات القرن املاضي وحتى اليوم ،يف أسئلة
تتجاوز السؤال عن النشأة أو حضور املصدر الشفوي واستخدامه يف الكتابة التاريخية .إن هذا االستخدام كان وال يزال
ضرورة وحاجة ،وإن أجمعت مدارس التاريخ الوضعي منذ رنكه األملاين ،وسينيوبوس الفرنسي على أهمية وأولوية
“الوثيقة املكتوبة” حيث رهنوا املعرفة التاريخية بها“ ،فإذا ضاعت الوثيقة ضاع التاريخ” ،كانت هذه الالزمة ترتدد بال
انقطاع عرب أجيال املؤرخني املتعاقبني على هذه املدرسة.
تقع اإلشكالية املعاصرة “للتاريخ الشفوي” يف السؤال الذي بدأت صياغته يف الغرب ّأو ًلا ،بعد احلرب العاملية الثانية
ؤرخ للذين ال تاريخ لهم؟” (واملقصود هنا ال تاريخ مكتوب لهم) .أي للذين عانوا وشردوا وخضعوا
ؤرخ وكيف ُي ّ
وهو “من ُي ّ
للعذابات ،أو للذين قاوموا...
بعد احلرب العاملية الثانية ،جرى جتميع الشهادات الشفوية ممن عاصروا احلرب ،مبعاركها ومآسيها ومهازلها
وعذاباتها وقصصها وبطوالتها ،يف كل من أوروبا والواليات املتحدة ،وذهبت هذه الشهادات إما نحو األرشفة والتوثيق
ليستخدمها املؤرخون احملرتفون ً
الحقا ،أو نحو النشر املباشر كمذكرات وروايات وقصص وانطباعات وأفالم.
يف بلدان العامل الثالث ،ويف مرحلة االستقالالت الوطنية يف اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي ،دخلت
الشهادة الشفوية ،مصد ًرا لإلعالم والفضح والكشف والتعبئة ،ويف الكتابة التاريخية ً
أيضا .ويف معرتك حركات التحرر
الوطني ضد االستعمار ،دخلت الشهادة الشفوية ً
أيضا يف صميم تشكيل الذاكرات اجلماعية والهويات الوطنية ضد
التذويب واالستالب واالقتالع ،والتأريخ للمعذبني حتت االحتالل.

بدءا من سبعينيات القرن املاضي ،بدأت تهتز ركائز التاريخ األكادميي الذي كان ينغلق على نفسه عرب الكتب
لكنً ،
الصفراء ويف األرشيفات القدمية واملكتبات املغلقة .اخرتق “سحر” التاريخ الشفوي ،أبواب نظام “علم التاريخ” وقواعده
كتخصص  Disciplineصارم ،فاعرتف به كمصد ٍر من مصادر التاريخ مكمل ألوجه أخرى من التاريخ املعاصر أو التاريخ
ً
أشواطا عن إجنازات “التاريخ اجلديد” .وعندما انفتح
علما أن التاريخ األكادميي مبدارسه الوضعية كان قد تخلّف
الراهنً .
بدءا من مؤسسي مدرسة احلوليات ،وحتى ثمانينيات
املؤرخون اجلدد ،على امتداد فرتة طويلة من القرن العشرين؛ ً
القرن العشرين؛ على العلوم االجتماعية واإلنسانية ،وال سيما على اإلثنولوجيا والتحليل النفسي واأللسنيات ،ظهرت
كل عضوي  -مناهج متكاملة من العلوم االجتماعية واإلنسانية ويف طليعتها
أعمال رائدة تتآلف فيها  -وتتعاضد يف ٍّ
املنهج التاريخي ،كأعمال آرييس وفوكو وبرينورا وجاك لوغوف وآخرين.
كانت الشهادة الشفوية ،وبتأثري املنهج اإلثنولوجي البنيوي ،الذي يعتمد املالحظة واحلوار املفتوح وتلقي خطاب اآلخر،
مصد ًرا ً
املهمشة يف املدن واملعاقني ،واألطفال والنساء،
والعمال ،واألحياء
أيضا لدراسة األرياف والقرى والفالحني
ّ
ّ
تكون نوع من علم جديد أطلق عليه البعض مصطلح “اإلثنو-تاريخ” ()Ethno-histoire
والسود واملهاجرين...إلخ .بهذا ّ
حيث يتكامل العلمان (التاريخ واإلثنولوجيا) يف دراسة اجلماعات والهويات والذاكرات ،وأداتهما املعرفية هو التاريخ
الشفوي باعتباره أفضل مع ّبر عن العواطف الصامتة واألفكار املكبوتة ،واملواقف املمنوعة أو احملاربة من قبل الفكر
السائد أو “التاريخ السائد”.

غرب ًيا:
أسفر اجلدل واملمارسة يف جمال ممارسة التاريخ الشفوي ،أي التعاطي مع الشهادة الشفوية عن نزعتني أو تيارين:
 ت ّيار األرشفة األكادميية (التوثيق) حيث يجري جتميع الشهادات الشفوية ليستخدمها املؤرخون احملرتفون ًالحقا يف
جزءا من سجلّات
جزءا من التاريخ املكتوب للزمن املعاصر والتاريخ الراهن ،أو ً
اجلامعات واملكتبات واألقسام األكادمييةً ،
لشخصيات مميزة وشهود حلوادث تاريخية.
 ت ّيار املعرفة االجتماعية املباشرة واملناضلة حيث للشهادة الشفوية ،دورها ووظيفتها الكاشفة ،ليس يفالتاريخ وحده وإمنا ً
أيضا يف علم اجتماع املعرفة وعلم اجتماع الثقافة وعلم االجتماع السياسي (مثال بعض أعمال
علما أن لهذا التيار جذوره وجتلياته التي ظهرت يف أوروبا خالل حركات االحتجاج الطالبية يف أواخر ستينيات
بورديو)ً .
القرن املاضي ،إذ طالت االحتجاجات ،يف ما طالت ،نقد الربامج األكادميية املقننة والتصفوية ،ونقد اخلطاب السائد
النايف لألقليات واملهمشني والنساء وامللونني.

اإلشكالية عرب ًيا:
عموما ،وإن كان له بعض احلضور يف
لال زال التاريخ الشفوي ،قليل احلضور يف أوساطنا العلمية اجلامعية والثقافية
ً
بعض الكتابات الدعوية ،ويف بعض البلدان العربية ،مثل ليبيا وتونس والسودان .وقد تكون حالة فلسطني عرب ًيا ،حالة
استثناء .فأشكال التاريخ الشفوي يف فلسطني تربز كتجليات “هوية ممانعة” تأبى أن تذوب أو تقتلع يف
خاصة أو
ً
خصوصا“ ،مصنع” إنتاج للصور اخملتلفة من
مواجهة مشروع “تهويد فلسطني” ،لذا تربز الذاكرة والذاكرة اجلماعية
ً
أجل البقاء واالستمرار :األرض ،والرتبة والشجرة ،واحلي ،والبيت ،واألغنية والرتنيمة والرقص ،واالسم والبطل ،والصورة

تاريخ ال تقوى على تظهريه إال “الشهادة الشفوية” وهي يف عصر اإلنرتنت والصوت
واحلكاية...كلها تستعاد يف
ٍ
والصورة ،تعيد ترسيم واقع وتاريخ يحاول “املتغلبون” تشويههما وإلغاءهما.
ويكتسب التاريخ الشفوي أهمية راهنة مع الثورات العربية .فعلى الرغم من التغطية اإلعالمية احلديثة ،ودور تكنولوجيا
ظهرت الكثري من الصور واألخبار واحلوارات ،تبقى قطاعات من املشاركني يف الثورات ،بل رمبا
االتصال والتواصل التي ّ
من صانعي احلدث والفاعلني فيه ،على هامش اإلعالم وأدوات االتصال احلديثة ،أي من “اجملهولني” ،الذين مل يظهر
ً
مضافا” إىل ما كتب وإىل ما بثه اإلعالم وأدوات االتصال األخرى.
“صوتهم” .و”صوت” هؤالء قد يعني “شي ًئا آخر” ،أو “شي ًئا
وقد وجهت جلنة التحضري للمؤمتر السنوي األول للتاريخ “ :التاريخ الشفوي :املفهوم واملنهج وحقول البحث يف
املهتمني بحقول التاريخ الشفوي واملمارسني ملنهجه
واملؤرخني العرب واألجانب
اجملال العربي” دعوة للباحثني
ّ
ّ
وقواعده ،للمشاركة يف هذا املؤمتر ،وتقدمي مقرتحات بحثية يف إطار حماوره .ولقيت الدعوة اهتماما كبريا ،فتلقت
اللجنة العلمية للمؤمتر عشرات املشاريع البحثية ،وأسفرت عمليات التحكيم العملي املتخصص للمشاريع البحثية
أوراق بحثية حمكّ مة ،وزّعناها إجرائ ًيا على احملاور واملوضوعات التالية:
عن اعتماد
ٍ
 إشكاليات التاريخ الشفوي (املفاهيم ونقاط القوة والضعف) ذاكرة الثورات العربية. جتارب. -روايات من احلياة الريفية والقبلية.

 فلسطني وذاكرة فلسطني. املهمشون  -إلقصاء والسجن والهجرة. الشفوي والكتابي. طقوس املوت والتخليد. شهادات يف احلراك السياسي االجتماعي. يف التعبري الديني والفني. -سري ناس عاديني ومناضلني.

جدول األعمال

2014/2/21 اجلمعة:اليوم األول
التسجيل

9:00 – 8:00

قاعة مشرتكة
كلمة االفتتاح

9:30 – 9:00

وجيه كوثراين

) 1 ( إشكاليات التاريخ الشفوي
 مارلني نصر:رئيس اجللسة
Sean Field

Empathy, emotion and difference: Oral history after violence in post-apartheid South
Africa
) التاريخ الشفوي يف جنوب أفريقيا: االختالف، الشعور،(الندية
ّ

May Seikaly

Expanding the Boundaries of History: From narrative to recording history- methodologies
and tools of Oral History
) من التاريخ السردي إىل التاريخ التسجيلي:(توسيع حدود التاريخ

Smain Laacher

La Question de la “vérité” et du “mensonge” dans les récits contraints
)(مسألة احلقيقة والزيف يف السرديات القسرية
اسرتاحة

11:30 -9:30

11:45-11:30

إشكاليات التاريخ الشفوي ()2
رئيس اجللسة :عبد الرحيم بنحادة
13:45 -11:45

15:45-13:45

اخملربون :مؤرخون مثلي مثلك

عبد اهلل علي إبراهيم

مواطن القوة والضعف يف الشهادات الشفوية :دراسة تطبيقية يف تاريخ املغرب الراهن ()2005-1973

إبراهيم بوتشيش

املصادر الشفوية أو الذاكراتية ورهانات كتابة تاريخ املغرب احلاضر

عبد الرحيم احلسناوي

غداء

جتارب ()1
رئيس اجللسة :عبد احلميد هنية
17:45 -15:45

18:00-17:45

Six Decades of Oral History: Reflections and Continuing Issues
(ستة عقود من التاريخ الشفوي)

Linda Shopes

الرواية الشفوية بني رهن األرشيفات األكادميية وبني حرية نزع احلجاب عن املسكوت عنه قراءة يف جتربة أرشيف معهد
الدراسات األفريقية واآلسيوية بجامعة اخلرطوم

عباس احلاج األمني

إشكالية التاريخ الشفوي وبناء الذاكرة يف اجملتمعات التعددية :اخلربة اللبنانية ()2013-1975

طوين عطا اهلل

اسرتاحة

جتارب ()2
رئيس اجللسة :حممد عفيفي
20:00 -18:00

التاريخ الشفوي وحفظ الذاكرة اجلماعية :جتربة هيئة اإلنصاف واملصاحلة باملغرب منوذجا

حممد سعدي

Émotion collective, émergence d’un mouvement social, et dynamiques entrecroisées des
en France 68 rapports de force. Mai

Daniel Bertaux

حدود الصحيح واملفتعل يف املقابلة اجلنوبية يف املهجر ويف الضاحية

منذر جابر

اليوم الثاين :السبت 2014/2/22
قاعة 1

قاعة 2

فلسطني وذاكرة فلسطني ()1

شهادات فاعلني يف احلراك السياسي واالجتماعي

رئيس اجللسة :صقر أبو فخر

رئيس اجللسة :سيار اجلميل

Palestinian Oral History
Production from the Expulsion
from Palestine to the Present Day
إنتاج التاريخ الشفوي الفلسطيني :من الطرد
من فلسطني إىل يومنا احلايل
11:00 -9:00

11:15 -11:00

Rosemary
Sayigh

أصوات قبطية قبل  25يناير

حممد
عفيفي

استخدام الرواية الشفوية يف كتابة التاريخ
منوذجا)
املعاصر (التاريخ الفلسطيني
ً

أسامة أبو
نحل

حماذير توظيف املصدر الشفوي يف كتابة تاريخ الزمن الراهن :شهادات
منوذجا
بعض الفاعلني يف الثورة التونسية
ً

فتحي ليسري

أهمية الرواية الشفوية يف توثيق التهجري
القسري للفلسطينيني عام 1948م (قرى قضاء
طولكرم دراسة حالة)

عز الدين
جسوس

جوانب من حركة املقاومة غري املكتوبة لالستعمار الفرنسي باملغرب

عز الدين
جسوس

شهادات من التاريخ الشفهي الليبي

حممود الديك

اسرتاحة

13:15 -11:15

15:15 -13:15

قاعة 1

قاعة 2

فلسطني وذاكرة فلسطني ()2

سري ناس عاديني وشهادات مناضلني ومناضالت ()1

رئيس اجللسة :ساري حنفي

رئيس اجللسة :عصام خليفة

التاريخ الشفوي وعلم األنساب للحفاظ على
جذور العائلة الفلسطينية

ياسر أحمد
قدورة

دور املرويات الشفهية يف تشييد الواقع االجتماعي :أفندي الغلغول
أمنوذجا
ً

نادر سراج

التاريخ الشفوي والتهميش املركب :الفالّحة
الفلسطينية ورواية النكبة

عباد يحيى

احلراك اجليلي داخل حركة اإلخوان املسلمني مبصر :قراءة فيما بعد
احتجاجات  25يناير

ضحى سمري
مصطفى

معارك األمعاء اخلاوية يف الرواية الشفوية
الفلسطينية

دعاء اشتية

واقع وأحداث الثورة التحريرية اجلزائرية 1962 - 1954م :دراسة ميدانية من
(أمنوذجا)
خالل شهادات شفوية ملعتقل “دار اجلرنال”  1955م بتلمسان
ً

عمر دحماين

غداء

17:15 -15:15

قاعة 1

قاعة 2

فلسطني وذاكرة فلسطني ()3

س َير ناس عاديني وشهادات مناضلني ومناضالت ()2
ِ

رئيس اجللسة :جابر سليمان

رئيس اجللسة :جنالء حمادة

ْسى وما ُيتكتم
حيفا والجئوها :ما ُيتَذكّ ر ،ما ُين َ
عليه

ساري حنفي

نساء بني ثورتني :من حكايات نساء التحرير

جيهان أبو زيد

احلالة العامة يف قرية بيت نتيف قبل النكبة
اعتمادا على التاريخ الشفوي
ً

حسن حسني
عياش

سري مصرية :جتربة كتاب “السياسة أقوى من احلداثة :حكايات مصرية
معاصرة”

دالل البزري

املشي عرب اجلدران :احلرب اخملف ّية

ساحرة بليبلة

منوذجا
الشعر الشفوي واملقاومة النسائية يف املغرب :معركة بوكافر
ً

قاسم احلادك

17:30 -17:15

19:30 -17:30

اسرتاحة

إشكالية الشفوي والكتابي

روايات من احلياة الريفية والقبلية

رئيس اجللسة :رمزي بعلبكي

رئيس اجللسة :جمال باروت

رفض النّصوص واجلمود على النّصوص :نزاع
ّ
والشفوي ومفارقات التّراث املوريتاين
الكتابي

األمني بن
حممد بابه
املصطفي

جتربتي مع الرواية الشفوية لكتابة تاريخ الفالحني يف سورية القرن
العشرين

عبد اهلل حنا

االزدواجية اللغوية والعالقة بني الشفوية والكتابة
التاريخية عند العرب

فادي شاهني

Oral historical narratives and the production of
history in northern Syria: An ethnographic approach
(سرديات التاريخ الشفوي وإنتاج التاريخ يف شمال سورية :مقاربة إثنوغرافية)

Katharina
Lange

السرياين حول صابئة حران وأثره
الرتاث الشفوي ُّ
على أوضاع احلرنانية يف العصر العباسي

أحمد عبد
املنعم
العدوي

جوانب من حياة قبيلة اللواتية يف سلطنة عمان دراسة تاريخية من خالل
عدة مقابالت مع عدد من شيوخ القبيلة

الشفوي إىل
النبوي يف رحلة االنتقال من
احلديث
ّ
ّ
املكتوب :شبكات الرواية وأمناط التلقّ ي

صابر احلباشة

فيصل سيد
طه

اليوم الثالث :األحد 2014/2/23
قاعة مشرتكة
املهمشون وموضوعات أخرى
ّ

يف روايات اإلقصاء والسجن والهجرة ()1
رئيس اجللسة :حماسن عبد اجلليل

11:٠٠ -9:٠٠

11:١٥-11:٠٠

Memories and Narrations of Nations’ Past: Accounts of the mid twentieth Century Migrants
from Kerala to the Gulf
(ذكريات ماضي األمة وسردياته :مهاجرون من كرياال إىل اخلليج)

M. Hussain
Ilias

احلرب من خالل حكايات مراهقني يف السجن “عامل األحداث بني صقيع السجن ولهيب احلرب األهلية”

منى فياض

التاريخ الشفوي يف تونس :تاريخ املهمشني :السجناء السياسيون منوذجا

الهادي غيلويف

اسرتاحة

يف روايات اإلقصاء والسجن والهجرة ()٢
رئيس اجللسة :ضحى سمري مصطفى

١٣:١٥ -١١:١٥

تدوين التاريخ الشفوي للمهاجرين املغاربة يف فرنسا

عطوف الكبري

الذاكرة والهجرة غري الشرعية :أساليب التهريب والتعرض للمخاطر :شهادات شفوية ملهاجرين عراقيني إىل هولندا

منى فياض

Relations internationales et intimité : Comment l’histoire interfère dans les mariages araboeuropéens
(العالقات الدولية واحلميمية :كيف يتداخل التاريخ يف الزيجات العربية األوروبية)

خطاب األقليات الدينية الشفوي والعيش املشرتك يف اإليالة التونسية العثمانية
١٥:١٥-١٣:١٥

Laura Odasso

حممد املرميي

غداء

الشفوية يف طقوس املوت والتخليد واألولياء
رئيس اجللسة :ملحم شاوول

١٧:١٥ -١٥:١٥

١٧:٣٠-١٧:١٥

القتل الطقسي لرث الشلك :مقاربة حتليلية ملركزية واستمرارية التصورات املرتبطة باملوت يف الثقافة السودانية

حماسن يوسف
عبد اجلليل

كل موت هو قتل :طقوس املوت يف الريف املاروين الشمايل

شوقي الدويهي

ِ
سري األولياء والصاحلني (املناقب) كمصدر من مصادر التاريخ الثقايف واالجتماعي يف الوسط الريفي

صالح علواين

اسرتاحة

الرواية الشفوية من خالل التعبري الديني والفني
رئيس اجللسة :وجيه كوثراين

١٩:٣٠ -١٧:٣٠

مسرحة الشهادات الشفوية للمهمشني :تدوين ذاكرة الثورة املصرية  25يناير مسرح ًيا

حممد سمري
اخلطيب

سوسيولوجيا النظم الديني األمازيغي الشفوي

عبد احلكيم أبو
اللوز

الطرب احلوزي التلمساين والذاكرة التاريخية

حنان سويد

اختتام املؤمتر

املشاركون

تعريف خمتصر

االسم

Social anthropologist at Zentrum Moderner Orient, Berlin where she directs a research group investigating
with a thesis 2002 'The Politics of Resources'. PhD in Social-Cultural Anthropology from Leipzig University
and has published on )2005 ,on Indigenization Tendencies in Arabic Anthropology (Transcript Publishers
.Arab Experiences of the World Wars as well as The Production of tribal history and social change in Syria

Katharina Lange

Independent consultant in oral and public history and developmental editor in humanities fields. She has
more than three decades of experience with oral history including interviewing, project organization and
management, and the use and interpretation of oral history in publications and other media. She has served
as cogeneral editor of Palgrave Macmillan's Studies in Oral History Series, which has to date published
.)thirty-four oral history oriented volumes (http://us.macmillan.com/series/PalgraveStudiesinOralHistory

Linda Shopes

University of ,)7236 Junior researcher attached to the Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (UMR
.Strasbourg, to the Department of Mediterranean Studies, Cá Foscari University of Venice

Laura Odasso

Associate Professor and Coordinator, Gulf Studies Program at the India-Arab Cultural Centre, Jamia Millia
Islamia, New Delhi, India. Ilias completed his doctoral research in Middle Eastern Studies form the School
of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Areas of his research interest includes
India-GCC Historical Relations, Hadrami migration on the Malabar Coast; Film and Popular Culture in
.West Asia; Society and Culture in the Gulf Countries and Muslims and new media

M. Hussain Ilias

Associate professor of Modern ME History at Wayne State University in the Department of Classical
Languages, Literatures and Cultures (Near Eastern Studies). She holds an M.A. degree from UCLA in ME
History and a Ph.D. from Oxford University -UK. Her focus is on the Social History of Arab Society and in
specific the Palestinian and the Arabian Gulf Societies. Her studies and publications highlight, the Gender
Dimension of social history and utilizes the tools of oral history and oral tradition

May Seikaly

Oral historian and anthropologist who has published Palestinians: From Peasants to Revolutionaries,
Too Many Enemies: The Palestinian Experience in Lebanon, London: Zed Books ;1979 ,London: Zed Books
and an eBook “Voices: Palestinian Women Narrate Displacement” http://almashriq.hiof.no/voices/. ;)1994
She is currently Visiting Professor at the Centre for Arab and Middle East Studies, American University
.Beirut

Rosemary Sayigh

االسم

تعريف خمتصر

Sean Field

South African Oral Historian. Anti-Apartheid Activist. Director of Center for Popular Memory. Department
& of Historical Studies in CapeTown University – South Africa. He has published: Oral History Community
.)2001( Lost Communities, Living Memories )2007( )Imagining the City (CapeTown & )2012( Displacement

Smain Laacher

Professeur de sociologie à l’université de Strasbourg et membre du laboratoire Cultures et Sociétés en
de l’Institut nationale des études démographiques Europe. Il est par ailleurs chercheur associé à l'UR12
(INED). Auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques il a notamment publié Après Sangatte.
Insurrections arabes. Utopie ; 2002 ,Nouvelles immigrations. Nouveaux enjeux, Paris, La Dispute
Réfugiés sans refuge », « ; 2013 révolutionnaire et impensé démocratique, Paris, Buchet-Chastel. Janvier
.2013 ,144°Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n

إبراهيم بوتشيش

أستاذ التاريخ واحلضارة بجامعة موالي إسماعيل مبكناس -املغرب ،رئيس اجملموعة املغاربية للدراسات التاريخية ،ورئيس وحدة البحث يف
التاريخ االقتصادي واالجتماعي .عضو يف عدة جمعيات تاريخية ،ومشرف علمي على منشورات الزمن .شارك يف عدة مؤمترات دولية ،وحصل على
جوائز علمية .صدر له العديد من الكتب واألبحاث .كما أشرف على عدد من األطروحات اجلامعية.
ً
زائرا يف مركز
حمرر مساهم يف اجمللّة األدبية والفكرية  London Review of Booksوسيصبح قري ًبا يف ربيع ،2014
يشغل منصب
أستاذا ً
ّ
كيفوركيان لدراسات الشرق األدنى يف جامعة نيويورك .كتب تقارير صحافية من فلسطني ومصر ولبنان واجلزائرـ

أحمد عبد املنعم العدوي

أستاذ مساعد بكلية اإللهيات بجامعة جنق قلعة  -تركيا .متخصص يف التاريخ اإلسالمي ،وحتقيق ونشر اخملطوطات ووثائق الربدي العربية .له
عدد من البحوث والدراسات املنشورة يف حقل التاريخ اإلسالمي كما حقق ونشر عددا من النصوص العربية.

أسامة أبو نحل

أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر بقسم التاريخ ،كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة األزهر-غزّة (فلسطني) .له  5كتب ونحو ً 28
بحثا علم ًيا حمكّ ًما.
عدة رسائل علمية (ماجستري ودكتوراه) ناهز عددها الـ ( )29رسالة .عضو يف اجلمعية املصرية للدراسات التاريخية.
قام باإلشراف على ّ

األمني بن حممد بابه
املصطفي

شهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة إكس -ان -برفنس (فرنسا) .أستاذ تاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية (تدريس تاريخ صحراء امللثمني
 شمال إفريقيا يف العهد الوسيط) .مستشار مدير الوثائق الوطنية .خبري يف الرتاث الثقايف ،مؤرخ باحث خمترب الدراسات والبحوث التاريخية( ،)LEHRIباحث منتسب ملركز دراسات غرب الصحراء ( ،)CEROSعضو جمموعة بحوث أسماء املواقع اجلغرافية موريتاين ( ،)GRTMباحث
منتسب ملرصد موريتانيا املعاصرة ( ،)OMCمتخصص يف تاريخ العصور الوسطى موريتانيا (املرابطون) واألعالم البشرية وأسماء املواقع
اجلغرافية موريتانيا :له العديد من املؤلفات يف املوضوعات املذكورة.

االسم

تعريف خمتصر

جيهان أبو زيد

تعمل مديرة حترير سلسلة "املكتبة السياسية" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب مبصر -وزارة الثقافة وهى سلسة كتاب شهري معنية
بقضايا اإلسالم السياسي يف أبعادها كافة .أمضت خمس وعشرين عام كباحثة ومدربة يف قضايا النوع االجتماعي ،وقد عملت مع العديد من
املنظمات الدولية واإلقليمية يف مشروعات بحثية وتدريبية ،صدر لها دراسات حول "الكوتا النسائية يف الدول العربية" و"النساء يف القنوات
الفضائية الدينية" و"االحكام العرفية بني الديني والسياسي" وهى الباحثة العربية املشاركة يف الدراسة الدولية "الربملانات واحلساسية للنوع
االجتماعي " ،وهي املُ ِ
سة جلمعية إقليمية حديثة معنية بالتاريخ الشفهي يف املنطقة.
ؤس َ

حسن حسني عياش

أستاذ مساعد يف كلية اآلداب والعلوم  -جامعة فلسطني األهلية /بيت حلم  ،فلسطني .متحصل على دكتوراه تاريخ إسالمي من جامعة مؤتة
يف األردن .من مؤلفاته" :اإلدارة يف صدر اإلسالم" ،ط -1دار اجليل العربي للنشر والتوزيع ،عمان -األردن .2006

حميد الهاشمي

باحث يف املركز الوطني للبحث االجتماعية بلندن ( .)NatCen: Social Researchوأستاذ علم االجتماع باجلامعة العاملية يف لندن .عمل
باحثا يف جامعة إيست لندن ،وأستاذا لعلم االجتماع يف جامعة أوربا يف هولندا ،وكلية اآلداب بزوارة .ليبيا  .1994شارك يف مؤمترات علمية يف
العامل العربي وهولندا وانكلرتا وأسكوتلندا .له أربعة كتب منشورة حول االندماج االجتماعي ،واملهاجرين العرب والعراقيني يف هولندا ،والغجر يف
العراق.

حنان سويد

من مواليد 1975م صرباته ،ليبيا ،عضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية ،تخصص :تاريخ إسالمي ،حاصلة على املاجستري من مركز البحوث والدراسات
العليا جامعة الزاوية  2006بليبيا وعلى درجة الدكتوراه من جامعة عني شمس سنة  2012بجمهورية مصر العربية ولها مشاركات يف عدة مؤمترات.

دعاء اشتية

من مواليد قرية تل  -نابلس  -فلسطني ،أنهت الثانوية العامة سنة  2003من مدرسة بنات تل الثانوية ،وحتمل درجة البكالوريوس تخصص لغة
عربية من جامعة النجاح الوطنية  -نابلس  -فلسطني وحتمل درجة شهادة الزمالة (املاجستري) من اجلامعة نفسها تخصص أساطري وأدب
جاهلي .شاركت بعدة مؤمترات ثقافية وشبابية ،تعمل يف اجمللس األعلى للشباب والرياضة  -رئيسة قسم التبادل الشبابي وأنشطته يف
شمايل الضفة الغربية.

دالل البزري

كاتبة وباحثة ومن أهم مؤلفاتها" :مصر التي يف خاطري" ،دار الساقي ،بريوت" .السياسة أقوى من احلداثة" :دار مرييت ،القاهرة" .غرامشي يف
الديوانية" ،دار اجلديد بريوت.

ساحرة بليبلة

حائزة على درجة الدكتوراه ،وهي أستاذة مساعدة يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف قسم الهندسة املعمارية والتخطيط احلضري.
وعملت قبل ذلك باحثة زائرة يف جامعة واشنطن يف مدينة سياتل األمريكية حيث حصلت على درجة الدكتوراه يف التخطيط احلضري .وركزت
يف بحثها على التوسع احلضري غري الرسمي ،والدراسات السلوكية ،مع تركيز خاص على التبعات السلوكية للنزاعات السياسية والعسكرية على
اجملتمعات احمللية والبيئات احلضرية .تتضمن اهتماماتها البحثية األوسع اإلنتاج االجتماعي السياسي للفضاء العام ،وقضايا الهوية والثقافة،
وعلم اإلنسان للمكان ،واحلياة اليومية للناس الذين يعيشون يف مناطق النزاعات.

االسم

تعريف خمتصر

ساري حنفي

أستاذ يف علم االجتماع يف اجلامعة األمريكية يف بريوت (دائرة العلوم االجتماعية) ورئيس حترير اجمللة العربية لعلم االجتماع "إضافات" .وهو عضو
املكتب التنفيذي للجمعية الدولية لعلم االجتماع وعضو جملس أمناء اجمللس العربي للعلوم االجتماعية.

شوقي الدويهي

ً
سابقا أستاذ مادة األنرثوبولوجيا يف معهد العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية ،وحال ًيا أستاذ املادة نفسها يف معهد العلوم السياسية
هو
يف جامعة القديس يوسف يف بريوت .يغلب على اهتماماته البحثية ميدانان :ميدان القرابة وتشكيالتها ،وميدان املدينة وما تستدعيه من ثقافة.

صابر احلباشة

متحصل على الدكتوراه يف اللغة واآلداب العربية من كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة  .2012باحث ومرتجم وحمرر مقيم يف اإلمارات العربية
عمان ،دار احلامد" .2013 ،مسالك الداللة يف سبيل مقاربة
املتحدة .من مؤلفاته" :املندى الداليل :دراسات يف االشرتاك الداليل ووجوه املعنى"ّ ،
املعنى" ،دمشق ،دار صفحات .2013

صالح علواين

متحصل على دكتوراه يف التاريخ الوسيط واحلديث من جامعة تولوز الفرنسية ،خبري دويل يف التصرف يف الرتاث الثقايف وتثمينه ،متخرج من
كونسورتيوم ثالث جامعات أوربية (نابويل وسانت إتيان وشتوتغارت) .باحث مشارك بوحدة البحث UMR 5648 – Lyon 2, CNRS. France
منذ  2007وعضو مشارك وباحث يف خمرب البحث I.S.T.H.M.E (ex. Institut des Études Régionales et des Patrimoines),
.Université Jean-Monnet de Saint-Etienne – France
له العديد من املؤلفات آخرهاALOUANI, S. « Les Awlâd Sidi ‘Abîd : histoire d’une tribu maraboutique de l’intérieur :
» de l’Ifrîqiya médiévale

ضحى سمري مصطفى

مدرس مساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،أنهت دراستها للعلوم السياسية عام  2008بتقدير ممتاز ،ثم انتقلت إلعداد
املاجستري باجلامعة األمريكية بالقاهرة يف تخصص النظم السياسية املقارنة ،حيث قامت بإعداد رسالة بعنوان
 ،Muslim Brothers in Egypt: Politics of Generational Gapsونشرت الرسالة يف صورة كتاب من قبل دار المربت األملانية للنشر،
هذا باإلضافة إىل إعدادها دبلوم يف اإلدارة والسياسات العامة باجلامعة األمريكية .تشارك اآلن يف تدريس عدد من الكورسات األكادميية باجلامعة
حول موضوعات النظرية والفكر السياسي والنظم املقارنة.

طوين عطا اهلل

متفرغ يف كلية احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية باجلامعة اللبنانية منذ العام  .2001باحث ومنسق برامج يف املؤسسة اللبنانية
أستاذ جامعي
ّ
للسلم األهلي الدائم ،وناشط اجتماعي يف العديد من اجلمعيات واملؤسسات الشبابية األهلية واحلكومية .صاحب عدد من املؤلفات والكتب
واملقاالت العلمية من بينها :نزاعات الداخل وحروب اخلارج :بناء ثقافة املناعة يف اجملتمع اللبناين ( .)2007-1975التضامن الوزاري :دراسة حالة يف
النزاع والتسوية يف األنظمة االئتالفية.

عباد يحيى

باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،روائي وكاتب يف الشؤون الثقافية واألدبية ،حاصل على درجة املاجستري يف علم االجتماع
من جامعة بريزيت.
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عباس احلاج األمني

أمني أرشيف معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ـ جامعة اخلرطوم .بكالوريوس آداب ـ اللغة العربية وآدابها ـ جامعة القاهرة ،فرع اخلرطوم
( ..)1992دبلوم عايل يف الفولكلور ـ جامعة اخلرطوم ـ معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ،قسم الفولكلور ( .)1995ماجستري يف الفولكلور ـ جامعة
اخلرطوم ،معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ،قسم الفولكلور (.)1999

عبد احلكيم أبو اللوز

حائز دكتوراه يف علم االجتماع ،متخصص يف قضايا سوسيولوجيا الدين والتدين يف املغرب واملغرب العربي باحث مشارك يف مركز جاك بريك
الرباط ،التابع للمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي ،من مؤلفاته " احلركات السلفية يف املغرب ،بحث أنرثوبولوجي -سوسيولوجي" صدر يف
طبعتني منن مركز دراسات الوحدة العربية  2009و.3013

عبد الرحيم احلسناوي

باحث مغربي يف جمال التاريخ وعلوم الرتبية .شارك يف عدة ندوات وطنية ودولية ،وله جمموعة من املقاالت العلمية ،املشورة يف جمالت وطنية
وأجنبية ،من بينها" :الرتاث ،التاريخ ،التنمية :حماولة يف الرتكيب"" .2013 ،التاريخ والثورة املعلوماتية"" .2010 ،تطور املعرفة التاريخية" " .2009السريورة
التاريخية يف مواجهة احلقيقة القضائية :قضاة ومؤرخون"  .2009كما أصدر كتاب النص التاريخي مقاربة إبستمولوجية وديداكتيكية.2011 ،

عبد الرحيم غامن

حائز دكتوراه يف التاريخ ،أستاذ الدراسات التاريخية املساعد جامعة القدس املفتوحة ،كلية الرتبية ،عمل باحث َا ومدرس َا يف جامعة بري زيت .شارك
يف املؤمترات احمللية والدولية املتعلقة بالقضية والتاريخ الفلسطيني املعاصر .له عدد من املؤلفات حول القرى الفلسطينية املهجرة
واملدمرة أهمها قرية طرية حيفا وقرية قاقون وقرية رمل زيتا ،وكتاب تذكارات فلسطينية ،أجنز العديد من الدراسات التي تتعلق بالتاريخ الشفوي.

عبد اهلل حنا

من مواليد ديرعطية  -1932سورية .خريج قسم التاريخ اجلامعة السورية  .1957حائز على دكتوراه يف الفلسفة  1965من جامعة كارل ماركس يف
اليبزغ .له العديد من املؤلفات يف التاريخ االجتماعي والسياسي والثقايف.

عبد اهلل علي إبراهيم

أستاذ شرف التاريخ األفريقي واإلسالمي بجامعة ميسوري ،كوملبيا .تخرج من جامعة اخلرطوم وحصل على الدكتوراه من جامعة إنديانا بالواليات
املتحدة .من آخر منشوراته كتاب عن تاريخ القضائية االستعمارية الثنائية والصحوة اإلسالمية صدر عن دار بريل .وتنشر دار اخلرطوم للصحافة
والنشر أعماله الكاملة حال ًيا.

عز الدين جسوس

أستاذ باحث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة -املغرب ،عضو يف عدد من الهيئات العلمية وله عدة أبحاث ومشاركات منشورة يف جمالت
ومؤمترات وطنية ودولية.

عطوف الكبري

حاصل على شهادة الدكتوراه الفرنسية ( ،)2002تخصص التاريخ االجتماعي ،وعلى دبلوم الدراسات العليا يف علم االجتماع بباريس ( .)1993وهو
خبري يف تاريخ وسوسيولوجية الهجرة؛ نشر تسعة كتب ،وأربعة وعشرين مقالة صدرت يف جمالت ُمحكّ مة أو كتب جماعية ،شارك يف أكرث من
خمسني ندوة وطنية ودولية.
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عمر دحماين

من مواليد 1989/03/17م بوالية تلمسان -اجلمهورية اجلزائرية ،حتصل على درجة الليسانس بقسم التاريخ سنة 2011-2010م بتلمسان ،وعلى
املاسرت( املاجستري) تخصص تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر سنة 2013م بكلية العلوم اإلنسانية بجامعة سيدي بلعباس ،وهو اآلن بصدد حتضري
شهادة الدكتوراه حول موضوع (الشهادة الشفوية احمللية وكتابة التاريخ مبنطقة سيدي بلعباس -إحصاء ودراسة ) ،مدرس بقسم التاريخ
سيدي بلعباس.

فادي شاهني

باحث يف اللسانيات االجتماعية من فريق بحث  ٤٥٠٩يف جامعة السوربون ،وأستاذ اللغة واحلضارة العربية يف جامعة بوردو ومعهد العلوم
السياسية بباريس وحمكم للغة العربية يف وزارة اخلارجية الفرنسية.

فتحي ليسري

أستاذ التاريخ املعاصر باجلامعة التونسية ،له عديد األعمال املنشورة من كتب بني مؤلف ومرتجم ،ومقاالت بالعربية والفرنسية .من مؤلفاته:
معجم الثورة التونسية  ،صفاقس  ،تونس  .2008وآخر إصداراته :تاريخ الزمن الراهن ،عندما يطرق املؤرخ باب احلاضر ،دار حممد علي احلامي
صفاقس(تونس) .2012

فيصل سيد طه حافظ

أستاذ التاريخ اإلسالمي املشارك ورئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة بني سويف (مصر) شارك يف العديد من املؤمترات والندوات الدولية
واحمللية وله العديد من الكتب واألبحاث العلمية يف جمال والتاريخ واحلضارة اإلسالمية وعضو يف العديد من اجلمعيات والهيئات العلمية داخل
مصر وخارجها.

قاسم احلادك

باحث يف تاريخ املغرب املعاصر .حاصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر ،كلية اآلداب سايس -فاس ،املغرب .له مشاركات
يف ندوات وطنية ،ومقاالت منشورة يف جمالت وطنية ودولية.

حماسن يوسف عبد
اجلليل

حماضر بقسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة بحري  ،السودان .متحصلة على ماجستري الدراسات األفريقية واآلسيوية  -معهد
الدراسات األفريقية واآلسيوية  -جامعة اخلرطوم  ،السودان .دكتوراه التاريخ (قيد اإلعداد) مبعهد الدراسات األفريقية واآلسيوية  -جامعة اخلرطوم

حممود الديك

أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر ،جامعة طرابلس /كلية اآلداب /قسم التاريخ ،ورئيس شعبة الرواية الشفهية باملركز الوطني للدراسات التاريخية
2011-2003م ،متحصل على دكتوراه من جامعة إكس بروفنس يف تاريخ عالقات البحر املتوسط .له العديد من البحوث والدراسات يف جمال
حتصصه كما شارك يف الكثري من املؤمترات العلمية احمللية والدولية.

حممد املرميي

الدكتوراه ( ،)1994وشهادة التأهيل اجلامعي ( )2012من جامعة تونس يف التاريخ .تركزت اهتماماته البحثية على تاريخ البالد التونسية
نال شهادة ّ
خالل العصر احلديث وتناولت مواضيع تتعلق بالتاريخ احمللي وتاريخ األقليات اإلباضية واليهودية بجربة (تونس) ومسألة الذاكرة العائلية إىل جانب
مسائل أخرى .كما تركزت بحوثه أيضا على تاريخ ظفار وبالد عمان يف شبه اجلزيرة العربية خالل نفس احلقبة التاريخية وقبلها من خالل العناية
مبوضوع دراسة أدب الرحلة وتاريخ املدن.
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حممد سعدي

أستاذ مشارك ،يدرس العلوم السياسية ،حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين بجامعة حممد األول ،باملغرب .عضو يف عدة هيئات أكادميية
وحقوقية وطنية ودولية ،نشر العديد من الدراسات والكتب حول حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وحوار الثقافات والقضايا الراهنة للعالقات
الدولية.

حممد سمري اخلطيب

حماضر جامعي بجامعة عني شمس وأكادميية الفنون مبصر ،عضو هيئة حترير االستشارية مبجلة املسرح املصرية ،عضو مؤسس للمركز
املصري التابع للمعهد العاملي للمسرح ،له العديد من الدراسات النقدية التي نشرت يف بعض الدوريات احملكمة والصحف املصرية والعربية.

حممد عفيفي

أستاذ التاريخ احلديث واملعاصر .رئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة القاهرة .متخصص يف التاريخ االجتماعي والسياسي ملصر احلديثة
واملعاصرة ،له العديد من املؤلفات يف التاريخ املصري احلديث واملعاصر.
عاما ،وأسدى املشورة للوفد
ٍ
حمام دويل ،عمل مستشا ًرا قانون ًيا وإسرتاتيج ًيا للقيادة الفلسطينية بصورة غري منتظمة على مدى عشرين ً
الفلسطيني املفاوض مع إسرائيل.

منذر جابر

مواليد بنت جبيل .1948حائز شهادة دكتوراه من جامعة باريس الرابعة -سوربون .أستاذ يف مالك اجلامعة اللبنانية منذ العام  .1978باحث يف
مؤسسة الدراسات الفلسطينية  .1999 -1994من مؤلفاته :الشريط اللبناين احملتل؛ رشيد طليع :سرية ومصري.

منى فياض

أستاذة يف قسم علم النفس يف اجلامعة اللبنانية .حازت الدكتوراه يف علم النفس التطبيقي من جامعة باريس  ،يف السوربون الفرنسية .1980
عددا من األبحاث يف ميادين اإلعاقات العقلية والرتبية املتخصصة وسوء التكيف االجتماعي وعن حاالت السجناء والسجن وجناح األحداث.
أجنزت ً
كما قامت بدراسة جوانب من السلوك االجتماعي والرتبوي من منظار التالقح الثقايف ،والقيم الثقافية العربية وأثرها على املراهقني واملرأة
واألسرة .تطال دراساتها خاصة مواضيع العنف والقيم وعالقتها بالفساد والنمطية االجتماعية والنوع االجتماعي والتمييز االجتماعي واحلريات.

نادر سراج

حائز على شهادة الدكتوراه يف اللسانيات من جامعة السوربون اجلديدة باريس  .IIIعضو اجلمعية الدولية للسانيات الوظيفية  .SILFوعضو
الهيئة اإلدارية الحتاد املرتجمني العرب .أستاذ اللسانيات االجتماعية يف جامعات لبنان واخلارج .له عشرة كتب؛ وحاز على جائزة أهم كتاب عربي
لعام  2013من "مؤسسة الفكر العربي" عن كتابه الشباب ولغة العصر.

الهادي غيلويف

من مواليد مدينة احلامة جنوب تونس  1967خريج اجلامعة اللبنانية  1994إجازة يف التاريخ ،نال دبلوم الدراسات العليا اجلامعة اللبنانية  2001اختصاص
تاريخ معاصر دكتوراه تاريخ  2011جامعة تونس كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،يعمل كأستاذ لتاريخ األفكار باملعهد العايل للدراسات التطبيقية
يف اإلنسانيات بتوزر /جامعة قفصة /تونس //نشر العديد من الدراسات يف دوريات عربية كاملستقبل العربي وشؤون عربية شارك يف العديد
من املؤمترات العربية بالعراق وفلسطني وتركيا واجلزائر وفلسطني رام اهلل.

االسم
ياسر قدورة

تعريف خمتصر
مولود يف لبنان عام  ،١٩٧٠يحمل شهادة بكالوريوس يف العلوم قسم الرياضيات من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام  ،١٩٩٢ودبلوم يف الرتبية من
نفس اجلامعة عام  ،١٩٩٦ودبلوم يف التوجيه واإلرشاد من وكالة األونروا عام  .١٩٩٨عمل يف قطاع التعليم  ١٥عاما يف لبنان ودولة اإلمارات العربية،
ويدير املشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية ( هوية) منذ العام .٢٠١١
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