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عطَيات بشكل يسهل االستشهاد يسّجل ميدان البحث يف اجملال التارخيي اجنذابًا جارفًا إىل الوثيقة املصدريَّة، وذلك بوصفَها وعاًء معلوماتيًّا جاهزًا ومرّتب امل
ة يصعُب ترتيبها وضبطها من التحوير به وحيوز على فضل املصدريّة والثبات، بينما يسّجُل يف مقابل ذلك نفورًا من الشاهد الشفوي بوصفه أداًة مائع

املصدر البحثي قبلما تتوكأ على وتنقيحها من شوائب الذاتّية وحماذير رقابة املتلّقي، بينما ال خيفى أن مقاربة احلقيقة ال تعتمُد متاًما هذه األحكام القبلّية على 
حمتوامها، ويف مستوى ثاين تستعمُل الكتابة بعيون اآلخر دليالً على صواب طروحها معايري أخرى يف حتقيق املكتوب واملنطوق مًعا على حد الّسواء الستصفاء 

يتوفر إالّ  مهما كانت وضعية حمتواه من الصدقّية والتزوير، يكون ذلك يف حال توفر االثنني مًعا، ولكن اإلشكال الذي يصعب هذه املهمة هو عندما ال
ترك االستدالل، فهّل مثة معايري حتكم عملية ين: إما التصديق واالستعمال أو ة تضع املستعني هبا أمام خيار أحدمها، فنجد أنفسنا أمام أحاديّة غري تقابليّ 

املقاربة من خالل معايري:  الكتابة التارخيية بني هذه املستويات الثالثة من التحقيق والكتابة بعُيون اآلخر واألَحاديّة؟ ميكن اإلجابَة عن هذا اإلشكال بتجريب
دث وغريها، ق منطق سياقات األحداث التارخيّية، ظروف وحيثيات احلدث الّصراعي، األخذ يف احلسبان صراع الدعاية اإلعالمّية، استنطاق جغرافَيا احلتواف

على بعض  وهي معايري مدى صالحيتها واستعماُُلا ِنسبّيان حبسب حيثيات احلدث العسكري املؤرخ له، وهو ما سنحاول استيضاحه من خالل التطبيق
 (الشاهد الشفوي –الشاهد المكتوب  –معايير الكتابة  –الحدث العسكري الكلمات املفتاحّية: )     النماذج من الوالية الثوريّة الثانّية.

 

ؤرّخ 
ُ
لزمٍن طويٍل َسادت ِنسبّيٌة ارتباطيٌَّة يف ترتيِب أولويّة مصادر التأريخ على أساس املصداقّية، حبسب األمِر امل

ما حييط به من سياقات تتداخُل معه يف توجيه عملّية التأريخ، وذلك راجٌع برغم تطّور أدوات النقد يف العلوم لُه و 
اإلنسانية واالجتماعّية إىل غياِب معايرٍي صارمٍة تضبُط فعَل االسِتشَهاِد وتوغل إىل عمق الشاهد لتنقده بنفسِه 

من أطلقها أهنا كذلك لغياب املقابالت املقارِنة، وكان من عاقبة  أو اليت اعتقدَ  )األحادية(خصوًصا يف حال الرواية 
ذلك أن انتصر املؤرخون للشاهد امللموس والرواية املدّونة واملصادر الوثائقّية اليت يسهُل االستدالُل هبا، واستقبُحوا 

يف قد يُدرك املكتوب حال الكتابة  الرواية الشفوية بداعي الكذِب والّتلفيِق وإمكانّية اإلنكار، وأغفُلوا أّن فعل التحر 
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كما يدرك الشفوّي حال النقل ما دام كالمها من صنع اإلنسان، ومل نستيقظ إاّل على الرواة الوسيطيني حيّولون بانتقاء 
دقيق بعض املرويات الشفوية إىل تاريخ رمسّي تتبناه السَُّلط، ويرتكون روايات أخرى بضاغط الرّقابة للتناقل الشعيّب، مث 
تعّمدوا تسفيه هذا النوع األخري وتضليلُه بداعي انفالته للّضبط وافتقاده خلاصّية الثبات، ولكن ما فتئ يف التارخيني 

كتابة اآلخر بعد انقالب مقاربات  املعاصر والراهن أن انفَرَض الرجوع إليه يف غياب املقابالِت اليت تقُف يف وجه 
 موازين الصراع.

ُت الشفويُة مهربًا آمًنا لكّل من يتوجُس خطًرا من عملية النقِل ذاهتا أو املعلومة ودائًما ما كانت املنقوالَ 
املنقولة فيَها، ولكّل من خيشى التصاُدم مع السَُّلط أو الفرق األيديولوجية أو حىت الشعب املتلقي إن بَدا من منقوله 

وس احلسّي، وذلك إمنا يُعوُد إىل امتياز هذا النوع من ويثبُت أنه مصدرُه أو ناِقُلُه بامللم 1شيء غري ذي مقبولّية عندهم
احلِفظ التأرخيّي باملُيوع وعدم التشّكل والقابلية للتعديل والتحويل والتحوير والتبديل دون ترك أثٍر، وذلك ما جيعُله يف 

التأريخ املفضلة وهو على قدِر ما كان يف مجيع مراحل التاريخ أداة  !ميزان الّصدق والكذب على وزن سواء بينهما
للعناصر املعارضة للسُّلط واخلارجة عليَها، وللشعوب املقهورة أو الرافضة ألحواُلا، بقَي من ناحيٍة أخرى ُمبَعًدا عن 
العمليات الرمسّية للتأريخ اليت تتحكُم رقابَة اآلمر بالكتابة يف شكِلها الّلغوي مصطلًحا وأسلوبًا ويف توّجهها 

ايًة، وقد ظل املصدر الشفوي ُمنزاًل إىل أسفل دركاِت املصداقّية يف مصادر التأريخ أمًدا مليًّا األيديولوجي فكرًا ودع
بفعِل االنتصار للرمسّية، ولغياِب معايري كافيٍة لضبط حمتواه مث التحقيق فيه بالنسبة للمؤرخني الذين ينشدون املوضوعّية 

ئق اليت دأبت السُّلط املختلفة على إخفائها بالتعتيم أو على يف أعماُلم، ولكن ذلك حرمَنا معرفة الكثري من احلقا
األقّل حتجيُمها وحصرها يف املفاصل القصوى للكتابة التأرخيية الرمسّية، بينما استطاعت هذه احلقائق النجاة واالنتقال 

 بني األجيال بشكٍل شفهّي شعيّب ال جمال للتخلص منه.

يف التجربة التأرخيّية ألحداث الثورة التحريرية اجلزائرية اليت تنفرُد من بني إن هذه املقاربة جتُد مثاُلا األوضَح 
يزال يشهُدها التاريخ الراهن، وهو  ال 2(ذاكرةحرب )األحداث اليت شهدها التاريخ املعاصر أهنا تواصلت يف شكل 

املوُجود يف الوثيقة املتوفرة واملتمثلة يف ميداٌن تسارَع اللُّجوء إليِه من املؤرخني اجلزائريني فرارًا من "أُحادية" الطرح 
األرشيف االستعماري الفرنسي، وكثرة القراءاِت املغرَضة من اجلانب الفرنسّي الذي ما فتئ يعتمُد على تراثه األرشيفي 

                                                           

 ,Philippe JOUTARD : histoire orale, Dictionnaire des sciences historiques, PUF, Paris, 1986ينظر:  -1

p496.  :120-116، ص ص2015، 2الكتابة التارخيية، ترمجة حممد حبيدة، أفريقيا الشرق، اململكة املغربية، ط: مجموعة مؤرخينيف. 
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 .Benjamin STORA (Paris : L’aube, 2012)، نقالً عن 32ص  ،2015، متوز يوليو 2عدد  املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،
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حريريّة ، معتِمًدا على نقص األرشفة يف هياكل الثورة الت1لبناء مقاربات تارخيية حتاول نسَف مقّومات الثورة اجلزائرية
على عملياهتا، وإذاك جيُد الباحث نفَسُه أمام ضرورة قصوى لوضع  -منقوصة املصداقّية يف نظره  –وغلَبة املشافهة 

معايري ترفُع عن املصدر الشفوّي هتم القصور الّصدقّي، وجتعله على قدم املساواة مع املصدر الكتايّب، وتضبط عملية 
ية اآلخر بنهج املقاَرنة، فما هي َمعايري ِصدق املنُقول التأرخيّي الكتايّب أو الشفوي؟ االستعانة به يف التأريخ وحتقيق روا

 وما مدى صالحّيتها إلضفاء املوضوعّية على عملّية التأريخ للثورة التحريرية اجلزائرية؟

 ة التأريخيرورة وكتابيّ شفاهية السّ 

موجودة لدى السلطة اليت كانت ة واالستخباراتّية الرتسانة العسكريّ  عدُم تكافؤ موازين القوى بنيلقد تسّبب 
جبهة وجيش التحرير الوطين، يف عدُم تكافؤ وزها جماهدو االستعماريّة الفرنسّية، وبني اإلمكانيات الضئيلة اليت كان حيُ 

، ويبُدو أن أواًل ينتصر يف املعركة املعطيات املوثوقةات الصراع أن من حيوز عملّية التدوين أيًضا، وكان من بديهيَّ 
التجربة النضالّية ألحزاب احلركة الوطنّية عّلمت املناضلني أن حماضر االجتماعات وقوائم أمساء املنخرطني ورسائل 

شواهد ثابتة ضّدهم أمام هيئات القضاء االستعماري الذي كان يعتقلهم ويزج هبم وغريها من الوثائق كانت  ..املقررين
عن القانون والتمّرد على ُسلطة االستعمار، لذلك جعلوها يف غاية السريّة يف غياهب الّسجون بتهمة اخلروج 

("، والذي  De bouche à oreilleواحملدوديّة واعتمُدوا على النقل الشعيّب فيما كان يسمَّى نظام "من الفم لألذن )
االستخبارات االستعمارية وهذا ما جعل هم يف حال القبض عليهم، كان أكثر ضمانًا لسالمة املناضلني من ثبوت التُّ 

الفرنسّية تؤسس مكاتب االستنطاق عن طريق التعذيب الستخالص املعلومات من أفواه املدنيني واملناضلني 
 واجملاهدين، واليت ُحرِمت من شكلها املكتوب.

ل قضّية انتصار املشافهة على الكَتابة خالل الثورة التحريريّة يف العصر احلديث، من خالاالعرتاف بإن 
، إاّل أن هذا أمٌر منطقّي إىل حّد بعيد فاعليتها يف النجاة من السُّلطة الغامشة وحفظ أسرار الثورة بعيًدا عن متناوُلا

إىل إشكالّية يف التاريخ الراهن، إذ بالرغم من حجم التحوير والتالعب  –يف غياب معايري الضبط  -االنتصار انقلب 
ت مقارباته التأرخيّية املصداقّية لنفسها من خالل نحَ االستعماري الفرنسي، مَ والدعاية اليت كان ميارسها التوثيق 

استدالُلا املعتمد يف االستدالل بالشاهد املكتوب، بينما أحيلت املقاربات اجلزائرية على الضعف والتضخيم بداعي 
، وهو ما جعل إعادة النظر يف احملتوىضعيفِة اإلسناِد متضاربة الرواية الشفويّة  حممولّيةجمدها املخزون يف الغالب على 

                                                           

 ,Roger TRINQUIER : Le temps perduمراجعة مذكرات اجلنراالت والكولونيالت الفرنسيني من أمثال:  للتأكد من هذا الطرح ميكن -1

Albin Michel, 1975. :وأيضا Marcel BIGEARD : Pour une parcelle de gloire, Pocket, 1977. ،...وغريمها كثري 
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أمرًا حمتوًما حىت يعتدل ميزان املوضوعّية ويضع الصراع التأرخيي أوزاره لصاحل بني املكتوب واملروّي قضّية معايري الصدقّية 
 ترجيحات صائبة بدالئل مقنعة متام اإلقناع.

بعدَما شهدت عملّية التأريخ املعتمدة والرّيبة  بالقُصورزدادت حّدة اهتام الذاكرَة الشفويّة والشاهد احلّي وقد ا
عليهما مؤشرات االختالف املصطلحي واأليديولوجي يف تسجيل احلدث نفسه وقراءته يف سياقاته، بالنظر إىل تباعد 

 عن ما يلي:عموًما أصناف الّرواة والذي نتج 

قات األحداث لدى اجملاهدين واملناضلني انعزال معظم أحداث الثورة وصعوبة إجياد نظام إعالمي للثورة يرّتب سيا ❖
بصفة دقيقة، مما أنتج إشكاالٍت يف قراءة األسباب والظروف العامة، وجعل من صنعوا احلدث أو عايشوه خيتلفون يف 

 ترتيب عناصره وقراءة حمتواه.

لدى معظم  نقص الوعي املوضوعي وسيادة الذاتّية عند الّرواة، وذلك راجٌع إىل نقص التكوين وعوز الوسائل ❖
املناضلني واجملاهدين، مما جيعل ضبط اجلانب املصطلحي وحقيقة اجملريات رهَن االدعاءات والصراعات بني 

 األشخاص، على خالف الوثيقة اليت تقّررت مصطلحاهتا وضبط حمتواها حني كتابتها.

ليقات اليت ينقلها الراوي على اختالف زوايا النظر األيديولوجية أحيانًا يوّجه حمتوى احلدث من خالل هوامش التع ❖
تفاصيله وجمرياته، وخصوًصا عندما يغيب عنه سياق احلدث والعوامل املتدخلة فيه واليت من شأهنا إيضاح حقيقته 

 املوضوعّية الكاملة.

دورًا جوهريًّا يف قراءة قة يف التحديد الزمين، إذ حتوز املوضعة الزمنية إىل هذه اإلشكاالت قضية الدّ  وينضاف
ألن هذه املوضعة تساعد على فهم سياق احلدوث ومناسبته بصفة ، 1و"رصدها جلعلها يف بطن الزمان" ألحداثا

على الرواية الشفويّة، ما دامت دعاية احلرب تستجيز تزوير ة لوثيقة األرشيفيّ جّيدة، وال نرى يف هذه املسألة أولوية ل
وحشد تعاطفهم، بل قد يفضي التحقيُق يف احلدث إىل كون  ( لتوجيه قراءة الناس لألحداثContre daterاملواقيت )

املعلومات املقدمة من طرف الراوي الشفوي أكثر دقة يف املوضعة الزمنية واملواقيت من الوثيقة األرشيفية، وهذا حيدُث 
س والقمر من النهار يف كثرٍي من األحيان بالنظر إىل قوة الذاكرة التخيلّية لبعض الرواة الشهود، وارتباطها مبواقع الشم

ذروة وهدوًءا من ساعات أيام فصول السنة، ومن مثة يكون  والليل، أو بالصلوات اخلمس، أو مبواقيت نشاط الناس
 .ِدَعائيَّة و خلفّيةذُ  إنسانٌ  كتبهاة اليت  دليل الراوي اخلبري أكثر دقة واستدالاًل ومصداقّية من الوثيقة األرشيفيّ 

                                                           

 .01، ص 2014، 2، العدد3: الزمان والتاريخ يف الكتابة التارخيّية العربّية، جملة الكوفة، منشورات جامعة الكوفة، السنةمهند مبيضين -1
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 غةة الل  ي أوعي  ف سكريّ اختزان الحدث الع  

 فكرٍة هائمٍة يتلقاها عقُل الشاهد البشرّي عن طريق حواّسهالتارخيي يتحول مبجّرد وقوعه إىل  (احلدث)إن 
باستعمال ُمعجمه الّلغوي  2أو )رموز( لواقعات 1لغويّة (َدَوالّ )، مث حيّوُلا عرب نظام تشفري دقيق إىل وحيتبُسها يف خمّيلته

ذاكرته لينقلها بعد ذلك شفويًّا أو كتابيًّا، فُهَما يف هذه احلال من الّصدقّية بالوزن نفِسه، ألهنما اخلاص به، وخيتزهنا يف 
مرتبطان خبياراِت الشاهد البشرّي الذي قام بعمليَّة التحويل من الفكرة املشهودة إىل الـُمنَتج الّلغوي، وتلك اخليارات 

وحُياولون نقَلها  باحليثيات نفسها  يفرتُض أن يتشاركها الشاهدونليت من مناقشتها ال الفكرة ذاهُتا ا هي اليت البدّ 
هذا الطرح جعل الّلسانيات يف خدمة التاريخ وأنشأ علًما خاصًّا أطلق عليه )الّلسانيات  إنّ  إىل املتلّقي.كذلك 

وجتنب الدارس مزالق  ي أصبح من املفاتيح اليت تسهم يف فك ألغاز املاضيالكلمات الذب قّدم "االهتمامالتارخيية( ي
املنطوق  (اخلطاب التأرخيي)املكتوب و (النص التأرخيي)ومل تفّرق هذه اللسانيات يف الّصدقّية بني  3االلتباس الزمين"

ألن )تناقل الثابت( نشأ اإلشكال يف قضية التناقل، ي، إمنا حمددين يف زمان ومكانأول مرّة بوصفهما شكالن منتجان 
، والعاقبة أن صار املؤرخ يركن لنقل )الثابت( ألنه حيمُل عنه مسؤولية حمتواه، بينما يفّر من نقل غري )تناقل املتغرّي(

، )املتغرّي( خشيَة أن يتحّمل هو نفُسه حمتًوى منقوله عند ذهاب مصدره األصلّي أو ناقله إليه بالغياب أو الوفاة
ني الوقائع التارخيية وأسلوب القّص واألسطرَة للكاتب ولذلك يعتقد وجيه كوثراين بأن عملية )التدوين( هي مزاوجٌة ب

 .، لذلك ال مناص من أن يشرف على اختيار ألفاظها وأساليبها الشاهُد املصدرّي نفُسه باإلمالء أو التوجيه4نفسه

 وبناء على ذلك ميكننا من الناحية املنهجّية حتديد شكلني من أشكال الوعاء اللُّغوي للعملية التأرخيّية:

ثبات حتديد الزمن أو وصفه بدليٍل، وثبات ترتيب األحداث وفق نظام و  5األصالةفيه  : ويشرتطوعاء الثابتال ❖
منطقي أو كرونولوجي أو تصنيفي أو حدثي... إخل بدليٍل، وثبات املصطلحات املعربة عن املفاهيم املتكررة نفسها، 

 فيه بدليٍل أيًضا. وثبات األسلوب السردي املتكرر نفسه، وثبات األحكام الواردة

                                                           

 p981995 Cours de linguistique général, Paris, Payot, : Ferdinand DE SAUSSURE ,-.101ينظر:  -1
 .24، ص 2013، 2لبنان، ط –اجتاهات/مدارس/مناهج، ، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت  –تاريخ التأريخ : وجيه كوثراني -2
النص ومستويات التأويل، مطبوعات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، اململكة املغربية،  –لتاريخ واللسانيات ا: عبد األحد السبي وآخرون -3

 .08، ص 1992
 .24تاريخ التأريخ، م س، ص : وجيه كوثراني -4
 .51، ص 1984مصر،  -التاريخ واملؤرخون، دار املعارف، القاهرة : حسين مؤنس -5
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وهو الذي فيه تضارٌب أو تزوير يف الزمن تثبته عناصر التحقيق، أو إعادة ترتيب لألحداث إلنتاج  :الوعاء المتغّير ❖
قراءة مغايرة، أو تالعب باملصطلحات يف تقدمي املفهوم نفسه، أو متطيط لألساليب املتكررة إلنتاج أحكام مؤدجلة 

 وفق مقارباٍت حمددة مسبًقا.

 حمتواه للمؤرخ، تُ ثب  ول التأرخيي بقدر ما يشرتط فيه ضوابط تُ غوي للمنقُ وهذا التصنيف ال يراعي الشكل اللّ 
وهذا ال يعين أن حُيِجَم  فاملكتوب وعاٌء ثابٌت شكاًل متغيّـٌر مضمونًا، والشفوي وعاء متغيّـٌر شكاًل ثابٌت مضمونًا،

صرامة املؤرخني يف حتقيق املعطى عن استعمال الوثائق، وإمنا يعين  الشهود عن تدوين مذكراهتم، أو يُعِرض الباحثون
( قبَل استعماُلا يف عملية التأريخ.  التأرخيي املستشهد به ونقده بعمق، وتشذيب الوعاءات اللغوية من شوائب )التغريُّ

طف )احلدث العسكري(، بوصفه سريع احلدوث خالتدوين  عندما تتعرض صرامةً  املعايري وتزداد هذه
َما  والتحقق من التفاصيل احليثيات متعدد الزوايا واجلوانب، وال ميلك فيه من حيضره الوقت الكايف إلدراك كّل شيء

الرواية مفتوًحا فيه بسنِد تعدُّد زوايا احلضور باب اختالف عَدا الرتكيز التام على املهمة املوكلة إليه، ولذلك يكون 
إذ تشهد يف تسجيل كثري من األحداث العسكريّة للثورة التحريرية اجلزائرية، وهذا ما نشهده وعوز الوقت للتأّكد، 

التلفيق، وهو ال يعُدو أن يكون اختالفًا يف زاوية مما يعتقُد املتلّقون أنه ناتٌج عن اختالفات كثرية يف سرد الوقائع 
 ما يلي:خالُلا  منع داخل احلدث العسكري، ومن األمثلة اليت ميكنها توضيح ذلك احلضور والتموضُ 

يف وسط ُليب القتال، فيسقط  عدوّ  واحد مقاتلالنار يف وقت واحد على  مقاتلنييف معركة ما، يطلق ثالثة  ❖
وعند سرد املعطيات حيدث االختالف يف الرواية  !أصابهمن ويعتقد كل واحد من الثالثة يف قرارة نفسه أنه هو  املقاتل

 !ب الذات ونسب البطولة إىل النفسبني الثالثة ويسرع الناس يف اهتامهم حب

املقابل له هو من أصابه يف  املقاتل العدوّ زميل له على يساره، ويعتقد أن  سقوطمن موقعه  املقاتلنييالحُظ أحد  ❖
 سقطفينسحب سريًعا مغيّـرًا موقعه وهو حامٌل ُلذه الفكرة ألنه ال ميلُك الوقت للتأّكد، بينما زميله قد  !صدره فقتله
الوقت املتبقي حمجوز جمال له، فوال جمال الستيضاح ذلك ألنه ال  !صاٍت جاءته من جانبه األيسر وأصابتهبفعل رصا

  !لالنسحاب السريع قبل وصول دعم آخر

املقّرر الذي  عمُل احلدث إىل مادٍة مكتوبة، سواٌء منها لتفاصيل ويصدُم مع هذه اإلشكاالت كل عمِل حتويل 
ألن الراوي الذي شهدها وحفظها يف ذاكرته بعد سنوات طويلة، عمُل ق من وقوعها، أو كتب تقرير املعركة بعد دقائ

التواجد زمانيًّا قريًبا من احلدث أو بعيًدا عنه ال جُيدي نفًعا يف ضبط حقيقة احلدث، إمنا التحقيق بالسياقات املساعدة 
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ة، وال تكون ّلقة باحلدث العسكرّي مليزان املقاربَ املتعختضُع الكتابة ولذلك هو ما ميكن أن يُفضي إىل مقاربة احلقيقة، 
دث العام الذي يتشارك اجلميع تسجيلُه يف الوثيقة أو الذاكرة، أو إال يف الشق املتعّلق منها باحلهنائية تارخيّية  حقيقةً 

ر لتوحيد ويشرتط مع ذلك عمٌل جّبا، الصوري أو السياقي ليلوسة اليت أمكن التأّكد منها بالدّ نتيجة امللمُ بال
 .املصطلحات واألساليب املستعملة يف ذلك

 اآلخر: عُيونبمروّي األنا  تحقيق  

برغم جمريات الّصراع اإلنساين الذي ميّد ظله على الكتابة التأرخيّية والذي جّرها إىل التأدُُل القسرّي حتت  
هة  تابة اآلخر مهما كانت مؤدجلة وموجّ ضغِط السَُّلط وداعي إدخال النص التأرخيي يف أسلحة هذا الّصراع، إاّل أّن ك

مقها الثابت تقّدم معطيات ميكن للمؤرخ احلاذق أن يستظهرها من حتت حجاب األدجلة املتمثل يف بنية اللُّغة، في عُ ف
 للمستقِبالت رمزًا وذلك فيما ميكن أن نصطلح عليه بـ)الكتابة بعيون اآلخر(، أي باستعمال عيونه اليت رأت بوصفها

، ال بعقله املتلّقي الواعي الذي رتّبها حبسب أيديولوجيته، وهذه العملية ستحذو بنا وال شّك إىل ّردةاجمل احلّسّية
لوصول إىل حالة تلّقيه اجملّردة قبل بغرض ا ألهنا تعدُّ فكرًا تفكيكيًّا لعملّية متثُّل احلدث التارخيياُلرمينوطيقا التارخيية، 

د وضعها يف قوالب اللُّغة ومصطلحاهتا وأساليبها، واُلدف من ذلك هو إعادة توظيف تلك اصطباغها أيديولوجيًّا عن
 تحقيق مروّي األنا من خالل ما سّجلته عيون اآلخر.لأو  1يف حال )األحاديّة( ،عملّية التأريخ دات عنداجملرّ 

ليت حرمت الطرف املغلوب من إن هذه التقنّية خطرية ودقيقة، ولكنها جّد مفيدٍة يف جتاوز حاجز الَغَلَبة ا 
، وكذلك يف حتقيق حمتوى املرويات اليت عاشت بالتناقل الشفوي من خالل يف زمن غلبهالكتابة وفرضت كتابة الغالب 

بتفكيك عناصر العملّية التأرخيّية )الباث، املتلقي،  ولكن تفكيك عملّية تلقي احلدث ميّر أوالً تفعيل آلية املقارنة، 
املهّم يف العملّية اليت نقصدها هو عنصر )املوضوع والباث( فقط ما دمنا نريد أخذ معطيات  ، ألنّ 2املوضوع(

)املوضوع( قبل شحنها يف لغة البث إىل )املتلقي(، ويتم تطبيق ذلك من خالل معايري )الثبات( اليت اشرتطناها للوعاء 
إعادة صياغة( كاملة حملتوى النص الذي كتبه اآلخر ومن مثة ميكن القيام بعملية )اللغوي احلامل للمعطيات التأرخيّية، 

يف كتابات روجي على ذلك  من أجل احلصول على نّص جديد جمّرد من أيديولوجيته، وميكننا تقدمي مثال تطبيقيّ 
 كاآليت:( املؤدجلة بقّوة،  Roger TRINQUIERترانكيي )

                                                           

 .32ص  ،م س ،الثورة التحريرية يف التاريخ الراهن 1962 -1954 كتابة تاريخ الثورة اجلزائرية الذاكرة والشهادة يف: الدين ثنّيو رنو  -1
، 16اململكة املغربّية، العدد  –النص التارخيي بني الداللة التقريرية واُلرمينوطيقا، جملة عالمات، جملة ثقافية حمكمة، مكناس : إبراهيم القادري بوتشيش -2

 .32-31، ص ص2001
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«…en Kabylie dans la région de Michelet. Ce matin là, le lieutenant Lefevre avait accroché un 
groupe d’une quinzaine de fellaghas. Il avait réussi à les encercler ; les survivants s’étaient rendus. 
Soudain, près de lui, un jeune moujaïd sortit d’un buisson et jeta sa beretta. Il n’avait plus de 

munitions ; il rendait.»1 

ـا، وجنح ًڤيف بالد القبايل ناحية ميشلي. يف ذلك الصباح اشتبك املالزم لوفيفر مع فوج من حنو مخسة عشر فال..."
يف حماصرهتم واستسَلم لُه الّناجون، وفجأة خرج من األحراش قربه جماهٌد شاب وألقى مسدسه برييطا.. مل يبق له 

 )ترمجتنا احلرفّية( ذخرية فاستسلم."

مصطلًحا وأسلوبًا ذي خلفّية استعماريّة واضحة، ولكّن هذا  ترانكيي الوعاء اللغوي الذي اختارهُ يف  فنالحظُ 
 باستعمال تقنية التفكيكِ ك ميكن إذاوجود معلومات عن حدث عسكرّي وقع يف زمان ومكان حمّددين، و  ينكُر فيهال 

باًحا، الطرف الفرنسي/قيادة املالزم لوفيفر، )املكان/ميشلي، الزمان/ص حيثيات هذا احلدث يف ما يلي: استخالصُ 
يف خطوة ثانية مراجعة اجلانب و  ، النتيجة/اهنزام اجلانب اجلزائري(.ـاًڤفالالطرف اجلزائري/فوج من مخسة عشر 

 يف النهايةمث جماهًدا، استسلم/وقع أسريًا(،  /ـاًڤعني احلمام، فالميشلي/بالد القبايل/منطقة القبايل، ) :املصطلحي
 :، وذلك كاآليتهذا احملتوى لالستدالل املوضوعي مبحتواهأسلوب تقدمي ( Reformulationعادة صياغة )إ

"...يف منطقة القبايل ناحية عني احلمام، يف ذلك الصباح وقع اشتباك بني مخسة عشر جماهًدا والقوات الفرنسية 
م الكثري، ووقع من جنوا منهم أسرى، وجماهٌد إىل أن فنيت ذخريهتم واستشهد منه وار وصِ حادة املالزم لوفيفر، فبقي

 ".اضطر حىت الستعمال مسدسه إىل أن أفىن ذخريته مث وقع أسريًا أيًضا شابٌ 

ا ينفع كثريًا يف حتقيق هذا العمُل التفكيكّي من شأنه أن ينقص من حّدة )األحادية( يف الكتابة التارخيّية، كمَ 
"حبمولة أسطورية، قوامها هوية مجاعية ذات ارتباط وثيق باإلحساس  هاوفرز اختالط ،باملقارنة املرويات الشفوية

كرة االنفعالّية، وفوق ذلك ُيسِهم يف تنقية حمتوى احلدث من اإلضافات الناجتة عن تقاطع التأريخ بالذا ، 2باملاضي"
لتفكيك أحيانًا إىل حماولة وحيصرُه يف جمال املنطق التارخيي حىت ال تعرتيه تضخيمات األسطورة. وميكُن أن ميتّد دور ا

ت الناجتة عن توجيه احليثيات وفق قراءاٍت حُمددة ُمسبَـًقا وبعيدة املتداخال فصل، وإعادة ةاملتعّمد تتفصيل الـُمجَمال
 عن املوضوعية، أو أيديولوجيات تتحرك حتت سلطة الرّقابة.

                                                           
1- Roger TRINQUIER : Le temps perdu, Albin Michel, 1975, p339. 

مجموعة يف:  .Pierre NORA : Mémoire collective, dans la nouvelle histoire, Retz, Paris, 1978, p398ينظر:  -2
 .85، صالكتابة التارخيية، م س: مؤرخين
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 : تاريخ الحدث العسكريّ تحقيق معايير 

سّجل احلدث التارخيّي ليس معيارًا كافًيا إلثبات صدقه من كذبه، فإنه البّد  إذن مادام الشكل اللغوي الذي 
على الشفوي  الغالبِ  من وضع معايري صارمة تتحرى ذلك، وتتجاوز ما درج الناس عليه من أولوية املكتوب الرمسيّ 

 ذكُرها:حىت يتعادل هذان الشكالن الّلغويان يف ظل املعايري اآليت ، 1املقاوم للتأطري الشعيبّ 

 :توافق منطق سي اقات الحدث ❖

ميتاز احلدث العسكري بكونه عماًل حتكمه سياقاٌت قبلّية تسمى )الظروف واألسباب( وسياقاٌت بَعديّة 
ألن  ،الصُّدفوال حيتمُل  ت صارٌِم يف سريورته ومنعرجاتهتسمى )األهداف والنتائج(، واملنطق الذي حيكم هذه السياقا

تكون له ظروف وأسباٌب مهَما كان عفويًّا، ومعرفُة تلك الظروف واألسباب من شأهنا نقُد احلدث ال ميكُن أن ال 
احليثيات املنقولة كتابًة أو مشافهة، وكذلك األمر بالنسبة للنتائج، إذ ال ميكن حلدث عسكرّي أن ال يكون له نتائج 

لنقد حمتوى احلدث املنقول حىت ال  َتوكَّأُ هي مُ مهَما كانت بساطة تأثريه على مسار األحداث، وتلك النتائج أيًضا 
حيدث اإلنقاص أو املبالغة فيه، وال يغفُل هذا املعيار حىت اجلانب املصطلحي الذي يرتبط حتًما هبذه السياقات وال 

 يتجاوزها، وميكن من خالُلا استظهار مكامن التضخيم أو التلفيق يف رواية احلدث العسكري أو يف تدوينه.

 م(1954نوفمرب  1بوحلمام منجم  عمليةك: )ومن أمثلة ذل

إذ يسّجُل هذا احلدُث خالفًا على حقيقة ُوقوِعه لكونه غري مسّجٍل رمسيًّا يف عملياِت انطالق الثورة التحريرية 
 46اجلزائرية، وقد بقي هذا احلدث حبيس الذاكرة الشفوية لصانعيه، خصوًصا بعد استشهاد أكثرهم ومرور أكثر من 

، ولكن باستعمال معيار )توافق منطق 2م2000مارس  09وعه إىل غاية تسجيله يف حمضر مسجل يوم سنة من وق
 يف حيثياته كما يلي: سياقات احلدث( ميكننا أن حنقق

التحضري النطالق الثورة يف اجلزائر كلها، وعلم قادة النضال مبنطقة امليلّية بذلك بصفة دقيقة خصوًصا بعد  :الظروف
ـعوير يف منطقة الشكريدة ڤريب بن مهيدي إليها، واجتماع املناضلني مع خلضر بن طبال مبنزل عمار بلـزيارة حممد الع

 هناية أكتوبر واتفاقهم بالرغم من مرضه على التخطيط للعملّية والتحضري ُلا وتنظيمها.

 ة العمل املسّلح.اتفاق قيادة جبهة التحرير الوطين على عدم جدوى مفاوضة الفرنسيني وضرورة بداي :األسباب
                                                           

1- Philippe JOUTARD : histoire orale, Op.cit, p497. 
 م بامليلّية.2000مارس  09ه املوافق لـ 1420ذو احلجة  03اخلميس  ،حمضر اجتماع )عملية بوحلمام(: المنظمة الوطنية للمجاهدين -2
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، 1(La dépêche de Constantineلعدّو وتباُدل إطالق النار معه كما سجلته جريدة )خسائر مادية ل :النتائج
حول عدم حتقيق األهداف امليدانية من العملية  حدوث جدال شديد بني خلضر بن طوبال ومناضلي امليلّيةباملقابل و 

املنجم، مما جعل بن طبال يقاطع القيادات التقليديّة ويعتمُد قياداٍت جديدة واملتمثلة يف االستيالء على البارود من 
 غريهم، واملتمثلة يف مجاعة عنابة )مسعود بوعلي، مسعود بن الصم، دخلي خمتار(.

الّسياقات إىل حّد بعيٍد حمتوى هذا احلدث العسكري، فال ميكن أن يّدعي راويه مثاًل أن يف هذا املثال تضبط 
يومها أخذوا كمياٍت من البارود أو قضوا على كثري من جنود العدو، ألن هذه االدعاءات إذاك سينكرُها  اجملاهدين

 .منطُق سياقات احلدث

 الواعي: اهدغوية للشّ الل   الخيارات توحيد ❖

من أجل توحيد خياراهتم اللُّغوية يف باملعطيات العامة واملصطلحات املضبوطة إّن إعداد الرواة الشفويني 
وين مذكراهتم أمٌر يف غاية األمهّية، وهو مبثابة منِحهم املفاتيح الرمزيّة ذات املفاهيم الواضحة اليت من شأهنا أن تد

تشكل عندهم قاعدة لغوية تُعاِدُل الكتابية منها، وتسِهُم يف استقرار الكتابة والتقليل من اختالفات الرواية الناجتة عن 
 .ة لدى الرواةتعدد التأويل لالختالفات املصطلحيّ 

 2(وينمذكرات عمار قليل/عمر شيدخ العيدُ ومن أمثلة ذلك: )

املذكرات املدّونة اعتمدت معاجم مصطلحية خمتلفة متاًما عند حديثها عن األحداث العسكرية فنالحظ يف هذه 
ني، فوج، كتيبة، نفسها، وال نقصد هنا املصطلحات النظامية اليت كان اجملاهدون اجلزائريون متفقني عليها مثل )كم

إطالق النار... إخل(، إمنا نقصُد املصطلحات املستعملة يف باب ترتيب املعطيات ومعاجلتها وقراءة األحداث واستنباط 
األحكام وغريها، وهذا االختالف هو ما من شأنه أن خيّيل للمتلقي باختالف الرواية نفسها حىت ولو كان مضمون 

 ويصعب عليه مهمة استقاء املعلومة من عدة مصادر. السرد متطابًقا، كما يشتت الباحث

يستطيع أن يتجاوز قدراته اللغوية، بل هو ُمؤطَّر يف وإن كان هذا املعيار ِنسبيًّا إىل حدٍّ ما، بوصف الكاتب نفسه ال 
 لغة.، ويف حال التعذر حيُسُن أن يتوىل الشاهد بنفسه خيارات ال3وملكاته والغاية اليت يتوخاها خصائص شخصيته

                                                           

1- La dépêche de Constantine : du 02-11-1954, p01. 
 الفالقة، دار اُلدى عني مليلة. ة: مملكعمر شيدخ العيدونيو زائر اجلديدة، دار البعث قسنطينة.: ملحمة اجلينظر: عمار قليل -2

 .55التاريخ واملؤرخون، م س، ص : حسين مؤنس -3
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 :العسكري استنطاق جغرافي ا الحدث ❖

ميكن للباحث من خالل جغرافَيا احلدث أن يعيَد حماكاة وقائع احلدث العسكري، ويقّيم مدى إمكانية 
وقوعها من عدمه، وحدود شحنة املصطلحات واألساليب املستعملة لسردها، وكذا التأكد من اإلحصائيات واألرقام 

ة، وذلك ألن جغرافيا امليدان مضبوطة اسرتاتيجيًّا ومدروسة اجلوانب، وال ميكن حتميُلها أكثر املقّدمة من املقّررين والروا
 مما تطيقه أو ال تسمح تضاريسها وخصائصها بوقوعه عليها.

 م(1957أفريل  15)معركة آزارار ومن أمثلة ذلك: 

فمنطقة آزارار ت منها بعد ساعات، يف مروحّيته إصابة ما( Brochet de Vaugrigneuse) فيها إصابة الكولونيلمت 
 ويصلح هذا مبراجعة ذلك ميكن فهم كيفية جناح اجملاهدين يف إصابة عدوهم.، و اهقانب جبل مشاط الش جواقعة يف

 بقاياها.جغرافّية وذلك من خالل دراسة  ر واملنشآت وغريها..املعيار كذلك للتحقيق يف عمليات تفجري اجلسو 

 عاية:صراع الدّ مراعاة  ❖

خ ُح الكتابة التأرخيية على زمن الصراعات إىل تعديل احلقائق وتزييفها إن كانت يف غري صاحل اجلانب املؤر  جتن
ذلك حىت ال تكون الدعاية اإلعالمية والتعبئة الشعبّية يف موقف الضّد، وهذا الفعل الذي تستجيزه بالتوثيق، و 

ضبطه إال من خالل التحقق من صحة تفاصل الرواية  األطراف كلها بداعي الصراع  على كل املستويات، ال ميكنُ 
باملقارنة، وخصوًصا إذا مت تناقل الرواية وصارت إىل غري الشاهد األصلي، فهنا ينضاُف إىل مراعاة عنصر الدعاية 

ة ليّ واجُب إثبات التواتر وجتريح الرواة، وحىت إن مل يُفِض هذا املعيار إىل حقيقة ثابتة فهو على األقل يسهُم يف عم
 تشكيك مربرة يف حمتوى النص الذي كتب يف خضم الصراع.

 (م1958أفريل  26عركة السطارة ومن أمثلة ذلك: )م

يف اجلانب  جندي 1100أزيد من  مقتلَ ة هبذه املعركة واملسرودة من شهود عيان قلاملتعإذ تنقُل الرواية الشفهية 
ر اليت أعّدهتا األفواج املشاركة وأخرجها عاّلوة عمارة التقاري بينما تكتفيشهيًدا يف اجلانب اجلزائري،  410الفرنسي و

، وهذا جيرّنا إىل صراع الدعاية بني الشقني الشفوي 1جنديًّا 17 ال يتجاوز يف أقصى تقديربإيراد جمموع قتلى 
ويف إحصاءات  ،بالّدعاية رفع معنويات اجملاهدينإىل والكتايب، ففي الرواية الشفوية كما يرى عمارة مبالغٌة ترمي 

ة عليهم، وذلك لتجنب الضغوطات الداخلية من جراء حتقيق الفرنسيني أيًضا حماولة لتضئيل نتائج العملية الكارثيّ 
                                                           

 مبقر بلدية غبالة. 2018أفريل  26معركة السطارة يف األرشيف االستعماري الفرنسي، وثائق مقدَّمة يوم : عالوة عمارة -1



 سفيان عبد اللَّطيف                                                              الكتابة بعيون اآلخرالّصدقّية و ايير مع –الحدث العسكري في الثورة الجزائرية بين الكاتب والشاهد 

 

 12 

ة تؤثر يف الرأي العام واالقتصاد، وهو ما أكدته بعد ذلك زيارة شارل ديغول إىل املنطقة عند جميئه خسائر ضخم
 فيه احلدث العسكري الكبري. للحكم إللقاء نظرة على املكان الذي وقع

 :اهنالتطور الرَّ  ❖

إن بعض األحداث العسكرية اليت تقُع خالل زمن معنّي ميتدُّ أثرها إىل أمد طويل، وتبقى نتائجها بادية 
من  هذا النوع من األحداثيكون وعادة ما للعيان أو تتطور يف شكل آثار فرعّية ميِكُن التأصيل ُلا بذلك احلدث، 

يف شكل قضايَا شائكة تُبىَن على بلُغ الزمن الرَّاهن ، وتى اليت تبقى أضرارها على املدى الطويلالكوارث الكرب 
، مرويًّا أو مكتوبًا سواء كاننتقّصى ِصدقّية املضمون أن ميكن  خالل هذه البقايا والقضايَا التحقيقات التأصيلّية، ومن

 نه شاهًدا تارخييًّا بنفِسه.وهذا املعياُر ميتدُّ من املصادقة على املضمون إىل كو 

 (يف املكتبني الثاين واخلامس – عمليات االستنطاق والتعذيبومن أمثلة ذلك: )

التعذيب موجودة على أجساد األحياء دلياًل وشاهًدا على أنواع التعذيب الذي كان أزالم االستعمار  إذ ال تزال آثار
ة والتشوهات الناجتة عن التعذيب بالكهرباء واإلعاقات الناجتة عن يسّلطوهنا عليهم، كاألعضاء املبتورة واجللود املكويّ 

الضرب املربح والصلعات الناجتة عن اقتالع الشعر وغريها... وهذا النوع من املمارسات مهما أنكرته التقارير الكتابّية 
صريح...( فإن التطّور اليت كانت تلّطُف من لغة وصفه من حنو )استنطاق بالطرق القانونية/الضغط على األسري للت

 الراهن يصّدق الرواية الشفوية بشاهد البقايَا اليت ال تزال ماثلة أمام الباحثني.

 خاتمة:

طائل يف البحث التارخيّي من منح أولوية الّصدقّية واملوثوقّية للوثائق املكتوبة ولو انتصر ُلا العمل الرمسّي  ال
وال  !غوي الثابت نفُسه جيّر الباحثني إىل تأويله فيصري متغري املضمونبوصفها ثابتة الشكل الّلغوي، ألن شكلها اللّ 

للروايات الشفويّة ولو انتصر ُلا تأريخ املقاومني للتأطري بوصفها ثابتة املضمون، ألن هذا املضمون نفسه بزواياه 
لشكلني اللغويني َسواٌء يف ميزان ومن مثة فالتأريخ هبذه ا !املختلفة جيّر الرواة إىل حماوالت صياغته فيصري متغري الشكل

يف موضوع التأريخ، وال يشذ احلدث العسكرّي يف الثورة التحريرية اجلزائريّة عن هذه املعايري اليت من شأهنا التحقيق 
 القاعدة، إاّل أنه امتاز ببعض املعايري اإلضافية اليت أملتها طبيعته، واليت ميكن أن يتشاركها مع األحداث املشاهبة له يف

 الظروف واحليثيات من األحداث العسكرية يف العامل.
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