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”تتشابک احلركة والذاكرة بشكل وثيق، فرتتبط 
من  جديدة  أشكاال  وحتفظ  باألماكن  الذكريات 
العبارات  هبذه  وتؤسسها.“  االجتامعية  العالقات 
 ،(Monika Palmberger) باملربگري  مونيكا  استهلت 
ڤيينا  جامعتي  من   ،(Jelena Tošić ) توشيک  ويولينا 
اللتان  ومها  الكتاب،  هذا  تقديم  البلجيكية،  ولوڤان 

أرشفتا عىل تنسيق مواده. ويعترب الكتاب يف األصل عصارة لنقاش مستفيض استضافته 
التنقل/احلركة،“  ذاكرة  يف  التفكري  إعادة  اإلشكايل،  ”التاريخ  عنوان:  حتت  عمل  ورشة 
سنة  االجتامعية  األنثروبولوجيا  لعلامء  األوروبية  اجلمعية  عقدته  مؤمتر  إطار  يف  وذلک 
2014 بمدينة تالني يف إستونيا. ثم صدر ضمن سلسلة ”هجرة، شتات، ومواطنة“ عن 

دار بالگريڤ للنرش الربطانية سنة 2016.
إظهار  منه  استهدف  الباحثني  من  جمموعة  بذلته  ملجهود  ثمرة  الكتاب  هذا  ويمثل 
بذلک،  ونعني  صوره.  بشتى  آخر  إىل  مكان  من  والتنقل  الذاكرة  بني  التفاعل  درجات 
واحلركات  إيديولوجية  ألسباب  القرسي  والتهجري  والنفي  والشتات  الدولية  اهلجرات 

التارخيية وظهور خميامت الالجئني وبناء املواطنة العابرة للقوميات ومواطنة احلدود.
أصحاهبا  اجتهد  أبواب  ثالث  عىل  موزعة  دراسة  عرش  أحد  من  الكتاب  ويتكون 
أو  منها  املجروحة  سواء  الذاكرة  وبني  املجال  يف  احلركة  أو  التنقل  بني  العالقة  إبراز  يف 
املنفية أو املستبعدة أو االنتقائية، حيث يتم استدعاء الذاكرة للهروب من وجع احلارض 
املايض  يأخذ  وهلذا  والتهجري؛  اهلجرة  ودوافع  املايض  مآيس  لتجاوز  وأيضا  وقساوته، 
املستقبِلة.  املجاالت  مع  جديدة  عالقة  وبناء  باهلوية  التشبث  عملية  يف  مهمة  مساحة 
وبوجه عام، فقد ركزت مواد هذه الدراسات عىل استقصاء حركية األشخاص واألشياء 
واملواقع والرباديغامت الناجتة عن التحول يف العالقات املستحدثة مع الفضاءات احلديثة 

بغية حتليلها وفهم آلياهتا املعقد واملتشابكة.
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خمتلفة  مناطق  يف  الذاكرة  لعمل  ملموسا  اثنوغرافيا  حتليال  الكتاب  هنج  يعتمد 
من  واملهاجرات  الفلسطينيني،  الالجئني  وخميامت  واهلرسک  البوسنة  مثل  العامل،  من 
للقارئ  ليقدم   الربتغال..،  نحو  البنغال  سكان  وبعض  إسبانيا.  نحو  األورگواي 
املكانية  حركيتها  يف  والذكريات  الذاكرات  أنواع   تشكل  كيفية  حول  نظرية  طروحات 
والزمانية، دون إغفال قضايا التنقل أو احلركة. ثم تتعاقب يف فصول الكتاب تباعا صور 
متشابكة ومتفاعلة عن اهلجرة القرسية والنفي واملواطنة العابرة للحدود. وبناء عليه، فإننا 
أمام عمل يستقطب يف الوقت ذاته اهتاممات مشرتكة بني علامء األنثروبولوجيا وعلامء 
املعارصة  الديناميات  بقضايا  املنشغلني  ومجيع  السياسية  وعلامء  واملؤرخني  االجتامع 
للذاكرة واهلوية واحلركية داخل املجال بسياقاهتا املختلفة، بغية التوصل إىل فهم دينامية 
اهلجرة الدولية وخصائصها، واستيعاب درجات استمرار التعلق الوجداين للمهاجرين 
بمجاالت االنطالق وبحاالت التسوية واالندماج يف مناطق التوافد واالستقرار، وهو 
ما حتيل عليه كلمة املواطنة. وهذا فضال عن حماولة فهم خمتلف أصناف الذاكرات التي 
يمكن أن نسميها ذاكرات متحركة وعصية عىل النسيان والتجاوز. ومن ثمة، فإن مقاربة 
ة منهجية تتداخل فيها ختصصات معرفية متعددة، مع  دّ املوضوع قد استدعت توظيف عُ
احلرص عىل االنخراط يف التفكري اجلامعي الرامي إىل صياغة براديگم معريف جيمع بني 
تصالح  إلقامة  الرضورية  الشعوب  هويات  جتليات   إحد باعتبارها  والذاكرة،  التنقل 
بعد  ما  بولونيا  هيود  وضعية  يف  مثال  احلال  هو  كام  والسيايس،  العسكري  التاريخ  مع 
الشيوعية. وكان من الالزم أيضا، عدم إغفال توظيف الوسائل السمعية البرصية لتوثيق 

أعامل اإلبادة اجلامعية التي تعرض هلا شعب كردستان العراق.
كتابته،  وإعادة  التاريخ  كتابة  يف  الذاكرة  دور  حول  منصبا  اليوم  النقاش  كان  وإذا 
الذاكرة،  استكشاف  عىل  الدراسات  من  كثري  ركزت  حيث  املايض،  مع  التصالح  ويف 
التي  الفنية  األعامل  أو  التذكارية  النصب  مثل  معينة  بأماكن  ارتباطها  عىل  والتشديد 
تشكل نقاطا مرجعية للرسد الوطني (موريس هالفاكس وبيري نورا وبُّول ريكور)، فإن 
دراسات كثرية أخر قد اهتمت من جانب آخر بالبحث يف موضوع اهلجرة واحلركة يف 
بينهام،  اجلمع  يف  نجحت  الكتاب  هذا  مواد  غري أن  الذاكرة.  منفصل عن  بشكل  املجال 
بحكم االهتامم بتحليل كيفية تأثري إحدامها يف األخر، مما جعلها تشكل إحد حلقات 
أنتجت  متجددة،  وقضايا  مأساوية  أوضاع  من  اليوم  عامل  يعيشه  ملا  األكاديمي  النقاش 
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ظاهرة اهلجرات املتعددة عرب الثقافات والقارات. كام أثرت الدولة الوطنية عىل حركية 
اهلجرة ومتثالت املايض،و هلذا يمكن طرح األسئلة التالية:

ما تأثري أنامط التنقل املختلفة عىل ممارسات الذاكرة؟ كيف يمكن أن تسهم يف ظهور 
أشكال جديدة من التذكر؟ متى تصبح الذاكرة موردا للتاريخ ومتى تصبح عبئا عليه؟ 
استخدام  طرق  ما  املهيمنة؟  الوطنية  الذاكرات  تقوية  إىل  يفيض  أن  للتنقل  يمكن  كيف 
الذاكرة إلعادة بناء وتكوين عالقات جديدة عرب وطنية أو عابرة للقوميات واهلويات؟

أسئلة من هذا القبيل وغريها كثري طرحها املسامهون يف ثنايا هذا العمل الذي نتلمس 
اإلجابة عنها يف منعطفات الدراسات التي تناولت موضوع الذاكرة والتنقل، بالدرس 
والتحليل من خالل املحاور التالية: املواقع وربطها بذكريات احلرب واملنفى عرب الزمان 
مضطربة  مواقع  األمد؛  الطويل  واملنفى  الذاكرة  بني  كوسيط  الالجئني  خميم  واملكان؛ 
أعامل   ذكر وإحياء  األفالم  صناعة  للحدود؛  العابرة  لألرس  العائلة  بيوت  للذكريات، 
احللم  اسرتجاع  احلقائب؛  يف  الصور  احلركة:  يف  الذاكرة  كردستان؛  يف  اجلامعية  اإلبادة 
حل والنُّوستاجليا يف  غري املحقق للحياة اليهودية يف بولندا الشيوعية ما بعد احلرب؛ الرُّ
املجر؛ مايض مؤمل الذاكرة السياسية والعابرة القوميات بني بنغالديش والربتغال؛ تنقل 

الذاكرات وذاكرات تنقل بعض األفكار.
إذا كانت وظيفة الذاكرة وظيفة شعورية مرتبطة باحلارض فإهنا توظف املايض من 
اآلخر  كالمها  ييضء  واحلارض  املايض  أن  يظهر  وبذلک  أيضا،  واملستقبل  احلارض  أجل 
هي  التنقل   ذكر أو  التذكر  فعل  أن  الدراسات  أظهرت  وقد  بروديل.  فرناند  بتعبري 
من  جمموعة  عرب  تطويرها  عىل  والعمل  حياته  فهم  من  اإلنسان  متكن  أساسية  وسيلة 
ووفق أي وسائل  ومتى  اإلجابة عن تساؤالت كيف  واملواقع، فتمت  األشياء والرموز 
االحتفالية  املواقف  جتاوز  إىل  الكتاب  يدعو  هلذا  سياقات؟  ألي  وتبعا  اإلنسان  يتذكر 
والتحليل املبسط لفعل التنقل وانتقاد الذاكرة، هبدف جتاوز ثنائيات احلركة واالستقرار 
التنقل  أنظمة  فهم  يف  خالهلا  من  االستقرار  يسهم  من  يمكن  التي  الطرق  واكتشاف 
املعارصة واستيعاب براديگم احلراک اجلديد، وأيضا لفهم وثرية االستمرار واالستقرار 
والقطيعة يف فرتات احلياة، واكتشاف السبل املختلفة التي يكون فيها الفضاء حالة ونتاجا 

وذاكرة يف اآلن نفسه. 
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وختصصات  مقاربات  وفق  شتى  نظريات  عىل  العمل،  هذا  يف  املسامهون  اعتمد 
خمتلفة، كاملنهجني االثنوغرايف واألنثروبولوجي واملامرسة االجتامعية واألبحاث امليدانية 
مثل ما قامت به الباحثة يف األنثروبولوجيا ساندا يولني  (Üllen Sanda)، عند استقصاءها 
لتجربة نازحني بوسنيني إىل الدانامرک لفهم العالقة بني ”منزل العائلة“ باعتباره موقعا 
لتخلص  االستقبال،  جمال  وبني  اجلامعية،  والذاكرة  الوطنية  اهلوية  يف  ودوره  للذاكرة، 
إىل أن األمر خيتلف من جيل إىل آخر، وأن هناک تغريا عىل مستو املواطنة والذاكرة. 
مع  دراستها  يف  تعاملت  حني  نفسه  النهج  عىل   (Annika Lems) ليمس أنيكا  وسارت 
شخصني صوماليني غادرا البالد صوب أسرتاليا منذ تسعينات القرن املايض، لتوضح 
زيارته  خالل  حممد  التقطها  التي  الصور  كانت  فإذا  الذاكرة.  تنشيط  يف  الصورة  دور 
فقد  مكان،  كل  يف  بادية  احلرب  وعالمات  مدمرة  مدينة  تُظهر   ،2011 ملوقاديشو سنة 
الحت حلظات بزغ فيها املايض بقوة ليتجاوز احلارض، ويتحول املشهد املدمر إىل يشء 
ا لدرجة أنه بدا وكأن املستجوب يتحرک داخل الصور، حيث  مجيل. كان املايض حارضً
”هناک“  املايض  فيصبح  ذاكرته،  وفق  املكان  ترتيب  إعادة  يف  ورشع  إطارها  عن  خرج 
مرتبطا باحلارض ”هنا“، وبذلک اختفت احلدود. ربام تكون املعامل التي تم تصويرها قد 
دمرت، ولكن ماضيها يأبى األفول، وهو ما يبني تفاعل الذاكرة  والذات واملكان. أي 
أن املايض ال يظهر ككائن متامسک، ولكنه مثل طائر الفينق، األمر الذي يدعونا إىل إعادة 

التفكري يف الذاكرة بوسائل حتليلية عميقة مثل التاريخ والزمن. 
من  أشخاص  مع  مقابالت   (Kamila Dąbrowska) دابروفسكا  كاميال  وأجرت 
بولونيا الستنطاق ذاكرهتم الفردية واجلامعية املجروحة، كام أنجزت بحثا أنثروبولوجيا 
عن ”التذكر اجلامعي،“ واعتربت الذاكرة والوعي باملايض عنارص حاسمة يف بناء اهلوية 
يف  اليهودي  التهديد  أسطورة  استمرار  أيضا  وناقشت  السواء.  عىل  واجلامعية  الفردية 
اخلطاب الوطني البولوين، وكيف متت إعادة اخرتاعها يف السنوات العرشين التي تلت 
احلرب، وما ترتب عنه من تعطيل إعادة بناء املجتمع اليهودي يف بولونيا عرب استدعاء 
اجلامعي  الرسد  تشكل  املايض  فأصوات  باألعباء،  املثقلة  املتكرسة  الفضاءات  يف  املايض 

للحياة اليهودية بعد احلرب يف بولونيا. 
أعيدت  حيث  للذاكرة،  مكثف  بناء  لعملية  بولونيا  خضعت  كيف  يوضح  ما  وهو 
قصص حياة جيل اليهود البولونيني بعد احلرب إىل الوعي التارخيي العام. ومع ذلک، 
أثبتت صورة اليهود املهددة لآلخرين عىل أهنا شديدة املقاومة، لكنها أخفقت يف إعادة 
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بناء احلياة اليهودية يف بولونيا الشيوعية ما بعد احلرب، مما يوضح معاناة املنطقة من فقدان 
الذاكرة االجتامعية حسب الباحثة.

وتضع األعامل التي يضمها هذا املجموع، فعل الذاكرة الفردية واجلامعية يف دائرة 
االهتامم وختضعها للدرس والتحليل، حيث ترصد ذاكرة النزوح والبحث عن هويات 
قابلة للتعايش بعد احلرب العاملية، وبعد النكبة الفلسطينية، وبعد احلرب اليوغوسالفية 
واإلبادة الكردية. لكن ظهر االختالف بني األجيال يف كيفية التعامل مع جتارب احلرب 
احلرب،  سنوات  عن  بعيد  سيايس  سياق  يف  االجتامعية  اخلربة  وجتديد  القرسية  واهلجرة 
كاسرتاتيجية  الذاكرة  احتواء  أشكال  من  شكال  العرقي  العنف  عن  السكوت  شكل  كام 
مسؤولة أخالقيا وسياسيا عن بناء جمتمع متعدد األعراق. ولعب النسيان وفعل الذاكرة 
دورا مزدوجا، عىل مستو ختطي مايض احلرب والنزوح، ويف الوقت نفسه من حيث 
تعزيز الرغبة يف العودة إىل الوطن األصيل، وإعادة بناء حياة جديدة بعد املنفى. لقد تم 
خربات  لتجسري  أو  املؤملة  التحركات  لتجاوز  كاسرتاتيجية  والنسيان  الصمت  اعتامد 
أصيلة.  غري  هويات  تشكيل  يف  اإلسهام  عن  فضال  جديدة،  حياة  بناء  أجل  من  متنافرة 
استعامل  حماولة  عقد  مما  الوطنية؛  من  أكثر  العاملية  نحو  املنفى،  بعد  ما  جيل  توجه  لكن 
املهاجر  وجدان  يف  تتجىل  أصبحت  التي  للمواطنة  اجلديدة  املفاهيم  وتوظيف  الذاكرة 
أو النازح بواسطة األشياء والطعام واملوسيقى واللغة. إن مثل هذه األمور حتفز الذاكرة 
وتعزز الشعور باالستمرارية والرتابط بني البلدين، (البلد األصيل وبلد االستقرار) كام 

يمكنها من مترير الذاكرة والتاريخ بني األجيال وعربهم.
لكن األمر خيتلف يف خميامت الالجئني الفلسطينيني التي حتفل بذاكرات ومفاهيم 
مشرتكة سامهت يف تشكيل ”جمتمع املخيم،“ حيث يقع مترير ذكريات النكبة الفلسطينية 
املنشأ  جغرافيتي  بني  مهمة  رمزية  صلة  املخيم  أصبح  عليه،  وبناء  الشابة.  األجيال  إىل 
واملنفى، ورفض فكرة االندماج والتكيف مع املنفى عىل حساب حق العودة، ومن تم 

يصبح املخيم موقع تذكرٍ وإعادة إنتاج مايض ما قبل النكبة.
املهاجرات  النساء  يف  ويتمثل  والتنقل،   الذاكرة  بني  للعالقة  آخر  نموذج  ويظهر 
األوىل،  رحلتهن  خالل  السفر  حقيبة  يف  عائلية  صور  حيملن  الالئي  بإسبانيا  العامالت 
عوامل  يف  واجلامعية  الفردية  ذاكرهتن  عىل  احلفاظ  يف  الفوتوغرافية  الصور  دور  فيظهر 
اهلجرة. حيث يتجىل التفاعل العاطفي مع الصور وقدرهتا عىل حتفيز الذاكرة و وحماولة 
عىل  وتساعد  الذاكرة  من  جزءا  تشكل  لقد  واألماكن.  األفراد  تذكر  محيمية  استحضار 
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فيربز  واملستقبل،  واحلارض  املايض  بني  الربط  بمهمة  تقوم  إذ  للذكريات.  معنى  إعطاء 
دورها أيضا يف املساعدة عىل التذكر باإلضافة إىل إمكانية إنشاء روابط عاطفية اجتاه أماكن 
وراء  ما  إىل  متتد  التي  الذاكرة  أمام  حاجزا  املكان  يف  احلركة  تُشكل  ال  وهنا  االستقبال. 
احلدود الوطنية، وبذلک تسهم اهلجرة يف تشغيل الذاكرة وتسلط الضوء عىل عنارصها 
سامهة يف احلكي العائيل إلبرازها جوانب  املخزنة منذ فرتة طويلة، ومتثل الصور عنارص مُ

من احلياة الشخصية للمهاجرات.
مزدوج،  بدور  واهلجرة  التنقل  عميلتي  خالل  العائلية  الصور  تضطلع  وعموما، 
إذ متثل نظرة نحو املايض وإىل ما خلفته املهاجرات وراءهن، وهي يف اآلن نفسه، دافع 
قوي للرتكيز عىل ما هو آت. وهذا يعني أن العواطف تتشابک عرب تفاعل ثنائية الغياب 

واحلضور  يف الفضاءات العابرة للحدود.
العراق  كردستان  يواجه شعب  اجلامعية،  الذاكرة  عىل  وحفاظا  آخر،  جانب  من 
حتديات احلصول عىل االعرتاف الدويل باإلبادة التي تعرض هلا ملدة 25 سنة، والتحدي 
الثاين هو إحياء ذكر األجيال السابقة داخل جمتمع ما بعد اإلبادة. وهلذا انصبت جهود 
وحتقيق  وصوهنا،  الذاكرة  صياغة  عىل  الشتات،  يف  أغلبها  عاشت  التي  احلالية  األجيال 
الوثائقية  األفالم  عىل  هؤالء  فاعتمد  الوطني،  التاريخ  كتابة  يف  املتمثل  املشرتک  اهلدف 
لتوثيق ونقل بوح الشهود لبناء معرفة وطنية، وملعاجلة املواضيع احلساسة وفتح املساحات 

االستطالعية العابرة للحدود. 
شهادات  خالل  من  الذاكرة  لتوظيف  مساحة  يتيح  الفني  العمل  أن  املعلوم  ومن 
يساعد  أن  ويمكن  الوطنية.  وعرب  الوطنية  العوامل  يف  مهم  ذاكري  مرجع  وهو  الناجني، 
يمكن  كام  الشائكة،  القضايا  بمناقشة  ويسمح   (الوطنية/العرقية)،  العقبات  جتاوز  عىل 
من تقديم الناجني وإسامع صوهتم وتعزيز مشاركتهم وحضورهم عىل املستو الدويل، 
احلايل  للجيل  املصورة  السينامئية  الذاكرة  تسمح  وقد  عامليا.  النقاش  فتح  عىل  يشجع  مما 
تدوين  مع  الصامتة،  أو  الناقدة  األصوات  ودمج  ملعاجلتها  طرق  وإجياد  قضيته،  بمعرفة 
التعامل  وجب  وهلذا  صعوبات.  من  العملية  هذه  يعرتي  ما  رغم  الناجني،  روايات 
صياغة  يتطلب  مما  العامة،  املعرفة  يف  دجمها  بغية  أكاديمية،  بطرق  الشهادات  هذه  مع 
مصطلحات باللغة األصلية. بيد أن االهتامم بدراسات الذاكرة يف السنوات األخرية قد 
متزايدا النتقاهلا عرب األجيال والتحقق من عملية النقل، مما أسهم يف  فتح  منح اهتامما 

مسارات جديدة للتعامل مع املايض املؤمل. 
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واحلراک  والشتات  املنفى  عن  تعبرياً  البداية  منذ  كان  الكردي  الفيلم  أن  صحيح 
ماجاء  حسب  الذاكرة،  عمل  يعزز  مما  الكردي  للمواطن  ملهام  أصبح  لكنه  واهلجرة، 
خيلو  ال  األمر  لكن   .(Maria Six-Hohenbalken) سيكس-هوهنبالكن ماريا  دراسة  يف 
رية،  من عراقيل، ومنها عدم وجود أطر مؤسساتية (وطنية)  تسهر عىل العمليات التَّذكُّ
اجلامعية  الذاكرة  تشكيل  عىل  حقا  انعكس  مما  الناجني،  لشهادات  أرشيف  وغياب 

والتأريخ الوطني.
ويتفق علامء األنثروبولوجيا عىل أن التاريخ والذاكرة واهلويات الوطنية موضع نزاع 
وتفاوض ونقاش، حيث تشري النصب التذكارية وتاريخ االستهالک اجلامعي إىل مواضيع 
اهلوية الوطنية والتذكر واملايض، وهي مطروحة ضمن أجندات سياسية أمام عامل اليوم.

مناطق  يف  سواء  املؤمل،  وماضيهم  للمهاجرين  السيايس  التوظيف  الدراسات  أظهرت  كام 
 (José Mapril) مابريل  مابريول  جوزي  أورده   ما  ذلک  ومثال  االستقرار،  أو  النزوح 
نشاطهم  أصبح  حيث  األخرية،  السنوات  يف  الربتغال  نحو  البنغال  املهاجرين  حول 
ر واسرتجاع الذكريات، يف أشكال  السيايس العابر للحدود ملحوظا. وتتجىل عملية التَّذكُّ
”جمتمعية،“ من قبيل االحتفال باألحداث الكرب، حيث تسمح بفهم الطريقة التي ترتبط 

هبا مفاهيم املايض برسم سياسات املهاجرين. ومن ناحية أخر، يركز عىل أمهية الذاكرة 
يف النقاشات املرتبطة بتشكيل سياسات اهلجرة يف املجتمعات املستقبِلة.

إلبراز  والذاكرة،  احلركة  معادلة  حول  وميدانيا  نظريا  فكرا  املجموع  هذا  ويطرح 
التأثري والتأثر ورصد منعطفات تغري مفاهيم املواطنة والدولة القومية وبيت العائلة بظهور 
مفاهيم املواطنة العاملية أو العابرة للحدود الوطنية، فهو يدعو إىل إعادة النظر والتفكري 
املجال،  يف  وباحلركة  والزمن  والتاريخ  بالذاكرة  املرتبطة  اإلشكاالت  من  جمموعة  يف 
والتخصصات  املشارب  متعددة  بحث  جمموعات  ضمن  اجلامعي  االشتغال  عىل  وحيفز 
باملفاهيم  املرتبطة  للقضايا  أجوبة  إجياد  أجل  من  بحثية  ومراكز  اجلامعات  أروقة  داخل 

االستشكالية سابقة الذكر.
حممد مزيان
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