
 

وت  ي بير
 
اير  12-12االستاذ الدكتور سيار الجميل اثناء انعقاد المؤتمر السنوي االول للتاري    خ ف / فير

اس اليوم الجلسة االوىل فيه عن السير  1122شباط    والاارر  التاريييةعن التاري    خ الشفوي وهو يير

اثية  رسالة مركز الحسو للدراسات الكمية والير

 اىل المؤتمر السنوي االول للتاري    خ

وت ي العاصمة اللبنانية بير
 
 المنعقد ف

ي المؤتمر االول للتاري    خ الاي يقيمه 
 
ي مركز الحسو السيدات   والساد  المشاركير  ف ي )يحير المركز العربر

، ويشيد   12/11/1122ي ابتدأ جلسته االوىل يوم امس  الموافق والا( لألبحاث ودراسة السياسات

 : باهتمامه بموضوع ذي اهمية بالغة ، وهو

ي : التاري    خ الشفوي  ي المجال العربر
 
المفهوم والمنهج وحقول البحث ف  . 

ي مقدمتها 
 
ويود اإلشار  اىل أمرين أولهما ان ثمة محاوالت خطير  تجري حاليا لتشويه تاري    خ األمة ،وف

ي تالئم  فكرهم  ا
لتاري    خ الشفوي جراء تصدي عديد  من المعنيير  بالك ، لعرضه بالصيغة الير

وتوجهاتهم السياسية بعيدا عن الحقيقة ودون امتالك للثقافة التارييية والمنهجية الالزمة ، مما ادى 

ي عن اإلدالء اىل تقديم التاري    خ بشكل مغاير لحقيقته ، وثانيهما عزوف  الكثير من رجاالت القرن الم
اض 

بشهاداتهم التارييية و ماكراتهم  خوفا من القوى المهيمنة عىل مستوى المجتمعات والدول  . 

ي تقديم الحلول الناجعة من جهة وتوعية الرأي العام 
 
وليس من شك ان مؤتمركم هاا سيكون له دوره ف

نحو اعتماد منهجية علمية سليمة متجرد  من اجل الوصول اىل الحقيقة   . 



ي دعو  مركزنا  للدوائر التارييية و 
 
أننا اذ نبارك لكم اهتمامكم هاا نأمل ان نحصل عىل إسناد كم ف

ي الدراسات التارييية  باعتباره جزءا ال يتجزأ  
 
ي ف

 
ي المنهج الكمي اإلحصاب

وأقسام الدراسات العليا لتبي 

ي ، وال ييف  عليكم ان غياب  المنهج الكمي والوس
ي من منهج البحث التاريخ 

 
ائل التقنية واإلحصائية ف

ي غيابا لجوانب كثير  من الحقيقة التارييية 
اثية  ؛ شفوية او مدونة ، يعي  ان . التعامل مع النصوص الير

، كونه يوفر إمكانات   ي
ي اطار  اصول وقواعد منهج البحث  التاريخ 

 
وريا  ف المنهج الكمي  يشكل مرتكزا ض 

اب الدقيق من الحقيقة التار  ي التعامل مع المصادر ومضامينها كبير  لالقير
 
ييية واالبتعاد  عن االنتقاء ف

ويؤمن استنباطا دقيقا للمعلومات ودالالتها سواء كانت ظاهر  أو باطنه ، جزئية أو كلية  وكالك معرفة 

ها و تأثرها ببعضها، مجتمعة أو منفرد   مدى تأثير  

وتمنياتنا لكم وللمؤتمرين بالتوفيق التقدمننتهز هاه الفرصة لإلعراب عن بالغ تقديرنا  . 
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