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التأريخ للمهمشني يف فلسطني منذ الحكم العثامين
إىل النكبة وما بعدها
The History of the Marginalized in Palestine: from the
Ottoman Rule to the Nakba and Beyond
جزءا ال يتجزأ من الدولة العثمانية (آخر اإلمرباطوريات اإلسالمية) حتى الحرب العاملية األوىل ،ولم تصبح وحد ًة إدارية
ظلت فلسطني ً

وسياسية واحدة ،منفصلة عما حولها من البلدان العربية ،إال تحت حكم االنتداب الربيطاين وسيطرته ،أما قبل ذلك ،فكانت مقسمة إىل
إداريا لواليات بالد الشام (دمشق وصيدا)؛ لذا يصعب التأريخ لفلسطني وشعبها يف العهد العثماين منفصلة ومستقلة عن
ألوية (سناجق) تتبع ً
بقية املناطق املجاورة لها .لكن الرواية التاريخية القومية التي ُكتبت خالل القرن العرشين قفزت عىل ذلك الواقع ،يف سبيل تمكني جذور

الهوية الوطنية ،وملقارعة الروايات االسترشاقية والصهيونية التي أنكرت وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه يف وطنه.

ساهم التقسيم اإلداري للبالد إىل خمسة ألوية إدارية ،يف أواخر العهد العثماين ،إىل إنتاج تاريخ محيل لتلك املناطق ،أو لعواصمها

ً
تاريخا
عاصمة لشمال فلسطني ،إبان حكم ظاهر العمر ،منذ عام  ،1750كتب مؤرخون محليون
اإلدارية وحكامها((( .فلما صارت عكا
ً
لهذه املدينة وحكامها((( ،فحكم الزيادنة يف فلسطني مثل حكم فخر الدين املعني ( )1635-1572قبلهم يف جبل لبنان ،ووالة آل العظم يف

أنحاء بالد الشام ،كان ظاهرة تستحق اهتمام املؤرخني املعارصين والالحقني .واستمر ذلك التقليد يف كتابة تاريخ والة عكا ،أيام حكم

أدوارا سياسية وعسكرية مهمة،
أحمد باشا الجزار ( ،)1804-1775وسليمان باشا العادل (((()1819-1804؛ فقد أدى حكام عكا آنذاك
ً

ً
أوجه يف وقف زحف نابليون بونابرت أمام أسوارها عام  .1799وصار ازدهار
فضل عن الدور االقتصادي املرتبط بزراعة القطن ،وصل َ

نموذجا لنمو مدن املوانئ األخرى عىل شواطئ بالد الشام ،مثل :بريوت وطرابلس يف لبنان ،وحيفا
عكا وناحيتها يف القرن الثامن عرش
ً
وه ّمش يف الروايات التي ركزت عىل دور أوروبا يف حداثة املنطقة منذ القرن التاسع عرش.
ويافا يف فلسطني .لكن هذا النموذج ُأهمل ُ

ويف أعقاب ازدياد دور عائالت العلماء واألعيان املحليني يف حكم البالد وإدارتها ،منذ القرن الثامن عرش ،برز مدونون محليون

اهتموا بهذه الظاهرة ووثقوها((( .كذلك نشأ يف نابلس املؤرخ إحسان النمر ( )1985-1905الذي اهتم بتاريخ املدينة (وجبلها) ،ودور
1
2

مؤرخ فلسطيني.
لالستزادة ينظر :عبد العزيز عوض ،اإلدارة العثمانية يف والية سورية( 1914-1864 :القاهرة :دار املعارف.)1969 ،

Palestinian Historian.

 3ميخائيل الصباغ ،تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداين حاكم عكا وبالد صفد (حريصا ،لبنان[ :د .ن[ ،].د .ت ،)].وقد اعتمد توفيق معمر (املحامي) كتاب الصباغ
وغريه من الكتب واملخطوطات والروايات الشفوية يف تأليف كتابه عن ظاهر العمر ،وصدر يف النارصة من مطبعة الحكيم عام .1979

 4حيدر أحمد الشهايب ،تاريخ أحمد باشا الجزار (بريوت :مكتبة أنطوان)1955 ،؛ إبراهيم العورة ،تاريخ سليمان باشا العادل :يشتمل عىل تاريخ فلسطني ولبنان
ومدنه وبالد العلويني والشام ،نرشه وعلق عليه وألحقه بعدة سندات قسطنطني الباش (صيدا :مطبعة دير املخلص.)1936 ،
 5حسن بن عبد اللطيف الحسيني" ،تراجم أهل القدس يف القرن الثاين عرش الهجري" ،مخطوط حصلت عىل نسخة منه من املرحوم الدكتور إسحاق الحسيني عام
 ،1980ثم حققه يف عمان سالمة صالح النعيمات عام .1985
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عائالتها الحاكمة يف العهد العثماين((( .واليشء ذاته يقال عن مؤرخ القدس ،عارف العارف ( ،)1973-1891الذي ّأرخها وغريها من

املدن الفلسطينية((( ،إضافة إىل الشيخ عثمان الطباع ( )1950-1882الذي كتب
تاريخا لغزة وأعيانها البارزين منذ العهد العثماين(((.
ً
ً
شامل لها .وقد صارت كتابات الجيل األول مصادر مهمة ملؤرخي القرن
هذه نماذج ألبرز الكتابات التاريخية املحلية ،وليست جر ًدا
فالهوية الوطنية لم ِ
تأت من فراغ ،وإنما من مجموع الهويات املحلية
العرشين ،حني انربوا لكتابة تاريخ فلسطني يف العرص الحديث؛ ُ
السابقة للقومية التي سادت أواخر العهد العثماين.

لقد غلب عىل معظم أعمال املؤرخني الذين عاشوا يف العهد العثماين ،أو عارصوا أواخر ذلك العهد ،االهتمام بالتاريخ السيايس

للحكام والنخب الحرضية من العلماء واألعيان ،وغاب عن تلك الكتابات دور الفئات الشعبية ،من عمال وفالحني وتجار وحرفيني،

يف الريف واملدينة .ولم يبدأ االهتمام بتاريخ تلك الفئات التي تؤ ّلف األغلبية الساحقة من السكان ،إال حني نما االهتمام بالتاريخ
االجتماعي واالقتصادي بني مؤرخي فلسطني ،يف النصف الثاين للقرن العرشين .وقد ساهم تهميش أخبار فئات واسعة من أهايل
فلسطني مد ًة طويلة يف التعتيم عىل دورهم يف تاريخ وطنهم ،ثم كان الستبدال حكم عثماين "بغيض" باحتالل بريطاين منحاز إىل دعم
كبري يف الرواية التاريخية العربية.
أثر ٌ
املرشوع الصهيوين يف إقامة دولة لليهود ٌ

عمليا
مرشوعا
بدأ الرصاع عىل فلسطني ومستقبلها يف املخيال األورويب بتجنيد السماء ،إلعادة صوغ تاريخها ،قبل أن يكون
ً
ً

الحتالل أرضها؛ ففي أعقاب الحملة الفرنسية عىل مرص وفلسطني ( )1801-1798اشتد الرصاع بني الدول األوروبية يف الرشق األوسط،
نصيب ٍ
مد نفوذها يف املنطقة ،بحجة حماية األقليات (غري املسلمة) وأماكنهم املقدسة .وكان
وصار لفلسطني
عال من محاوالت أوروبا ّ
ٌ
األوروبيون أول من كتب تاريخ البالد ،يف معركة تنافسهم عىل وراثة أرض الحكاية التوراتية التي كتبوها ،ثم تالهم زعماء الحركة
الصهيونية يف نرش روايتهم عن "أرض امليعاد" التي تنتظر عودة أوالدها اليهود .وهكذاُ ،وضعت األسس األيديولوجية والدينية للتعاون
بني االستعمار الربيطاين والحركة الصهيونية ،قبل أن يتبلور التعاون السيايس املتمثل يف وعد بلفور.

لم تتفق الدول العظمى ،حتى أواخر العهد العثماين ،عىل كيفية اقتسام املرشق العريب ،فاختارت ما ُسمي "التنافس السلمي".

ً
وبدل من االحتالل العسكري املبارش ،عززت الدول األوروبية نفوذها بإقامة جمعيات وإرساليات تبشريية ،ومؤسسات تعليمية

وصحية ،ثم بسط قناصل تلك الدول حمايتهم عىل األقليات اليهودية واملسيحية للهدف نفسه .وكان املؤرخ ألكسندر شولش

 ) -1943( Alexander Scholchقد أطلق ،يف كتابه ،مصطلح "الحرب الصليبية السلمية" عىل أوجه ذلك النشاط األورويب يف القرن
التاسع عرش((( .لكن الهدف النهايئ لتلك "الحرب الناعمة" لم يختلف عن أهداف االستعمار األورويب خالل القرون السابقة ،أال وهو
السيطرة عىل املنطقة ،والتحكم يف سكانها ومواردها الطبيعية .وتجدر اإلشارة إىل أن شولش أثبت يف كتابه حقيقة أن "التحوالت

الجذرية" يف فلسطني قد بدأت خالل فرتة التنظيمات العثمانية ( ،)1876-1856قبيل بداية االستيطان الصهيوين.

لقد رافق التغلغل األورويب يف فلسطني (األماكن املقدسة) نرش رسدية تاريخية ،تتكئ عىل األساطري التوراتية ،وأبحاث ميدانية

حاولت إثبات صحة تلك الرسدية .وتع َّزز ذلك التوجه يف التأريخ التورايت لفلسطني بأدب الرحالة األوروبيني ،وال سيما الربوتستانت الذين
6

إحسان النمر ،تاريخ جبل نابلس والبلقاء ( 4أجزاء) ،ج ( 1دمشق :مطبعة ابن زيدون.)1937 ،

 7عارف العارف ،املفصل يف تاريخ القدس (القدس :مطابع دار األيتام اإلسالمية .)1961 ،وقبل ذلك أصدر كتابه تاريخ برئ السبع وقبائلها عام  ،1934وتاريخ غزة
عام .1943
ً
مخطوطا
 8عثمان مصطفى الطباع ،إتحاف األعزة يف تاريخ غزة ( 4مجلدات) ،تحقيق عبد اللطيف زيك أبو هاشم (غزة :مكتبة اليازجي .)1999 ،وقد ظل هذا الكتاب
أكرث من نصف قرن بعد إنجازه ،واستفاد منه كثريون ،منهم عارف العارف يف كتابه تاريخ غزة.
 9ألكسندر شولش ،تحوالت جذرية يف فلسطني :1882-1856 ،دراسات حول التطور االقتصادي واالجتماعي والسيايس ،ترجمة كامل جميل العسيل (عمان:
الجامعة األردنية.)1988 ،
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تب ّنوا الرواية نفسها ،وأضافوا إليها دعمهم لعودة اليهود إىل "أرض األجداد" ،ألغراض مسيانية تتعلق بعودة املسيح املنتظر .كذلك

نشطت "صناديق اكتشاف" ،سعى ناشطوها لنرش أبحاث تعزز الرسدية التوراتية( .((1وهكذاُ ،وضعت األسس األوروبية االسترشاقية

لتأريخ فلسطني ،قبيل نشوء الحركة الصهيونية أواخر القرن التاسع عرش ،ثم جاءت الكتابات الصهيونية منذ أواخر ذلك القرن ،لتضيف
إىل تلك الرواية أساطري "الوعد اإللهي" لليهود ،وحقهم "التاريخي" يف العودة بعد ألفي عام إىل "أرض اآلباء واألجداد" ،وعنيت هذه
خيم عليها قرو ًنا مديدة.
الرواية بدور االستيطان الصهيوين املهم يف إنعاش االقتصاد ،وإحياء البالد من الركود الذي ّ

وه ّمش وجودهم ودورهم يف تاريخ بالدهم ،فساهم هذا
أما أهل فلسطني ،وال سيما املسلمون منهم ،فقد جرى تجاهلهمُ ،
ً
فضل عن أن
التهميش يف الوجدان األورويب االستعماري ،والصهيوين اإلحاليل ،يف نرش مقولة "أرض بال شعب لشعب بال أرض"،

أغلبية العرب ساهمت يف تغييب نفسها عن التاريخ ،حني تب ّنت الرواية االسترشاقية واملاركسية عن االستبداد الرشقي و"الحكم الرتيك".
كثريا من ّ
مركبات الرسدية األوروبية الصهيونية ،عن
وملا نشأت الحركات القومية العربية عشية الحرب العاملية األوىل ،تب ّنى روادها
ً
ً
ً
بديلة تؤكد حقوق السكان األصليني يف
رسدية
غري قصد( ،((1فدحض العرب للروايات االسترشاقية والصهيونية لم ُينتج ،يف البداية،

وطنهم ،لتواجه الهجمة االستعمارية ،ومرشوع االستيطان الكولونيايل الذي تب ّنته الصهيونية؛ فالرواية التاريخية العربية املعادية لحكم
"األتراك" خالل أربعة قرون غيبت دور الفلسطينيني عن تاريخهم ،بما يف ذلك القدر الكبري من الحكم الذايت ،ومشاركة نخبهم يف حكم
وطنهم وإدارته تحت املظلة العثمانية(.((1

ذكرنا آنفًا أن املسترشقني كانوا أول من ّأرخ للمنطقة العربية ،بما فيها فلسطني ،خالل سنوات أواخر الحكم العثماين .واتكأت

وع ّتم دور أهل فلسطني
الرسدية الصهيونية عىل كتب املسترشقني ومصادرهم ،إلثبات عالقة اليهود التاريخية واملستمرة بالبالدُ .
يف تاريخهم ،فجاءت معظم األبحاث عن موضوعات تتعلق بالحكم واإلدارةً ،
بدل من واقع حال السكان وتاريخهم ،إضافة إىل أن
ثنائية التحديث ،مقابل املجتمع التقليدي ،سلطت األضواء عىل دور األوروبيني يف نهضة املرشق ،ومكانة األقليات والنخب املغرتبة يف

مهمشة وشفافة ،يف أغلبية األبحاث التي كتبها املسترشقون والصهاينة
التحديث والتغيري ،وبقيت عامة الشعب خارج مجال الضوءَّ ،
عمليا ،مرشوعها
عن "األرايض املقدسة" يف العرص الحديث( .((1وهكذاُ ،سيطر عىل تاريخ فلسطني وذاكرتها قبل أن تبدأ الصهيونية،
ً

االستيطاين الكولونيايل .وكان إدوارد سعيد ( )2003-1935أول من "فضح" العالقة املتينة (والخفية يف الوقت نفسه) بني االستعمار
املستعمرة يف كتابه االسترشاق(.((1
األورويب وسيطرته عىل كتابة تاريخ الشعوب
َ

أول :مرجعيات املؤرخ ومصادره
ً
من املعروف أن هوية الباحث ذات أثر كبري يف الرواية التاريخية التي يكتبها ،وال سيما حينما يتعلق األمر بتاريخ شعبه ،والرصاعات

يلتف حولها الناس،
التي يخوضها مع شعوب أخرى؛ فالتاريخ القومي مزين باألساطري والبطوالت التي ال بد منها ،لبلورة هوية وحكاية ّ
10

لالستزادة ،ينظر :ماهر الرشيف وعصام نصار ،تاريخ الفلسطينيني وحركتهم الوطنية (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2018 ،ص .85-79

11 Beshara Doumani, "Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into History," Journal of Palestine Studies, vol. 21, no. 2
(Winter 1992), pp. 5-22.

عادل مناع ،تاريخ فلسطني يف أواخر العهد العثماين( 1918-1700 :بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)1999 ،ص .279-278

13

من النماذج البارزة ملثل هذه األبحاث كتابات يهوشوع بن أريه ،ومنها:

14

وقد طور سعيد أفكاره وعمقها يف هذا املوضوع ،ينظر :إدوارد سعيد ،الثقافة واإلمربيالية ،ترجمة كمال أبو ديب (بريوت :دار اآلداب.)1997 ،

;Ibid.

12

Yehoshua Ben Arieh, The Rediscovery of the Holy Land in the Nineteenth Century (Jerusalem/ New York: The Magnus Press - Hebrew
University; The Israel Exploration Society, 1979).
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توجه عمله ،مثل كل باحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعيةً ،
فضل عن
واملؤرخ هو نتاج تلك الثقافة الجمعية ،وقيم اجتماعية وسياسية ّ
أن الباحث يعمل ضمن سياق من التوقعات يصعب عليه تجاهلها تمام التجاهل ،وهذا ما يقيد حريته النقدية والفكرية.

يبدأ تأثري املؤرخ يف نتاجه البحثي باختيار املوضوعات التي ُتس ّلط عليها األضواء ،بينما يختار السكوت يف موضوعات أخرى ،يظللها

الكتمان والتعتيم يف حاضنته االجتماعية .وكما يختار الباحث موضوعات اهتماماته ،فإنه يحدد مصادر املعلومات التي سيفتش عنها
أثر كبري يف املصادر
ً
أيضا ،ثم ُيسائلها ويؤطر مضامينها يف رسدية تاريخية .ويكون للتحقيب ،وأسئلة البحث التي يطرحها املؤرخ سلفًاٌ ،

التي يبدأ التفتيش عنها يف سبيل اإلجابة عن تلك األسئلة .والباحث يف التاريخ ،كما العلوم االجتماعية ،ال يملك ترف الحرية التامة يف

اختيار موضوعات بحثه ،وال املصادر التي يستطيع الوصول إليها ومعاينتها( .((1ويعاين الباحث الفلسطيني ،عىل وجه التخصيصً ،
حالة
من التشظي منذ النكبة عام  ،1948وفقدانه الوطن واملواطنة والدولة السيادية التي ترعى شؤون البحث العلمي.

ً
بداية ،مشكلة عدم توافر األرشيفات املتاحة ملعاينته .لقد خرس الفلسطينيون عام
تواجه الباحث العريب يف تاريخ فلسطني الحديث،

كثريا مما كانت تحتويه بيوتهم ومؤسساتهم من مصادر املعرفة ووثائقها .وحتى بعض
النكبة ،إضافة إىل مدنهم وقراهم وأراضيهمً ،

مصادر املؤرخ التي نجت من املصادرة والفقدان عام  ،1948أو عام  ،1967فإنها ظلت حبيسة البيوت واملكتبات العائلية؛ فعدم قيام دولة

فلسطينية حال دون إنشاء أرشيفات ومؤسسات حكومية ُتعنى بجمع الوثائق واملخطوطات ،وغريها من مصادر األبحاث التاريخية،

ً
فضل عن أن بعض من كتبوا يومياتهم ومذكراتهم أحجموا عن نرشها ،فضاع بعضها ،وظل بعضها اآلخر مدفو ًنا يف بيوت الورثة الذين

كثريا يف نرشها( .((1فكيف السبيل إىل التغلب عىل هذه املعضلة ،والوصول إىل تلك "املصادر الدفينة" أو البديلة ،لكتابة تاريخ
ترددوا ً
الفلسطينيني ،وال سيما املهمشون واملنسيون منهم.

ترتبط اإلجابة عن هذا التساؤل املطروح بهوية املؤرخ ،وثقافته ومرجعيته النظرية .ونقصد بمرجعية املؤرخ املنظومة املنهجية والنظرية

وعاء ً
حامل للمعلومات والحقائق التي يجدها ،أو ينتشلها من مصادره التاريخية .فعمل املؤرخ الجاد ال يقترص عىل جمع املعلومات
التي ّ
تعد ً

كرونولوجيا ،أو تصفيفها بحسب ترتيب آخر يرتئيه ،بل عليه اإلبداع يف القراءة النقدية للنصوص ،ووضعها يف سياقها العام.
وتقديمها للقراء
ً

لقد رفض ابن خلدونً ،
وأنواعا لم تعترب أجناسها" ،وانتقد منهج اإلخباريني الذين اكتفوا
مثل ،أن يكون التاريخ "حوادث لم تعلم أصولها
ً

بنقل أخبار الدولة وتنسيقها ،من دون الوقوف عند علتها( .((1فالباحث الجاد ال يكتفي بتقديم معلوماته عما حدث ،بل يقدم تحليله وفهمه
ألسباب األحداث وتوقيتها ،وأثرها القريب والبعيد؛ فالتأويل وتفكيك روايات تاريخية سائدة ،وتقديم بدائل الفئات املغلوبة واملهمشة
ووجهات نظرها ،يجب أن يكون ذلك يف صلب عمل املؤرخ املبدع الذي ال يكتفي بتجميع املعلومات وتدويرها.

يكون املؤرخ عادة أسري املصادر واملراجع املتوافرة عن موضوعات أبحاثه ،والبحث عن مصادر املعرفة البديلة خطوة رضورية إلعادة

ً
إضافة إىل أن طرح أسئلة بحثية جديدة ،وإعادة قراءة املصادر القديمة يف ضوء الجديد منها ،يتيحان
املهمشني إىل الذاكرة والتاريخ،
كما ً
هائل من الوثائق التي توثق حياة
تحبري رسدية أعمق وأشمل .وقد وجدت يف سجالت املحاكم الرشعية املتبقية من العهد العثماين ً

الناس اليوميةً ،
فضل عن احتفاظ بعض العائالت املقدسية بوثائق ومخطوطات ترثي وتعزز ما جاء يف سجالت املحاكم الرشعية ،وهذه

املصادر املحلية املرتبطة بنبض الحياة اليومية للناس العاديني تتيح كتابة تاريخ اجتماعي ،ال يغفل دور الفئات غري النخبوية من السكان.

 15ويف حالة الفلسطينينيً ،
مثل ،والعرب ً
عمليا ملعاينتهم؛ ألسباب سياسية أو لغوية (عدم معرفة اللغة
عامة ،فإن بعض األرشيفات واملصادر املتوافرة يف إرسائيل غري متاحة
ً
العربية) ،وأسباب كثرية أخرى.
16

17

ويف تجارب بعض الباحثني يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،وغريها من مراكز األبحاث ،حكايات كثرية من هذا النوع ،سمعتها منهم.
عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة (بريوت :دار الكتاب[ ،د .ت ،)].ص .21
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هذا إضافة إىل أن طرح أسئلة جديدة ،وتسليط األضواء عىل أزمنة وأمكنة محددةّ ،
يمكنان املؤرخ من التعمق يف أبحاثه ،ورسم صورة
مركبة ومتعددة األلوان لحياة الناس خارج منظومة السلطة املهيمنة ورسديتها.

لقد نجح الطرف املنترص مد ًة يف نرش روايته املواربة عن تاريخ فلسطني ً
خصوصا ،بدعم أحفاد الثقافة التوراتية
عامة ،وعن حرب 1948
ً

تغول االستيطان الصهيوين يف عرص ما بعد الكولونيالية يسمح بكشف زيف الرسدية الصهيونية ،بالتزامن مع انتصار
الكولونيالية .لكن ّ

الرأي العاملي لحقوق املهمشني واملستضعفني يف فلسطني ،وغريها من البلدان .ومن واجب الباحثني العرب عدم االستكانة أو االستسالم،
عامليا
ومخاطبة الرأي العام الغريب بلغته ،وتأطري القضية الفلسطينية ضمن منظومة االستيطان الكولونيايل؛ فهذا االستيطان ُي ّ
إطارا ً
عد ً
نظريا ً

لظاهرة تهميش مجتمعات املهاجرين للشعوب األصلية يف كل من األمريكتني ،ويف أسرتاليا ونيوزيلندا وغريها من القارات والدول .ومن
املعروف أن مجتمعات االستيطان الكولونيايل أبادت ،يف بعض الحاالت ،السكان األصليني ،واندمجت يف بعض حاالت أخرى معهم(.((1

أخريا إىل أهمية معرفة اللغات الرضورية لقراءة املصادر والوثائق األولية بنصوصها األصلية ،وعدم االكتفاء
ويجدر التنبيه
ً
ً
معقول أن يختص باحث إرسائييل بتاريخ فلسطني والرصاع الصهيوين  -الفلسطيني،
بالرتجمات ،أو االقتباس من مصادر ثانوية ،فليس

من دون أن يتقن اللغة العربية .لكن هذا حال كثري من الباحثني اليهود يف الدراسات اإلرسائيلية ،وحتى يف أقسام تاريخ الرشق
األوسط( .((1واليشء ذاته ينطبق عىل الباحثني العرب املختصني بالدراسات اإلرسائيلية من دون معرفة اللغة العربية .كذلك ال يعقل أن

يختص باحث جاد بتاريخ فلسطني ،أو غريها من البلدان العربية ،خالل العهد العثماين ،من دون معرفة باللغة الرتكية .لكن هذه القاعدة
دائما ،حتى داخل بعض مؤسسات التعليم العايل.
األساسية يف معرفة اللغات الرضورية للبحث ال ُتراعى ً

ثان ًيا :تجربتي يف تأريخ فلسطني خالل العهد العثامين
اكتشفت حني جعلت تاريخ فلسطني يف العهد العثماين مجال تخصيص أن الرصاع عىل الذاكرة والتاريخ مع اآلخر ال يقل حدة

عن الرصاع عىل األرض؛ فطالب التاريخ يف الجامعة العربية التي درست فيها (يف السبعينيات) كان يستمع من أساتذته إىل الرواية
االسترشاقية التقليدية ،عن االستبداد واالنحطاط العثماين ،حتى فرتة التنظيمات واإلصالح ،بتأث ٍ
ري أورويب .أما فلسطني ،فكانت حصة
األقليات اليهودية يف تاريخها يفوق دور أهلها العرب الذين كانوا عىل مدار أربعة قرون األغلبية الساحقة من السكان(((2؛ فالرواية

غيبت الفلسطينيني عن تاريخ وطنهم ،قبل أن تهمشهم عىل أرض الواقع ،وملا جاء الوقت الختيار موضوع رسالة املاجستري،
الصهيونية ّ
كثريا عن الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،والبحث يف موضوع "آل فروخ :حكمهم وأعمالهم" ً
مثل(.((2
ّ
شجعني أحد أساتذيت عىل االبتعاد ً

كان كل ما هو معروف عن فروخ باشا ،وابنه محمد ،أنهما توليا إمارة قافلة الحج الشامي يف أوائل القرن السابع عرش( ،((2وأضافت

بعض املصادر أن االبن توىل حكم لواء القدس ونابلس خالل تلك الفرتة .وبما أن فرتة حكمهما يف فلسطني كانت موازية لسيطرة فخر

توسع األخري والوصول إىل القدس( .((2وركزت الكتابات العربية
الدين املعني عىل جبل لبنان ،فإن الدولة العثمانية استعانت بهما ،لوقف ّ
18

19

20

كانت حالة نظام الفصل العنرصي (األبارتهايد) يف جنوب أفريقيا حالة شاذة ،انتهت بسقوطه عام .1993

وقد يكون بنو موريس خري مثال عىل ذلك .لكن هناك أمثاله العرشات من املؤرخني والباحثني يف الجامعات ومراكز األبحاث اإلرسائيلية.

م ّثل اليهود عادة نحو  2يف املئة من السكان فقط ،حتى أوائل القرن التاسع عرش ،ولم يزد عددهم عىل  5يف املئة عام  ،1882عند بداية االستيطان الصهيوين.

 21عادل مناع" ،آل فروخ :حكمهم وأعمالهم" ،رسالة ماجستري غري منشورة (بالعربية) ،الجامعة العربية ،القدس.1978 ،
ً
مملوكا من أصل رشكيس ،خدم والة الشام وحكام غزة من آل رضوان ،ثم صار بنفسه من الحكام ،فتوىل إمارة الحج ،وحكم ألوية الكرك ونابلس
 22كان فروخ بن عبد الله
والقدس أحيانًا منذ عام  ،1603ينظر :املرجع نفسه ،ص .8-7
 23عقد آل فروخ مع آل طرباي يف شمال فلسطني ،وآل رضوان يف غزة ،بتشجيع من العثمانيني ،حلفًا ضد فخر الدين .لالستزادة ،ينظر :مناع ،تاريخ فلسطني يف أواخر
العهد العثماين ،ص .15-8
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 ددعلالا

ويلوي  /زومتزومت

حول حكم محمد بن فروخ عىل ظلم هذا الحاكم "العريب" لألقلية اليهودية يف القدس ،فالحقهم واعتقل زعماءهم ،يف سبيل ابتزاز

ً
محظوظا باحتفاظ محكمة القدس الرشعية بسجالتها منذ أوائل العهد العثماين ،فكانت مهمتي البحثية األساسية
املال منهم .وقد كنت
ً
سجل ،تغطي فرتة حكم آل فروخ ،والكشف من خالل وثائق هذا األرشيف ،عن حقيقة سياستهم
"تتلخص" يف قراءة أكرث من خمسني

املطبقة عىل السكان(.((2

كثريا مما جاء يف املراجع العربية املنشورة عن آل فروخ ،وهي التي أكدت أصولهم
اكتشفت
رسيعا أن الكتابات العربية أهملت ً
ً

أيضا ،وهذا هو األهم ،س ّلطت األضواء عىل ما لحق األقلية اليهودية يف القدس من قمع وظلم محمد بن
اململوكية الرشكسية( .((2لكنها ً

ً
عامة .أما اكتشايف األهم ،خالل تحضريي رسالة املاجستري،
جزءا ال يتجزأ من سياسته تجاه السكان
فروخ ،متجاهلة أن ما عانوه كان ً

موضوعا كهذا للبحث .اعتقد بعضهم أن ما كتبه عارف العارف يف املفصل
فكان استغراب كثري من املثقفني يف القدس وغريها اختياري
ً
يغطي العهد العثماين "البغيض" ،وال حاجة إىل مزيد( ،((2وقال آخرون علينا االهتمام بتاريخ واقعنا املأساوي املعارص ،وترك "حكم

األتراك" وعهدهم يف حاله .وقد دفعتني تلك األقوال ،وغريها من األمور التي سأعود إىل ذكرها الحقًا ،إىل قراري باستمرار البحث يف

تاريخ فلسطني أيام العثمانيني.

انتقلت يف أطروحة الدكتوراه إىل بحث مرحلة مفصلية من تاريخ فلسطني خاصة ،واملرشق العريب عامة ،أال وهي تاريخ القدس

ولوائها بني حملتني ( .)1831-1798بدأت تلك املرحلة بحملة نابليون بونابرت عىل مرص ،ثم عىل فلسطني ،واعتربها كثري من املؤرخني

ً
بداية لتاريخ الرشق األوسط الحديث( .((2أما خاتمتها ،فحملة إبراهيم باشا عىل بالد الشام ،وبداية عقد ( )1840-1831من الحكم

املرصي لهذه املنطقة .إن هذا العقد شهد تطبيق ما يسمى "إصالحات" محمد عيل باشا يف بالد الشام ،وازدياد النفوذ األورويب يف
جليا يل ،قبل التفتيش عن املصادر ألطروحتي ،أين
فلسطني ،وشهد يف أواخره بداية ما ُيطلق عليه "عرص التنظيمات العثماين" .وكان ً

سأعالج فيها مدى صحة تلك اآلراء االسترشاقية من وجهة نظر أهايل البالد ،وبحسب مصادرهم املحلية(.((2

تؤرخ للحكام وسياساتهم فحسب ،بل عالجت بعض جوانب حياة الناس
اختلفت أطروحة الدكتوراه عن رسالة املاجستري يف أنها لم ّ

مهما يف حكم اللواء وإدارته،
دورا ً
اليومية ،أضف إىل ذلك أنها بحثت يف دور علماء القدس وأعيانها ،وكذلك مشايخ الريف الذين أ ّدوا ً

وظل سجل محكمتها الرشعية املصدر األسايس للبحث .وملا عاينت سجل محكمة يافا الرشعية ،وجدت أن الجزء املتعلق بالحملة
الفرنسية منه مفقود ،لكن ما يتعلق بالسنوات التي تلتها موجود(.((2

 24يشتمل كل واحد من تلك السجالت يف القدس عىل مئات الصفحات ،وآالف الوثائق املكتوبة بخط اليد ،بالعربية والرتكية العثمانية .وملا حاولت االستعانة بسجالت
املحكمة الرشعية يف نابلس (التي حكمها ابن فروخ مدة) ،اكتشفت أن أرشيفها الخاص بما قبل حملة نابليون قد ضاع.

 25محمد املحبي ،خالصة األثر يف أعيان القرن الحادي عرش ،ج ( 3بريوت :مكتبة خياط ،)1966 ،ص 271؛ إحسان النمر ،تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،ج  ،1ط 2
(نابلس :مطبعة جمعية عمال املطابع التعاونية ،)1975 ،ص .77
26

27

العارف.

ال يتسع املجال لتعداد املؤرخني األوروبيني الذين ا ّدعوا ذلك ،ثم نقل عنهم كثري من املؤرخني العرب ،فشاعت تلك اآلراء يف الرشق والغرب.

نرشت هذه األطروحة التي قدمتها إىل الجامعة العربية يف القدس عام  ،1986بعد تعريبها وإضافة تعديالت عدة ومهمة عليها ،بعد سنوات طويلة من كتابتها باللغة
28
ُ
العربية ،ينظر :عادل مناع ،لواء القدس يف أواسط العهد العثماين :اإلدارة واملجتمع منذ أواسط القرن الثامن عرش حتى حملة محمد عيل باشا سنة ( 1831بريوت:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2008 ،

رئيسا لكتابه عنهاُ ،ينظر :محمود يزبك ،مدينة الربتقال يافا:
استعنت بوثائق هذا السجل يف بحثي عن القدس .لكن الدكتور محمود يزبك جعل سجل يافا
29
ُ
ً
مصدرا ً
حضارة ومجتمع (( )1840-1700بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2018 ،
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مهما يف تاريخ بالد الشام ،إىل جانب السلطان العثماين ،فإين
دورا ً
وملا كان محمد عيل باشا ( ،)1849-1769وايل مرص ،قد أدى ً

سافرت إىل القاهرة وإسطنبول ،ملعاينة وثائق أرشيفاتهما( ،((3واستفدت من أرشيف "دار الوثائق" ،وكذلك "دار املحفوظات" املرصية،

واألرشيفات العثمانية .لكن املصادر املتوافرة يف القدس ظلت املصدر األهم للتاريخ املحيل ،ثم اك ُتشفت أن بعض العائالت املقدسية

(الخالدي ،والحسيني ،وأبو السعود ،واإلمام ،وغريها) تحتفظ بأوراق ووثائق عائلية ،أضافت معلومات مهمة عن العلماء ،أصحاب

الوظائف ،وعالقاتهم بالحكم املركزي يف إسطنبول ودمشق( ،((3وقد صارت تلك العائالت ،وأمثالها من النخب الحرضية ،القيادات

السياسية للحركة الوطنية الفلسطينية بعد زوال الحكم العثماين.

لقد عكست املصادر العربية املعارصة لألحداث يف القدس ،وغريها من أنحاء فلسطني ،وجهة نظر مخالفة لروايات املسترشقني

األوروبيني ،والقوميني العرب؛ فقد صار أعيان املدن ومشايخ الريف رشكاء يف الحكم خالل أوائل القرن التاسع عرش ،ولم ينظروا يف

طبيعيا للدول اإلسالمية الحاكمة يف املرشق
استمرارا
تلك الحقبة إىل العثمانيني عىل أنهم غرباء محتلون للبالد العربية ،وإنما اعتربوهم
ً
ً

فهبوا ملقاومة تلك
العريب منذ العصور الوسطى .وملا جاءت الحملة الفرنسية الحتالل البالد ،اعتربها كثريون عود ًة إىل الغزوات الصليبيةّ ،

ملبني نداء السلطان للجهاد ضد "الفرنجة" ،وملا أخفق نابليون بونابرت يف احتالل مدينة عكا املحصنة ،كتب الشعراء قصائد
الحملةّ ،

تشيد بحاكمها الجزار ،عىل الرغم مما عرف عن ظلمه وبطشه باألهايل(.((3

وملا زحفت جيوش محمد عيل الحتالل بالد الشام من العثمانيني ،لم ي ِ
تأييدا لحاكم مرص ،بل إن أعيان
بد كثري من األهايل
ً
ُ

القدس وقفوا ضد هذه الحملة ملا كانت تحارص عكا مدة ستة أشهر( ،((3إضافة إىل أنهم شقّوا عصا الطاعة عام  ،1834يف أنحاء مختلفة
من فلسطني ،ضد حكم محمد عيل الذي حاول تجريدهم من الحكم الذايت ،من خالل الرضائب املبارشة وجمع السالح من األهايل(.((3

يدعي كثري
دفاعا عن مصالح األهايل ضد الحكم املبارش القمعي ،وليس ضد إصالحاته ،كما ّ
فالثورة ضد "مؤسس مرص الحديثة" كانت ً

من املؤرخني العرب الذين تب ّنوا الرواية االسترشاقية الحداثوية .إن هذه النماذج من األبحاث يف تاريخ فلسطني ،خالل العهد العثماين،
تثبت عدم دقة الرواية القومية العربية التي ما زالت تتوالد يف كتابات مؤرخي ذلك العهد(.((3

ثالثًا :النكبة الفلسطينية وتاريخ الباقني املنسيني
اختلفت تجربتي البحثية يف موضوع نكبة عام  1948وأثرها ،خالل العقد األول الذي تالها ،يف من بقي يف حيفا والجليل ،عن

(((3
مفتوحا يف
جرحا
ً
تجربتي يف التأريخ للعرص العثماين ؛ فبخالف العهد العثماين املديد الذي كان وانتهى ،فإن النكبة وتبعاتها ما زالت ً

فلسطينيا
سافرت إىل القاهرة عام  ،1980وكان يل فيها مواقف مثرية ،ال يتسع املجال لتسجيلها .لكن يجدر يب التنبيه إىل مفارقة مفادها أنه صار يف استطاعتي ،بوصفي
30
ُ
ً
إرسائيليا ،أن أزور مرص دون غريها من الدول العربية ،بعد اتفاقية السالم املنفردة التي أهملت القضية الفلسطينية.
يحمل جوا َز سف ٍر
ً
 31احتفظ املحامي سعيد الحسينيً ،
مثل ،وكذلك الدكتور إسحاق الحسيني ،بأوراق ووثائق عائلية ذات أهمية عالية .كذلك وجدت مثل تلك الوثائق العائلية يف مؤسسة
إحياء الرتاث والبحوث اإلسالمية (أبو ديس) ،ويف املكتبة الخالدية يف القدس ،وغريها من املكتبات.
32

33

لالستزادة ُينظر :مناع ،لواء القدس يف أواسط العهد العثماين ،ص .24-21 ،14-11

يزبك ،ص 136-131؛ مناع ،لواء القدس يف أواسط العهد العثماين ،ص .50-45

& 34 Adel Manna, "Rereading the 1834 Revolt against Muhammad Ali in Palestine and Rethinking Ottoman Rule," in: Camille Mansour
Leila fawaz (eds.), Transformed Landscapes: Essays on Palestine and the Middle East in Honor of Walid Khalidi (Cairo/ New York: American
University in Cairo Press, 2009), pp. 83-104.

نموذجا مكثفًا للروايات العروبية واالسترشاقية الحداثوية غري الدقيقة ،واملسيئة إىل تاريخنا خالل
ُ 35ي َع ّد الفصل الخامس من كتاب إلياس شوفاين (عن العرص العثماين)
ً
أربعة قرون ونيفُ ،ينظر :إلياس شوفاين ،املوجز يف تاريخ فلسطني السيايس (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)1996 ،ص .307-237
36

عادل مناع ،نكبة وبقاء :تاريخ فلسطينيني ظلوا يف حيفا والجليل (( )1956-1948بريوت /رام الله :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.)2016 ،
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الذاكرة الحية ،ومصادر املعرفة العرصية املتنوعة .لكن املشرتك يف التجربتني ال يقل عن أوجه االختالف والتنوع يف املصادر املتوافرة،

إلعادة الفلسطينيني إىل فاعليتهم يف تاريخ وطنهم .فالتاريخ االجتماعي ،والبحث يف االقتصاد السيايسّ ،
يمكنان املؤرخ من طرح أسئلة
بحثية جديدة ،تعيد املهمشني إىل التاريخ .والباقون يف شمال فلسطني بعد النكبة عانوا مد ًة طويلة التهميش عىل جانبي خط الرصاع،

أي من اإلرسائيليني والعرب يف الوقت نفسه؛ لذا قررت إنجاز بحث عن هؤالء الباقنيُ ،يؤ ْنسن حكايتهم ويخرجها من ثنائية البطولة

والخيانة التي تغمر كتابات كثرية ُح ّبت عن النكبة وتبعاتها عىل الفلسطينيني.

تمحورت أغلبية الكتابات العربية عن النكبة وتبعاتها حول عدالة قضية فلسطني ،والقليل منها عالج مصري املنكوبني أنفسهم .وأدت

سياسة املقاطعة العربية إلرسائيل ،حتى نكسة حزيران /يونيو  ،1967إىل إهمال املعرفة عن األقلية العربية الباقية فيها .وتوجهت األنظار

إىل مصري الباقني يف "الداخل" ،بعد اكتشاف شعراء املقاومة ،وعىل رأسهم محمود درويش ( )2008-1941وسميح القاسم (،)2014-1939

ثم نرش إميل حبيبي ( )1996-1922روايته املتشائل عام 1974؛ إذ كشف فيها بلغة ساخرة والذعة بعض املستور يف حكاية الباقني يف حيفا
والجليل تحت الحكم العسكري .لكن األبحاث األكاديمية وإنتاج املعرفة الجادة عن هذه األقلية الفلسطينية التي ظلت تعيش يف ما صار

"الدولة اليهودية" ظ ّلت نادرة الوجود .فما أسباب إهمال التاريخ للبقية الباقية من الفلسطينيني يف الوطن املحتل بعد النكبة؟

لم يعرف جيل الباقني يف الوطن ،بعد عام  ،1948وال سيما الفالحون منهم ،القراءة والكتابة؛ لذا لم يكتبوا يوميات أو مذكرات،

فباتت شهاداتهم الشفوية املصدر الرئيس لتقديم رواياتهم ووجهات نظرهم ألحداث النكبة وتبعاتها عليهم .والذاكرة ،كما هو معروف،
مصدر إشكايل لكتابة التاريخ ،إذا ما اعتمدنا عليها من دون فحص أو تمحيص .لكن الرفض القاطع للتوثيق الشفوي بسبب إشكاليات
مصدرا ال يمكن
الذاكرة ،عقبة تخطاها البحث التاريخي .ويف ظل غياب أرشيفات عربية ،بات شهود العيان ألحداث النكبة وما تالها
ً

االستغناء عنه .وملا كانت مذكرات أبناء جيل النكبة الباقني يف حيفا والجليل محدودة ،أضحى االستماع إىل الشهادات الشفوية رضورة

شخصا يف حيفا والنارصة وقرى الجليل ،ممن عايشوا أحداث النكبة
نجحت يف مقابلة نحو 120
ملحة قبل رحيلهم عن هذه الدنيا ،وقد
ُ
ّ
ً
وما تالها من سنوات الحكم العسكري.

بكم ال يستهان به من املصادر
استند كتاب نكبة وبقاء إىل الرواية الشفوية لشهود العيان ،وكتابات التاريخ املحيل ،مدعومة ّ

واملراجع األولية والثانوية .إن هذا الدمج بني املصادر املتوافرة كافة من جميع األطراف ّ
مكن الباحث من تقديم قراءة شاملة ومتكاملة
ً
صدقية إىل الروايات
لحكاية الباقني يف شمال فلسطني .وأضافت قرارات محكمة العدل العليا يف القدس ،يف العقد األول بعد النكبة،
الشفوية التي سمعتها من شهود العيان؛ فقد حرض بعض امللتمسني وشهودهم إىل املحكمة حينذاك ،وأدلوا بشهاداتهم عن املجازر

وطرد السكان ،عام  1948وما تاله ،وكانت تلك الشهادات التي اعتمدها القضاة قد ُسمعت يف املحكمة بعد حلف اليمني عىل قول
جدا من األحداث .وقد وجدت يف حاالت عدة أن الشهادات التي ُسمعت يف املحكمة ،وتلك التي سمع ُتها من
الحقيقة ،يف وقت قريب ً

عاما ،متطابقة يف مضامينها وتفاصيلها إىل حد بعيد(.((3
الرواة أنفسهم ،بعد مرور أكرث من خمسني ً

باتت النكبة الفلسطينية عالمة فارقة يف تاريخ الفلسطينيني الذين خرسوا وطنهم ،وأضحوا جاليات متفرقة ومهمشة داخل الوطن

هبة يوم األرض
وخارجه ،وظلت حكاية املهمشني يف شمال فلسطني مغيبة عقو ًدا عدة ،حتى بعد "اكتشاف" شعراء املقاومة ،وحدوث ّ

مضطرا إىل الكشف عن مصادر املعرفة ً
أول ،وكان العمل امليداين،
قررت كتابة هذه الحكاية وجد ُتني
يف  30آذار /مارس  ،((3(1976وملا
ُ
ً
37

لالستزادة ،ينظر :املرجع نفسه ،الفصل السادس ،وال سيما ص .333-326

عموما ،بعد اكتشاف شعر محمود درويش وسميح القاسم ،وغريهما من الشعراء يف الجليل
خصوصا ،ويف الوطن العريب
 38بدأ تغيري النظرة السلبية بني الفلسطينيني
ً
ً
تعبريا عن التمسك بالوطن ،ومقاومة مصادرة األرايض الفلسطينية.
أواسط الستينيات ،ثم تعمق هذا التغيري بعد يوم األرض الذي بات الفلسطينيون يحيونه حيث يكونون،
ً
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املؤرخ العريب ومصادره

كثريا .وقد ساعدين الرواة الذين
والتحدث إىل شهود عيان عارصوا النكبة وما بعدها ،يف شمال فلسطني ،تجربة مميزة تعلمت منها ً
حكرا عىل األرشيفات الصهيونية
قابلتهم يف اكتشاف بعض اليوميات والوثائق املحفوظة يف خزائن مغلقة؛ فمصادر املعرفة ليست
ً

تعب عن وجهة نظر املهمشني ساعدين يف قراءيت النقدية لتلك الوثائق ،وتوظيفها
ووثائقها .هذا إضافة إىل أن التزود باملعرفة البديلة التي ّ
يف بلورة رواية املهمشني وتدقيقها.

اختلفت حالة إرسائيل عن مثيالتها من مجتمعات االستيطان الكولونيايل يف القرون السابقة ،ألنها جاءت متأخرة ،يف حقبة علو

بغض النظر عن لونه وعرقه .والحكم العثماين ،عىل الرغم من ضعفه ومساوئه ،منع سقوط فلسطني
شأن حقوق اإلنسان واملواطنّ ،

ً
فضل عن أنه وضع قيو ًدا وحدو ًدا لنشاط جمعيات االستيطان الصهيوين،
تحت حكم االستعمار األورويب حتى الحرب العاملية األوىل،

جزءا ال يتجزأ من سياسته .وملا تبلورت الحركة الوطنية
منذ عام  ،1882بعكس االحتالل الربيطاين الذي جعل دعم تلك الجمعيات ً

الفلسطينية ،قاومت تلك السياسة بشدة يف ثورة  .1939-1936وعىل الرغم من النكبة عام  1948وما بعدها ،ظلت أغلبية الشعب

قريبا منه ،من دون أن تستسلم لالحتالل الصهيوين ونظامه العنرصي ،ورافق الصمود وتحدي
الفلسطيني تعيش عىل تراب الوطن أو ً
أيضا.
احتالل بقية املناطق الفلسطينية ،عام  ،1967بلورة فهم جديد للمرشوع الصهيوين اإلحاليل ،ومقاومته الفكرية ً

خامتة
إن املصادر الجديدة واملوثوقة هي املواد الخام الرضورية لعمل املؤرخ .لكنها وحدها غري كافية لضمان النتاج الجاد والجيد

للباحث ،فعمل املؤرخ يحتاج إىل األسئلة البحثية املالئمة ،واملنهج النظري القويم لتأطري الحكاية ،قبل الغوص يف تفاصيلها .إضافة
أيضا نجاح املرشوع الصهيوين يف محو الرواية الفلسطينية ،وتغييب كثري من مصادرها األولية؛
إىل أن الباحث يف تاريخ فلسطني يواجه ً

عنرصا ً
فاعل يف تاريخ
لذا يواجه هذا الباحث تحدي اكتشاف مصادر بديلة من تلك التي نُهبت وصودرت ،يف سبيل إعادة الفلسطينيني
ً
وطنهم ،منذ العهد العثماين إىل يومنا هذا.

عاما ونيف ،منذ إنجاز رسالة املاجستري عن حكم آل فروخ
لقد قدمت هذه الورقة نماذج من تجربتي البحثية املمتدة عىل أربعني ً

يف فلسطني يف القرن السابع عرش .علمتني هذه التجربة أن األرشيفات العثمانية املركزية ،كما سجالت املحاكم الرشعية ،وغريها
بعيدا عن
من املصادر املحلية ،هي مناجم غنية ،ما زالت تنتظر املنقبني الجادين .إن هذه املصادر تلقي الضوء عىل التاريخ الحقيقيً ،

الروايات االختزالية القومية ،والرؤية االسترشاقية والصهيونية املهمشة ألهل البالد األصليني ،ودورهم يف تاريخهم.

اكتشفت أن ذاكرة أهلنا يف الداخل تختزن معلومات ثمينة ،ظن
قررت كتابة حكاية الباقني يف حيفا والجليل بعد النكبة،
وملا
ُ
ُ

بت أكتشف يوميات ووثائق عائلية ،وأرشيفات
الجالدون أن ضحاياهم قد نسوها .وبعد االستماع إىل شهادات العرشات من الباقنيُّ ،
وصورا ،أكدت صدقية التاريخ الشفوي؛ فالباحث مطالب أحيا ًنا بإنتاج مصادر جديدة للمعرفة ،بمعنى اكتشافها وتوظيفها يف قراءة نقدية
ً

للمصادر املعروفة ،وعدم االكتفاء بما هو مريح ومتاح منها .وعمل املؤرخ ،يف إعادة املهمشني إىل التاريخ ،هو جزء مهم من عملية بناء
الهوية والوعي الوطني يف مواجهة محاوالت التجريف واملحو لوجود الفلسطينيني عىل أرض وطنهم.
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