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مقاالت

 اأبناء الذوات في الوظائف، لقد 
َ
ْنت

ّ
عي

 اأبناء بع�ض العائالت 
َ
ت

ْ
واأجل�س

على الكرا�سي فغدوا رهائن لديك، 

وارتبطوا بال�سلطة ارتباطًا ماديًا عجيبًا 

 في
َ
اأن�ساهم واجباتهم الوطنية. واأر�سيت

التعيين والترقية واإقامة الكرا�سي طبقة 

 
َ
من النا�ض، وهذه الطبقة التي حر�ست

على اإر�سائها وعلى تعيين اأبنائها لن 

تنكر جميلك اأبداً، و�ستذكر اأياديك البي�ساء 

عليها و�سعارها دائمًا: الح�سنة بع�سرة 

اأمثالها والتحية باأح�سن منها.

اإن االأحزاب القائمة ال تمثل روح 

ة الناقمة ال�ساخطة المتاألمة، 
ّ
االأم

ومعظمها في كيفية تاأليفها واالأ�س�ض 

التي قامت عليها ال عالقة لها بالم�سلحة 

العامة التي تفتر�ض كفاح الغا�سب دون 

مواربة، بل اإن بع�سها لم يقم اإاّل لظروف 

محلية اأو عائلية اأو �سخ�سية.

... وهوؤالء الذين دفعهم الياأ�ض من 

االإن�ساف اإلى ركوب المركب الخ�سن 

و�سلوك ال�سبيل الوعر، اإذا كانوا قد انفردوا 

في اأ�سلوبهم و�سلكوا �سبيل ]عز الدين[ 

ام، فهم لم ينفردوا في الياأ�ض 
ّ
الق�س

والتذمر. وقد بلغ التذمر في النفو�ض حداً 

خالد عايد*

 مقدمة يف التاريخ ال�شعبي: 

** 
احلالة الفل�شطينية

ُتعتبر أبحاث التاريخ الشفوي حديثة العهد فلسطينيًا وعربيًا، فهي لم تبدأ إاّل في الربع 

األخير من القرن العشرين، بينما كان السائد، وربما ال يزال، هو نموذج التاريخ السياسي 

الفلسطينية  الذي كان يسعى للتصدي للرواية الصهيونية والتعريف بالقضية  النخبوي 

والفولكلوري  االجتماعي  التاريخ  بين  الخلط  يجري  ما  كثيرًا  لكن  الصهيوني.  وبالعدو 

ودراسات الذاكرة، وبين منهج التاريخ الشعبي الذي تتناوله هذه المقالة، والذي يتعامل 

مع جميع تلك المصادر على قدم المساواة.

 * كاتب فل�سطيني.
** في تطبيق عملي لمنهج التاريخ ال�سعبي، كنت 

قد اأعددت بحثًا غير من�سور حتى االآن، بعنوان 

''موا�سم االقتالع والتجّذر: االأر�ض والفالح في الريف 

الفل�سطيني''، باالتفاق مع مركز المعلومات العربي 

للفنون ال�سعبية. وقد اعتمدت هنا اإلى حد كبير على 

نتائج ذلك البحث، وعلى الم�سادر المعتمدة فيه.
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و''ِاعرف عدوك'' )احتلت ترجمات اأمهات الكتب 

والمقاالت ال�سحافية العبرية اإلى العربية حيزاً 

وا�سعًا في التعريف بالعدو(.

لقد كان اال�ستغال بالتاريخ ال�سيا�سي ــ وال 

يزال ــ اأمراً م�سروعًا و�سروريًا، واإن لم يكن 

كافيًا، لكن ''العدو'' في منظور التاريخ النخبوي 

كان الحركة ال�سهيونية فقط ال غير، بينما كان 

 رعاة 
ّ
خطاب النخب ال�سيا�سية ي�سعى لخطب ود

هذه الحركة، البريطانيين في البداية 

واالأميركيين الحقًا، اإلى جانب الق�سية، اأو اأقّله 

ليقفوا على الحياد. كما اأن تلك النخب ال�سيا�سية 

�ساغت الق�سية من منظورها، فن�سبت اإلى نف�سها 

�سرف قيادة الجهاد الوطني، واأحالت الهزائم اإلى 

''نكبة'' ال تتحمل هي الم�سوؤولية عنها اأو ت�سارك 

ذكر في مجال 
ُ
لها، من دون بذل جهد ي

ّ
في تحم

المراجعة التاريخية النقدية، واأولت عناية مفرطة 

باليوميات والمذكرات واالأوراق الخا�سة التي 

اأنتجتها هذه النخب في �سالف عهدها. وهكذا، 

�سعى ال�سرد التاريخي النخبوي لال�ستحواذ على 

التاريخ الفل�سطيني تحت غطاء ا�ستحواذه على 

�سرف الت�سدي لل�سرد ال�سهيوني، والتعريف 

المبت�سر والمجتزاأ بالق�سية وبالعدو.

خالل الربع االأخير من القرن المن�سرم، 

�سهدت الكتابة التاريخية العربية، والفل�سطينية 

�سمنًا وتحديداً، تطوراً ملمو�سًا في كتابة التاريخ 

االجتماعي، وهو االأقرب ن�سبًا اإلى التاريخ 

ال�سعبي. وبرزت في هذا المجال درا�سات حنا 

بطاطو في �ساأن االجتماع ال�سيا�سي في العراق 

ب�سورة خا�سة )وفي �سورية اأي�سًا(، وكتاب 

�سادق اأحمد �سعد عن تاريخ م�سر االجتماعي 

واالقت�سادي، وبع�ض الموؤلفات العربية االأُخرى.

ا على ال�سعيد الفل�سطيني، ف�سهدت الكتابة 
ّ
اأم

التاريخية تطورين بارزين: ازدياد االهتمام 

بالتاريخ االجتماعي ــ االقت�سادي من طرف 

بع�ض الباحثين )عادل غنيم وماهر ال�سريف 

وب�سارة دوماني، على �سبيل المثال(، وحمالت 

ت�سجيل الروايات ال�سفوية على نطاق وا�سع في 

 هذان 
ّ
مي ''التاريخ ال�سفوي''. وي�سب

ُ
اإطار ما �س

جعل النا�ض في ال�سنة الما�سية يعنون 

باأخبار ل�ض �سقي قاطع طرق كاأبي جلدة 

ال يحمل فكرة وطنية !!

 )اأكرم زعيتر في ر�شالة اإلى المندوب

1
ال�شامي البريطاني، 1936/4/18( 

 من التنبيه اإلى �سرورة تمييز 
ّ
بداية، ال بد

''التاريخ ال�سعبي'' من اأنواع البحث التاريخي 

التي ربما يبدو اأنها تت�سابه معه، كالتاريخ 

االجتماعي اأو تاريخ الفولكلور اأو ما ي�سمى 

التاريخ ال�سفوي اأو درا�سات الذاكرة، واإن كان 

التاريخ ال�سعبي يتقاطع معها ومع �سواها 

بدرجات متفاوتة، وباأ�سكال متنوعة، فيتفاعل 

 
2

واإياها، وياأخذ منها ن�سيبًا وي�سيف اإليها اآخر.

فالتاريخ ال�سعبي لي�ض مجرد �سجل لالأغاني 

واالأ�سعار والحكايات واالأمثال ال�سعبية، واإن 

كانت هذه جميعًا ت�سكل م�سادر اأ�سا�سية اإ�سافية 

له )اإلى جانب الم�سادر المكتوبة على اختالف 

اأ�سكالها(، بل اإنه يتعامل مع جميع الم�سادر على 

قدم الم�ساواة من حيث اإخ�ساعها للتقويم والنقد 

والمقابلة.

ومن باب التب�سيط، موقتًا، نقول اإن التاريخ 

ال�سعبي هو نتاج التفاعل ــ ب�سروط محددة ــ بين 

التاريخ االجتماعي من وجهة نظر ال�سعب وبين 

تاريخ ال�سعب ال�سفوي؛ اإنه وليد التزاوج بين 

التاريخين: االجتماعي المكتوب وال�سفوي )غير 

ين بال�سعب، الأن ال�سعب هو 
َّ

المكتوب( الخا�س

ل 
ّ

المجتمع ناق�سًا النخب ال�سائدة فيه. و�سنف�س

في ذلك اأدناه.

في الحالة الفل�سطينية )والعربية اإجمااًل(، لم 

تبرز ب�سائر التاريخ ال�سعبي ــ درا�سات التاريخ 

االجتماعي وتدوين ''التاريخ ال�سفوي'' ــ اإاّل منذ 

الربع االأخير من القرن الع�سرين. فحتى ذلك 

الحين، ظل الطابع ال�سيا�سي طاغيًا على الكتابة 

التاريخية الفل�سطينية، وا�ستغلت النخب الثقافية 

الفل�سطينية )ومعها العربية( في الت�سدي للرواية 

ال�سهيونية ب�ساأن ال�سراع العربي ــ ال�سهيوني، 

تحت عنوانين رئي�سيين: التعريف بالق�سية، 
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ر الما�سي 
ّ
على ''المقاربة التاريخية التي ت�سو

م حتمي نحو المزيد فالمزيد من 
ّ
على اأنه تقد

الحرية والتنوير، يبلغ اأوجه في اأ�سكال حديثة من 

الديمقراطية الليبرالية والملكية الد�ستورية.''

2ــ التف�سير المارك�سي للتاريخ كما تجلى في 

 ،)Friedrich Engels( موؤلفات فريدريك اإنجلز

يه: ''حرب الفالحين في 
َ
وخ�سو�سًا في كتاب

األمانيا'' )في �سنة 1850(، و''اأحوال الطبقة 

العاملة في اإنجلترا'' )في �سنة 1845(.

وقد تعددت مناهج البحث التاريخي في 

القرن الع�سرين على نحو ال يمكننا هنا اإاّل 

االإ�سارة اإلى اأبرزها، والتوقف قلياًل عند ما له 

عالقة بمو�سوعنا في هذه المقالة:

رت هذه 
ّ
ــ ''مدر�سة الحوليات'' الفرن�سية: غي

المدر�سة مركز اهتمام البحث التاريخي في 

فرن�سا، بت�سديدها ــ بين اأمور اأُخرى ــ على 

التاريخ االجتماعي الطويل االأمد، بداًل من 

المو�سوعات ال�سيا�سية والدبلوما�سية. وكان 

هدف ''الحوليات'' تحطيم عمل ''ال�سوربونيين'' 

ن يتبّنون 
َ
يجي جامعة ال�سوربون، اأو م

ّ
)اأي خر

�سها(، وتحويل 
ّ
االآراء الفل�سفية والدينية التي ُتدر

توجه الموؤرخين الفرن�سيين من التاريخ ال�سيا�سي 

ق نحو اآفاق جديدة في 
ّ
والدبلوما�سي ال�سي

التاريخ االجتماعي واالقت�سادي. 

ــ ''النظرية النقدية'' في علم االجتماع 

والفل�سفة ال�سيا�سية. وم�سطلح ''النظرية النقدية'' 

)اأو ''النظرية االجتماعية النقدية''( ي�سير اإلى 

فل�سفة ''مدر�سة فرانكفورت'' النيو مارك�سية التي 

 ظهرت في األمانيا في ثالثينيات القرن

 الع�سرين. وقد و�سف ماك�ض هوركهايمر

(Max Horkheimer) الفل�سفة التي ت�سعى 
''لتحرير الب�سر من االأو�ساع التي ت�ستعبدهم''، 

بالنقدية.

 Edward Hallett :وفي بريطانيا، اأثار كتاب

 Carr, What is History (New York:
Random House), 1961 جداًل وا�سعًا ب�ساأن 

ماهية التاريخ، والعالقة بين الما�سي والحا�سر، 

وبين الموؤرخ و''الوقائع'' التاريخية التي يراكمها.

عين التاريخ ال�سعبي ــ واإن في 
َ
التطوران في م

حاالت معينة.

تتناول المقالة هذه الحاالت، بعد اأن تعر�ض 

اأبرز التطورات التي طراأت ــ بف�سل ت�ساعد دور 

''الجماهير'' ــ على مناهج الكتابة التاريخية 

خالل القرن الع�سرين عامة، والربع االأخير منه 

خا�سة. كما تتطرق اإلى خ�سائ�ض التاريخ 

ال�سعبي من حيث المنهجية والم�سادر، وتعر�ض 

نماذج لم�سائل توؤدي اإعادة النظر فيها، في �سوء 

منهج التاريخ ال�سعبي، اإلى حّل بع�ض 

بنا 
ّ
االإ�سكاليات التاريخية، واإلى اإنتاج معرفة تقر

من فهم بع�ض ''حقائق'' الما�سي ومن ك�سف 

الم�ستور منها، وت�سيء بع�ض الزوايا في دور 

ال�سعب الفل�سطيني في التاريخ.

 I ــ املنابع النظرية ملنهج 
التاريخ ال�شعبي

�سهد القرن الع�سرين، وخ�سو�سًا الربع االأخير 

منه، تحوالت رئي�سية على غير �سعيد: اجتماعي ــ 

اقت�سادي، وعلمي، وفكري، �سملت فيما �سملت 

العلوم االإن�سانية، وبينها التاريخ، وكانت بدورها 

ا�ستمراراً للتحوالت الموروثة من القرن ال�سابق، 

 وكان بين اأبرز الموروثات 
3

وتجاوزاً لها في اآن.

عن القرن التا�سع ع�سر )ومن قبله ع�سر التنوير( 

في حقل الكتابة التاريخية مدر�ستان:

 1ــ ''التف�سير الراديكالي للتاريخ''

)The Whig interpretation of history(، الذي 

اأطلقه الموؤرخ البريطاني توما�ض ماكاولي 

)Thomas Macaulay( في كتاب له �سدر في 

�سنة 1848. وقد اأر�سى هذا الموؤرخ نموذجًا 

تقدميًا للتاريخ البريطاني، تخل�ست البلد وفقه 

من الخرافة واال�ستبداد واال�سطراب لتن�سئ 

د�ستوراً متوازنًا وثقافة تنظر اإلى االأمام، وت�ستمل 

على حرية المعتقد والتعبير. وكلمة Whig هي 

في اأ�سلها اللغوي اخت�سار لكلمة اإنجليزية تعني 

ا الم�سطلح الذي اأُطلق على 
ّ
''�سائق الما�سية''، اأم

المدر�سة التاريخية فظهر في �سنة 1931، للداللة 



061 مقاالت مقدمة يف التاريخ الشعبي

درا�سات في االأ�سكال القديمة للحركات 

االجتماعية في القرنين التا�سع ع�سر والع�سرين'' 

 Eric Hobsbaum, Primitive Rebels:(

 Studies in Archaic Forms of Social
Movement in the 19th and 20th centu�

 ries, Manchester: Manchester University
 درا�سة الأ�سكال 

ّ
عد

ُ
Press, 1959(، والذي ي

المقاومة ال�سعبية التي ت�ستمل على �سلوك يتميز 

ع هوبزباوم في 
ّ
بالخروج على القانون. وقد تو�س

هذا الحقل من خالل درا�سته التي �سدرت بعد 

ذلك بع�سرة اأعوام، فوفقًا له، فاإن ''ال�سقاوة 

االجتماعية'' ظاهرة وا�سعة االنت�سار عرفتها عدة 

مجتمعات طوال التاريخ المكتوب، وبرز فيها 

ال�سقي البطل الخارج على ال�سلطة ال�سائدة في 

اأكثر من �سورة: ''الل�ض ال�سريف'' الذي ي�سلب 

اأموال االأثرياء ويوزعها على الفقراء؛ ''المنتقم'' 

الذي تكون اأفعاله العنيفة مثااًل يمكن للفقراء 

الم�سطهدين اأن يحذوا حذوه؛ ''المقاوم الم�سلح'' 

الذي يواجه ال�سلطة المركزية ب�سورة مبا�سرة. 

ومع اأن هوؤالء االأ�سقياء كانوا مجرمين في عيون 

النخب، اإاّل اإنهم كانوا يحظون باالإعجاب 

واالحترام لدى الفالحين الم�سطهدين. ومن �ساأن 

العالقة الوثيقة بين االأ�سقياء وجمهرة الفالحين 

اأن تف�سي اإلى ثورة فالحية اأ�سمل واأعنف.

تنطبق مقاربة هوبزباوم النظرية هذه على 

المجتمعات الفالحية في المقام االأول، وتجد 

�سنداً تطبيقيًا لها في التاريخ الفعلي لظاهرة 

االأبطال ال�سعبيين التي عرفتها االأرياف العربية 

في اإطار حركات المقاومة ال�سعبية لالحتالالت 

االأجنبية ووكالئها من النخب االجتماعية 

المحلية. وهي ت�سلح، في الوقت نف�سه، اإطاراً 

نظريًا م�ساعداً في درا�سة وتحليل الظاهرة التي 

يمثلها هوؤالء االأبطال وهذه الحركات، كما ت�سلح 

للتمييز ال�سروري بين بطل �سعبي يمثل حقيقة 

اجتماعية تاريخية )اأبو جلدة في فل�سطين، اأو 

طانيو�ض �ساهين واأدهم خنجر في لبنان، اأو 

اأدهم ال�سرقاوي في م�سر ــ على �سبيل المثال ال 

الح�سر(، و�سخ�سية اأ�سطورية من ن�سج الخيال 

ا في الواليات المتحدة االأميركية، فكان 
ّ
اأم

في مجال الكتابة التاريخية ''�سل�سلة من 

المقاربات الرئي�سية في القرن الع�سرين''، منها 

مقاربة ''الموؤرخين التقدميين''، والمقاربة 

التاريخية للي�سار الجديد، و''التاريخ االجتماعي 

وال�سيا�سي الجديد''.

وفي منت�سف القرن، افتتح عالم االجتماع 

 Maurice( الفرن�سي موري�ض هالبوا�ض

Halbwachs( حقل ''درا�سات الذاكرة'' الجديد 
La mémoire col�  بكتابه ''الذاكرة الجماعية''

 lective (Paris: Presses Universitaires de
 France/Bibliotheque de Sociologie

.(Contemporaine, 1950 وتركز هذه الدرا�سات 
على كيف ُتن�سئ االأمم والمجموعات 

)والموؤرخون( ذكرياتهم ب�ساأن الما�سي، 

فيختارون هذه الذكريات بغية االحتفاء بمظاهر 

رئي�سية )اأو �سجبها(، متخذين بذلك موقفًا من 

قيمهم ومعتقداتهم الراهنة.

هذه المدار�ض والمقاربات جميعًا توؤّثر 

بدرجات متفاوتة في كتابة ''التاريخ ال�سعبي''، 

لكننا �سن�سير ب�سورة خا�سة اإلى م�سدرين 

ين رئي�سيين على ال�سعيد العالمي لهذا 
ّ
نظري

 التاريخ: مفهوم ''ال�سقي االجتماعي'' عند

الموؤرخ البريطاني المارك�سي اإيريك هوبزباوم 

)Eric Hobsbawm(، ومنهج ''مجموعة درا�سات 

التابع'' )subaltern studies group( الهندية.

1 ــ هوبزباوم ومفهوم ال�شقي 

االجتماعي

عرف اإيريك هوبزباوم )1917 - 2012( 
ُ
ي

باأنه موؤرخ بروز الراأ�سمالية ال�سناعية 

واال�ستراكية والقومية، وت�ستمل اأ�سهر اأعماله على 

اه ''القرن التا�سع ع�سر 
ّ
ثالثيته ب�ساأن ما �سم

الطويل''، والفكرة التي قدمها عن ''التراث 

 )invented traditions( المفبرك'' / اأو الملفق

الذي ت�سكل ال�سهيونية اأحد اأمثلته. كما اأنه ابتكر 

 social bandit or( ''مفهوم ''ال�سقي االجتماعي

 في كتابه ''ثوار بدائيون: 
4

)social crime
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الهندية، وي�سف منظوراً جديداً في تاريخ 

روى من وجهة نظر 
ُ
الم�ستعمرات كما ي

رين ال الم�ستعِمرين. وقد تحولت درا�سات 
َ
الم�ستعم

التابع من نموذج للخطاب الثقافي اإلى منهج في 

نقد ما بعد الكولونيالية.

لقد تطور هذا المنهج مع قيام مجموعة من 

الموؤرخين الهنود، بدءاً من �سنة 1982، بن�سر 

درا�سات في تاريخ الهند الكولونيالي، وال �سيما 

تاريخ الثورات الفالحية فيها، وكان من اأبرز 

هوؤالء الموؤرخين رانجيت غوها وغياتري 

 .)Ranjit Guha and Gayatri Spivak( سبيفاك�

وقد �سعت هذه المجموعة الإعادة كتابة هذا 

التاريخ ''من وجهة النظر المميزة والمنف�سلة 

للجماهير، با�ستعمال م�سادر غير تقليدية اأو 

مهملة ماأخوذة من الذاكرة ال�سعبية والخطاب 

ال�سفوي والوثائق االإدارية الكولونيالية التي لم 

�سها من قبل''، ولتقديم تاريخ جديد 
ّ
يجِر تفح

يكون ''بدياًل من التاريخ الر�شمي الذي يقدمه 

موؤرخون هنود.... يتبّنون �سيغًا وروايات ــ 

واالأهم من ذلك كله ــ اأيديولوجيا للكتابة 

التاريخية ماأخوذة من تحالفاتهم الطبقية 

6
النخبوية مع الحكم البريطاني.''

بعد اأن عر�سنا اأبرز التطورات في الكتابة 

التاريخية على ال�سعيد العالمي، ننتقل االآن اإلى 

ال�سعيد الفل�سطيني.

II ــ تطوران يف كتابة التاريخ 
الفل�شطيني

اأ�سرنا اأعاله اإلى وقوع تطورين اأ�سا�سيين على 

�سعيد الكتابة التاريخية الفل�سطينية في اأواخر 

القرن الع�سرين، هما:

1 ــ التاريخ االجتماعي

تحت وطاأة االنهماك في الكتابة التاريخية 

ال�سيا�سية ذات االأهمية االإلحاحية والراهنة، قّلت 

الدرا�سات المتخ�س�سة بالتاريخ االجتماعي 

)واالقت�سادي( ال�سادرة باللغة العربية اإلى درجة 

ال�سعبي )روبن هود في بريطانيا، مثاًل( هي اأقرب 

اإلى �سورة ''المخّل�ض المنتظر'' الوهمي منها اإلى 

�سورة الثائر الواقعي المتحرك في بحر الفالحين 

والمعذبين في االأر�ض.

2 ــ ''درا�شات التابع''

 اأ�سمل 
5

منهج ''درا�سات التابع'' / اأو الخا�سع

من مقاربة اإيريك هوبزباوم الخا�سة ب�ساأن 

''ال�سقي االجتماعي'' و''االأ�سكال القديمة للحركات 

االجتماعية''، وقد يكون �سياقه التاريخي اأقرب 

اإلى �سياق التاريخ الفل�سطيني، والعربي اإجمااًل، 

في واقعه الكولونيالي ''التابع''.

ي�سير م�سطلح ''التابع''، في ''النظرية النقدية'' 

و''ما بعد الكولونيالية''، اإلى ''الفئات ال�سكانية 

التي تقع اجتماعيًا و�سيا�سيًا وجغرافيًا خارج 

بنية ال�سلطة المهيمنة للم�ستعمرة والوطن االأم 

الكولونيالي''، وي�سف الطبقات الدنيا والفئات 

االجتماعية التي تقع في هام�ض المجتمع، 

فالتابع هو �سخ�ض من دون قوة تمنحها المكانة 

االجتماعية.

 
ّ

وهذا الم�سطلح، في و�سفه ''التاريخ المروي

من تحت''، م�ستق من كتاب عن ''الهيمنة 

الثقافية'' و�سعه المنّظر وال�سيا�سي المارك�سي 

االإيطالي اأنطونيو غرام�سي )1891 - 1937(، 

د فيه المجموعات الم�ستثناة من بنيات 
ّ
وحد

المجتمع الخا�سة بالتمثيل ال�سيا�سي، والمحرومة 

بالتالي من الو�سائل التي تجعل كلمة النا�ض 

م�سموعة في مجتمعهم.

دخل م�سطلح ''التابع'' و''درا�سات التابع'' اإلى 

درا�سات ما بعد الكولونيالية من خالل اأعمال 

''مجموعة درا�سات التابع''، وهي مجموعة من 

الموؤرخين الجنوب اآ�سيويين عملت على ا�ستك�ساف 

الدور ال�سيا�سي الفاعل الذي قام به الرجال 

والن�ساء الذين ي�سكلون الجماهير، بداًل من االأدوار 

تها النخب االجتماعية 
ّ
ال�سيا�سية التي اأد

واالقت�سادية، في تاريخ جنوب اآ�سيا. وفي 

�سبعينيات القرن الما�سي، بداأ م�سطلح ''التابع'' 

رة في �سبه القارة 
َ
ي�سير اإلى ال�سعوب الم�ستعم



063 مقاالت مقدمة يف التاريخ الشعبي

فر�سية محددة في هذا ال�ساأن )ال يعنينا هنا 

االتفاق اأو االختالف معها(. فقد ا�ستهّل البحث 

ببدء انت�سار العالقات الراأ�سمالية في المجتمع 

الفل�سطيني خالل الن�سف الثاني من القرن 

التا�سع ع�سر، وخ�س�ض الق�سم االأول من الكتاب 

باأكمله لمعالجة التغيرات في البنية 

االقت�سادية ــ االجتماعية التي بداأت تحدث بفعل 

الدينامية الناجمة عن انت�سار تلك العالقات، 

وتركت ب�سماتها على الحركات ال�سيا�سية 

واالجتماعية.

ي�سف ال�سريف نف�سه هذه المحاولة الريادية 

في مقدمة كتابه باأنها ''محاولة اأولية متوا�سعة، 

عي لنف�سها اأكثر من كونها تطرق بابًا لم 
ّ
ال تد

يطرقه البحث التاريخي الفل�سطيني في الما�سي 

 وقد 
11

كما ينبغي، بالرغم من اأهميته الق�سوى.''

�ساهمت هذه المحاولة في فتح الباب الذي 

طرقُته على اأفق وا�سع من البحث االجتماعي 

بمنهجية مارك�سية، لكن متجددة، تاأخذ في 

الح�سبان مجمل التطورات في الكتابة التاريخية 

خالل نحو قرن م�سى، وتعتمد ــ في الحالة 

الفل�سطينية خا�سة ــ الم�سادر االإ�سافية الغنية 

بالمعرفة التي يتوّفر التاريخ ال�سعبي عليها، 

وكذلك م�سادر النخبة المخبوءة، كتلك التي 

اعتمدها دوماني.

ي�سعى كتاب ب�سارة دوماني ''الإدخال اأهالي 

فل�سطين في �سجل التاريخ''، ويحاول اأن يبعث 

''الحياة في مجتمعهم وفي معامالته الداخلية 

باال�ستماع اإلى اأ�سواتهم واإدراك العالم من خالل 

عيونهم.'' كما ي�سعى للم�ساهمة في اإعادة التفكير 

في التاريخ العثماني، ''وال �سيما دور التجار 

والفالحين في ت�سكيل العالقات المدينية ــ 

الريفية...''، وفق ما جاء في مقدمة الكتاب. 

ويدعو الموؤلف في كتابه ''اإلى اإعادة اكت�ساف 

فل�سطين العثمانية من خالل جذب االنتباه اإلى 

المراحل الطويلة االأمد التي مرت بها، ومن خالل 

ت�سليط االأ�سواء على فعالية االأهالي في �سنع 

تاريخهم الخا�ض.''

و�سنكتفي هنا باالإ�سارة اإلى بع�ض ما نعتقد 

الندرة، وبقي تناول الواقع االجتماعي لفل�سطين 

االنتدابية ياأتي في ثنايا التاريخ ال�سيا�سي 

والتاريخ العام، وفي االأبحاث ال�سادرة باللغة 

العبرية ــ من وجهة نظر �سهيونية ــ و�سواها من 

لغات اأوروبية. وفي ظل ا�ستئثار النخب بالرواية 

الر�سمية، بقيت الرواية ال�سعبية الفل�سطينية 

غائبة، اأو كادت.

قلنا اإن التاريخ االجتماعي هو من التواريخ 

االأقرب ن�سبًا اإلى التاريخ ال�سعبي، لكن الدرا�سات 

 على االأ�سابع. ونذكر 
ّ
في هذا الحقل تكاد ُتعد

 وماهر 
7

منها موؤلفات عادل ح�سن غنيم،

 عالوة على كتاب 
9

 وب�سارة دوماني،
8

ال�سريف،

 ''التطور االجتماعي 
10

محمد يون�ض الح�سيني،

واالقت�سادي في فل�سطين العربية''، الذي كان قد 

�سدر في اإبان عهد االنتداب )1946(.

كتاب الح�سيني، القديم ن�سبيًا، والذي لم يكن 

تاريخًا اجتماعيًا بالمعنى الح�سري، ولم تكن 

ت حين 
ّ
رياح التغيير في الكتابة التاريخية قد هب

تم و�سعه و�سدوره، ينطلق من اأن ''العلم المجرد 

ال يتعدى و�سف االأ�سياء.'' ومع ذلك، يت�سمن 

الكتاب ف�سلين عن ''اأ�سباب المعي�سة'' و''م�ستوى 

المعي�سة''، ا�ستمال على مو�سوعات ومعلومات 

جديدة )مثل ''المناطق الحقيرة'' بترجمتها من 

االإنجليزية slums( ندر تناولها في الموؤلفات 

التاريخية ب�ساأن فل�سطين ــ مع اأنها �سادرة عن 

م 
ّ
الموؤ�س�سات االنتدابية البريطانية. وهو بهذا، يقد

مثااًل الإمكان ا�ستفادة التاريخ ال�سعبي حتى من 

الم�سادر المكتوبة بمنهجية مختلفة عن منهجية 

هذا التاريخ.

ا كتابا غنيم وال�سريف، فيقدمان تحلياًل 
ّ
اأم

طبقيًا للمجتمع الفل�سطيني من وجهة نظر 

التاريخ المارك�سي الكال�سيكي، ويمثالن اإ�سافة 

نوعية اإلى التاريخ االجتماعي واالقت�سادي، 

ل 
ّ

ت�ساعد في فهم اأف�سل لال�ستنتاجات التي تو�س

ِته 
َ
اإليها البحث التاريخي ال�سيا�سي في عهِد َغَلب

على البحث التاريخي الفل�سطيني.

يتميز كتاب ال�سريف باأنه حاول النظر في 

التطورات التاريخية الطويلة المدى، وانطلق من 
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وهكذا نجد اأن ''معرو�ض فقرا ع�سيرة''، 

الفالحين، يلقي ال�سوء على جانب من حقيقة 

''العالقات المدينية ــ الريفية'' في جبل نابل�ض 

في اأوا�سط القرن التا�سع ع�سر، وهو بذلك ي�سكل 

وثيقة في غاية االأهمية في منهج التاريخ 

ال�سعبي، ويوؤكد مرة اأُخرى اإمكان ا�ستفادة هذا 

ك�سف 
ُ
التاريخ حتى من وثائق ''النخبة'' التي لم ي

عن مكنونها كاماًل حتى االآن.

لقد ا�ستعان بع�ض درا�سات التاريخ 

االجتماعي بالمنهج المارك�سي الكال�سيكي في 

المادية التاريخية، وحقق نتائج طيبة. ويمكن 

للدرا�سات الالحقة اأن تجني اأكثر من ذلك، واأن 

تحقق ''اختراقًا'' معرفيًا من خالل منهج مارك�سي 

متجدد، متحرر من الجمود العقائدي، ياأخذ في 

االعتبار التطورات النظرية التي توازي التطورات 

الفعلية الهائلة التي �سهدها العالم خالل نحو 

القرن ون�سف القرن المن�سرمين.

وهذه الدرا�سات اأي�سًا زاخرة بالم�سادر، 

باللغات العربية واالإنجليزية والفرن�سية، وهي 

�سرورية في اأي منهج بحثي، لكنها خالية من 

الم�سادر ''ال�سعبية''، كما كانت خالية من 

الم�سادر العبرية، بينما كان للم�سروع 

ال�سهيوني تاأثير �سبه حا�سم في التحوالت 

االجتماعية االقت�سادية التي جرت داخل 

فل�سطين االنتدابية.

2 ــ ''التاريخ ال�شفوي''

منذ اأوا�سط القرن الما�سي، ا�ستغل نمر �سرحان 

في جمع ''التراث ال�سعبي'' الفل�سطيني، من فولكلور 

واأغنيات واأ�سعار وحكايات �سعبية، ون�سرها في 

عدة موؤلفات، على امتداد نحو 40 عامًا. لكن هذه 

الموؤلفات ظّلت في اإطار ''اأر�سفة'' الفولكلور، وال 

ت�سّكل ''تاريخًا'' في حد ذاتها، ومع ذلك، كانت 

تب�ّسر بوالدة ما �سي�سمى التاريخ ال�سفوي.

في الربع االأخير من القرن الع�سرين، �سرع 

ن على ال�سعيد العربي )والفل�سطيني �سمنًا( 
ّ
يتكو

 ب�سرورة كتابة ''تاريخ بديل''، تاريخ ''من 
ٌ
وعي

تحت''، بدياًل من تاريخ ''من فوق'' النخبوي 

اأنه ذو �سلة بمو�سوعنا: التاريخ ال�سعبي.

اإن ''االأهالي'' الذين يق�سدهم الكاتب هم ''التجار 

والفالحون'' في جبل نابل�ض، وهذا ما قد يف�سر 

ا�ستعمال كلمة ''االأهالي'' في عنوان الكتاب بدياًل 

من ''Merchants and Peasants'' في العنوان 

االأ�سلي باللغة االإنجليزية. وفي اأي حال، كان لــ 

ن هم في مثل مرتبتهم االجتماعية( 
َ
''التجار'' )وم

ن�سيب االأ�سد في الكتاب، مثلما كان ن�سيبهم في 

ا الفالحون، فلم يحظوا في 
ّ
الواقع التاريخي. اأم

الكتاب، كما في التاريخ، �سوى بالنزر الي�سير، 

وانعك�ض ذلك، مثاًل، في ا�ستعمال م�سطلح ''ت�سليف 

َلم'' التي ي�ستعملها التجار 
َّ
المال'' و''عقود ال�س

واأقرانهم في و�سف واحدة من اأبرز معامالتهم مع 

الفالحين الذين كانوا ي�سفون المعاملة نف�سها بــ 

''الفايز'' )مع تفخيم الفاء( اأو ''الفاي�ض''، والتي ما 

هي في الحقيقة �سوى الربا الفاح�ض.

ومن جهة اأُخرى، ا�ستند دوماني في كتابه 

على وثائق ِبْكر، كانت في جزء منها بعيدة عن 

متناول الباحثين، مثل االأوراق العائلية التي 

ظلت في حيازة اإح�سان النمر حتى وفاته. مثال 

تلك الوثائق، ''المعرو�ض'' ]العري�سة[ الذي وّقعه 

موه في 
ّ
''ُفَقرا ع�سيرة من اأعمال نابلو�ض''، وقد

�سنة 1852 اإلى مت�سرف القد�ض. وتدور هذه 

العري�سة حول �سكوى فقراء قرية ع�سيرة من اأنه 

على الرغم من دفعهم كامل �سريبة الميري، فاإن 

اأحمد اليو�سف، �سيخ م�ساريق الجرار، طلب منهم 

مبلغًا ''بوجه الجرم والر�سوي ]والر�سوة[''، 

الة من مدينة نابل�ض اعتقلوا ع�سرة 
ّ
وا�ستح�سر خي

اأنفار من القرية و�سجنوهم في المدينة.

 مجل�ض �سورى نابل�ض 
ّ
وتكتمل الق�سة في رد

على ر�سالة وكيل مت�سرف القد�ض اإلى محمود بك 

عبد الهادي، ممثل ال�سلطة المحلية في نابل�ض 

التي ت�سيطر على الخيالة وتدير �سجن المدينة. 

وبح�سب الرد، فاإن �سبب واقعة ع�سيرة هو اأن 

تاجر زيت الزيتون ال�سيخ محمد اأبو حجلة 

ا�ستعان بال�سيخ اأحمد الجرار لتح�سيل الزيت من 

اأهل القرية بموجب عقد ت�سليف كان قد تو�سل 

اإليه معهم.
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والأغرا�ض هذه الدرا�سة، وعلى �سبيل المثال، 

فاإننا �سنتناول باإيجاز اأعمال اثنين من الباحثين 

في مجال ''التاريخ ال�سفوي'':

ــ روز ماري �سايغ، الرائدة على �سعيد 

ا�ستعمال الروايات ال�سفوية في كتابها عن 

 وتتج�سد ريادية عملها 
12

الفالحين الفل�سطينيين.

هذا، في راأينا، بتجاوزها مجرد تدوين 

المقابالت ال�سخ�سية مع الجئين فل�سطينيين في 

لبنان، في اتجاه تحويلها اإلى م�سدر مهم 

ودمجه مع الم�سادر االأُخرى المكتوبة لتنتج 

معرفة تاريخية تثري التاريخ الفل�سطيني. 

وبذلك، فاإن هذا الكتاب يندرج في اإطار التاريخ 

ا يندرج في ت�سنيف ''التاريخ 
ّ
ال�سعبي، اأكثر مم

ال�سفوي'' الالطبقي.

وت�سير �سايغ في مقدمة الن�سخة العربية من 

كتابها، اإلى ''مدى ق�سور هذه المحاولة 

االبتدائية لجمع التاريخ ال�سفوي عن اأن تكون 

التاريخ الفعلي للطبقة الفالحية الفل�سطينية''، 

وتقترح، لتدارك هذا الق�سور، اإجراء درا�سة اأو�سع 

واأكثر منهجية، ت�سمل مختلف المناطق 

الفل�سطينية والطبقات الجديدة التي ن�ساأت من 

الطبقة الفالحية منذ االقتالع في �سنة 1948. 

ونحن نقترح، عالوة على ذلك، اأاّل يقت�سر االأمر 

على جمع �سهادات النا�ض وذكرياتهم عن 

الما�سي، بل اأن ي�ستمل اأي�سًا على م�سادر 

التاريخ ال�سعبي االأُخرى، من حكايات واأغنيات 

واأ�سعار عامية واآثار مادية، اإلخ.

ــ عادل يحيى، ''حار�ض الذاكرة''، الذي ''رحل 

 وال 
ّ
مبكراً، وفي جعبته روايات �سفوية ال ُتعد

رين، 
َّ
تح�سى، جمعها من اأفواه المهج

والمنتف�سين، واأبناء المخيمات، الذين انتمى 

13
اإليهم، واإلى اآالمهم واآمالهم.''

لم يقت�سر دور يحيى على جمع الروايات 

ال�سفوية، بل تجاوز ذلك اأي�سًا اإلى محاولة 

تطبيق ''منهج'' التاريخ ال�سفوي من خالل ''توثيق 

ودرا�سة االنتفا�سة الفل�سطينية المعا�سرة، 

باالعتماد على روايات ن�سطاء االنتفا�سة من 

ال�سبان الذين لهم الدور االأ�سا�سي في تفجير 

الر�سمي، الذي ظل ي�سيطر على الكتابة التاريخية 

طوال عهود. وبداأ مثل هذا الوعي بالن�سوء على 

 خلفية اأزمة المنهج الر�سمي ال�سائد في �سعيه

لــ اإنتاج معرفة جديدة تحفر في طبقات التاريخ 

ا و�سل هذا المنهج اإليه حتى 
ّ
اإلى ما هو اأعمق مم

االآن ــ وهي اأزمة تعك�ض االأزمة االأ�سمل المتمثلة 

في عجز النخب ال�سائدة عن تحقيق اأي اإنتاج 

اجتماعي جديد من اأي نوع، معرفي اأو مادي. 

لكن هذا الوعي جاء اأي�سًا على خلفية تزايد بروز 

الدور الذي تقوم به عامة الجماهير على الم�سرح 

التاريخي منذ اأوائل القرن الع�سرين.

وجرت في هذا االإطار محاوالت متنوعة في 

 ،)the oral history( ''مجال ''التاريخ ال�سفوي

فقد برز خالل العقود الثالثة الما�سية اهتمام 

متزايد بهذا ''التاريخ'' من جانب موؤ�س�سات واأفراد 

داخل فل�سطين وخارجها. وكان بين الموؤ�س�سات: 

جامعة بير زيت؛ جمعية اإنعا�ض االأ�سرة في 

البيرة؛ مركز ''�سمل'' في رام اللـه؛ مركز اإحياء 

التراث العربي في الطيبة؛ مركز مدى الكرمل؛ 

مركز المعلومات العربي للفنون ال�سعبية؛ 

الموؤ�س�سة الفل�سطينية للتبادل الثقافي؛ موقع 

''فل�سطين في الذاكرة'' في االإنترنت، و�سواه كثير 

من المواقع االإلكترونية الخا�سة بقرية اأو مدينة 

اأو مخيم اأو عائلة اأو ع�سيرة.

وبرز في مجال االهتمام بالروايات ال�سفوية 

الفل�سطينية عدد من الباحثين الفل�سطينيين وغير 

الفل�سطينيين، منهم م�سطفى كبها و�سالح عبد 

الجواد وفيحاء عبد الهادي و�سونيا النمر وتيد 

�سويدنبرغ )Ted Swedenburg( واآخرون، كّل 

بمقاربته الخا�سة. وقام كبها، ب�سورة خا�سة، 

بالمزاوجة بين الرواية ال�سفوية والرواية 

م عبد الجواد 
ّ
التاريخية واالأر�سيفية، بينما قد

م�ساهمات بحثية، نظرية وتطبيقية، جادة في 

هذا المجال، لكنهما ظاّل يعتبران اأن اأبحاثهما 

تقع في حقل ما ي�سمى ''التاريخ ال�سفوي''. وهناك 

ن اهتم بالروايات ال�سفوية في تدوين تاريخ 
َ
م

اف، اأو في تدوين تاريخ 
ّ
البدو، مثل �سكري عر

االأن�ساب، مثل فايز اأبو فردة ومحمد بن رفيع.
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وتجربتهم الحياتية. وتبدو ''المو�سوعية'' كاأنها 

حكر على الرواة، بينما يبقى اإمكان التوليف 

)synthesis( بين التاريخ ال�سفوي والتاريخ 

المكتوب خارج اهتمامات الموؤرخ.

وبا�ستثناءات قليلة، اأ�سرنا اإلى بع�سها اأعاله، 

فاإن محاوالت تدوين التاريخ ال�سفوي لم ترَق اإلى 

م�ستوى اإنتاج معرفة تاريخية جديدة، على الرغم 

من �سخامة الجهد المبذول، وحجم ''التدوين'' 

المتحقق مقا�سًا بال�ساعات، با�سم ''التاريخ 

ني 
ّ
ال�سفوي''. فقد غاب عن معظم جامعي / مدو

الروايات ال�سفوية، المتكررة والمتعددة من حيث 

اأ�سخا�ض االآباء واالأجداد، اأنها في جوهرها اإنما 

هي رواية واحدة يختلط التاريخ فيها بت�سورات 

لة باالأيديولوجيا وبالتجربة 
َّ
التاريخ المعد

عا�سة الالحقة وبثقوب الن�سيان االإن�ساني 
ُ
الم

وانتقائية الذاكرة، كما اعتبر كثيرون اأن هذه 

الروايات قائمة بذاتها، واأنها الم�سدر / المرجع 

البديل الموثوق به لل�سرد التاريخي المو�سوعي. 

ت االأخبار التاريخية 
ّ

عالوة على ذلك، غ�س

)الم�ستندة اإلى الروايات ال�سفوية ب�سورة �سبه 

ح�سرية( المدرجة في مواقع االإنترنت خا�سة، 

باالأخطاء والمغالطات وفبركة �سير االأ�سخا�ض 

والعائالت والع�سائر و�سائر الع�سبيات، بل اإن 

بع�ض موؤرخي ''النخبة'' ا�ستعمل اأداة التدوين 

للمقابالت ال�سخ�سية �سالحًا ل�سحذ الرواية 

النخبوية القديمة، من خالل اإجراء مزيد من 

المقابالت مع �سيوخ هذه الرواية، بما يتيح 

المجال لتحديثها وتعزيزها فا�ستدامتها.

وهكذا، بداًل من اأن يرفد المدونون ''التاريخ 

ال�سعبي'' بمادة خام تخ�سع للنقد والمقابلة، 

�ساأنها في ذلك �ساأن اأي مادة تاريخية خام 

اأُخرى، وجدناهم يجردون ''التاريخ ال�سعبي'' من 

تر�سانة اأ�سلحته االأُخرى، متمثلة في جملة 

االأغاني واالأ�سعار العامية والحكايات ال�سعبية 

واالآثار المادية، اإلى جانب الوثائق وال�سجالت 

التي احتكرها موؤرخو ''النخبة'' الر�سميون، 

وتالعبوا بانتقاء اأجزاء منها فاإبرازها اأو 

تزويرها، واإغفال اأجزاء اأُخرى فطم�سها واإعدامها.

وا�ستمرار هذه االنتفا�سة العظيمة والتي هي 

بالتاأكيد اأهم اأحداث التاريخ الفل�سطيني 

الحديث''، كما يقول في تقديم كتابه ''التاريخ 

14
ال�سفوي''.

ولعل هذا الكتاب هو اأول محاولة فل�سطينية 

في تنظير مفهوم ''التاريخ ال�سفوي''، وفي �سرح 

م�ستفي�ض لــ ''تقنيات'' جمع المقابالت ال�سفوية 

ون�سخها كتابيًا. لكن الموؤلف يكتفي باإ�سارة 

�سريعة اإلى فهر�سة هذه المقابالت واأر�سفتها، 

وهنا ــ في االأر�سفة والفهر�سة، بالذات كما في 

الن�سخ الكتابي ــ تكمن واحدة من الم�سكالت 

''التقنية'' القائمة االآن في مجال ''التاريخ 

ال�سفهي''، وهي م�سكلة الكمية على ح�ساب 

�ض ع�سرات اآالف ال�ساعات الم�سجلة 
ُّ
النوعية: تكد

في االأ�سرطة ال�سوتية اأو اأ�سرطة الفيديو، مع تعّذر 

رجوع الباحثين اإليها كم�سادر تاريخية.

 وال يقف االأمر في ''التاريخ ال�سفوي'' 

 م�سكلة تقنية اأو اأُخرى، بل ي�سل اأي�سًا 
ّ
عند حد

اإلى ماهية هذا النوع من التدوين و''منهجه'' 

عنى 
ُ
وم�سوغاته. فهو، بح�سب يحيى، ''منهج'' ي

بدرا�سة الما�سي من خالل الكلمة المحكية 

المحفوظة في الذاكرة والمنقولة م�سافهة، 

وي�ستمل على ''التراث ال�سفوي'' الذي يتناول 

الما�سي البعيد من خالل الروايات المتعلقة 

بمجتمع ما، و''تاريخ الحياة'' الذي يتناول درا�سة 

الما�سي القريب من خالل روايات االأفراد. وي�سع 

الموؤلف هذا ''المنهج'' في ت�ساد كامل مع ''ال�سجل 

�ض، 
ّ
المكتوب'' الذي هو بح�سب تعبيره ''فقير وم�سو

والجزء االأكبر منه م�سادر اأجنبية ي�سعب 

افترا�ض مو�سوعية جزء كبير منها. فالكّتاب ال 

ن كتبوا في 
ّ
ينف�سلون عن غاياتهم، وكثير مم

التاريخ العربي متحاملون على هذا ال�سعب، اأو 

15
معادون له.''

وهكذا، يبدو حفظ الذاكرة ال�سعبية مرادفًا 

لحفظ اأكبر كمية ممكنة من الت�سجيالت ال�سوتية 

وال�سوتية ــ المرئية لمقابالت مع فل�سطينيين / 

فل�سطينيات، ب�سرف النظر عن م�سامين هذه 

المقابالت، وعن خلفية اأ�سحابها االجتماعية 



067 مقاالت مقدمة يف التاريخ الشعبي

احتفظت باالأوراق والوثائق الخا�سة والعائلية، 

ونقلتها معها اإلى المدن التي ا�ستقرت فيها. بل 

اإن مثل هذه الندرة كان من ن�سيب التاريخ 

ال�سعبي في �سوء ''االنقطاعات'' المتكررة التي 

رافقت ''الهجرة'' الق�سرية، وما تال ''النكبة'' من 

حروب ومجازر ون�ساط �سيا�سي �سري وتهجير 

وتدمير مخيمات. واأدت عدة عوامل اإلى ا�ستدامة 

هذه الندرة: انخفا�ض م�ستوى التعليم وانت�سار 

االأمية في �سفوف الطبقات ال�سعبية حتى وقت 

متاأخر من القرن الما�سي؛ غياب وعي ومناهج 

وتقنيات لحفظ التراث ال�سعبي وروايات التجارب 

ال�سفوية.

ومع ذلك، فاإن جزءاً كبير من هذا التراث 

ال�سعبي والروايات ال�سفوية ال يزال محفوظًا في 

�سدور الرجال والن�ساء، وقليله وجد فر�سة �سيقة 

لالنتقال اإلى بطون الكتب والدرا�سات، لكن 

موؤخراً، مع ثورة االت�ساالت، اأ�سبح الف�ساء 

االفترا�سي ميدانًا رحبًا ت�سرح فيه فر�ض الذاكرة 

وتمرح!

وباالإجمال، يعتمد التاريخ ال�سعبي نوعين 

خ�سعهما لمقايي�ض البحث العلمي 
ُ
من الم�سادر ي

المعهودة، من دون مفا�سلة بينهما، وهما:

اأ ــ الم�شادر المكتوبة )كما في الدرا�سات 

االأكاديمية( باللغة العربية و�سواها: الوثائق 

المن�سورة اأو المخطوطة؛ االأوراق الخا�سة؛ 

اليوميات؛ المذكرات؛ الكتب؛ ال�سحف والمجالت؛ 

الة؛ مرا�سالت القنا�سل، اإلى ما هناك 
ّ

اأدب الرح

من م�سادر يعود جّلها اإلى الحكم الكولونيالي، 

اأو اإلى النخب التابعة لهذا الحكم. والأنها كذلك، 

فاإنه يجب اإيالء عناية خا�سة ل�سبط المبالغة 

المفرطة في االأهمية، والتي توليها االأكاديميا 

لبع�سها عادة.

وي�سكل بع�ض الم�سادر المكتوبة )كتب 

الة؛ كتب بالعبرية؛ تقارير قنا�سل...( مادة 
ّ

الرح

خامًا ينبغي لنا اإعادة التنقيب فيها ال�ستخال�ض 

الة 
ّ

�سذرات التاريخ ال�سعبي: فالقن�سل اأو الرح

يلفت نظر الواحد منهما، كغريب، تف�سيالت ال 

يتنبه اإليها ''ابن البلد''؛ وكذلك حال الم�ستوطن 

III ــ ...اإىل التاريخ ال�شعبي
في مثل هذا االإطار العالمي لتطور مناهج / 

مدار�ض البحث التاريخي، ي�ستفيد التاريخ ال�سعبي 

من الــ ''تقنيات'' التي تقترحها مختلف المدار�ض، 

ويوظف هذه التقنيات بالذات ليتجاوز تلك 

المناهج / المدار�ض في خدمة �سرد تاريخي 

يكون ال�سعب محوره ونقطة ارتكازه.

وي�ستطيع التاريخ ال�سعبي خا�سة، اأن ي�ستفيد 

ا تحقق على ال�سعيد الفل�سطيني من درا�سات 
ّ
مم

في التاريخ االجتماعي، ومن ت�سجيالت ''التاريخ 

ال�سفوي'' في حال تمت فهر�ستها واأر�سفتها 

�سعت في متناول الباحثين.
ُ
وو

ويكمن التمييز الجوهري بين الدرا�سات 

االجتماعية والروايات ال�سفوية من جهة، 

والتاريخ ال�سعبي من جهة اأُخرى، في اأن االأولى 

ما هي اإاّل ''حقول'' اأو ''تقنيات'' في البحث 

التاريخي تتو�سل مناهج متباينة كل التباين في 

البحث، في حين اأن التاريخ ال�سعبي هو منهج 

م المادة التاريخية من 
ّ
 ذاته، يقد

ّ
م�ستقل بحد

منظور''ال�سعب'' تحديداً، منظور كفاحه 

وم�سالحه، واآالمه واآماله، واأفراحه واأتراحه، في 

ما�سيه وحا�سره وم�ستقبله، ال من منظور 

''النخب'' ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية 

ال�سائدة في المجتمع. بل اإن هذا المنهج ياأتي 

بالت�ساد مع الممار�سات التاريخية للنخب، ومع 

المنظور النخبوي للتاريخ، باعتباره تاريخ 

االأعيان واالأعالم والرجال والرجاالت والذوات 

والقيادات وال�سخ�سيات والزعامات؛ تاريخ ''اأهل 

الحل والعقد''، على غرار ما كان الطبري )في 

كتابه ''تاريخ الر�سل والملوك''( وابن كثير )في 

كتابه ''الكامل في التاريخ''( و�سواهما يوؤرخون 

منذ قرون خلت.

م�شادر التاريخ ال�شعبي الفل�شطيني

اإن ''ندرة الم�سادر'' الورقية التي يكثر 

الحديث عنها في الدرا�سات التاريخية الخا�سة 

بفل�سطين، لم تكن من ن�سيب ''النخب'' التي 
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الم�ساحبة لق�سة الفار�ض اأبو الهمايم؛ ''منجلي يا 

من جاله''؛ ''راحت اأم الغيث تجيب الرعود / يا 

قمحنا الغربي يباري البارود''. والموؤرخ هو الذي 

ي�ستنطق االأغنية وي�ستخرج منها هذا ال�سطر 

نه في بحثه.
ّ
ويدو

2 ــ الق�شائد العامية

ت�سبه الق�سائد العامية االأغاني ال�سعبية من 

ع منا�سباتها واختالفها في عدة وجوه، 
ّ
حيث تنو

كما اأن كاًل منها يحكي �سيئًا عن التاريخ 

ال�سعبي. لكن الق�سائد التي تخلدت في الذاكرة، 

وانتقل بع�سها اإلى �سفحات الكتب وو�سائل 

التوا�سل االجتماعي، كانت تتمحور حول 

المقاومة واالأبطال ال�سعبيين. وال نبالغ في قولنا 

اإنها كانت اأكثر ر�سوخًا في الوجدان، واأكثر تاأثيراً 

في االإدراك من ال�سعر باللغة الف�سحى.

ومن االأمثلة لهذه الق�سائد: ق�سيدة عودة بن 

مو�سى ال�سويركي في �سنة 1913، �سد بيع 

 الق�سيدة ''ال�سروقية'' 
16

االأرا�سي لل�سهيونيين؛

التي تحكي ال�سيرة الن�سالية للبطل ال�سعبي اأبو 

 ق�سائد ال�ساعر 
17

اإْكباري و�سواًل اإلى ا�ست�سهاده؛

والمغني ال�سعبي نوح اإبراهيم المعاي�ض لثورة 

 يكمل 
َ

1936؛ ق�سيدة ''يا ليل خلي االأ�سير ت

نواحو'' لثائر مجهول الهوية يدعى عو�ض. ويقال 

جدت مكتوبة على جدران زنزانة 
ُ
اإن الق�سيدة و

في �سجن عكا، وهي تنتهي بالمقطع التالي، 

الغني عن كل تعليق:

ظّنيت اإلنا كبار تم�سي وراها رجال

تخ�سى الكبار اإن كان هيك كبار اأنذال

واللـه اللي عا رو�سهم ما ت�سلح اإلنا نعال

�ض جراحو
ّ
اإحنا اللي نحمي الوطن ونبو

3 ــ احلكايات ال�شعبية

غالبًا ما ت�ستمل الحكاية ال�سعبية على اأغنية 

اأو ق�سيدة عامية، اأو تاأتي في �سيغة واحدة 

منهما، وكلمات بع�ض الحكايات )كما االأغاني( 

تختلف عن بع�سها البع�ض قلياًل، كما تختلف في 

ال�سهيوني، االأمر يعطي بع�ض الكتب المن�سورة 

باللغة العبرية اأهمية خا�سة، اأكان وا�سعها 

باحثًا )مثل كتاب طوبيا اأ�سكنازي عن بدو 

ال�ساحل الفل�سطيني(، اأو �سم�ساراً لالأرا�سي )مثل 

يوميات ''رجل الجليل'' يو�سف نحماني(، اأو 

ع�سكريًا اأو �سابط ا�ستخبارات في الهاغاناه )مثل 

عزرا دانين الذي ن�سر بالعبرية مرا�سالت ووثائق 

تعود اإلى بع�ض قادة ثورة 1936(.

ب ــ الرتاث ال�شعبي والروايات ال�شفوية: 

تتنوع م�سادر التاريخ في التراث ال�سعبي 

والذاكرة الجماعية والروايات ال�سفوية، بين 

الكلمة المحفوظة: اأغاٍن اأو ق�سائد عامية اأو 

حكايات اأو''خراريف'' اأو اأمثال اأو عادات وتقاليد 

اأو �سفحات في المواقع االإلكترونية، وبين االآثار 

المادية من اأدوات عمل وماأكل وم�سرب اأو مالب�ض 

اأو اأبنية اأو اآثار، اأو ما اإلى ذلك. ونكتفي فيما يلي 

باالإ�سارة اإلى اأمثلة لهذه الم�سادر:

1 ــ االأغاين ال�شعبية

تتنوع منا�سبات هذه االأغاني، وتختلف 

اإحداها عن االأُخرى في عدة وجوه: الم�سمون، 

وال�سياق التاريخي وو�سوح هذا ال�سياق، ووجود 

ن�ض / لحن تراثي واحد لها، اأو وجود اأكثر من 

ن�ض واأكثر من لحن لها. لكن االأغاني ال�سعبية 

ت�سترك بالتاأكيد في اأمر واحد، فهي تاأليف 

جماعي، وال وجود لموؤلف منفرد معروف لها، 

وقد �سكنت الذاكرة ال�سعبية، و�سربت جذورها في 

وجدان ال�سعب والتاريخ. ونجد حاليًا وفرة منها 

في المواقع االإلكترونية، بكلمات واألحان مختلفة 

قلياًل اأو كثيراً. وعلى الموؤرخ اأن ''ي�ستغل'' على 

االأغنية، جمعًا لالأغاني، وتدقيقًا في كلماتها، 

وو�سعها في �سياقها التاريخي ودمجها في ن�سه 

ب�سورة متناغمة ــ اعتماداً على م�سادره االأُخرى.

تحكي كل اأغنية من اأغاني االأعرا�ض والعمل 

والحب �سطراً في التاريخ ال�سعبي، كما تفعل كل 

من االأغاني التالية على �سبيل المثال: ''يا 

زارعين ال�سم�سم''؛ ''قطعن الن�سراويات / 

المرجويات مرج ابن عامر''؛ كلمات االأغنية 
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والحائل هي االأنثى من ولد الناقة �ساعَة ُتولد(.

في �سباح اليوم التالي، ا�ستيقظ الوالي فلم 

يجد اأثراً لــ ''العربان''...

18
لقد رحلوا في اأثناء الليل، وتركوه.

4 ــ االآثار املادية

اأول ما يتبادر اإلى الذهن هو مقتنيات 

المتاحف، لكن المتاحف الفل�سطينية النا�سئة لم 

تتطور بعد بما يجعلها مجمعًا لمثل هذه االآثار. 

وال ي�سعنا في هذه المنا�سبة اإاّل التنويه بالجهد 

ر في اإقامة 
َ
ْكو

َ
ال�سخ�سي الذي بذله محمود د

متحفه الخا�ض في بيته في مخيم البرج 

ال�سمالي في الجنوب اللبناني.

ومع ذلك، يجب اأاّل يقف هذا االأمر عائقًا في 

ي. فهناك قرى على االأر�ض 
ّ
وجه الموؤرخ الجد

الفل�سطينية )بما فيها القرى المدمرة في �سنة 

1948( ت�سكل نوعًا من المتحف المفتوح. 

و�ساأ�سرب على ذلك مثااًل هو م�سقط راأ�سي قرية 

�سير التي لم تكن موجودة في الخريطة الر�سمية، 

مع اأنها كانت مملكة مزدهرة في ما�ٍض ما، كما 

عي اأهلها!
ّ
يد

تقع قرية / خربة �سير في ال�سل�سلة الجبلية 

الم�سرفة على ال�ساحل الفل�سطيني، وكانت حتى 

اأوا�سط القرن المن�سرم تنتمي اإداريًا اإلى ''ناحية 

قلقيلية، ق�ساء طولكرم، لواء نابل�ض''، وتبدو في 

مظهرها كما ن�ساأت في اأواخر العهد العثماني.

كانت �سير محاطة بمجموعة غنية من 

''االآثار'' ينظر اإليها اأهل القرية على اأنها جزء من 

خ�سعون بع�سها لحاجاتهم 
ُ
محيطهم الطبيعي، وي

اليومية العادية، من دون اأن تثير لديهم اأي 

اهتمام اأو ت�ساوؤل ب�ساأن اأ�سلها. وفيما يلي اأبرز 

هذه االآثار:

ــ عدد من ''المعا�سر''، منحوتة في ال�سخر 

ال�سلد باأدوات دقيقة ن�سبيًا، وال تزال تحتفظ 

ب�سكلها االأ�سلي، لكنها ال تدخل في ا�ستعمال 

ال�سكان اليومي )اإذا ا�ستثنينا لهو االأطفال 

بمياهها في ف�سل ال�ستاء!(. وقطعًا، لم تكن هذه 

المعا�سر معا�سر للزيتون الذي تمتد كرومه حول 

المنطقة االأ�سل التي ُتن�سب اإليها: فنجد حكايات 

عن ''الروزنا'' مثاًل تنت�سر في فل�سطين ولبنان 

و�سائر بالد ال�سام وفي العراق وم�سر، وهناك 

اأي�سًا حكايات ظلت ُتروى طوال قرون في 

مقاهي االأحياء ال�سعبية وم�سارب البدو في اأكثر 

من بلد عربي ــ وبينها فل�سطين ــ من دون 

التوقف عند اأ�سلها وف�سلها. مثال ذلك ''حكاية 

الزير �سالم''، و''تغريبة بني هالل'' التي تعك�ض 

جزءاً من التنقالت ال�سكانية ال�سخمة التي 

خبرتها المنطقة عبر التاريخ العربي المكتوب، 

و''حكاية �سيف بن ذي يزن'' التي ن�ساأت في عهد 

انحطاط الدولة العبا�سية، وتدور حوادثها 

االأ�سطورية فوق م�ساحة �سا�سعة ت�ستمل على 

اليمن و�سمال �سبه جزيرة العرب ووادي النيل.

واإلى ذلك، ثمة حكايات فل�سطينية ''مح�سة''، 

�ض اأن تكون، مثل الروايات ال�سفوية 
َ
فتر

ُ
اأو هكذا ي

عن اأبو جلدة واالأبطال ال�سعبيين االآخرين، 

وحكاية الفار�ض اأبو الهمايم الذي ينقذ حبيبته 

من �سجن / ق�سر االإقطاعي. كما اأن هناك 

ن ملكيات االأر�ض 
ّ
حكايات �سعبية تتعلق بتكو

الكبيرة والمتو�سطة في الن�سف الثاني من القرن 

التا�سع ع�سر، مثل ''حكاية االأمير الحارثي''، 

وق�سة زيارة الوالي العثماني لع�سيرة التركمان 

في مرج ابن عامر، عار�سًا عليها ت�سجيل اأرا�ٍض 

با�سمها. تقول الحكاية:

نزل الوالي العثماني �سيفًا عند عرب 

التركمان، فاأكرموه وبالغوا في اإكرامه، وعندما 

اأخبرهم برغبة الحكومة العثمانية في ت�سجيل 

اأرا�سي المرج وال�سهل با�سم القبائل، اأن�سده 

اأحدهم ناطقًا بل�سانهم:

رو�شنا من طوط الطوابير �شابت يا بيك

واإن تقبل براطيل 200 حايل �شمينة جبنا ليك

)اأي: اأيها البيك، اإن روؤو�سنا �سابت ب�سبب 

اأ�سوات االأبواق في الجي�ض. نحن ال نريد ت�سجيل 

االأرا�سي با�سم الع�سيرة في مقابل اأن تجّندوا 

ا اإذا كنت تريد ر�سوة فنحن 
ّ
اأبناءنا في الجي�ض، اأم

م�ستعدون الأن نعطيك 200 حائل �سمينة، 
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المحتلون االإ�سرائيليون وو�سعوا اأيديهم على 

منطقة المغارة والخربة.

لعل خربة �سير وخربة بيت جّفة كانتا تواأمًا، 

في الحياة وفي الممات: في الحياة، ربما كانتا 

ح ذلك وجود 
ّ

رج
ُ
مركزين زراعيين مزدهرين، وي

''المعا�سر''، ووجود مياه الينابيع الغزيرة في 

''بير �سير'' و''مغارة ال�سفاء'' و''النزازة'' ــ ظلت 

قبيلتا القي�سية والتعامرة ت�سوق قطعان موا�سيهما 

من منطقة الخليل اإلى منطقة �سير للرعي وال�سرب 

ا 
ّ
من مياه بئرها حتى اأوا�سط القرن الع�سرين. اأم

في الممات، فربما يكون اأحد الزلزالين الكبيرين 

اللذين �سربا اأجزاء من فل�سطين )في �سنَتي 

1837 و1927( هو الذي ت�سبب بخراب القريتين، 

وقد يعود ال�سبب اإلى هجرة �سكانها منها، خالل 

حروب اأمراء االإقطاع )1840 - 1858( التي 

كان الفالحون وقودها، والتي اأدت اإلى تدمير 

قرى، واإتالف اآالف االأ�سجار في الريف 

الفل�سطيني. ال جواب قطعيًا حتى االآن.

الجواب في الخرافة ال�سعبية هو: الغول، 

وباالأحرى زوجة الغول، فقد �سارت ''غولة بيت 

جفة'' رمزاً للقبح وال�سر، وم�سدراً للخوف 

والتخويف.

يحوط بقرية �سير اآثار اأُخرى غام�سة المن�ساأ، 

ال مجال للتف�سيل فيها االآن )''نوامي�ض''؛ كهوف 

طبيعية ومنحوتة في ال�سخر؛ ''الق�سر''؛ 

''المنطار''؛ بئر ''غرة''؛ و... قبر اأبو نجيم(، ويقع 

في و�سطها بناء حجري متهالك هو مقام علقمة، 

ا 
ّ
وهذا المقام ربما يتطلب درا�سة منف�سلة. اأم

البناء الذي يقع في منت�سف الطريق، فهو بالطة 

مل�ساء كبيرة تغطي قبر علقمة الذي كانت النذور 

ُتنَذر له، وكان المقام ي�ساء ب�سراج الزيت وفاء 

لفظ ا�سمه( 
ُ
لنذر، وكان ''الب�سرت�ض'') هكذا كان ي

يوؤّذن فيه لل�سالة، قبل بناء الجامع الجديد. 

واالأهم من ذلك، اأن المقام كان مركز الطقو�ض 

الغريبة التي يوؤديها االأطفال في اأعوام الجفاف، 

قبل اأن يمار�ض اأهل القرية �سالة اال�ست�سقاء! 

واالأطرف في االأمر اأن االأهالي كانوا يعتقدون اأن 

علقمة كان.. امراأة!

القرية، فلمع�سرة الزيتون ''اأثر'' اآخر بالقرب من 

القرية. اإذاً، هل كانت معا�سر عنب، واأ�سجار 

العنب اأ�سبحت نادرة جداً في �سير؟؟ ربما. هذه 

مجرد فر�سية بحاجة اإلى اأدلة تاريخية اأُخرى.

'': وهو اأ�سبه بكهف مهجور تحت 
ّ
د
َ
ــ ''الب

االأر�ض، اكت�سف اأهل القرية حقيقته في وقت 

متاأخر الحق: اإنه مع�سرة الزيتون القديمة )لعل 

اأ�سل الت�سمية يعود اإلى اللغة االآرامية(، ولي�ض 

مكانًا ''مر�سوداً'' ي�سكنه الجن ــ كما ظلوا 

يعتقدون ويروون عنه الحكايات فترة طويلة. 

'' مع�سرة زيتون وحّلت 
ّ
لكن، حتى متى ظل ''البد

محله مع�سرة حديثة ن�سبيًا في قرية جيو�ض 

المجاورة؟ ربما حتى اأواخر القرن التا�سع ع�سر، 

اأو اأوائل القرن الع�سرين. وهذه اأي�سًا فر�سية 

اأُخرى.

ــ ''الخربة'': اآثار قرية �سغيرة مدمرة بالكامل، 

وتقع ل�سق �سير ''الجديدة''، ويف�سلها عنها 

�ستخدم لحفظ 
ُ
مقبرة وم�سجد خرب مهجور ي

�ستعمل طعامًا 
ُ
تابوت الموتى والتبن الذي ي

للموا�سي في ف�سل ال�ستاء. وال تزال اأجزاء من 

جدران البيوت المبنية من الحجر قائمة وبارزة 

من تحت اأكوام من تراب ''الخربة''، لكن �سكان 

ا األحق 
ّ
ن / عم

ّ
�سير لم يتج�سموا عناء ال�سوؤال عم

بــ ''الخربة'' كل هذا الدمار في ما�ٍض مجهول. في 

اأوا�سط القرن الع�سرين، كان اأهل �سير يجدون 

عظامًا ب�سرية وقبوراً كلما حفروا االأ�سا�سات 

لبيوتهم االأ�سمنتية الجديدة، وكانوا يلقون 

بالعظام جانبًا... فهي ''مجرد عظام''!

ــ خربة بيت ِجّفة: اآثار قرية خربة اأُخرى، تقع 

قبالة القرية على الجبل المجاور. بيوت مهدمة 

على راأ�ض تل ي�سرف على القرى المجاورة، 

وبع�ض اأ�سجار التين، وعلى م�سافة نحو كيلومتر 

واحد من الخربة، تقع ''مغارة ال�سفاء''، وهي نبع 

في كهف يمتد عميقًا داخل االأر�ض، ويقال اإنه 

ينتهي في بيت جّفة. لم يغامر اأحد بمحاولة 

الو�سول اإلى اآخره، وظلت االأ�سرار دفينة. وجاء 

ن �سرب من مياه بئر 
َ
في مجرى االأمثال: هنيئًا لم

�سير، واأكل من تينات بيت جّفة. لكن جاء 
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باعتباره اأول ثورة اجتماعية وطنية �ساركت فيها 

الفئات وال�سرائح ال�سعبية المدينية المتعددة، 

بمختلف طوائفها الدينية، والفالحية والبدوية في 

�سنجق القد�ض، االأمر الذي يجعلها ربما االأجدر 

بما ُن�سب اإلى ''ثورة'' 1834 من ف�سل.

�ساف اإلى ذلك حروب قي�ض ــ يمن بقيادة 
ُ
ي

اأمراء االإقطاع ووقودها الفالحون، والتي 

ا�ستمرت متقطعة نحو عقدين من الزمان )منذ 

خروج جي�ض اإبراهيم با�سا حتى بدء �سدور 

قوانين االأرا�سي العثمانية(. وقد جلبت هذه 

الحروب على الريف الفل�سطيني من الخراب اأكثر 

ا فعلت موجات الجفاف والجراد والزالزل.
ّ
مم

ــ ثورة 1936 - 1939 الكبرى: واالأمر هنا 

يتطلب اإعادة النظر في العنا�سر الداخلية ــ 

تحديداً ــ الفاعلة في ن�سوبها وفي اإخفاقها على 

حد �سواء، ومن هذه العنا�سر:

اأ( الدور المقاوم لالأبطال ال�سعبيين في الريف 

)مثل اأبو جلدة واأبو اإكباري(، وللحركات ال�سرية 

في المدن )مثل ''الكف االأ�سود'' بما قد يكون لها 

من �سلة بقب�سايات االأحياء و�سغار الحرفيين(، 

وكذلك دور البدو المزارعين )مثل عرب وادي 

الحوارث( ــ وهذه كلها اأ�سكال من المقاومة 

طبعت الن�سف االأول من ثالثينيات القرن 

الما�سي، و�سّقت الطريق اأمام الثورة الكبرى، بدءاً 

ام؛
ّ
بانتفا�سة الق�س

ب( مقارنة هذا الدور بالدور الفعلي 

للموؤتمرات واالأحزاب ال�سيا�سية والحركة 

الن�سائية؛

ج( دور االنق�سام الداخلي، العائلي 

والمناطقي، والتناف�ض ال�سديد بين قيادات الثوار 

المحلية التي تنتمي اإجمااًل اإلى فئة مالكي 

الحيازات المتو�سطة، في اإف�سال الثورة )وفق عدد 

من الموؤ�سرات منها: دواعي موؤتمر الم�سالحة 

اال�ستعرا�سي في دير غ�سانة في �سنة 1937؛ 

ت�سكيل ''ف�سائل ال�سالم'' الم�سادة للثورة على يد 

بع�ض زعماء النخبة؛ ظروف اغتيال قائد الثورة 

العام عبد الرحيم الحاج محمد، وغير ذلك من 

موؤ�سرات(.

ُترى، بعد هذا كله وغيره، ما هي الحقيقة 

التاريخية في ''مملكة �سير'' االأ�سطورية؟

طبعًا، لي�ض كل القرى الفل�سطينية مثل قرية 

�سير بينابيع اأ�سرارها ومياهها وال باآثارها 

المادية، بل اإن لكل قرية حكاية خا�سة ترويها 

للتاريخ ال�سعبي عندما تجد اآذان الموؤرخ 

ال�ساغية.

 IV ــ خامتة: م�شائل يف عهدة 

التاريخ ال�شعبي

يمكن اإنتاج معرفة ُت�ساف اإلى ال�سجل 

التاريخي الفل�سطيني )والعربي اإجمااًل( باعتماد 

منهجية في البحث تنهل من المنابع النظرية 

العالمية الم�سار اإليها اآنفًا، ومن اآخر ما تو�سلت 

اإليه الدرا�سات االجتماعية ــ االقت�سادية، 

وبالتناول النقدي للم�سادر المكتوبة التقليدية، 

وباإ�سافة الم�سادر الم�ستقة من التراث 

والروايات ال�سفوية. ويمكن اإنتاج هذه المعرفة 

على �سعيدين:

ال�سعيد االأول هو اإعادة النظر في جوانب من 

التاريخ الر�سمي / االأكاديمي، مثل: 

ــ تطور ملكية االأر�ض في �سياق التو�سع 

الراأ�سمالي االأوروبي بما فيه الغزو اال�ستيطاني 

ن الحيازات الكبيرة 
ّ
ال�سهيوني ــ وخ�سو�سًا تكو

والمتو�سطة واآليات انتقالها الالحق اإلى االأيدي 

ال�سهيونية، والنتائج االجتماعية وال�سيا�سية 

التي ترّتبت على ذلك، بما فيها ن�سوء فئات 

اثين'' 
ّ
التجار / مالكي االأرا�سي و''الحر

والمزارعين المرابعين / المحا�س�سين والبدو 

المزارعين...

ــ الحركات االجتماعية في القرن التا�سع 

ع�سر: ثورة 1834 االإقطاعية �سد االإ�سالحات 

المندرجة في اإطار حملة اإبراهيم با�سا على 

فل�سطين و�سائر بالد ال�سام، وهي الثورة التي 

ن�سب التاريخ الدارج اإليها ف�سل بداية ت�سّكل 

د القد�ض'' 
ّ
الهوية الفل�سطينية. وكذلك ''تمر

)1824 - 1826( الذي لم ين�سفه التاريخ بعد، 



110جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0722017

الف�سائل، من اأبناء العائالت الكبرى، على نحو 

 
ّ
ي�ستنكف عن االإدانة اأو النقد، وي�سل اإلى حد

التبرير والمجامالت، بل اإلى �سيء من التقريظ 

اأحيانًا. وهكذا غدا مجرد وجود ''ف�سائل ال�سالم'' 

اأ�ساًل مو�سع ت�ساوؤل، اأو مو�سعًا لالختالق 

ى التناف�سات العائلية التقليدية، 
ّ
الناجم عن حم

لوال ورود ا�سم ''الف�سائل'' وواقعة ت�سكيلها 

ون�ساطها الم�ساد للثورة على ل�سان مجاهدين 

''عاديين'' ا�ستركوا في الثورة، وورودها في عدد 

�سًا ولمامًا(، ولوال 
َ
ر

َ
من الموؤلفات العربية )واإن ع

�سيوع ذكرها في الم�سادر االإنجليزية والعبرية 

19
خت لتلك الفترة.

ّ
االأ�سا�سية التي اأر

ا االإ�سكالية المتعلقة بالبطل ال�سعبي، ف�سبق 
ّ
اأم

 ما هو االأمر 
20

اأن تناولناها في منا�سبة �سابقة:

االأقرب اإلى الحقيقة التاريخية ب�ساأن اأمثال اأبو 

جلدة والعرميط واأبو اإكباري؟ اأهو الرواية 

الكولونيالية ــ النخبوية التي تعتبرهم ل�سو�سًا 

وقّطاع طرق، اأم الرواية ال�سعبية التي تراهم 

اأبطااًل �سعبيين ثائرين �سد ال�سلطات البريطانية 

والنخب الفل�سطينية؟ وماذا عن كثير من 

''االأ�سقياء'' الذين التحقوا بالثورة واأ�سبحوا من 

قادتها المحليين؟ ومجموعة ''الكف االأ�سود'' 

ية، اأكانت جماعة اإرهابية تمار�ض 
ّ
ال�سر

االغتياالت االعتباطية، اأم مجموعة من الثوار 

اأخذت على عاتقها االقت�سا�ض من عمالء 

ال�سلطات وال�سما�سرة وبائعي االأرا�سي اإلى 

الم�ستوطنين ال�سهيونيين؟ وما وجه الحق، مثاًل، 

ة 1921 بــ ''ثورة يافا'' اأو ''ثورة 
ّ
في ت�سمية هب

�ساكر اأبو ك�سك''، في حين اأن 90% من �سهداء 

ة جاءوا من 32 قرية وع�سيرة بدوية في 
ّ
الهب

المنطقة المحيطة بيافا، واأن ثمة روايات ت�سير 

ة ــ من اأفندية يافا 
ّ
اإلى تورط بع�ض متزعمي الهب

وال�سيوخ القبليين ــ في عمليات بيع االأرا�سي اإلى 

الم�ستوطنين ال�سهيونيين، اأقّله اأرا�سي بلدة 

�ض التي اأُقيمت م�ستعمرة بتاح تكفا عليها؟
ّ
ملب

نقت�سر االآن على ذكر هذه االأمثلة لمجاالت 

البحث التي يمكن للتاريخ ال�سعبي اأن يتناولها، 

فالحيز هنا ال يت�سع لمزيد من التف�سيالت ب�ساأن 

ا ال�سعيد الثاني الإنتاج المعرفة في 
ّ
اأم

التاريخ ال�سعبي فيتمثل في َطرق مجاالت جديدة 

في البحث، كان قد جرى اإغالقها من خالل 

االإغفال اأو الطم�ض اأو التالعب. وبين هذه 

المجاالت، نختار اثنين على �سبيل المثال: 

الك�سف عن الم�سكوت عنه في التاريخ النخبوي، 

ممثَّاًل في ''ف�سائل ال�سالم'' من جهة، واإ�سكالية 

البطل ال�سعبي في التاريخ الفل�سطيني من جهة 

 فيها 
ُ
اأُخرى )بالمنا�سبة، المرة االأولى التي �سمعت

عن ف�سائل ال�سالم اأو اأبو جلدة كانت من خالل 

الروايات ال�سفوية، وخ�سو�سًا من ''البحري'' ــ 

المرحوم والدي(.

 قيام ''ف�سائل ال�سالم'' بين اأبرز الوقائع 
ّ
عد

ُ
وي

التاريخية التي تناولها التاريخ النخبوي 

باالإغفال والطم�ض، حتى كاأنها لم توجد قط، اأو 

كاأنها ــ في اأح�سن االأحوال ــ مجرد حدث عابر ال 

ذكر في التاريخ الفل�سطيني.
ُ
يكاد ي

لقد ن�ساأت هذه الف�سائل الم�سادة للثورة، 

ون�سطت خالل ثورة 1936، بالتن�سيق والتواطوؤ 

مع ال�سلطات اال�ستعمارية البريطانية والحركة 

مت 
ّ
ال�سهيونية، وبدعم منها. وفي المقابل، قد

هذه الف�سائل لتلك ال�سلطات والحركة ال�سهيونية 

خدمات ''جليلة'' في مجاالت الدعاية والتحري�ض 

ال�سيا�سيين، ومن اأجل ''اإحالل ال�سالم''، وتقديم 

المعلومات اال�ستخباراتية عن الثوار، وتجريد 

القرى من ال�سالح، و�سواًل اإلى مالحقة الثوار في 

كمًا باإعدام 
ُ

الجبال. واأ�سدرت قيادة الثورة ح

يها االثنين: فخري بك الن�سا�سيبي الذي 
َ
موؤ�س�س

اغتيل بعد الثورة في العراق، وفخري بك عبد 

ابة في 
ّ
الهادي الذي اغتيل في معقله في بلدة عر

منطقة جنين ــ في ظروف غام�سة.

ومع ذلك كله، فاإن ما يدعو اإلى اال�ستغراب 

الأول وهلة، هو االإغفال �سبه التام، في الرواية 

النخبوية، لواقعة ''ف�سائل ال�سالم''، ولمغزى 

الظاهرة التي مّثلتها هذه الواقعة، وحتى اإغفال 

ذكر ا�سم ''الف�سائل'' في العديد من الم�سادر 

والمراجع الكال�سيكية ذات ال�سفة الر�سمية، بينما 

تحفل هذه الرواية بذكر عدد من اأبطال تلك 
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طبقة جديدة من رجال االأعمال، من رحم 

''المقاولة من الباطن'' في الدول النفطية 

الخليجية.

هذه الم�سائل وغيرها يظالن في عهدة 

التاريخ االجتماعي ــ االقت�سادي اإجمااًل، 

والتاريخ ال�سعبي خا�سة. 

مجاالت اأُخرى تتراوح بين الفولكلور وق�سايا 

الهوية والحداثة مثاًل، وبين م�ساألة اال�ستمرار / 

االنقطاع بفعل ''النكبة'' في التحوالت االجتماعية 

واالقت�سادية وال�سيا�سية، التي طالت كاًل من 

النخب وال�سعب، واأدت ــ بين اأمور اأُخرى ــ اإلى 

ن�سوء ''مجتمعات'' فل�سطينية متفرقة، واإلى والدة 
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