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االنتقال اإلى مدينة اللد المجاورة، حيث در�س 

االبتدائية، ثم التحق بالكلية العربية في 

القد�س وتابع في المدر�سة العامرية بيافا. اإاّل 

اإن احتالل فل�سطين على يد المنظمات 

الع�سكرية ال�سهيونية في �سنة 1948 حال 

دون اإتمامه الثانوية، فا�سطر اإلى ا�ستكمال 

درا�سته بنف�سه. عمل الحقًا في قطاع التعليم 

مدة من الزمن، والتحق في الوقت نف�سه 

بالجامعة العبرية حيث نال الدرجتين االأولى 

)البكالوريو�س(، والثانية )الماج�ستير(، في 

ا الدرجة الثالثة 
ّ
تاريخ ال�سرق االأو�سط، اأم

)الدكتوراه( فنالها من جامعة اأوك�سفورد تحت 

اإ�سراف الموؤرخ الكبير األبرت حوراني. واأظهر 

خالل اإعداده ر�سالة الدكتوراه اهتمامًا بتاريخ 

والية �سورية في فترة التنظيمات العثمانية 

في القرن التا�سع ع�سر.

التحق بطر�س اأبو مّنة في �سنة 1971 

بجامعة حيفا محا�سراً في ق�سم تاريخ ال�سرق 

االأو�سط، وتولى رئا�سة الق�سم عدة مرات خالل 

عمله، اإلى اأن تقاعد في �سنة 2000.

ان�سغل اأبو مّنة بدرا�سة التحوالت ال�سيا�سية 

واالإدارية واالجتماعية في الدولة العثمانية 

جوين من�صور*

قراءة مغايرة للتاريخ العثماين

* موؤرخ ومحا�سر من حيفا.

االأر�سيف العثماني عدداً يجذب 

كبيراً من الباحثين في 

التاريخ العثماني. وقد تكونت، مع مرور 

الزمن، مجموعات من المهتمين بهذا

التاريخ لما حمله من اأثر في مجمل تاريخ 

منطقة ال�سرق االأو�سط عامة، واالأقاليم العربية 

فيها خا�سة.

ويوفر االأر�سيف العثماني كمية هائلة من 

الوثائق التي ت�ساعد الباحث في اكت�ساف �سير 

عجلة الحياة في الدولة العثمانية من عدة 

نواٍح. ويهتم بهذا االأر�سيف عدد من الباحثين 

الفل�سطينيين المخت�سين بالتاأريخ بهدف 

اإماطة اللثام عن تاريخ وطنهم وجواره، 

وم�ساهمة هوؤالء في هذا المجال م�سهود لها 

في اأو�ساط عربية ودولية. وبين هذه 

الم�ساهمات تلك التي توالها االأ�ستاذ الدكتور 

بطر�س اأبو مّنة.

في الخام�س والع�سرين من كانون االأول/

دي�سمبر 2018، رحل هذا الموؤرخ عن 86 

عامًا اأم�ساها في التنقيب والبحث والتاأليف 

في التاريخ العثماني، وخ�سو�سًا في القرن 

التا�سع ع�سر.

ولد بطر�س اأبو مّنة في مدينة الرملة في 

اء ظروف عائلية ا�سطر اإلى 
ّ
�سنة 1932، وجر
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في القرن التا�سع ع�سر، وتاأثير اأجهزة الدولة 

واالإ�سالحات فيها في المقاطعات العربية 

عامة، و�سورية خا�سة )ومن �سمنها الجزء 

الجنوبي منها ــ فل�سطين(. وقّدم في هذا 

ال�سياق، �سل�سلة من االأبحاث الر�سينة 

والمحكمة جيداً، والتي جعلته يتبواأ مكانة 

مرموقة في م�ساف الباحثين العالميين في 

تاريخ الدولة العثمانية في حقبة منت�سف 

القرن التا�سع ع�سر، ذات االأهمية الكبيرة.

رّكز اأبو مّنة جهوده البحثية في كتابة 

درا�سات تداخل فيها التاريخ العربي 

واالإ�سالمي والعثماني فاأنتج مجموعة من 

المقاالت تطرقت اإلى مناق�سة دواعي اندفاع 

ال�سلطنة العثمانية اإلى تبّني ''التنظيمات'' في 

مختلف اأجهزتها.

وبينما كان الراأي ال�سائد ــ وهو الذي 

طرحته المدار�س البحثية الغربية وقلدتها فيه 

مدار�س عثمانية وعربية وا�سالمية ــ اأن 

''التغرب'' هو الدافع اإلى تبّني ال�سلطة 

العثمانية ''التنظيمات''، فاإن اأبو مّنة طرح راأيًا 

مغايراً، وهو اأن هناك عوامل ودواعي داخلية 

كانت المحرك الإ�سدار ال�سلطان عبد المجيد 

االأول في 3 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1839، 

فرمان ''�سريف كلخانه'' الذي بداأت في اإثره 

حركة االإ�سالحات الوا�سعة.

ويربط اأبو مّنة ذلك بدور علماء الدين 

واأ�سحاب الطرق ال�سوفية، وفي مقدمها 

الطريقة النق�سبندية ــ المجددية ــ الخالدية 

)ن�سبة اإلى خالد النق�سبندي المتوفى في �سنة 

1826(. فهذه الطريقة اأثرت في ال�سلطان 

محمود الثاني المتم�سك باأحكام ال�سريعة 

االإ�سالمية، والمعروف بـ ''مجدد قوانين 

ن الموؤرخ الفل�سطيني الفذ، 
ّ
االإ�سالم''. وبهذا بي

اأن اأ�س�س ال�سّنة تظهر بو�سوح في معايير 

االإ�سالحات ــ ''التنظيمات'' التي تبّناها 

ال�سلطان محمود الثاني.

ا انتقلت الهيمنة ال�سيا�سية اإلى 
ّ
ولم

الم�سلحين ''المتغربين''، فاإن اآثار الطريقة 

الخالدية النق�سبندية وجدت ب�سماتها في 

الحركة المعار�سة ''العثمانيون الجدد''. ثم 

مح بوجود طريقة �سوفية اأُخرى، هي 
ُ

�س

البكتا�سية التي كانت محظورة في زمن 

محمود الثاني، غير اأن ال�سلطان عبد الحميد 

الثاني تبّنى الطريقة ال�سوفية الرفاعية التي 

�ساهمت في تحقيق بع�س اأغرا�س ال�سلطان 

ال�سيادية.

بهذا التجديد البحثي، و�سع بطر�س اأبو 

مّنة، حداً لالفترا�س اأن الغرب هو الموؤثر 

الواحد والوحيد في اندفاع ال�سالطين 

العثمانيين اإلى القيام باإ�سالحات في الدولة 

العثمانية. وهكذا لم يعد مذهب ''التغرب'' 

وحيداً في �ساحة التاريخ العثماني، وا�سطر 

ن تم�سكوا بعامل ''التغرب'' اإلى 
ّ
كثيرون مم

هجره وتبّني مذهب الدافع الداخلي، وتحديداً 

االإ�سالمي.

 اأبو مّنة اأثر االإ�سالحات 
َ

ولم ين�س

العثمانية في االأقاليم العربية في 

ن كيفية انت�سار الطريقة 
ّ
االإمبراطورية، فبي

الخالدية في بغداد في بواكير القرن التا�سع 

ع�سر، كرّد على انت�سار الحركة الوهابية 

نًا في هذا ال�سياق، اأن ردة فعل 
ّ
ال�سلفية، مبي

الدولة لمواجهة ال�سلفية لم تكن فقط عبر 

اللجوء اإلى الحلول الع�سكرية، بل بن�سر فكر 

يواجه الوهابية ال�سلفية اأي�سًا. لهذا، فاإن 

انت�سار الحركات ال�سوفية، ومنها النق�سبندية 

في بغداد، كان له دور �ساهم في التخفيف من 

حدة تو�سع دوائر االنت�سار الوهابي في تلك 

المناطق.
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ال�سوري مع االإبقاء على االنتماء العثماني، اإذ 

اإن الب�ستاني اعترف باأن الفكرة العثمانية 

تحوي في طياتها حفاظًا اأو �سمانة للحقوق 

المدنية.

وكّثف اأبو مّنة جهوده البحثية في درا�سة 

نًا اأن 
ّ
تاريخ فل�سطين في هذه الحقبة، مبي

ا�ستقاللية �سنجق القد�س، في عهد التنظيمات، 

ل المدينة اإلى مركز اإداري و�سيا�سي مهم، 
ّ
حو

االأمر الذي �ساعد في ظهور طبقة االأعيان على 

ح�ساب الزعماء القرويين والع�سائريين في 

ن اأن العائالت 
ّ
�سواحي القد�س. كما بي

المقد�سية ذات المكانة االجتماعية وال�سيا�سية 

المرموقة، كـ ''الح�سيني''، عال �ساأنها وازداد 

تاأثيرها في الحيز العام، وخ�سو�سًا في عهد 

ال�سلطان عبد الحميد، فقوي نفوذها في 

القد�س، وفي مناطق اأُخرى في فل�سطين. ولي�س 

م�سادفة اأن تتبواأ هذه العائلة الحقـًا منا�سب 

دينية )االإفتاء( و�سيا�سية في زمن االحتالل 

البريطاني لفل�سطين.

وراأى اأبو مّنة اأن تطبيق التنظيمات 

العثمانية في فل�سطين زاد في خ�سوع �سنجق 

القد�س الإدارة اإ�ستنابول مبا�سرة، بعيداً عن 

التاأثير الم�سري الذي انكوت منه الدولة 

العثمانية في زمن حكم اإبراهيم با�سا ابن 

محمد علي با�سا، ل�سورية. بمعنى اآخر، فاإن 

الدولة العثمانية، ب�سلخها القد�س اإداريًا عن 

والية �سورية، واإلحاقها باإدارة مبا�سرة 

الإ�ستانبول، كَفَلت مركزية حكمها على هذه 

المنطقة لتحمي �سائر المناطق ال�سورية من 

احتمال عودة الحكم الم�سري ب�سكل اأو باآخر.

وهكذا، نلحظ اأن م�ساهمة اأبو مّنة كانت 

في تقديم طرح جديد لتاأثير داخلي، اأو بكلمات 

اأُخرى، محرك داخلي في الدولة العثمانية 

للقيام بم�ساريع اإ�سالحات في اأجهزة الدولة، 

ن اأبو مّنة كيف اأن االإ�سالحات في 
ّ
وبي

الدولة العثمانية )اأي التنظيمات(، عززت من 

انت�سار الطرق ال�سوفية وهيمنتها، والتي 

تبّناها ال�سلطان عبد الحميد الثاني.

وال بد من االإ�سارة هنا اإلى اأن ال�سلطان 

عبد الحميد كان من اأتباع الطريقة ال�سوفية 

الرفاعية، وتاأثر ب�سيخها اأبو الهدى ال�سيادي 

)المتوفى في �سنة 1909(. و�سرعان ما 

اأ�سحى ال�سيادي �ساحب تاأثير ونفوذ في 

البالد العثمانية، فاأيد حق ال�سلطان عبد 

الحميد في الخالفة التي كان يتم�سك بها 

اأ�سراف مكة المكرمة، بادعاء اأنهم من �ساللة 

الر�سول محمد.

وانت�سرت الطرق ال�سوفية �سواء الرفاعية، 

اأو غيرها في مواقع متعددة من البالد العربية. 

وبح�سب اأبو مّنة، فاإن اأحد اأ�سباب تاأخر ظهور 

الحركة القومية العربية حتى قبيل الحرب 

العالمية االأولى يعود اإلى �سرعة انت�سار 

''االإ�سالم ال�سعبي'' )الق�سد هنا الطرق ال�سوفية 

المتنوعة( في اأو�ساط الم�سلمين في الدولة 

العثمانية كافة. وكان الأبو الهدى ال�سيادي 

دور بارز في مطالبة العرب في الواليات 

العربية بقبول حكم ال�سلطان عبد الحميد 

وبكونه خليفة، واأي�سًا ربط ال�سلطان عبد 

الحميد بن�سب يعود اإلى الر�سول محمد.

ا درا�سات اأبو مّنة عن اإقليم �سورية، 
ّ
اأم

وتركيزه على دور الم�سيحيين العرب في 

قه 
ّ
الحركة القومية، فكانا من خالل تعم

ن 
ّ
بدرا�سة اأفكار بطر�س الب�ستاني الذي كو

معادلة تدمج بين ''العثمانية'' و''القومية''. 

وهذه النه�سة الثقافية العربية التي افتتحها 

الب�ستاني ورفاق له في بيروت في اأعقاب ن�سر 

فرمان ''�سريف همايون'' في �سنة 1856، 

تميزت بطابع ال�سعور الوطني )القومي( 
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وقد ن�سرت موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 

في �سنة 2011 كتاب تكريم لبطر�س اأبو مّنة 

حرره تالميذه، وهم كاتب هذه المقالة 

وعطاهلل قبطي وم�سطفى العبا�سي بعنوان: 

''مقاالت تاريخية تكريمًا لالأ�ستاذ الدكتور 

بطر�س اأبو منة''.

وجدير بالذكر هنا اأن بطر�س اأبو مّنة لم 

يمكث طوال حياته في البرج العاجي للجامعة 

واالأبحاث االأكاديمية، واإنما كان م�ساهمًا 

ونا�سطًا في عدة اأطر ثقافية واجتماعية 

وتعليمية، كلجنة المعارف االأرثوذك�سية في 

حيفا الم�سِرفة على الكلية االأرثوذك�سية 

العربية، وهي واحدة من اأبرز المدار�س واأهمها 

في المجتمع العربي الفل�سطيني في الداخل. 

وكان ع�سواً في مجموعة مبادرة الإقامة 

مدر�سة ثانوية تكنولوجية عربية، وتميز 

�س 
ّ
با�ستعداده الدائم لم�ساعدة طالبه في تلم

طريقهم العلمي والبحثي، وتوجيههم نحو 

الطريق ال�سحيح. وكان من المدافعين بقوة 

عن االأوقاف االأرثوذك�سية وعدم التفريط بها، 

واأ�سد المنادين بتن�سيب بطريرك عربي على 

البطريركية االأرثوذك�سية االأور�سليمية، وو�سع 

حد نهائي للهيمنة اليونانية فيها.

زوجته نائلة نقارة ــ اأبو مّنة ابنة 

المحامي ال�سهير حنا نقارة، ولهما ولدان: رائد 

وهو محاٍم متخ�س�س بال�سركات العالمية، 

وب�سير وهو محا�سر في مجال االأدب، 

واالثنان مقيمان في لندن. وتقيم عائلة اأبو 

مّنة في حيفا، ولها امتداد في يافا واللد 

والرملة واالغتراب.  

ولي�س مثلما كان �سائداً، من اأن الموؤثرات 

الغربية هي الدافع االأول واالأ�سا�سي.

ال �سك في اأن م�ساهمات اأبو مّنة لم تكن 

في حدود طرح تف�سير الأحداث تاريخية في 

فترة زمنية محددة )هي فترة التنظيمات في 

الدولة العثمانية(، ب�ساأن �سعف حالة الدولة 

وتدهورها، واإنما في كيفية معالجة الدولة 

بنف�سها وباأدواتها عملية نهو�سها والوقوف 

في وجه التحديات التي واجهتها من الداخل 

ومن الخارج على حد �سواء. اأ�سف اإلى ذلك، اأن 

اأبو مّنة ينت�سر، نوعـًا ما، للدولة العثمانية، 

ن 
ّ
فهو لم ي�سر في ركاب جالدي الدولة، بل بي

بو�سوح م�سعى ال�سالطين الإجراء االإ�سالحات 

التي نجحوا اأحيانا في بع�سها، وف�سلوا في 

اأحيان اأُخرى، الأ�سباب داخلية وخارجية.

ن�سر اأبو مّنة كتابًا واحداً يحتوي على 

درا�سات في االإ�سالم وتاريخ الدولة العثمانية 

بعنوان: ''درا�سات في االإ�سالم واالإمبراطورية 

العثمانية في القرن التا�سع ع�سر، 1826 - 

 Studies on Islam and the Ottoman( ''1876

 Empire in the 19th century, 1826-1876,
Istanbul: Isis Press, 2001(، وحرر بالم�ساركة 

مع كاتب هذه المقالة كتابًا بعنوان: ''زيتونة 

من الجليل: اأبحاث ومقاالت مقدمة لالأديب 

وال�ساعر حنا اأبو حنا'' )حيفا: مكتبة كل �سيء، 

.)2005

ا مقاالته فتزيد على الثالثين، وهي 
ّ
اأم

من�سورة في عدد من الدوريات االخت�سا�سية 

في درا�سات تاريخ العرب واالإ�سالم والدولة 

العثمانية.


