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يزبك*

بطر�س �أبو م ّنة :امل�ؤرخ

عرفت
ُ

الدكتور بطر�س �أبو م ّنة للمرة
الأولى في �سنة  ١٩٧٨حين
در�ست في جامعة حيفا في دائرة تاريخ
در�سني حينها
ال�شرق الأو�سط للقب الأولّ .
م�ساق ًا عنوانه ''فل�سطين في القرن الثامن
ع�شر'' ،وقد قمت الحق ًا بتدري�س هذا الم�ساق
في الجامعة لعدة �أعوام .وتمحورت ر�سالة �أبو
م ّنة من خالل هذا الم�ساق حول ال�شيخ ظاهر
العمر الزيداني ،ال�شخ�صية الفل�سطينية الأهم
في تلك الفترة ،والذي � ّأ�س�س لمجتمع فل�سطيني
مدني من خالل �إعادة �إعمار مدن طبرية
والنا�صرة وعكا وحيفا.
ولد الدكتور بطر�س �أبو م ّنة في مدينة
الرملة في تموز/يوليو  ،١٩٣٢وتوفي والده
ولما يتجاوز عمر
الذي عمل موظف ًا في البريد ّ
بطر�س �ستة �أعوام ،فا�ضطرت الوالدة �إلى
االنتقال مع �أطفالها بطر�س و�أخوين �أ�صغر
منه �إلى مدينة اللد كي تعي�ش في كنف
المنير ،حيث �أنهى
عائلتها المعروفة بعائلة
ّ

درا�سته االبتدائية ،وبعدها در�س في الكلية
العربية في القد�س ،ثم في الثانوية العامرية
في يافا.
احتلت القوات ال�صهيونية مدينة اللد في
 ١١تموز/يوليو  ،١٩٤٨واقترفت مذبحة راح
�ضحيتها �أكثر من � ٢٥٠شخ�ص ًا ،وجرى طرد
ع�شرات الآالف من �سكان مدين َتي اللد والرملة.
تجمعت عائلة �أبو م ّنة ــ
بعد احتالل اللدّ ،
الأم وبطر�س و�أخواه ــ في مع�سكر موقت �أقامه
الجي�ش الإ�سرائيلي تح�ضيراً لطردهم تجاه رام
اللـه �سيراً على الأقدام ،لكن عن طريق
ولما
الم�صادفة ،بقيت العائلة في مدينة اللدّ ،
يتجاوز عمر بطر�س حينها �ستة ع�شر عام ًا،
ولم يكن قد �أنهى درا�سته الثانوية بعد ،ثم
مدر�س ًا في مدر�سة اللد.
عمل لثالثة �أعوام ّ
في �سنة  ١٩٥٣تقدم المتحان الثانوية
العامة ،ولتفوقه ح�صل على منحة درا�سية في
* رئي�س ق�سم تاريخ ال�شرق الأو�سط في جامعة حيفا.
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الجامعة العبرية في القد�س الغربية ،حيث
در�س تاريخ ال�شرق الأو�سط والتاريخ العام.
كذلك ح�صل بعد �إنهائه درا�سة الماج�ستير
في تاريخ ال�شرق الأو�سط ،على منحة درا�سية
من جامعة �أك�سفورد لدرجة الدكتوراه التي
�أ�شرف على مناق�شة �أطروحتها الأ�ستاذ �ألبرت
حوراني.
ومع �إنهاء درا�سته في جامعة �أك�سفورد
وعودته �إلى الوطن في �سنة  ،١٩٧١با�شر
بطر�س �أبو م ّنة التدري�س في ق�سم تاريخ ال�شرق
الأو�سط في جامعة حيفا ،وتر�أ�س الحق ًا الق�سم،
وا�ستمر في عمله حتى تقاعد في �سنة .٢٠٠٠
تخرج على يديه
وخالل م�سيرته الأكاديمية ّ
يدر�سون في
العديد من الباحثين الذين ّ
جامعات متنوعة ،وبينهم كاتب هذه ال�سطور.
وقد �أ�شرف الدكتور بطر�س على �أطروحتي
لدرجة الماج�ستير التي عنونتها ''الهجرة
العربية �إلى حيفا خالل فترة االنتداب''.
تخ�ص�ص الدكتور �أبو م ّنة بالتاريخ
ّ
العثماني عامة ،وتاريخ القد�س وقياداتها في
القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر خا�صة،
عالوة على ن�شره العديد من الدرا�سات
المتعلقة بالطرق ال�صوفية العثمانية و�أثرها
في بلورة الحكم والمجتمع العثمانيين في
القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر.
في �سنة  ٢٠٠١ن�شر بطر�س �أبو م ّنة كتابه
الذائع ال�صيت ''درا�سات في الإ�سالم والدولة
العثمانية في القرن التا�سع ع�شر؛  ١٨٢٦ــ
 ''١٨٧٦باللغة الإنجليزية عن دار �إيزي�س في
ت�ضمن مجموعة مهمة من
�إ�ستانبول ،والذي ّ
درا�ساته التي ن�شرها �سابق ًا في مجالت علمية
مح ّكمة.
ُيعتبر �أبو م ّنة من الباحثين المدققين،
با�ستق�صائه �أكبر عدد من الم�صادر الأر�شيفية،

الأمر الذي جعل من درا�ساته مرجع ًا للباحثين
لر�صانتها وعمق تحليلها وما تعر�ضه من
نظرة ثاقبة ومجددة .وفي هذا المجال نذكر
درا�سته المف�صلية التي �أثارت جد ًال وما زالت
تثيره بين باحثي الدولة العثمانية في ع�صر
الإ�صالحات ،وعنوان هذه الدرا�سة'' :الجذور
الإ�سالمية لبراءة ُكلخانه'' (The Islamic
 ،)Roots of the Gülhane Rescriptالتي ن�شرها
في �سنة  ١٩٩٤في مجلة ''عالم الإ�سالم''
الألمانية (.)Die Welt Des Islams
في هذه الدرا�سة خالف �أبو م ّنة ما اتفق
عليه الم�ست�شرقون �أعوام ًا طويلة من �أن
الإ�صالحات العثمانية التي ُعرفت با�سم
''التنظيمات'' لم تتحقق في الدولة العثمانية
�إ ّال نتيجة �ضغط الدول الأوروبية ،و�أنها
ا�ستندت في ماهيتها على الفكر الأوروبي ،و�أن
المجتمع الإ�سالمي لم يملك مقومات فكرية
للقيام ب�إ�صالحات ت�ؤدي �إلى الم�ساواة بين
�أفراد المجتمع ،وال الحكم بالعدل بين �أفراد
الب�شر ،ف�أثبت �أن المجتمع الإ�سالمي يملك تلك
المقومات ،و�أن ما قام به ال�سلطان عبد المجيد
وخلفه محمود الثاني و�إ�صدار براءة ُكلخانة
في �سنة  ١٨٣٩خير مثال لمكنون الإ�سالم،
وخ�صو�ص ًا الإ�سالم ال�صوفي و�إمكاناته لن�شر
الم�ساواة بين �أفراد المجتمع ،ذلك ب�أن الدولة
ملك لجميع رعاياها ،وواجبها تجاههم هو
التعامل بعدالة وم�ساواة .وتفرد هذه الدرا�سة
م�ساحة وا�سعة لت�أثير الفكر النق�شبندي في
ال�سلطان وعدد من كبار موظفي الق�صر،
وتتتبع هذا الت�أثير خطوة بخطوة ،وال تدع
ّ
مكان ًا لل�شك في �أن الإ�صالحات العثمانية
التي ُعرفت خالل القرن التا�سع ع�شر
بالتنظيمات ،ا�ستندت �إلى �أ�صول �إ�سالمية
وفل�سفة �إ�سالمية نق�شبندية.

بطرس أبو منّة :املؤرخ

� ّأما فيما يتعلق بمو�ضوع انت�شار الطريقة
النق�شبندية الخالدية (ن�سبة �إلى موالنا خالد
النق�شبندي المتوفى في �سنة  )١٨٢٦في
الدولة العثمانية عامة ،وفي �إ�ستانبول خا�صة،
فقد ن�شر �أبو م ّنة مجموعة من الدرا�سات �أ�س�ست
لنظريته ب�ش�أن مقومات الإ�صالحات في
الإ�سالم .وبين هذه الدرا�سات يجدر بنا ذكر
درا�سته'' :النق�شبندية ــ المجددية في البالد
العثمانية في القرن التا�سع ع�شر'' (The
Naqshabandiyya-Mujadidyya in the

)Ottoman Lands in the Early 19th Century
في مجلة Die Welt Des Islams, vol. 22,
) ،issue 4 (January 1982فقد كانت درا�سة
رائدة عبر طرحها بقوة �أ�سئلة عن وظيفة
رجال ال�صوفية النق�شبندية ب�صفتهم مر�شدين
�أخالقيين لل�سالطين والحا�شية العثمانية قبل
تقلدهم منا�صب الحكم وبعده .وما طرحه في
�سنة  ،١٩٨٢ومع �أنه لم ُيثر جد ًال بين
الباحثين حينها� ،إ ّال �إنه و�ضع الأ�س�س لنظريته
المذكورة �أعاله .وفي درا�سته هذه خ ُل�ص �أبو
م ّنة �إلى �أن ت�أثير النق�شبندية كان بالغ ًا في
�صقل �شخ�صية ال�سلطان ور�ؤاه االجتماعية
وال�سيا�سية .وفي هذا المجال ن�شر عدة درا�سات
�أُخرى حتى و�صل في �سنة � ١٩٩٤إلى نظريته
المذكورة.
ف�ض ًال عن م�ساهمته هذه ،خ�ص�ص �أبو م ّنة
مجموعة من الدرا�سات لفل�سطين العثمانية،
منها درا�سته المعروفة ''�صعود �سنجق القد�س
في نهاية القرن التا�سع ع�شر'' (The Rise of
the Sanjak of Jerusalem in the Late 19th

 ،)Centuryالتي �أكد فيها علو مكانة القد�س
الدينية والإدارية وال�سيا�سية في �أواخر القرن
تبو�ؤ موقع
يخولها ُّ
التا�سع ع�شر ،والذي ّ
عا�صمة فل�سطين الحق ًا .كما ن�شر فيما بعد
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درا�سته المتممة التي تحدث فيها عن عائلة
الح�سيني و�صعودها منذ القرن الثامن ع�شر
لت�صبح من �أكثر العائالت الفل�سطينية حراك ًا
على م�ستوى القيادة االجتماعية وال�سيا�سية
في فل�سطين ،وعنوان هذه الدرا�سة�'' :صعود
عائلة الح�سيني المرموقة في فل�سطين القرن
الثامن ع�شر'' (The Husaynis: The Rise of a

Notable Family in the in the 18th Century

.)Palestine
ومن الدرا�سات الالفتة للنظر بعمقها
وجديتها وطرحها درا�سته التي ن�شرها في
�سنة  ١٩٨٠بعنوان'' :الم�سيحيون بين
العثمانية والقومية ال�سورية� :آراء بطر�س
الب�ستاني'' (The Christians between

Ottomanism and Syrian Nationalism: The

 ،)Ideas of Butrus al-Bustaniوالتي ُتعتبر
م�صدراً �أ�سا�سي ًا في فهم الحركة الثقافية
والتوجهات القومية في بالد ال�شام في �أواخر
العهد العثماني.
ويحلل �أبو م ّنة بعمق الفت للنظر ودقة
موقف المثقفين الم�سيحيين في بالد ال�شام،
وتوجهاتهم القومية العربية ،ومعار�ضتهم
�سيا�سة التتريك التي قادتها �أحزاب اليمين
التركي ،والتي دعت �إلى رفع العن�صر التركي،
ثقافة ولغة .وكانت الثقافة واللغة العربيتان
هما الأكثر انت�شاراً في الدولة العثمانية.
ومن خالل تحليل كتابات بطر�س الب�ستاني،
خ ُل�ص �أبو م ّنة �إلى �أن المثقفين الم�سيحيين
في الم�شرق العربي رفعوا علم االنتماء �إلى
بالد ال�شام كوحدة �سيا�سية وثقافية في وجه
�سيا�سات التتريك التي قادتها الأحزاب
الطورانية المنادية بعلو العن�صر التركي على
باقي ال�شعوب المكونة للدولة العثمانية.
ومنذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر لم تعد بالد
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