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 توطئة
 

جدیدًة طبعًة الفلسطینیة" "الدراسات مؤسسة أطلقت ،2018 العام من الثاني تشرین 27               في
وهي الخالدي، ولید األستاذ دّبجها بمقدمٍة الدباغ، مراد لمصطفى فلسطین" "بالدنا             لموسوعة
المؤسسة واعتبرت المؤلف. مقدمة على زائدٍة بمقدمٍة الموسوعة فیها تصدر التي األولى              المّرة
تصدر كونها على استثنائيٍّ تشدیٍد مع بارزًا، حدثًا الجدیدة طبعتها في الموسوعة              إصدارها

  بمقدمٍة للمؤّرخ الكبیر ولید الخالدي.
 

باألسماء افات كشٌّ إلیها ومضافًا ومصححًة ُمنقحًة الموسوعة من الجدیدة الطبعة إصدار             إّن
صدور إلى وبالنظر المتوقع، من كان أّنه ّإال للمؤسسة، مشكوٌر جهٌد لهَو              والموضوعات،
عن زائدٍة بمقدمٍة تصدر أن تقّرر أنه وبما عریقٍة، بحثیٍّة فلسطینیٍة مؤسسٍة عن الجدیدة                الطبعة
العمل بصفتها الموسوعة، حول بحثیٍّة مادٍة لتقدیم فرصًة المقدمة تكون أن المؤلف،              مقدمة
والسیاق بكاتبها والتعریف والجغرافیا، التاریخ حقلْي في المكتوبة الوطنیة ثقافتنا في             األهّم
ووصٍف وصاحبها، بالموسوعة المعهود االحتفاء تكرار على تقتصر وأّال لكتابتها،            التاریخّي

 لمحتویاتها، والحدیث عن العالقة الشخصیة ما بین والدْي صاحب المقدمة وكاتب الموسوعة.
 

الحرجة المرحلة هذه في الموسوعة راهنّیة على للقارئ المقدمة ُتضيء أن أیضًا مؤمًال                وكان
عن جدیدًا تقول ال بمقدمٍة الموسوعة صدرت لألسف، ولكن الوطنّیة. قضیتنا بها تمّر               التي
عنه اقتباسًا األكثر الفلسطینّي بالنّص تلیق وال الحاجة، عن فائضًة كانت وبرأیي              الموسوعة،

 بین كل النصوص التي كتبها الباحثون الفلسطینیون.
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وإربد السلط ألقضیة الدباغ لضّم تفسیرها في خطأ على المقدمة احتواُء سوءًا األمر زاد                وما
الضّم هذا " بأّن الخالدي تقدیم في یِرُد حیث موسوعته، في لفلسطین األردن شرق في                 وعّمان
البریطاني"، لالنتداب الخضوع األردن) وشرقي فلسطین (أي یجمعهما أنه اعتبار على 1            جاء

- علیه الرّد مشقة وكفانا أدري ال وقال ُسئل، عندما سكت لیته یا - الجعبة نظمي الدكتور                   وأّما
الموسوعة أجزاء بعض كون "إلى یرجع الضّم هذا إّن الجدیدة، الطبعة إطالق حفل في                فقال
إلى الدباغ عند یعود الضّم هذا أّن الحقًا سنراه ما النكبة". بعد ما الضفتین وحدة وقت في                   ُكتبت
مما العكس على فلسطین لحدود البریطانّي االستعماري للتصّور مغایرًة فلسطین لحدود             رؤیته

 جاء في المقدمة.
  

عن بعیدًا بهما، الالئق البحثّي باالهتمام یحَظیا لم وموسوعته الدباغ إّن القول یمكننا عامٍّ،                بشكٍل
الجغرافیا حقل في الموسوعة فرادة إلى بالنظر خاصًة والتمجیدّیة، االحتفائّیة            المختصرات
حیوّیته على ُمحافظًا بقيَّ كمرجٍع المكتوبة الوطنیة ثقافتنا في وموقعها لفلسطین،             التاریخّیة
على إال نصادفه ال آخر تاریخيٍّ عمٍل إلى یتحّول ولم معًا، البحثّیة وراهنیته الشعبّیة                المجتمعّیة

  صفحات الباحثین.
 

مجموعًة الهزیلة، بمقّدمتها الموسوعة من الثالثة الطبعة إصدار واقعة تحّفز أخرى، جهٍة              ومن
التاریخّیة الجغرافیا في حقلها، في یتیمًة الدباغ موسوعة بقیت لماذا أّولها: التساؤالت؛              من
في للتفكیر مناسبًة الجدیدة الطبعة إصدار یشّكل وكیف طباعتها؟ إعادة إلى ونضطّر              لفلسطین،

 راهن الكتابة التاریخّیة في فلسطین وعنها؟
  

إّن إذ السیاسّي؛ بعدها على ُمركزا للدباغ، مختصرًة سیرًة سأقّدم المختصرة، الدراسة هذه                في
أو مربیا بكونه إّما الدباغ إلى النظَر المتداولة التراجم اختزال عنه نتَج المهّمش البعد                هذا
كتابة خالله بدأ الذي التاریخّي السیاق سأعرض السیرة، هذه تقدیم وبعد فحسب. خا مؤر             
ثّم ومن البریطانّي، االستعمار تحت فلسطین تاریخ تدریس على الصراع وبالتحدید             موسوعته،
وموسوعته، الدباغ عن فلسطین حول التاریخّیة الكتابة دراسات تقوله ما وأناقُش             سأعرُض
التاریخ كتابة حول وتحدیدًا فلسطین، في التاریخّیة الكتابة راهن حال على بإضاءٍة              وُأنهي

  الوطنّي.
 

1XXII ُانظر مقدمة الخالدي ص  
  الدباغ، مصطفى مراد. (2016). "بالدنا فلسطین".  (الطبعة الثالثة. الجزء االول، القسم االول). بیروت:مؤسسة الدراسات

 الفلسطینیة.
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  مصطفى مراد الدباغ: سیرٌة شخصیٌّة -سیاسیٌّة

 
ربیع في یافا في ُولد الدباغ، العزیز عبد المشهور للصوفّي تنتسب أسرٍة ابن الدباغ                مصطفى
سنوات) 7) معًا والثانوّیة اإلعدادّیة دراسته أنهى ثّم ومن فیها، االبتدائّیة دراسته أتّم ،1898              
للوظائف النخبة إلعداد ُمعدة كانت والتي بیروت، في المرموقة سلطاني" "مكتب مدرسة              في
العسكریة الخدمة بدأ ،1915 العام في والتركّیة. اإلنجلیزّیة ُمتقنًا السلطنة، في العلیا              اإلدارّیة
إلى وحدته مع وُأرسل استانبول، في الجیش معسكرات في العثمانّي الجیش في احتیاٍط               كضابط
العثمانّي الجیش هزیمة بعد وانضم العروبّیة، لمیوله هناك إداریٍّة وظیفٍة إلى ُنِقل حیث               الحجاز،

  إلى الجیش العربّي في الحجاز، وخدم فیه ضابطًا لمّدة عاٍم.
 

لمدرسة مدیرًا لُیعیَّن اإلنجلیز، قبل من احتاللها بعد فلسطین إلى عاد ،1919 العام في                
التطویرات من العدید أدخل حیث الخلیل، في الثانوّیة للمدرسة مدیرًا ثّم ومن یافا،               المنشّیة-

  على المدرسة، ناسجًا عالقاٍت اجتماعیة واسعًة مع أهل الخلیل.
 

تفصیًال نملك وال سیاسیا، معه التعاون ثّم ومن الحسیني، أمین بالحاج اللقاء كان الخلیل، 2                وفي

عمله أثناء للدباغ السیاسّي االجتماعّي النشاط أّن یبدو ما على ولكن التعاون، هذا طبیعة                عن
وظیفٍة إلى الناس مع مباشٌر اتصاٌل لها تربویٍّة وظیفٍة من نقله وراء الدافع كان الخلیل                 في

 إداریٍة إلبعاده عن هذا التواصل الیومّي مع الناس.
  

لدائرة التابعة القدس، في المعّلمین دار في لالجتماعّیات أستاذًا الدباغ ُعّین ،1926 العام               وفي
نشاطه بسبب المقدادي درویش األستاذ فصل إثر على البریطانّیة، االستعمارّیة            المعارف
الدباغ ُعّین بعاٍم، وبعدها الدار. طالب بین ما اإلنجلیز ضّد المباشر التحریضي 3             السیاسي

فلسطین، في المسلمین الشبان جمعیة إنشاء وعن  د نابلس. لواء في المعارف لمفّتش              مساعدًا
مشروعًا الفلسطینیون اعتبرها التي المسیحّیة الشبان لجمعیة البریطانّیة الرعایة على فعٍل             كرّدة
من وكان الوطنّیة، النزعة ذات للجمعیة الدباغ انضّم فلسطین، في اإلمبریالي             لالختراق

4 مسؤولي فرعها في نابلس.
 
   شبیب، سمیح. من رواد الثقافة والتنویر في فلسطین. مركز األبحاث- منظمة التحریر الفلسطینیة، 2.2018
   حول ظروف تعیین الدباغ في دار المعلمین وطرد درویش المقدادي، ُانظر شهادة األستاذ محمود العبادي في:3

    نجم، محمد یوسف، "دار المعلمین والكلیة العربیة في بیت المقدس". بیروت : دار صادر، 2007. ص 61 .
4 Matthews, Weldon. “Confronting an Empire, Constructing a Nation: Arab Nationalists and Popular 
Politics in Mandate Palestine”. Vol. 10. IB Tauris, 2006, P : 57 . 
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من األّول القسم الدباغ أنجز نابلس، في مفتشا عمله وأثناء ،1945 -1940 عامي بین                وما
التاریخّیة المقدمة بعد - لبلدنا الجغرافي التاریخ كتابة استهّل حیث موسوعته، من األّول               الجزء
عمله وأثناء المتین". والخلق الكاملة الرجولة بـ"بالد وصفها التي النابلسّیة بالدیار             والجغرافّیة-
للدباغ الوطنّي النضال عن فكرًة تعطینا والتي التطبیعّیة، قلنسوة واقعة حدثت نابلس، في               مفتشا

  خالل وظیفته كمفتٍش في دائرة المعارف.
 

 وإلیكم تفاصیل واقعة قلنسوة:
 

والتعایش التفاهم لتعمیق برنامٍج في قلنسوة مدرسة في المعّلمین أحد شارك ،1941 العام               في
یهودا" "إیفین مستوطنة في لمدرسٍة زیارٍة في تالمیذه ُمصطحبًا والیهود، العرب بین              ما
- آنذاك المنطقة مفتش - الدباغ مراد لمصطفى التطبیعّي النشاط هذا خبر لیصل               المجاورة،

5  فیعاقب المعّلم بنقله إلى منطقٍة نائیٍة ال یوجد في محیطها مدارُس یهودیٌة، لئّال یكرر فعلته. 

  في العام 1945، ُعّین الدباغ مفتشا للواء الجنوب  الذي یشمل یافا والرملة وغزة وبئر السبع.
 

كانت یدیعوت" شیروت "شاي- الهاجاناة استخبارات وحدة فإّن "الهاجاناة"، أرشیف            وبحسب
المعّلمین على التجّسس على "الشاي" درجت وقد والتعلیمّي، السیاسّي الدباغ نشاط             ُتتابع
من الرسمیة، الوظیفة خارج ُتماَرس التي األنشطة خاصًة السیاسّیة، ونشاطاتهم            الفلسطینیین
في قوله یستطیعون ال ما الفلسطینیون المعلمون فیها یقول كان والتي العاّمة، المحاضرات               مثل
،1946 حزیران 12 في لـ"الشاي" تقریٍر وفي الحكومیة. للرقابة الخاضعة الصّفّیة             الغرف
على والتدریب للطلبة سریٍّة روابط تأسیس إلى دعا ، تربويٍّ كمفتٍش عمله أثناء الدّباغ إّن                ورد

6 األسلحة. 
 

كان الدباغ أّن هو منه متأكدون نحن ما ولكن "الشاي"، تقاریر دّقة من التأّكد نستطیع                 ال
المستعِمرین مع الصراع في التعلیم دور حول واضحٍة، ونضالیٍّة وطنیٍة تربویٍّة فلسفٍة              صاحب
فلسفته فیه سكب الذي (1935) القریة" "مدرسة كتابه في عنها عّبر فلسطین، أرض 7              على

الحكومّیة المعارف دائرة في العمل به یسمح الذي الضّیق الهامش في الوطنّیة              التربوّیة
أهمها الریفّي، التعلیم تقنین وراء سیاسیٌّة اعتباراٌت لها كانت التي الدائرة هذه              البریطانّیة؛

  بحسب وثیقٍة في أرشیف "الهاجاناة" أشار إلیها المؤّرخ الصهیونّي "هلیل كوهین"، ُانظر:5
   כהן, הלל. (2013). תרפ"ט : שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי. ירושלים: כתר. 31

6 Furas, Jonathan. “In Need of a New Story, Writing, Teaching and Learning History in Mandatory 
Palestine”. University of Oxford, 2015. P: 84.  

   صدر الكتاب عن مطبعة العرب في القدس عام 7.1935
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سیاسیٍّة مخاطر من الهجرة هذه تحمله ما مع المدن، إلى الریف من الهجرة ازدیاد من                 تحّوفها
8  واقتصادیٍّة.

 
القروّیة؛ التعلیمّیة الدّباغ لفلسفة كخلفّیة األرض على الصراع إغفال یمكننا ال ذاته، الوقت               وفي
الصهاینة مع مزدوجًة معركًة سبیلها في خوضهم الفّالحین على الصراع هذا فرض              إذ
"غایة القریة": "مدرسة مقدمة في الدباغ یقول للصهاینة. سّربوها الذین العرب             واإلقطاعّیین
بأرضه"، لاللتصاق وُمحبا لإلنتاج، قابلتیه في نشیطًا غنیا حا فال نهّیئ أن القروّیة              التربیة
بقَي الذي خداعها...الفالح وأسالیب المدینة "تلّون لمواجهة طبقیا الفالح لوعي سبیًال             و"التعلیم

9  لقروٍن عدیدٍة یروي األرض بعرق جبینه لینعم بمحصولها أصحاب الثراء". 

 
عنها رحلوا َمن أواخر ِمن وكان یافا، عن الُمدافعین مع صامدًا الدّباغ بقَي النكبة، حرب                  في
تاریخ في كتابًا فلسطین" "بالدنا موسوعة تعود لن الیوم، هذا ومنذ .1948 نیسان 21                في

 فلسطین فقط، وإنما ستصیر فصًال من فصوله، ورمزًا آخر من رموز النكبة ومقاومتها:
  

وأخیرًا ... الخـبز من لدَي ما وَنَفد والماء، النور فُقطع سوءًا، الحالة اشتّدت یافا، قصف                 "بعد
یدعني فلم إخوانـه، فیه لینقل لیافا، مصر من صغیرًا مركبًا استأجر قد وكان عمي، ابن                 جاءني
مخطوطـُة وبهـا الصغیرة، حقیبتي سوى معي أحمل ولم معه، بالسفر رأیه على نزلُت               حتى
الوحید، كتابي صفحة، ٦٠٠٠ من أكثر عددها البالغ وجغرافیتها فلسطین تاریخ عن              كتابـي
الـبحر كـان ... وكتابته وتبویبه وثائقه جمع في أعواٍم عشرة من أكثر سلخُت الذي عمري                 نتاج
یدخـل الماء وأخذ بشدٍّة، تهطل واألمطار تعصف، فوقه والریاح أمواجه، تتالطم             هائجًا
تساعده قویًة ار بحٍّ ید ولكن كتابي، فیها التي حقیبتي احتضنُت ... أطرافه جمیع مـن                المركـب
وضاع الكتاب ضاع وهكذا الماء، إلى وقذفْتها الحقیبة، انتزعت السفینة، ظهر دخلت              موجٌة

10 معه مجهود السنوات الطویلة التي قضیُتها في جمعه وتنسیقه". 

 
حیث بیروت، إلى وصوًال الزور ودیر حلب في تربویٍة وظائف بین الدباغ تنّقل سوریا،                وفي
من دعوٍة على بناًء فلسطین إلى عاد ،1950 عام وفي الخیریة. المقاصد لمدارس مفتشا                عمل
تخضع كانت التي الغربیة، الضفة في للمعارف مفتشا وُعّین األردنّیة، والتعلیم التربیة              وزارة
1954 العام في المعارف وزارة وكیل منصب تقّلد ثّم ومن حینها، البغیض األردني               للحكم

: حیاة سامي عمرو 1941-1945". ص 81. بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات8   كاتز، كیمبرلي.ت، ابتسام خضرا. " یومیات شاٍب فلسطینيٍّ
  والنشر، 2017.

   الدباغ، مصطفى. "مدرسة القریة"، القدس: مطبعة العرب.1935، ص 9.6-5
  الدبـاغ ، مصـطفى. (1947) "بالدنا فلسطین" ، جـ١ ، صـ٧-10٨
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خدماته الرفاعي، سمیر األردني الوزراء رئیس عبر اإلنجلیز، أنهى حین ،1958 العام              حتى
الیوم"، حتى األزمنة أقدم منذ فلسطین "تاریخ المدرسّي الكتاب تألیفه بسبب وظیفته من               وُفصل

11 والذي عّده اإلنجلیز منشورًا سیاسیًا، ال كتابًا مدرسیا. 

 

 
 (غالف كتاب الموجز في تاریخ فلسطین منذ أقدم األزمنة حتى الیوم، موقع َكون)

 

   ُانظر: أباظة، نزار، المالح، محمد ریاض، "إتمام األعالم : ذیٌل لكتاب األعالم لخیر الدین الزركلي". بیروت: دار صادر، 1999، ص 288 .11
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اعتقاٍل مذكرة صدور بعد عّمان، مطار في معارفه أحد بمعاونة األردن من هاربًا الدباغ                 تسّلل
قطر، إلى انتقل األردن ومن اإلنجلیز. یعجب لم الذي فلسطین" "تاریخ خلفّیة على 12               بحّقه،

للبحث غا متفر بیروت إلى عاد وبعدها .(1961 -1959) المعارف مدیر منصب             لیشغل
  والتألیف.

 
 

  "بالدنا فلسطین": النوع الكتابي والمحتوى
 

في كمؤلٍّف وصفها األدّق أّن إال التاریخ، في كمؤلٍّف الموسوعة نصّنف ما عادًة أننا                مع
ما، جغرافیٍّة وحدٍة تاریخ كتابة باختصاٍر؛ التاریخّیة بالجغرافیا والمقصود التاریخیة،            الجغرافیا
الجغرافیا)، وراء (التاریخ فیها والمكان الجغرافیا أّثرْت التي واألحداث التحّوالت ناحیة             من
فیها التاریخیة األحداث على والطبوغرافیا، الموقع الجغرافیا، حّددْت أو أّثرْت كیف             وكذلك

  (الجغرافیا وراء التاریخ).
 

سیطرٍة من األمكنة، على بالصراع وثیقًا ارتباطًا التاریخّیة الجغرافیا ارتبطْت التاریخ،             وعبر
كانت وبذلك الجغرافیا. على عنیفٌة التحّوالت حیث االستعماري، السیاق في خاصًة             ومقاومٍة،

نا أساسیا في بناء الهوّیة الوطنّیة بعالقتها باألرض. كتابة الجغرافیا التاریخّیة لألمكنة مكو  
 

یمكننا بّل استعمارها، مع التاریخّیة جغرافّیتها كتابة عملیة ترافقْت القلب، مهجة فلسطین،              وفي
التاریخّي. الجغرافّي التخییل كثافة من فلسطین عرفته ما العالم في بلٌد یعرف لم إّنه                القول
وال فلسطین"، استكشاف "صندوق عمل في ذروتها لفلسطین التاریخیة الجغرافیا كتابة             وصلت
ما وأسمائها األمكنة لمعرفة أساسیا مصدرًا وخرائطه الصندوق أبحاث تشّكل الیوم إلى              تزال

  قبل الخریطة االستعماریة الصهیونیة.
 

التاریخّیة الجغرافیا في واألخیر، األّول ، الموسوعيَّ العمَل الدباغ موسوعة ُتعتبر            فلسطینیا،
ذلك یعني أن دون صدورها، بدایة من عامًا 72 حوالي بعد وذلك البالد، أهل بمعرفة                 الُمطّعمة
"الجغرافیا كتاب أهّمها رّبما الحقل؛ هذا في وهناك هنا متواضعٍة محاوالٍت وجود              عدم

13 التاریخّیة لفلسطین"، لكمال عبد الفتاح وَهتیرروث. 

  حول النظام التعلیمي في األردن في الخمسینّیات وتصمیم اإلنجلیز لهذا النظام لبناء الهویة األردنیة االستعمارّیة، ُانظر:12
 Massad, Joseph A. “Colonial effects: The making of national identity in Jordan”. Columbia University 
Press, 2001.  
13 Hütteroth, Wolf Dieter, and Kamal Abdulfattah. “Historical geography of Palestine, Transjordan and 
Southern Syria in the late 16th [sixteenth] century”. Vol. 5. Fränkische Geographische Ges., 1977. 
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في الطلیعة" "دار عن 1961 عام الحالیة، بصورتها الموسوعة من األول الجزء صدر               
الثاني الجزء تباعًا تاله لفلسطین، ة عام تاریخیة جغرافیًة مقدمة األّول القسم ویحوي              بیروت،
الّیافّیة، الدیار عن والخامس النابلسیة، الدیار حول والرابع والثالث الغزّیة، الدیار             حول
الثالثة األجزاء إلى وصوًال الجلیل، دیار عن والثامن والسابع الخلیل، دیار عن              والسادس

 األخیرة حول الدیار المقدسّیة، آخرها في العام 1976.
 

اإلدارّي، وتنظیمها والبلدات القرى حول أّولیٍّة جغرافیٍّة معلوماٍت على الموسوعة تحتوي             
األثرّیة، والحفریات واإلفرنجّیة العربّیة التاریخّیة الكتابات إلى باالستناد المكان           وتاریخ
التعلیمّي، والقطاع الزراعّي، واإلنتاج وحدٍة، لكّل األراضي مساحات حول           وإحصاءاٍت
المقاومة وتاریخ الصهیونّي، االستیطانّي النشاط إلى وصوًال المشهورة،          والشخصیات
وصوًال ،1936 وثورة البراق، وثورة 1921 ثورة الشعبیة، والهّبات الثورات في             الفلسطینیة
العربّیة والحدیثة، التراثّیة المتنّوعة المكتوبة المصادر بین ما جامعًا النكبة، حرب             إلى
في بها یقوم كان التي الرحالت خالل من المیدانّیة ومشاهداته الشفوّي والتاریخ              واإلفرنجّیة،

 دیار فلسطین خالل عمله كمفّتش للمعارف.
 

وسالئلها العربّیة القبائل :(1) "فلسطینیات لكتابه مقّدمته في یقول الدباغ أّن إلى اإلشارة               ویجدر
تاریخ في الموجز :(2) "فلسطینیات كتاب یلیه، والذي الكتاب هذا إّن فلسطین"، بالدنا               في
بالدنا لمجلداتنا: ُمتمَّمْین اعتبارهما "ُیمكن فلسطین"، بالدنا في وعهودها العربّیة            الدول

14  فلسطین". 

   الدباغ، مصطفى. "فلسطینیات (1): القبائل العربیة وسالئلها في بالدنا فلسطین. بیروت": المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1986. ص 14.7
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    (غالف الجزء األول من بالدنا فلسطین الصادر في یافا في العام 1947، مكتبة خالد عودة

 اهللا)
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 "بالدنا فلسطین": الصراع على كتابة تاریخنا الوطني
 

سیاسیة ممارسًة التاریخ كتابة تبقى التاریخّیة، الكتابة في الموضوعّیة قضّیة في قیل              مهما
وأن التحّیز، الكاتب یتجّنب أن یمكن هل الساذج: السؤال صیاغة إعادة علینا ولهذا               بامتیاٍز،
وما المؤّرخ؟ فیه عمل الذي السیاسّي السیاق هو ما إلى للتاریخ؟ كتابته في موضوعیًا                یكون
من بینهما وما والمقاومة، االنصیاع قطبي بین ما منه موقفه هو وما السیاق؟ هذا في موقعه                  هو

 هامٍش للمناورة قد یضیق ویّتسع؟
  

الطاهر مكتبة عن 1947 العام في فلسطین" "بالدنا من األول القسم من األول الجزء                َصَدر
ولكن األقل، على سنواٍت بأربع الموعد قبل القسم هذا أنجز قد الدباغ وكان یافا، في                 اخوان
الكتب، طباعة على اإلنجلیز فرضها التي المشّددة الرقابة بسبب محدوٍد؛ بتداوٍل وّزعه أّنه               یبدو
عارف أّن ذلك على ودلیلنا الحكومي. المعارف سلك في العاملین قبل من التاریخیة، 15              وخاصًة

في الصادر غزة"، "تاریخ كتابه مراجع قائمة في للدباغ فلسطین" "بالدنا كتاب یثّبت               العارف
مقّدمة من االستنتاج وُیمكننا القدس. في االسالمیة" األیتام "دار مطبعة عن 1943 16             العام

بدأ الدباغ أّن ،1961 بیروت في الطلیعة" "دار عن الصادرة فلسطین، خارج األولى               الطبعة
الكبرى؛ الفلسطینیة ثورتنا أحداث أوج في أّي 1936-1938؛ عامي بین ما موسوعته              بكتابة

  لحظة النضج األقصى لهویتنا الوطنّیة حتى ذلك التاریخ.
 

هذه إّن بالقول الحكومّیة، المعارف دائرة في مفتشا الدباغ عمل عن الحدیث اختزال یتّم ما                 عادًة
قرى على الدقیق المیداني والتعّرف الوطن ألویة مختلف بین بالتنقل له سمحت              الوظیفة
أن والبلدات القرى هذه أهل مع المقابالت خالل من الفرصة منحته ثّم ومن وأهلها،                فلسطین

  ُیغني مصادر موسوعته وُیطّعمها بالتاریخ الشفوّي.
 

الدباغ، یخوضه كان الذي المرّكب الصراع إغفالها في األساسّیة االختزال هذا مشكلة              تتبّدى
والمعرفّیة السیاسّیة السلطة مع الصراع كان جهٍة، فمن الفلسطینیین. المؤّرخین من             ومجایلوه
التي التاریخّیة الكتابة طبیعة على أّثر ما وهو والتعلیم، التربیة حقل في اإلنجلیزّي               لالستعمار
أخرى، جهٍة ومن التعلیمّیة. الكتب كتابة مجال في االنتدابّیة، فلسطین في بدأت ما أّول                بدأت
في یقع إنجلیزیٍة برعایٍة مستقال تعلیمیًا نظامًا بنى قد كان الذي الصهیونّي، العدّو مع                الصراع

 :حول التعلیم تحت االنتداب البریطاني والرقابة على العاملین فیه في فلسطین أنظر   15
   Tibawi, Abdul Latif. Arab education in Mandatory Palestine: A study of three decades of British 
administration. Luzac, 1956. 

   ُانظر :  العارف، عارف. (1943)." تاریخ غزة" . القدس: مطبعة دار االیتام االسالمیة.ص 4 .16
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الصهیونّیة "القومیة" للشخصّیة وبناٍء استیطانیٍّة، كأیدیولوجیا التاریخ لتعلیم منهاٌج منه            القلب
كتابة الفلسطینّیین المؤّرخین محاولة ضمن الدباغ موسوعة كتابة فجاءْت           االستیطانّیة،
نضالیا اسمًا الموسوعة حملت ولهذا فلسطین، لتاریخ االستعمارّیة النسخة على كردٍّ             تاریخ(نا)

 حادا: "بالدنا فلسطین"، یقول الدباغ في مقّدمة الجزء األول الصادر عام 1947:
 
 

التي األولى العربیة الموجات سكانها من ُعرف من وأّول السنین، آالف منذ عربیٌّة البالد                "هذه
التي الكتب من لدینا ما ولقّلة والجغرافّیة، التاریخّیة ألهمّیتها فنظرًا … التاریخ بدء منذ                نزلتها
الموضوع بهذا ُكتب ما كّل إّن إذ العربیة، ومقّدساتها وآثارها معالمها عن واٍف بتفصیٍل                تبحث
شیئًا كتبوا أو البالد، أهل معرفتها تهّم التي الناحیة یبحثوا لم أجانب لمؤلفین أو مختصرًا                 كان

 عنها بروح األجنبّي الغریب، اجتهدُت إلخراج هذا الكتاب في أجزاٍء عدٍّة".
  

 تحّدد هذه المقّدمة االشتباك الذي كان یخوُضه الدباغ من خالل الكتابة، ضّد الكتابة التاریخیة
 األجنبّیة والفلسطینّیة المكتوبة بـ"روح األجنبّي الغریب"، وضّد تغییب أهل البالد عن الجغرافیا
 في الجغرافیا التاریخّیة التوراتّیة؛ ولهذا كتب التاریخ من خالل الجغرافیا بما یّتسق مع ما ُیهم
 أهل البالد، في ظّل الهیمنة المعرفّیة اإلمبریالّیة، التي كان الدّباغ یجاهُد للتحّرر من سلطتها.
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 (حّصة التاریخ، مدرسة المطران في القدس في العام 1938، المؤّسسة العربیة للصورة)
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  تعلیم التاریخ في مدارس اإلمبراطورّیة في فلسطین

 
في تمّثل محدٌّد مؤسساتيٌّ سیاٌق أساسًا، التاریخ، مجال في اإلمبریالیة المعرفیة للهیمنة              كان
على الصراع سیاق في ُولد الدباغ مشروع إّن قلنا قد ُكّنا فلسطین. في االنتدابّي التعلیمّي                 النظام
الذي االنتدابّي التعلیمّي النظام في تاریخنا من اإلمبراطورّیة نسخة مواجهة في تاریخنا              كتابة
تعلیم حول القول ُنبّسط دعونا المحّدد، السیاق لهذا أعمق فهٍم وألجل قرٍب. عن الدباغ                خبره

  التاریخ في المدارس االنتدابّیة االستعمارّیة في فلسطین.
 

تقوم كانت والتي مستعمراتهم، في اإلنجلیز اعتمدها التي التعلیمّیة السیاسة في للمألوف              خالفًا
االستعمارّي النموذج حال عكس على التعلیمّي، النظام بتفاصیل االعتناء بدون عامٍّة رؤیٍة              على
التعلیم نظام خضع إذ الخصوص، هذا في شاذة حالًة فلسطین شّكلت التعلیم، في               الفرنسّي
ة خاص المناهج، تفاصیل بأدّق العنایة على حرصت مركزیٍّة بیروقراطیٍة إلى فیها             االستعمارّي

  في منهاج دراسة التاریخ، نظرًا لخصوصّیة فلسطین التاریخّیة.
 

الضبط آلیات كأحد التاریخ تدریس بضبط فقط معنّیین یكونوا لم اإلنجلیز أّن االستنتاج               ویمكننا
الغایة هذه إلى طریقهم تكن فلم أساسًا، نضالیٍّة وطنیٍة نزعٍة من خلّوه ناحیة من                السیاسّي
بدیلًة نسخًة أیضًا طّوروا وإّنما فحسب، عكسيٍّ أثٍر إلى تؤّدي ما عادًة والتي والقمع،                الرقابة
حول المتمحورة الوطنّیة الهویة مقابل في العروبّي القومّي االنتماء تتوّسل الفلسطینّیة             للهوّیة

  الصراع على األرض.
 

كقطٍر فلسطین تمایز إلى ُیشیر ما على الحكومّیة الدراسّیة الكتب احتواء فهم یمكننا هنا،                ومن
معّلمي شكوى كانت ولهذا الكبرى. العربّیة الهویة إلى بالمجمل تنتمي لكّنها المستقّلة، هویته               له
الكتب في للشرق العاّم التاریخ كتب وحضور لفلسطین، تاریٍخ غیاب حول الدائمة              التاریخ
برستد"، لـ"جیمس القدیمة" "العصور لكتاب كان تحدیدًا، النقطة هذه وفي المعتمدة.             الدراسّیة
العربّي األصل مقولة في واضٌح أثٌر االنتداب"، مدارس في التاریخ مادة في اإللزامّي               "المقّرر
وقد الدباغ، ضمنهم ومن الفترة، تلك في الفلسطینّیون المؤّرخون تبّناها والتي 17            للكنعانیین،

تخضع كانت التي مصر من التاریخ، كتب ضمنها ومن المدرسّیة، الكتب بمعظم              جيء
 لالحتالل اإلنجلیزّي.

  للمزید، ُانظر:17
Harte, John. Contesting the Past In Mandate Palestine: History Teaching for Palestinin Arabs under 

  British rule, 1917-1948.2009  رسالة دكتوراة غیر منشورة قسم التاریخ في (SOAS) ، الفصل الرابع
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هنا نشیر االستعمارّي، مشروعهم في التاریخ لتعلیم اإلنجلیز أوالها التي األهمیة على               للتدلیل
جانب إلى فلسطین في "الماتریك" امتحان في إلزامیًة مادًة اعُتبرت التاریخ مادة أّن               إلى
مادًة التاریخ كان بینما والعبریة، واإلنجلیزیة العربیة الثالث، الرسمیة اللغات وإحدى             الحساب،
معاصٍر، إفرنجيٍّ بباحٍث الحّد وصل وقد ذاتها. بریطانیا في "الماتریك" امتحان في              اختیاریة
أّن فلسطین، في االنتداب ظّل في التاریخ تعلیم حول لندن في مؤخرًا دكتوراة رسالة                أنجز
مناهج احتوته ما على بناًء الفلسطینیة هویتنا صنعوا اإلنجلیز بأّن أطروحته في ضمنیا               یّدعي
جهالة من القول وهذا وعروبته. الفلسطیني القطر استقاللیة حول االنتدابّیة والجغرافیا             التاریخ
وفیه ووقاحتها، اإلنجلیزیة االستعماریة الروح بقایا ومن للشعوب، الفعلّي بالتاریخ            المؤّرخین

18 أثٌر من مبالغات "أندرسون" في "جماعاته المتخّیلة"، والقول یطول ولكن هذا مقام اإلیجاز. 

 
نظاٍم بإنشاء للصهاینة اإلنجلیز سمح للعرب، الحكومّي اإلنجلیزّي التعلیمّي النظام مقابل              وفي
تنّبه وقد واضحٍة. استیطانیٍة صهیونیٍة فلسفٍة على مبنیا الیهودیة، للمدارس مستقلٍّ             تعلیميٍّ
  الوطنیون الفلسطینیون إلى خطورته وكفاءته، مقارنًة بنظام التعلیم الحكومّي للعرب، فَوَرَد في

 رّد حزب االستقالل على بیان المندوب السامي 1933:
 

تحرم تكاد المسلك، إرهابیة الوطأة، شدیدة إدارٌة هي االنتدابّیة] [الحكومیة المدارس إدارة               "إّن
ومناهجها، إدارتها في الحّرة الیهودیة المدارس مقابل في وطنیٍّة"، روٍح وأّي قوميٍّ تعلیٍم               أّي

19 والتي یصفها البیان بالقول : " لهم فیها مجاٌل واسٌع للتهذیب القومّي". 

 
البحثّیة األجندة فلسطین، تاریخ موضوع في الصهیونّي، التعلیمّي النظام على الرّد             سیشّكل
تاریخ في الیهودّي الوجود مسألة معالجة في األجندة هذه وستتكّثف الفلسطینّي، التاریخ              لكتابة
تاریخ "فلسطنة تسمیته یمكن بما األوائل الفلسطینیون المؤّرخون اضطلع القدیم.            فلسطین
باستطاعة یكون أن دون الفترة، تلك في المستعمرات مؤّرخي من الكثیرین حال كما               فلسطین"،
والتي االستعمارّیة، التاریخیة المعرفة مع كاملًة قطیعًة ُتحدَث أن للتاریخ الطازجة الكتابة              هذه
استخدام ناحیة من أو "بریستید"، حالة في كما الوطنیة لسردّیتها كمراجع بعضها إلى               استندْت

 مصطلحاتها مع إعادة تأویٍل لهذه المصطلحات.
 

  السابق، 18239-233
  كیالي، عبد الوهاب، وثائق المقاومة الفلسطینیة العربیة ضد االحتالل البریطاني والصهیونیة (١٩١٨-١٩٣٩) (سلسلة الوثائق العامة - ١). بیروت:19

  مؤسسة الدراسات الفلسطینیة.1968. ص 293.
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األصول ذَوْي الغربّیة" و"فلسطین الشرقّیة" "فلسطین بمصطلحْي االستدالل یمكننا وهنا،            
كوحدٍة فلسطین حدود توصیف في الدباغ استخدمهما واللذْین الدّباغ، عند 20           االستعمارّیة

العربّیة التسمیة بحسب واألردن فلسطین جنَدْي وتشمل الشام، بالد جنوبّي تضّم             جغرافیٍّة
فلسطین. بالدنا في وعهودها العربیة الدول تاریخ في الموجز في الدّباغ یقول كما               اإلسالمّیة،
ببعضهما ارتبطا اللذین والغربّیة، الشرقّیة فلسطین قسمین: على تتوّزع فلسطین فإّن             وبالتالي،
القومي المشترك إلى إضافًة قرابیٍّة، وعالقاٍت نسٍب من االجتماعیة والعالقات الجغرافیا             بحكم
االستعماري الحكم خالل إّال التاریخ عبر یفترقا ولم واالقتصاد، واالنتماء            والعادات
بالدیار وإربد السلط محافظتْي الدباغ إلحاق وراء الدافع فهم یمكننا وهنا، 21            البریطاني".

لحدود االستعمارّیة للرؤیة مغایرٍة رؤیٍة في یتمّثل والذي الیافّیة، بالدیار وعّمان             النابلسیة،
مقّدمته في الخالدي أورده كما البریطاني، لالنتداب الخضوُع یجمعهما ما أّن بسبب ال               فلسطین،

  للطبعة الجدیدة.
 
  

 الدباغ عند دارسي الكتابات التاریخیة الفلسطینیة:
  أوًال: عند الباحثین العرب والفرنجة:

 
وصاحبها ُتَخص لم أنها إال أساسیا، وطنیًا مرجعًا بصفتها الدباغ موسوعة أهمیة من               بالرغم
التاریخ لكتابة التأریخ سیاق في باقتضاٍب ذكرهما یتّم أن العادة جرت وإّنما والبحث،               بالدراسة
لما مراجعًة هنا ُأقّدم فلسطین. في والثقافة الفكر رواد علیهم ُأطلق ما تراجم وفي فلسطین،                 في

 ُكتب حول الدباغ وموسوعته في سبیل التعرف على موقعهما في الكتابة األكادیمّیة.
.  

الكتابة أسّماها ما ضمن فلسطین بالدنا موسوعة في الدباغ عمل دوماني بشارة 22             ُیصّنف

جنبًا األوائل، الفلسطینّیین المؤّرخین عند لفلسطین" العربّیة الهوّیة "إثبات إلى الهادفة             التاریخیة
من وغیرهم العارف، وعارف النمر وإحسان البرغوثي وعمر طوطح خلیل مع جنٍب              إلى
أكبر حشد إلى بالسعي یتقّوم والذي دوماني، بحسب التاریخیة الكتابة من الصنف هذا               مؤّلفي
المصادر، في تنوٍع على االعتماد مع فلسطین، عروبة إلثبات والشواهد الوثائق من ممكٍن               عدٍد

  وخاصًة التاریخ الشفوّي، وذلك لمواجهة إنكار الروایة االستعمارّیة لهذه الهوّیة.
  یعودان إلى خریطة فلسطین بحسب العهد القدیم التي أنجزها صندوق استكشاف فلسطین في العام 20.1890
   الدباغ، مصطفى مراد. "الموجز في تاریخ الدول العربیة وعهودها في بالدنا فلسطین". ص 339-340. بیروت: دار الطلیعة.21

22 Doumani, Beshara B. "Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into History." Journal of 
Palestine Studies 21, no. 2 (1992): 5-28. 
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هذا في األولى للمرة المختلفة بفئاتهم الناس عامة من البالد أهل یظهر بدأ دوماني،                وبحسب
وتعّدد غنى إلى وبالنظر أّسس، الكتابّي الصنف هذا فإّن وبهذا، التاریخّیة. الكتابة من               الصنف
النظر إلعادة یتضمنها، التي الیوّمیة والحیاة والثقافّیة واالقتصادّیة االجتماعّیة الحیاة            أوجه
في الهاّمة، الشخصیات وِسَیر السیاسیة األحداث علیه ُتهیمن الذي الفلسطیني التاریخ في              الحقًا

 مقابل هذا الدور اإلیجابي في تطّور الكتابة التاریخیة.
 

الشمولّیة تحقیق إلى لسعیه الدباغ، لموسوعة وبالتحدید الصنف، لهذا نقده دوماني وُیسّجل              
إلى الكاتب سعي أّي الوثیقة"؛ "صنمّیة ُیسّمیها وما فلسطین، وجغرافیا بالتاریخ             الموسوعّیة
لألحداث التاریخّي السیاق إلى اإلشارة دون واإلحصائیات الشواهد من ممكٍن عدٍد أكبر              حشد
أهمیته مع الكتابة، من الصنف هذا بأّن دوماني وُیردف الموسوعة. بها تزدحم التي               والوقائع
أمام الماثل التحّدي یُعد لم إذ التاریخّي؛ دوره استنفد أّنه إال والطالب، للباحثین               التاریخّیة
فهم فهو المؤرخ أمام التحدي وإّنما قضیته، وعدالة هویته إثبات هو الیوم الفلسطیني               المؤّرخ

  هذا التاریخ وتحلیله.
 

العربیة" التاریخیة الكتابة في "فلسطین كتابه في الشریف ماهر ُیورد المنوال، ذات 23             وعلى

ما ضمن االنتداب، تحت فلسطین في التاریخیة الكتابة لبدایات تأریِخه في الدباغ موسوعة               ذكر
كما دوماني قاله لما مرادٌف تعبیٌر وهو العصور"، عبر العربیة فلسطین شخصیة "إبراز               سّماه
والذي تألیفها، من الهدف الدباغ مقّدمة من ُمقتِبسًا للموسوعة، وصفًا الشریف ویقّدم              أوردنا.
هو ما الشریف ویكّرر فلسطین"، في التاریخي الحّق في الیهود دعوى "دحض في               یتلّخص
على ساعده قد التعلیم سلك في ل متجوٍّ كمفتٍّش عمله بكون للدباغ المختصرة التراجم في                متداوٌل

  جمع البیانات المیدانیة لتألیف موسوعته.
 

الدباغ والنكبة" الفلسطینیون "المؤّرخون مقالها في الحوت نویهض بیان تقّدم جهتها، 24            من

بـ"مؤّرخ الدباغ واصفًة والخالدي، والعارف دروزة من كلٍّ جانب إلى للنكبة، خا مؤر              بصفته
كفصٍل جغرافیا أحداثها وروایة للنكبة تأریخه في الدباغ أصالة إلى وُمشیرًة والبشر"،              الحجر
الحوت مالحظة ألهمیة التنویه ومع الفلسطینیة. والمدن والبلدات القرى تاریخ فصول من              أخیٍر

   الشریف، ماهر. "فلسطین في الكتابة التاریخیة العربیة". بیروت: دار الفاربي، 2016، ص 53 .23
   الحوت، بیان نویهض. "المؤرخون الفلسطینیون والنكبة"، مجلة الدراسات الفلسطینیة، 89، 24.2012
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على النكبة…. تتبّدى هكذا " تقول حیث العاطفي، البعد في مغزاها تختزل ولكّنها               األخیرة،
 حقیقتها البشعة أكثر مما تبدو في أّي مصدٍر آخر".

 
هجومًا الفلسطینیین" "خطیئة كتابه في كنعان جورجي یشنُّ النهر، من األخرى الجهة              على
عملیة في بالمساهمة إیاهم متهما الدباغ، ضمنهم ومن الفلسطینیین، المؤّرخین على             قاسیًا
قِبل كنعان، فحسب لتاریخها. كتابتهم أثناء فلسطین أرض على إسرائیلیٍة مملكٍة 25            اختالق

تاریخیٍة رابطٍة اختراع سبیل في تلفیقها تّم التي التواراتّیة" "الخزعبالت ُیسّمیها ما              الدباغ
األوروبیة الهیمنة فرض سبیل وفي صهیونیٍة، استیطانیٍة كأیدیولوجیا فلسطین، بأرض            للیهود
التاریخیة" "الجریمة هذه على للتدلیل موسوعته من مواقع بعّدة ویستشهد أیضًا، فلسطین              على

خ یصفه بـ"ابن األرض".  ة من مؤرٍّ 26 التي ال ُتغتفر بحسب أقواله، خاص

 
أهل أّلفها التي الكتب وهي المهّجرة، للقرى التذكارّیة الكتب من كتابًا 112 لـ دراستها                 وفي
الجماعیة الذاكرة حفظ سبیل في النكبة قبل فیها والحیاة قراهم تاریخ حول المهّجرة               القرى
هو فلسطین" "بالدنا إّن دیفیس" "روشیل األمریكیة الباحثة تقول القادمة، لألجیال             ونقلها
لولید ننسى" ال "كّي وكتاب الفلسطینیة" "الموسوعة یلیه الكتابات، لهذه األّول             المصدر
شبه بشكٍل اعتمدا للخالدي ننسى" ال و"كي الفلسطینیة" "الموسوعة أّن نعرف ونحن              الخالدي،

 كليٍّ على موسوعة الدباغ.
 

للدباغ یرجعون ما عادًة المهّجرة للقرى التذكارّیة الكتب مؤّلفي إّن بالقول "دیفیس"               وتردف
ا عام وطبوغرافیًا جغرافیًا وصفًا تقدیمهم عند لكتبهم؛ االفتتاحیة الفقرات في موضعین             في
ألهل الجماعیة والذاكرة المعاشة التجربة خارج یقع الذي القدیم القریة تاریخ وفي              للقریة،
ما رابٍط خلق على "دیفیس"، بحسب الدباغ، لموسوعة الرجوع هذا دائمًا یعمل وبهذا،               القریة.

دة.  27  بین القرى المختلفة بهویٍة جغرافیٍة تاریخیٍة موحٍّ

 

  للمزید حول مدرسة  اختالق التاریخ التوراتي  في تاریخ لفلسطین، ُانظر أعمال فاضل الربیعي وكمال صلیبي.25
   كنعان، جورجي. "خطیئة الفلسطینیین". بیروت: دار الطلیعة. 2007، ص 26.218-217
  ُانظر الفصل الخامس من كتاب روشیل دیفیس:27

Davis, Rochelle." Palestinian village histories: Geographies of the displaced". Stanford University Press, 
.2010 
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بكونها التقلیدّیة الفلسطینیة التاریخیة للكتابة توصیفه في الخالدي رشید مع ِسجالها معرض              وفي
ولوال بأّنه نجیب نفیسة الباحثة تقول ، نقديٍّ بأسلوٍب التاریخیة الحقائق مع تتعامل ال               كتابًة
الجدد المؤّرخین من غیره وال الخالدي بإمكان یكن لم الدباغ، كتابات مثل من التقلیدّیة                الكتابات

28 إعادة كتابة التاریخ نقدیا، وتفكیك السردّیات الوطنّیة التقلیدّیة للنخبة الفلسطینّیة. 

 
لعمل الناقدة السابقة القراءات بعض قصور مناقشة ُیمكننا اآلنفة، نجیب بمحاججة             وباالستئناس
للمؤّرخ؛ التاریخّي الظرف تغفل أّنها بمعنى التاریخیة، وللمفارقة، كونها، ناحیة من             الدباغ
الواقع ضغط تحت دائمًا یعمل وإّنما ومثالیٍة، معقٍّمة مخبریٍّة ظروٍف ضمن یعمل ال               فالمؤّرخ
لمواجهة الموسوعّیة الشمولّیة للكتابة وحیدًا یسعى أن الدباغ على كان فقد وتحّدیاته.              وأسئلته
بناء من الفلسطینیین حرمان ظّل وفي ُممأسسٍة، وموسوعیٍة شمولیٍة استعماریٍة معرفیٍة             مشاریع
الفرد المؤّرخ عمل أّن الحالة هذه في المؤّكد ومن المهمة. بهذه لتضطلع المعرفیة               مؤسساتهم
حشد إلى فیلجأ القصور، یعتریه أن إّال یمكن ال وطنه عن الدفاع بواجب الشعور یدفعه                 الذي
الشعور غیره ُیشاركه ال الذي أو المتعّذر، الجماعّي الجهد عن كتعویٍض واالقتباسات              الشواهد

 بضرورته.
 

فلسطین، في إسرائیلیٍة مملكٍة اختالق في والمساهمة التوراتّیة الروایة قبول بخصوص أّما              
باألدوات تّم قد التوراتّیة الروایة مع الدباغ تعامل بأّن المحاججة فیمكننا كنعان، لها أشار                والتي
موقفًا ولیس تحلیلیا، اجتهادًا جوهره في كان العصر، ذلك في له توافرت التي               المعرفّیة
إلى وصل وكیف لماذا یسأل أن المؤّرخ على یستوجب إذ الروایة؛ تلك من               أیدیولوجیا
بالوجود أقّر بّل فلسطین، في الیهودي بالوجود الدباغ ُیقّر لم ذلك، كّل ومع هذا.                استنتاجه
عبر أهلها لها وتصّدى فلسطین، عرفتها التي الغزوات سلسلة في ووضعه الطارئ،              الیهودّي

  التاریخ.
 

 ثانیا: عند الصهاینة: من أین أتیتم؟
 

والجغرافّیة التاریخّیة األدبّیات من كثیٍر في العین ُتخطِئُه ال حضوٌر وموسوعته             للدباغ
ما إلى الصهاینة یرجع حیث التاریخّیة، الدراسات األّول: صنفان؛ األدبیات وهذه             الصهیونّیة،

   ُانظر:28
Naguib, Nefissa. "Women, Water and Memory: Recasting Lives in Palestine". Vol. 6. Brill, 2009 , 59 

 
 

  مقدمٌة لم تكتب لـ "بالدنا فلسطین" وتأمالٌت حول كتابة تاریخنا الوطني
 خالد عودة اهللا



وهو الثاني، الصنف وأّما العسكرّیة. السیاسّیة واألحداث األمكنة لتاریخ كمصدٍر الدباغ             كتبه
عالقِتها حیث من الفلسطینّیة، التاریخّیة للكتابة الصهاینة دراسة حول فیتمحور هنا، یهّمنا              الذي
أساسًا یتعلق فیما الفلسطینّیة التاریخّیة الروایة مع والِسجال فلسطین، أرض على             بالصراع

  بموقع الیهود في التاریخ الفلسطینّي عند المؤّرخین العرب.
  

تحت ،2015 العام في أشوروف"، "إیلي الباحث للمستوطن ماجستیر رسالة هنا 29            سُأناقُش

فقط تكتفي ال باعتبارها العبرّیة، الجامعة من كوهین"، "هلیل المؤّرخ المستوطن             إشراف
كما االستعمارّي مشروعها في نها وتضمُّ الفلسطینّیة، المعرفة على تستحوذ وإّنما            بالدراسة،
ولیس عدّوك"، "اعرف باب من هنا االستعمارّي المعرفّي المنتوج لهذا نقاشي و الحقًا.               سنرى

 للدخول في ِسجاٍل معها.
 

 اقرأ/ي أیضًا:  اعرف عدّوك: مالحظاٌت سیاسیٌّة ومنهجیٌّة في معرفة "إسرائیل"
  

كتابه في "شكرابرتي" كولونیالي، المابعد البنغالي المفّكر ُأطروحة من "أوشوروف"            ینطلق
أوروبا"- "َمحَلَنة ترجمته وُیمكننا - (Provincializing Europe) بـ الموسوم 30          المرجع

كتابة في محليٍّ إلرٍث استمرارًا تكن لم األوسط الشرق في الحدیثة التاریخّیة الكتابة إّن                لیقول
ُبنیت التاریخّیة، الكتابة في حداثیٍّة أوروبیٍة وممارسٍة لتقلیٍد محّلیا تبنیا كانت وإّنما              التاریخ،
خطیٍّة لرؤیٍة االمتثال أّي التقّدم؛ فكرة من المشتّقة ،(Historicism) "التاریخانّیة"، فكرة             على

  لحركة الزمن من الماضي إلى الحاضر كتعبیٍر عن التقّدم والتطّور.
 

رؤیة من الغرب "التاریخانّیة" مكّنت لـ"أشوروف"، النظرّي المرجع "شكرابرتي"،           وبحسب
المؤّرخون بدأ "أشوروف"، وبحسب هنا، ومن الشرق. مع مقارنًة ر متقدٍّم/متطوٍّ كوجوٍد             ذاته
في فلسطین بإدخال البریطانّیة، لإلمبراطورّیة رعایا بصفتهم االنتداب، تحت           الفلسطینّیون
الحّیة والتجارب الوقائع فإّن وبالتالي، . استعماريٍّ علٍم بواسطة لتاریخها كتابتهم عند             التاریخ
إلیها النظر سیتّم حالتنا، في فلسطین أهل التاریخیة، الكتابة هذه في المستعَمرة              للشعوب

  אושרוב، אלי. מאין באתם? : תולדות עם ישראל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית המוקדמת (29
 1920-1948). 2015. رسالة ماجستیر غیر منشورٍة في قسم دراسات اإلسالم والشرق األوسط في الجامعة العبرّیة.

 
30 Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference-New 
Edition. Princeton University Press, 2009. 
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والتجارب الوقائع هذه أّن مع (أوروبیٍّة)، كونیٍّة مفاهیم باستخدام تفسیرها ثّم ومن              وتعریفها
ظّل في كونیة صارت والتي المحّلّیة، األوروبّیة للتجربة مغایرٍة وحیثیٍّات واقٍع في نشأت               الحّیة

 االستعمار األوروبي، والبریطاني في حالتنا.
 

مشواره، یبدأ أن علیه كان وإّنما الصفر، من فلسطین تاریخ بكتابة الفلسطینّي المؤّرخ یبدأ                لم
القرن بدایة منذ بدأت قد كانت والتي المقّدسة"، "األرض لتاریخ المستعِمرین بكتابة              متأثرا
الجغرافیا وعلماء اإلمبراطوریة وجواسیس اآلثار وعلماء الُمستكِشفین طریق عن عشر            التاسع
تحدیدًا، القدیم والعهد المقّدس الكتاب من انطلقْت التي الكتابة، هذه تمّیزت             واألنثروبولوجیا.
من العدید أّن إلى بالنظر تعقیدًا المهمة هذه وتزداد تاریخها. عن البالد أهل بتغییب                أساسًا
ومن األوروبّیة، التبشیرّیة المدارس خّریجي من كان المهمة لهذه تصّدت التي المثّقفة              النخبة

 داخل المؤّسسة األكادیمّیة االستعمارّیة؛ دار المعلمین في القدس تحدیدًا.
  

1947 العام في صدر الذي فلسطین" "بالدنا كتاب من األّول الجزء بین "أشوروف"               یقارن
البرغوثي، صالح وعمر طوطح لخلیل (1923) فلسطین" "تاریخ كتابْي وبین جهٍة،             من
الروایة موقع زاویة من أخرى، جهٍة من العارف لعارف (1943) غزة" "تاریخ              وكتاب
على یعتمدون والعارف والبرغوثي طوطح بأّن بنتیجٍة ویخرج الثالثة، الكتب في             التوراتّیة
بـ ُمعنوٍن بفصٍل كتابه الدباغ بدأ بینما القدیم، فلسطین تاریخ لفهم أساسيٍّ كمصدٍر القدیم                العهد
ُمغایرًا زمنیا إطارًا یقّدم الدباغ فإّن وبهذا، النبوّیة". واألحادیث الكریم القرآن في              "فلسطین

  للتحقیب المسیحّي والصهیونّي لفهم تاریخ فلسطین.
 

شیوع على كردٍّ جاء كتابه بأّن فیها ُیعلن والتي أعاله، المذكورة كتابه مقّدمة مع                وباالّتساق
جغرافیا الدباغ یطرُح بها، البالد أهل معرفة عن والبعیدة األجنبیة الروح ذات التاریخّیة               الكتابة
الجغرافیا غّیبتهم الذین الحالیون البالد أهل فیها یحُضر ، الهوّیة إسالمیة لفلسطین،              تاریخیة
معه فیتعامل فلسطین، في الیهودي الوجود وأّما المقّدس. الكتاب على المبنّیة األجنبیة              التاریخّیة
بینما وجبناء، الرّب إرادة على كمتمّردین الیهود تذكر التي القرآنیة النصوص خالل من               الدباغ

  كان وجودهم في بالدنا عابرًا كما كّل الغزاة، بحسب الدباغ.
 

 
 

  مقدمٌة لم تكتب لـ "بالدنا فلسطین" وتأمالٌت حول كتابة تاریخنا الوطني
 خالد عودة اهللا



مع تعاملها وفي إّنها بالقول االنتدابّي، العهد في التاریخّیة للتّیارات دراسته "أشوروف"              وُینهي
مكّونات من "أصیٍل" كمكوٍّن للیهود رؤیٍة من انتقلْت فلسطین، تاریخ في الیهودّي              الوجود
أكثر رؤیٍة إلى بدایاتها، في الصهیونّیة الحركة مع تسامحها على هذا لینعكس فلسطین،               تاریخ
النقلة، هذه وُیرجع فلسطین. تاریخ عن وغریٍب كطارٍئ الوجود هذا مع تعاملت              "رادیكالیٍة"
إلى التاریخ كتابة فتحّولت الفلسطینّیین؛ المؤّرخین على 1936 ثورة تأثیر إلى الدباغ، عند               كما
نا مكو تراه كانت بعدما فلسطین تاریخ عن غریٍب ككیاٍن الیهود إلى تنُظر نضالیٍة أكثر                كتابٍة

  داخلیا في هذا التاریخ.
  

تاریخًا بصفتها الفلسطینّیة، التاریخّیة الكتابة إّن بالقول "أورشوف" ُینهي رسالته، خاتم             وفي
وجوٍد حول متمحورٍة لرؤیٍة التأسیس على قادرٌة بدایتها، في الفلسطینّي للشعب ال              لفلسطین،
لرؤیة موقعًا تشّكل أن أیضًا وُیمكنها علیها، المتناِزعین بین األرض هذه على تعددیًة               أكثر
الذي دینّي) - (حداثّي التأسیسّي التناقض حیث من الصهیونّي، الفكر وإشكالیات             محدودّیة
إسرائیل". بأرض وعدًا أعطانا ولكّنه موجوٍد، غیر "اهللا مقولة تكّثفها والتي داخله، في               یحمُله

 وبعد هذه المرافعة "المثیرة"، یصل إلى القول في السطور األخیرة من الرسالة:
 

نافذٍة على تحتوي المتقّدمة الفلسطینّیة التاریخّیة الكتابة إّن بالقول أكتفي الوقت، هذا              "في
عوٌد ،" قوميٌّ ذلك ومع ، صهیونيٍّ غیر فلسطین) في ) الیهودّي الوجود من بشكٍل                لالعتراف

 على بدء!
 

    تأمالٌت  في راهن كتابة تاریخنا الوطنّي
(1) 

زمننا في الفلسطینّي التاریخ كتابة حال تأّمل على الذهن وموسوعته الدباغ عن الحدیث               یحفّز
الحالة فرادة من النابعة الكتابة، هذه وإشكالیات الوطنّي، التاریخ كتابة قضیة في وتحدیدًا               هذا،
المشروع بین ما عاٍم، 100 من أكثر منذ المستمّر الصراع من حالًة بكونها               الفلسطینّیة

  الصهیوني وأهل البالد، الذي لم ُیحسم بعد.
 

على وصراٌع التاریخ في صراٌع هو الذي الممتّد، التاریخّي الصراع هذا یمنح ال جهٍة،                فمن
تحّررت كماٍض (التاریخ) علیه اإلطالل رفاهیَة لتأریخه یتصّدى َمن واحٍد، آٍن في              التاریخ
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فحسب، هذا ولیس الرّف. على وُیرفع تاریٍخ إلى یتحّول أن األوان وآن هیمنته، من                الذاكرة
-الزمن للزمن سریعٍة حركٍة مع یتعامل أن االستعمار تحت الفلسطینّي المؤّرخ على              وإّنما
بهذا وفائضًا ُمحتشدًا حاضرًا یمضي ال الذي الماضي هذا تجعل دائمًا- المتسارع              االستعمارّي
منه، وموقِفه فیه موقِعه ناحیة من ذاته، خ المؤرَّ الصراع هذا یشّكل أخرى، جهٍة ومن                الماضي.
لمنتوجه السیاسیة التبعات إلى الوثیقة إلى الوصول من قدرته من عمله تفاصیل في ال متدخ              

  المعرفي.
(2)  

في المنهجّیة مسألة تطغى فلسطین، في التاریخ كتابة حول المتداولة النقاشات/المراجعات             في
و(جزئّي/مایكرو)، (كّلّي/ماكرو)، المنهج وأسئلة التاریخ، كتابة مدارس التاریخّي؛          البحث
شعار رفع إلى هذه المنهجّیة مسألة ُتفضي ما وعادًة ... إلخ الزمنّي والتحقیب               والمصادر
المراجعة بأهمیة االعتراف ومع االكتشاف". و"إعادة الوطنیة"، والسردّیات األساطیر           "تفكیك
من هل المثال، سبیل فعلى العدّو. مع التصالح في یتمّثل واحٍد اتجاٍه في تبدو أّنها إال                  والنقد،
في المنهجّي والتجدید المتأّخرة العثمانیة للفترة االعتبار إعادة شعار رافعي معظم أّن              المصادفة
للكلمة، الصلب بالمعنى المطّبعین عتاة من ُهم فلسطین، في المؤّرخین من             المصادر
هل والصهیونّیة؟ الفلسطینّیة بین ما عابرٍة جاسرٍة "وطنیٍّة" سردیٍّة بناء على 31             والمشتغلین

سیاسیٍّة؟ نتائَج إلى أّدت المنهجّیة المقدمات أّن أم منهجیا، ذاتها عن عّبرت سیاسٌة المسألة                هذه
السیاسّي الدور مراجعة إلى تصل وال المنهجّیة، قضایا حبیسة المراجعات تبقى لماذا              واألهّم

  للمؤّرخ؟ أو ما یمكن التعبیر توصیفه بنهایة المؤرخ صاحب القضّیة.
(3) 

دراما بدون لهویٍة وجود ال إذ الوطنّیة؛ الهویة بصناعة ارتبطت التاریخ كتابة أّن المعروف                من
وتضحیات نضال قصة تحكي الوطنیة، الجماعة مؤّرخ الوطني، المّؤرخ یسردها            تاریخیٍّة
الهوّیات دارسو بّین وقد لألفراد، جماعیة ذاكرًة الدراما هذه فتشّكل ومآسیها، الجماعة              أبطال
یصوغونه الوطنّیین المؤرخین أّن بمعنى مصنوٌع؛ أو ُمختَرٌع تاریٌخ التاریخ هذا أّن              القومّیة
 من األحداث التاریخیة بعد إخضاعها لـ "مونتاٍج" وإبراٍز وتهمیٍش في سبیل بناء هویٍّة جماعیٍّة.

 
النظام خالل من تعمیمها تّم نخبٍة صنع من الهویة هذه تكون الدارسین، هؤالء بحسب                 وعادًة،
هذا في النظر إعادة النقدیون المؤّرخون بدأ هنا ومن وغیرها. والخرائط والمتاحف              التعلیمّي

  للمزید حول بناء سردیة تجمع السردیة الفلسطینیة والصهیونیة أنظر:31
.Pappé, Ilan, ed. Across the wall: Narratives of Israeli-Palestinian history. Vol. 88. IB Tauris, 2010 
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الكتابة قیمة لتصبح تفكیكها، یجب أساطیَر بصفته الوطنیون المؤّرخون صنعه الذي             التاریخ
علیها. ُمتعاَرٍف وسردیاٍت روایاٍت من یهدمه ما قیمة من مأخوذًة النقدي التأریخ في               التاریخیة
دائمًا التاریخ وبصفة الحقیقة، نحو الدائم مسعانا في أهمیتها من التقلیل یمكننا ال عملیٌة                وهذه
معنًى وتعطیها إلیها تنتمي حكایٍة إلى الجماعات تحتاج المقابل في لكن للتاریخ، كتابٍة إعادة                هو
التعبیر یمكننا والتي الفلسطینیة، الحالة مثل حالٍة في وخاصًة المعضلة، تنشأ وهنا              لوجودها.

 عنها بالسؤال التالي: كیف نكتب تاریخًا وطنیا نقدیا؟
 
 

(4) 
فلسطینّیي تاریخ كتابة إعادة عن بحثیٍّة ورقٍة عرض نقديٌّ فلسطینيٌّ خ مؤرٌّ أنهى أن بعد                
المحتّلة فلسطین في المسّلح الفدائّي العمل تاریخ ُیكتب لم لماذا بالسؤال: له هت توجُّ ،1948              

 عام 1948 بعد النكبة؟
  أجاب: "مش وقته "،

  المؤّرخون النقدیون لهم أیضًا أساطیرهم التي یحافظون علیها.
 

(5) 
منه وكثیٌر التداول، محدود أكادیميٌّ فلسطین في "الجاّد" التاریخّي المعرفّي اإلنتاج معظم              إّن
في االختصاص. أهل في ینحصر الرئیس التداولّي مجاله أّن أّي اإلنجلیزّیة؛ باللغة              ُیكتب
السرد هنا الشعبّي بالتاریخ ُیقصد وال ، كتابيٍّ كنوٍع الشعبّي" لـ"التاریخ تامٌّ غیاٌب ثّمة               المقابل،
البحث، بمعاییر تلتزم التي الرصینة التاریخّیة الكتابة به المقصود وإنما الفلكلورّي،             التراثّي
االجتماعّیة، للعلوم االصطالحّي المعجم من ما حدٍّ إلى رة متحرٍّ بلغٍة ُتكتب ذاته اآلن في                لكّنها
إلى اإلشارة یمكننا وهنا الناس. من ممكٍن عدٍد أكثر إلى تصل بحیث شعبیا، وُتوّزع                وُتنشر
في المهمة النماذج كأحد سیف لولید الفلسطینیة" "التغریبة " التاریخیة للدراما الباهر              النجاح

  هذا السیاق.
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 خاتمة
لي، بالنسبة اكتشافها كان األولى، االنتفاضة بدایة في فلسطین" "بالدنا بموسوعة عالقتي              بدأْت
بشكٍل وإدراكها فلسطین بتملُّك اإلحساس الموسوعة منحتني أثرها. یذوب ال مفاجأًة             حینها،
خ بمؤرٍّ أثق ال صرُت حینها ومن لفلسطین، عشقًا تقُطُر التي الدباغ لغة أْسر في وقعُت ،                 كليٍّ
الدمعة ورأیُت فلسطیني، خ مؤرٍّ مع مقابلًة ة مر شاهدُت كلماته. من العاطفة تفیض ال               فلسطینيٍّ

  تقفز من عینیه، وهو یتحدث عن مطار اللّد، كان هذا كافیًا بالنسبة لي ألْن أقرأ كّل ما كتب.
 

بدایة على عامًا 72 من أكثر بعد فلسطین"، "بالدنا موسوعة طباعة ُنعید أن الُمفرح لمن                  إّنه
تاریخیة جغرافیة موسوعًة ُنصدر ولم طباعتها، نعید أننا أیضًا المحزن من لكّنه              إصدارها،

  لبالدنا فلسطین، تكون فیها موسوعة "بالدنا فلسطین" للدباغ أحد مراجعها.
 

روحه ُنناجي فلسطین"، "بالدنا لنا تاركًا الدباغ مراد مصطفى رحل ،1989 أیلول 7               في
قریٍب، وقٍت وإلى والخرائط. المسّمیات ِتیه في الیقین نتلمُس إلیها، لجأنا كّلما بالغربة               المعّذبة
یذكر حسبما یافا، بحر في النكبة أغرقتها التي أوراقه كتابة أعاد قد الدباغ أّن إلى مطمئنًا                  كنُت
الدراسة، هذه لكتابة البحث وأثناء أّنني إال فلسطین، خارج لموسوعِته األولى الطبعة مقّدمة               في
،2015 العام في اللبنانّیة "السفیر" صحیفة في الدباغ الدین صالح البنه مقابلٍة على               وقعُت

 یقول فیها:
 

یعمل كان كتاٍب مخطوطُة ثیابه، إلى باإلضافة البحر، ابتلعها التي والدي حقیبة في "وكان                
حتى والدي ظّل القدم. منذ فلسطین تاریخ عن یتحّدث وهو فلسطین"، "بالدنا بعنوان تألیفه                على
معلوماٍت سُیضیف كان الذي العمل هذا إنجاز من تمّكنه عدم على حزینًا حیاته في یوٍم                 آخر

  قیمة إلى تاریخنا الفلسطیني".
 

كتابة أعاد أن بعد راضیًا عّنا رحل الدباغ بأّن اطمئناني زال المقابلة، لهذه قراءتي                بعد
 موسوعته في الغربة، وهَبط على قلبي األسى …
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فلسطین" "بالدنا مخطوطة فقدان حسرُة بقیْت هل وَلَها، فلسطین عن الدباغ كتبه ما كّل                بعد
  األولى عام النكبة تنهُش قلب الدباغ حتى آخر أیامه!
***** 
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