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يف التأريخ الشفهي  ..تجربتي يف تدوين الشهادات
فيصل حوراين
التعريف الالزم بالتاريخ الشفوي ومناهج تدوينه وتقويم
كتاب غريي
َ
نُرشت ُمساهامت كثرية ق ّدم فيها ٌ
فلست ،إذا ً ،بحاجة إىل اإلدالء بدلوي يف هذه املسائل ،أنا الذي ال أع ّد نفيس من
املنجز يف مجاله.
ُ
املتخصصني يف هذا امليدان .أ ّما ما سأق ّدمه يف هذه الشهادة فهو تفاصيل تجربتي الشخصيّة يف تدوين
ّ
شهاديت باالعتامد عىل مخزون ذاكريت ،ويف أخذ شهادة شخص آخر اعتمد هو أيضاً عىل مخزون ذاكرته
يف املقام األول وتدوينها .وقد ينبغي أن أذكر منذ البداية أن شهاديت التي دونتها قد ّم ْت حصيلة
خربيت يف الحياة الفلسطينية ومعلومايت عنها خالل السنوات األربعني األوىل من حيايت ،أي منذ أواخر
ثالثينات القرن العرشين حتى أواخر سبعيناته .هذا يقتيض أن أذكر أيضاً أن شهادة الشخص اآلخر
التي سأتحدث عن تجربتي يف أخذها وتدوينها قد غطت فرتة أطول امتدت بني أوائل الثالثينات وبني
منتصف التسعينات.

ملاذا الشهادة؟
أقدمت عىل كتابة شهاديت ،ما الذي حفزين عىل
من املنطقي أن أبدأ باإلجابة عىل هذا السؤال :ملاذا
ُ
العمل سنوات عديدة لوضع مخزون الذاكرة عىل صفحات الورق ونرشه عىل املأل؟ ولن أجانب
يصعب تذكّرها
الصواب إذا قلت إن اإلجابة عىل هذا السؤال التقليدي تستدعي ذكر عوامل كثرية قد
ُ
كلّها .إنها العوامل التي تضافرت تأثرياتها املتعددة فحملتني إىل تخصيص الوقت املديد الالزم والجهد
املرهق املطلوب إلنجاز هذا العمل وحمتني من النكوص عن إمتامه .وال بأس يف أن أضع يف املقدمة
أكرث هذه العوامل حضورا ً وأدومها تأثريا ً ،وهو عزمي عىل البوح مبا مل أمتكن من إيصاله إىل القراء يف ما
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كنت قد كتبته من قبل .وقد يُظهر رشح طبيعة هذا العامل الحساس الفارق بني تدوين التاريخ الشفوي
كنت قد كتبت للصحافة ،اليومية ،واألسبوعية،
وبني أجناس الكتابة األخرى .فقبل كتابتي شهاديتُ ،
كنت قد أنجزت ثالث روايات تنتمي عواملها إىل الشأن الفلسطيني
والشهرية ،والفصلية .وإىل هذا ُ
درس ُت فيها تط ّور الفكر السيايس الفلسطيني أو العريب
وما يتصل به ،كام ُ
كنت قد أنجزتُ ثالث كتب َ
املشرتك املتصل بالشأن الفلسطيني .ولنئ مل يخل هذا الذي كتبتُه من البوح بهواجس شخص ّية وأرسار
احتزتُ عليها ،فإن جنس كل كتابة وظروف نرشها قيّدت القدرة عىل البوح ،مبقدار أو آخر.
ففي الكتابة الصحافية ،مل يخل األمر يف أي م ّرة من وجود رقابة أو حتى رقابات :رقابة خارجية يفرضها
مالكو الصحيفة أو املسؤولون عنها؛ وأخرى تفرضها سلطات الدول التي تصدر فيها؛ ورقابة ذاتية أفرضها
عىل نفيس بحكم التزامي السيايس وموقع مسؤوليتي ومفاهيمي اإلجتامعية ،أو يفرضها تقديري ملخاطر
البوح باألرسار والهواجس والتعبري عن اآلراء الصادمة للقناعات السائدة يف املحيط .ويف كتابة الدراسة
ُ
تنضاف القيو ُد التي تفرضها املعايري األكادميية .فال تستطيع
ينضاف إىل هذه الرقابات املحدِّداتُ  ،أو لنقل:
أن تبوح يف الدراسة إال مبا تستطيع أن تنسبه إىل مرجع يؤكد صدقه .وبهذا ،تغيض يف الدراسة فرص ُة
قيت منه أو إىل ما يُق ّد ُم
البوح بهواجس كثرية وأرسار ،ال ليشء إال لتعذّر نسبتها إىل املرجع الذي استُ ْ
الربهان القاطع عىل أنها غري مختلقة اختالقاً .ويف الكتابة الروائية ،يتقيد الرسد باملحددات التي ال تصري
الرواية بدونها رواية ،وميتزج الواقعي باملتخيّل ،فيخرج األمر من نطاق البوح مبا هو واقع.

الفلسطيني الذي هيأ له مجرى حياة جيله أن تتنوع خربته وتتعدد مستويات مصادرها ما
كنت
وملا ُ
َّ
مبيض السنني خرباتٌ ومعلوماتٌ ورؤياتٌ متفردة
بني أعىل القمم وأخفض القيعان ،فقد
ْ
تراكمت ّ
لدي ّ
أي من كتبي كاملة
ومل تتضمن
أجناس كتابايت الصحافية واألكادميية واألدبية إال بعضها ،ومل يق ّدمها ّ
ُ
ومرتبة وفق سياقها املتصل .فبقي معظم ما احتزت عليه مخزوناً يف الذاكرة وتراكم فيها سن ًة وراء
سنة ،طبق ًة فوق طبقة .ولقد كان خزيناً هائل الحجم شديد األهمية هذا الذي راكمته ،منذ ولدت يف
قرية صغرية يف فلسطني يف العام  1939عىل منتصف املسافة بني يافا واملجدل ،إىل أن رصتُ الصحا ّيف
والكاتب الدارس واألديب والناشط السيايس واالجتامعي .والحاصل أن الحاجة إىل إفراغ مخزوين كله
والبوح مبكنوناته قد سكنتني ،كام سكنتني الرغب ُة يف تلبية هذه الحاجة.
عامل آخر له أهمية ،هو علمي أن معظم وقائع الحياة العامة الفلسطينية بقي مخزوناً يف ذاكرة
ُ
عزوف معظم الناشطني يف الحياة العامة
صانعيها أو شهودها ،ومل يجد طريقه إىل النرش .ولطاملا أحزنني
الفلسطينية عن تدوين مذكرات يومية أو ذكريات أو كتابة ِسيرَ َ حياتهم وشهاداتهم العيانية .ويل أن
أجزم ،بحكم انتباهي املتواصل لهذا املوضوع ،أن جزءا ً كبريا ً وشديد األهمية من التاريخ الفلسطيني
الحديث قد بقي خزين صدور عارفيه ثم ضاع بعد رحيلهم ،ومن املتعذّر استعادتهُ .ولنا أن نضيف إىل
هذا أن مصادر التاريخ األخرى ،األدبيات والوثائق واملحارض وحتى اآلثار املادية ،قد تع ّرض كثري منها
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للتلف أو الضياع أو التدمري أو النهب أو اإلخفاء املتعمد ،وذلك نتيجة االضطراب الشديد الذي الزم
حياة الفلسطينيني العامة والشخصية ،أو نتيجة تواتر االعتداءات التي تعرضوا لها واضطرار كثري منهم
إىل هجر أماكن إقامتهم مرة تلو مرة يف ظروف طارئة.
لنأخذ أسامء شهرية :مل يكتب الحاج أمني الحسيني أي مذكرات ،ومل يكتب سريته ،ومل يخلّف شهادة
مكتوبة يُعت ّد بها .وبهذا ،ضاع معظم خزين الزعيم الفلسطيني الذي احتاز عىل أرسار الحياة العامة منذ
كان ضابطاً يف الجيش العثامين وانتقل إىل صف الثورة العربية يف العام  1917حتى وفاته يف العام .1972
اليشء ذاته ينطبق عىل راغب النشاشيبي الذي تزعم املعارضة الدامئة لقيادة الحاج أمني ،كام ينطبق عىل
العدد األكرب من زعامء تلك املرحلة .وأليمّ ا أحد أن يتساءل :أين هي وثائق تلك املرحلة؟ أين محارض
جلسات الهيئات العامة؟ أين وثائق الهيئة العربية العليا ،أمل تتلف ملفات كثرية منها حيث جمعت يف قبو
يف بريوت دون أن ينتبه أحد خالل حرب لبنان األهلية إىل أنها تلفت؟ ويارس عرفات ،هل كتب مذكّرات
كام أشيع عنه ،وماذا كتب فيها ،أو أن األمر اقترص عىل املالحظات الوجيزة التي كان عرفات يكتبها يف
دفاتر صغرية تحمل يف جيبه وأين هي هذه الدفاتر اآلن؟ أين هي الوثائق األوىل لفصائل العمل الفدايئ
الفلسطيني؟ أين هي محارض اجتامعات هيئات م.ت.ف : .اللجان التنفيذية املتعاقبة منذ  ،1964املجالس
الوطنية ،املجالس العليا العديدة املتخصصة ،هيئة األمناء العامني ،املجالس املركزية؟ إن مجرد ذكر غيض
من فيض األمثلة التي يف البال يثري املواجع ،فكيف لو تقصينا الخسارة بكامل تفاصيلها.
هذا جانب واحد من املسألة .والجانب اآلخر تظهره العيوب التي اشتملها ما كتبه ناشطون قليلون من
مذكرات وسري حياة أو شهادات .وأخطر هذه العيوب هو افتقا ُر ما كُتب إىل البوح بالوقائع واألرسار
التي قد يسبب البوح بها حرجاً لكاتبها أو ملعارفه ،وافتقا ُره إىل النقد ،خصوصاً النقد الذايت .وما دمت
أورد األمثلة من الوقائع املتصلة مبشاهري الزعامء وحدهم ،فألقل ،وهذا عىل سبيل املثال ،إين قرأت ما
نرشه املرحوم أحمد الشقريي كلّه ،قرأته بفضول الفلسطيني الراغب يف املعرفة وبدافع حاجة الدارس
إىل املعلومات الالزمة لدراساته .ويل أن أقول بوجيز العبارة :إن الصحافة وفّرت يف حينه عن حقائق
ِ
واألحداث التي تناولها يف مذكراته أكرث مام ق ّدمته هذه املذكرات للقاريء .أما النقد
سري ِة الشقريي
الذايت ،فلم يكن بني ما انشغل به مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية وأول رئيس لها.
غياب الشهادات وضحالة معظم ما كتب منها وتو ّجعي إزاء الخسارة الكبرية الناجمة من هذا وذاك
رغبت يف
ق ّوت لدي الحاجة إىل أن أكتب شهاديت وأججت رغبتي يف أن أبوح مبا أعرفه .وألعرتف :لقد
ُ
أن أقدم شيئاً متميزا ً،وكان لدي الكثري مام أقوله.
العامل الثالث مرتبط باستنتاج توصلت إليه يف الوقت الذي تبع غزو إرسائيل لبنان يف العام .1982
واالستنتاج ذاته مرتبط بدوره برؤيتي الشخصية لتطور الحركة الوطنية الفلسطينية التي نشأت يف
الشتات بعد  ،1948والتي أع ّد نفيس ليس واحدا ً من املسهمني يف إنشائها بل أيضاً واحدا ً من الذين
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واظبوا عىل املساهمة يف نشاطها .ففي وقت ما بعد الغزو ،وبعد أن أُبعد املركز القيادي الفلسطيني
عن محيط فلسطني ،وبعد أن شرُ ّ دت قوى املنظمة وفصائلها من جديد وحط بعضها يف الصحراء
األفريقية الكربى ،أدركت أنا أن هذه الحركة بلغت يف شهور مقاومتها الغزو اإلرسائييل الثالثة الذروة
التي لن يكون بعد ذلك ما هو أعىل منها ،وصارت مهيئ ًة للرتاجع .لن أتطرق إىل أسباب هذا االستنتاج؛
فاملوضوع الذي نتناوله هنا ال يوجب الخوض فيها .ويف ما يتصل بهذا املوضوع ،اقرتن استنتاجي هذا
محل هذا
يحل ّ
باستنتاج آخر نجم منه :يستطيع أمثايل أن يساعدوا يف تنشيط بروز الجديد املأمول يك ّ
القديم الذي تج ّمد وصار آيالً إىل الرتاجع .وحني يتعلق األمر يب ،أنا ممتهن الكتابة ،ترسم مهنتي ذاتها
طبيعة املساعدة التي ميكن أن أق ّدمها يف هذا املجال :أن أضع خربيت املستمدة من خربة جييل يف خدمة
أي باحثني عن البديل .وما أضعه لن يحقق الغرض إال إذا عرضْ تُه بتاممه ،بكامل الصدق ،الحقيقة كلها
أسباب النجاح وأسباب الفشل ،دون اصطناع أو
التي بال زيادة وال نقصان ،الحقيقة التي تَظهر فيها
ُ
تزيني ودون تفجع أو متجيد ،يف أي من الحالتني.
عامل رابع ميكن إدراجه بني العوامل الهامة التي حفّزتني عىل االنرصاف لكتابة شهاديت وأث ّرت يف
منهج كتابتي .هذا العامل نابع من فهمي لوظيفة الكتابة ،أنا الذي أؤمن بأن لكل كتابة وظيفة عامة
فلح ،كام أرى أنا األمر ،حني يجلو الحقائق املتصلة
وال أُؤخذ بتبجح كتاب ي ّدعون غري هذا .والكاتب يُ ُ
بحيوات الناس .الحياة ،عندي ،هي مصدر كل نشاط إنساين وبضمنه الكتابة ،وإضاءة مسار هذه الحياة
الحظت كيف أث ّرت األحداث العامة يف حيوات الفلسطينيني الشخصية تأثريا ً
هو هدف الكتابة .وقد
ُ
مل يبلغ هذه الدرجة من الفعالية والشمول يف أي مجتمع آخر .وألن املؤرخني املحرتفني يركّزون عاد ًة
عىل الوقائع الكبرية والعوامل املشرتكة بني الجموع ويهملون تفاصيل حيوات األفراد اليومية ،فقد
ِ
الحديث عنرصا ً هاماً أبقى الكتابة قارصة مبقدار أو غريه عن
الفلسطيني
افتق َد ما كُتب حول التاري ِخ
ِّ
اإلملام بالصورة بأبعادها كافة.
التفاصيل هامة يف كتابة الرواية .ومام الشك فيه أن إبداعات الروائيني الفلسطينيني قد ق ّدمت إضاءات
ال بأس بها لحيوات ناسهم .وقد علمتني خربيت يف كتابة الرواية كيف أوظف التفاصيل الواقعية
أو املتخيلة لتحقيق هدف اإلضاءة .لكن هذا خضع ،كام سبق أن ذكرت ،ملح ّددات العمل الروايئ
ومتطلبات بناء عامل روايئ وليس عاملاً تاريخياً .وألين أدركت أن موهبتي وقدريت يف مجال كتابة الرواية
ال تلبيان كامل رغبتي يف إضاءة ما أرغب يف إضاءته وتقديم ما أعرفه كله ،فقد اشت ّد عزمي عىل كتابة
شهاديت الكاملة باألسلوب الذي ال تُقيّده مح ّددات مسبقة .ويف السياق ،إزاء مالحظتي أن كتّاب التاريخ
أدركت أن إنفاذ ما اعتزمت إنفاذه هو سبييل
يقدمون الشخصيات الكبرية ويهملون الناس العاديني،
ُ
بأي ناس كبار ،حتى لو كان
الوحيد لتقديم سري الناس الذين أنتمي أنا إليهم وأتعلّق بهم أكرث من تعلّقي ّ
عرفت
هؤالء الكبار عظامء حقاً .كام أدركت أن كتابة الشهادة التفصيلية ستكون فرصتي ألق ّدم من
ُ
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من ذوي األسامء الكبرية يف الصورة التي هم عليها فعالً ،وليس الصورة التي تصنعها الدعاية .وما
توخيت تقدميه هو الصورة التي تجعل العادي ،املجيد من العادي والخسيس أيضاً ،هو العنرص الغالب
ُ
يف تكوين شخصيات البرش ورسم أوجه سلوكهم.

التحضري املسبق للعمل
فاستنتجت أن
حزمت أمري عىل أن أدخل التجربة وأنا مدرك أين مقدم عىل عمل كبري الحجم وشاق.
ُ
ُ
يل إنجاز هذا العمل ما مل أتف ّرغ له .وألين كنت مدفوعاً برغبتي الشخصية يف كتابة شهاديت
من املتعذّر ع ّ
بأقرب األساليب إىل الكتابة األدبية السلسة وأبعدها عن الكتابة األكادميية ،فقد قررتُ أن أع ّول يف
املقام األول عىل الذاكرة ،حتى ال يؤثر اعتامد املراجع العلمية عىل الطابع الشخيص للكتابة وال يفقد
الرسد السمة األدبية التي أحرص عليها .وقراري اعتامد الذاكرة مصدرا ً لكتابتي ع ّزز حاجتي إىل التفرغ.
كانت ذاكريت ،أنا املغرق يف مشاغل متعددة الخاضع للتواتر الرسيع لتقلبات الحياة الفلسطينية العامة
والشخصية ،مر َهق ًة إرهاقاً شديدا ً .فكان ال ب ّد من أن أتحرر من أعباء كثرية حتى أمتكن من إنجاز امله ّمة.
كنت قد عملت
وهكذا،
استقلت يف ربيع العام  1989من مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الذي ُ
ُ
فيه حتى ذلك العام عرش سنوات متصلة .ويف الوقت ذاته ،ظفرتُ مبوافقة رئيس اللجنة التنفيذية يارس
عرفات عىل تفريغي للكتابة .فعنى هذا أن أحصل من م.ت.ف .عىل راتب شهري يُقيم األود ويحمي
من العوز ،دون أن أتوىل مسؤولي ًة وظيفية تشغلني عن الكتابة .وقد ينبغي أن أقول ،ما دام الرجل
قد رحل عن دنيانا ،إن يارس عرفات كان بهذا كرمياً معي ،أنا الذي تعرفت عليه قبل أن يصري زعيامً
مشهورا ً واستمرتْ صلتي الشخصية به بعد ذلك .فقد كنت بني الكتاب الفلسطينيني الذين شغلوا
مواقع سياسية او إعالمية أو ثقافية أو أكادميية يف م.ت.ف .الوحيد الذي حصل عىل حق التفرغ بصورة
أي مؤسسات .ويبدو أن عرفات كان واثقاً بأين أتوخى االنرصاف
رسمية دون أن يتولىّ مسؤوليات يف ّ
فعالً إىل الكتابة وال أطلب التفرغ ألهرب من املسؤوليات.
تقل
وزياد ًة يف التح ّوط ضد املشاغل التي قد ترصفني عن الكتابة ،قررتُ االنتقال إىل بلد أجنبي ّ
فيه املشاغل التي توجب عىل فلسطيني مثيل االنهامك فيها .وألسباب متعددة ،يف مقدمتها هذا
السبب ،اخرتتُ اإلقامة ،أو ألقل :اخرتتُ االعتزال يف مدينة في ّنا عاصمة النمسا .وهكذا ،مل يبق يل من
ألفت أن أتولىّ العديد منها يف وقت واحد ،سوى عضويتي يف املجلس
املسؤوليات العامة ،هذه التي ُ
الوطني ،ومساهمتي يف لجان متخصصة تنعقد اجتامعاتها يف أوقات متباعدة ،وإلقايئ محارضات قليلة
أو اشرتايك يف ندوات ولقاءات فكرية ،أو كتابة مقاالت رأي تنرشها هذه الصحيفة أو تلك .وكان هذا
كلّه مام مل مينعني من تخصيص معظم وقتي للعمل الذي شئت التفرغ له.
مع التفرغ ،شه َد ِت األعوام التي انقضت منذ  1989حتى  2001تركيزي يف املقام األول عىل إفراغ
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مخزون ذاكريت عىل الورق ،ثم إعادة صياغته وفق املنهاج الذي رسمته والذي سأتحدث عنه ،ثم
تحريره أوال بأول وإعداده للنرش .هي ،إذا ً ،اثنتا عرشة سنة متصلة مل تشهد سوى انقطاعات قليلة
العدد قصرية املدة ،ما عدا االنقطاع الذي استغرق قرابة عام ونصف عام والذي سببتْه صدمتي
باإلعالن املفاجيء عن اتفاق املبادئ الفلسطيني اإلرسائييل املسمى أيضاً اتفاق أوسلو .فهذا االتفاق
أثار هواجيس بشأن املخاطر التي رأيت أنها سترتتب عليه .فاشتدت حاجتي إىل كتابة رأيي يف االتفاق
وصانعيه ،والعمل بهمة ضد األوهام التي راجت بشأنه .ويف فرتة االنقطاع هذه ،أمكن أن أرجع إىل
الوطن وأحصل عىل فرصة اإلقامة فيه ،الفرصة التي وفّرها االتفاق الذي أعارضه.
وضعت لعميل خطة
وقبل أن أرشع يف العام  1989يف استحضار مخزون الذاكرة ووضعه عىل الورق،
ُ
أهتدي بها ،أو ألقل إن ما وضعته كان تصورا ً ملا ينبغي عمله ،تصورا ً اشتمل كثريا ً من مقومات الخطة.
حسمت ،بعد تردد مل يطل أمده ،أم َر أسلوب الرسد الذي أتبعه .ساعدين عىل أن أحسم هذا األمر تصوري
ُ
عزمت عىل أن أتناول كل ما تختزنه ذاكريت من تفاصيل الحياة الفلسطينية
املسبق ملا سأتناوله .فقد
ُ
ُ
رأيت،
الخاصة والعامة التي شهدتُها بنفيس أو
علمت بها ممن أثق بهم من شهودها .وعىل طريقةُ :
ُ
عرفت ،أردت أن أرسم بانوراما الحياة الفلسطينية التي شهدها جييل منذ ولدتُ يف العام 1939
سمعت،
ُ
ُ
حتى نهاية سبعينات القرن الذي مل يكن قد انرصم .وقررتُ أن يكون النص مرسالً ،ال تقيّده تحديدات
مسبقة ،وال ألتزم فيه أ ّي قواعد آل ّي جنس من أجناس الكتابة املعروفة .وبعزمي أن أرسد ما خربته بنفيس
النص سيتضمن ما ميكن احتسابه يف السرية الشخصية،
وما تيقنت شخصياً من صوابه ،صار واضحاً يل أن َّ
ويف القصة القصرية ،ويف الرواية ،ويف التقرير ،ويف التحليل ،ويف االستبطان ،ويف املونولوج ،ويف الحوار ،دون
أن يكون هذا النص أيّاً من هذه األجناس لوحده ،ودون أن أتعمد أن يكون أقرب ألي منها مام هو لسواه.
صممت
وألين مل أعتزم أن أكتب سرية حياة ،أنا الذي كان البد من أن أعرض شيئاً من سرية حياة ،فقد
ُ
قبل البدء يف الكتابة أن أنتقي من وقائع سرية حيايت واألشخاص املتصلني يب ما هو ومن هو الزم يف حد
ذاته إلضاءة شأن عام ،أو ما هو ومن هو مهيأ ألن ميثل أمنوذجاً أع ّم يف مجرى الوقائع ويف أشخاص زمانه.
عزمت عليه ونفذته ،وهو التبسط يف رسد الوقائع التي ندر شهودها أو رحلوا ومل يبق من
يشء آخر
ُ
هو قادر عىل استحضارها وكتابتها ونرشها سواي ،واإليجاز يف عرض الوقائع التي يعرفها كثريون وتلك
عزمت أيضاً ،عىل أن أرسد الوقائع بالصيغة التي عرفتُها بها يف
التي ميكن لكثريين أن يكتبوا عنها .كام
ُ
حينه ،وأن أق ًدم األشخاص كام كانوا يف زمن الرسد املحيك عنه ،وأن ال أستطرد فأستحرض أزمانا تالية
تبدلت فيها سامت األشخاص ذواتهم أو ظهرت معلومات إضافية عن الوقائع.
هذه النقطة األخرية فكّرتُ فيها ملياً ،ووازنت موازنة ممحصة جدا ً بني مزايا االلتزام بها وبني سلبياته،
لدي املزايا .فالتزام هذا النهج قد يف ّوت فرصة املعرفة األدق بواقع ٍة أو التعرف األدق عىل
فرجحت ّ
شخصية .ولو أذنت لنفيس باالستدراك إلضافة ما تكشّ ف يل من معلومات إضافية عن الشخصية أو
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رغبت يف أن تتوفر لكل شهادة أديل بها صدقية الواقع
الواقعة يف زمن تال ،لزال هذا املحذور .لكني
ُ
وصدقية التاريخ املتصل بها والصدقية الفنيّة ،أي صدقيّة أسلوب تقدميها ،وهذه هي الرغبة التي تغلبت.
أما ما قد يستجد بعد زمن الرسد ،فقد بقي يف اإلمكان تداركه حني الحديث عن زمن تال ،إذا كانت
طبيعة الواقعة أو الشخصية أو دورهام يف مجرى الشهادة مام يستحق أن تقدم له إضاءة جديدة.
عزمت عىل أن ترتسم الوقائع والشخصيات
نجم من هذا اإللتزام التزا ٌم آخر من طبيعته ذاتها .فقد
ُ
يك عنها وفق درجة تطور الوعي لدى راويها عند زمن الرسد وليس بعده ،دون استباق ،أي دون
املح ّ
عرضها من منظور ما تطور إليه الوعي يف فرتة الحقة .ولقد أردت لشهاديت أن تكون ،بهذا ،بني أشياء
الفردي ذاته والوعي العام ذاته ،مبقدار ما هي شهادة عىل مجرى
أخرى ،شهاد ًة عىل تطور الوعي
ّ
صممت ،والتزمت
األحداث وطبائع الشخصيات التي تصنعها أو تتأثر بها يف كل وقت .فعىل سبيل املثال،
ُ
ما صممته ،عىل تقديم آرايئ أو آراء غريي يف أحداث وقعت يف زمن بعينه وفق رؤيتنا لهذه األحداث يف
ذلك الزمن بالذات ،وليس كام رأيناها حني تطور وعينا بعد ذلك .ويف التنفيذ ،مل أخرج عن هذه القاعدة
إال يف حاالت قليلة معدودة .وقد حرصت عىل لفت انتباه القاريء إىل خروجي عن القاعدة هذا وتقديم
السبب .وعىل سبيل املثال ،أيضاًَ ،ص ّورتُ الشخصيات كام كان عليه أمرها يف الزمن املحيك عليه ،املاجد مبا
هو ماجد ،والخسيس مبا هو خسيس ،والذي بني بني .ومل أعمد إىل االستدراك ألُ ِعلم القاريء ما طرأ عىل
هذه الشخصيات يف ما بعد ،إال إذا اقتضت طبيعة الشخصية أن يرد ذكرها يف أزمان متفاوتة.

دروب املنفى ومجلداته
رسمت خطة كتاب كبري مؤلف من خمس مجلدات متسلسلة.
وألين تصورت أن تطول شهاديت ،فقد
ُ
واخرتت للكتاب مبجلداته كلّها عنوان "دروب املنفى" ،عىل أن أضع لكل مجلد ،إىل جانب العنوان
فلسطيني ،تأثر يف نحو
أي
العام ،عنواناً خاصاً بهذا املجلد .وألن مجرى حياة الفلسطيني الشخصيةِّ ،
ٍّ
حاسم مبجرى الحياة العامة حتى ليصعب الفصل بني املجريني ،فقد عزمت عىل اختيار محطة بداية
كل مجلد وحدة زمنية متجانسة ومرتبطة مبزي ِج ما هو يف كتايب سرية
املجلّد ونهايته بحيث يرصد ّ
شخصية وما هو عرض ألحداث وشخصيات عامة .وبهذا التصور وعزمي عىل تنفيذه ،توالت املجلدات
الخمس عىل النحو التايل:
املجلد األول ،وعنوانه هو "دروب املنفى ،1الوطن يف الذاكرة" ،غطى الفرتة منذ  1939حتى.1949
أما 1939الذي هو عام البداية فهو العام الذي ولدتُ فيه ،وهو أيضاً العام الذي تالشت فيه الثورة
أي العام الذي اكتملت فيه الظروف التي
الفلسطينية الوطنية الكربى وبدأت الحرب العاملية الثانيةّ ،
أفضت إىل اإلعالن عن قيام دولة إرسائيل يف العام  ،1948وإخراج معظم أهايل مناطق فلسطني التي
قامت هذه الدولة فيها من ديارهم ،وإسالمهم إىل التيه والعوز .وأما العام  1949فهو العام الذي
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انتقلت فيه أرسيت ،أو من نجا من القتل من أعضاء أرسيت إىل سورية؛ وهو أيضاً العام الذي أدرك
فيه الذين أُقصوا عن ديارهم أن مسألة عودتهم إليها ليست قريبة املنال ،وبدأوا جهدهم للتواءم
مع وضعهم الجديد ،الجئني داخل ما مل تحتله إرسائيل من أرض وطنهم أو الجئني خارج هذا الوطن.
املجلد الثاين ،وعنوانه هو " دروب املنفى ،2الصعود إىل الصفر" ،يغطي الفرتة التي امتدت من العام1949
حتى العام  ،1958ويروي وقائع جهود أرسيت الالجئة واألرس املامثلة ،هذه التي وجدت نفسها بسبب
النكبة يف خانة ما دون الصفر ،من أجل توفري املأوى ،ولقمة العيش ،والكسوة ،ومدرسة األوالد ،أي أن
هذا املجلد يروي كام يفهم من العنوان كيف صعدت هذه األرس ،إىل خانة الصفر .هذا املجلد يروي أيضاً
ناس من شتى األعامر ،مبا يف ذلك أوالد من جييل ،لينظموا أنفسهم
وقائع املحاوالت األوىل التي نشط فيها ٌ
من أجل العمل عىل تحرير وطنهم ،وكيف التحق آخرون للغرض ذاته بأحزاب البلد الذي لجأوا إليه.
 1958الذي هو عام نهاية املجلد هو العام الذي شهد عىل صعيدي الشخيص توفُّر مورد يل ينتشلني من
حصلت عىل شهادة الدراسة الثانوية وظفرت بوظيفة معلم مدرسة .وهو أيضاً العام الذي
العوز ،بعد أن
ُ
قامت فيه وحدة مرص وسورية فأنعشت أمل الفلسطينيني باقرتاب يوم تحرير فلسطني.
املجلد الثالث ،وعنوانه هو " دروب املنفى ،3زمن األسئلة" .وهو يغطي الفرتة التي امتدت بني العام
وانتسبت وأنا أعمل ،إىل
 1958والعام  ،1963وفيها تحسنت حال األرسة من حيث انتظام املوارد،
ُ
وانتقلت من تنظيم األوالد الذي أقمناه قبل سنني إىل حزب البعث العريب االشرتايك ،مدفوعاً
الجامعة،
ُ
بتأثري األمل بوحدة البالد العربية ودورها املتوقّع يف تحرير الوطن املغتصب .وهي كذلك الفرتة التي
شهدت انفصال سورية عن مرص وانهيار دولة الوحدة ،ثم سيطرة الحزب الذي أنتمي إليه عىل الحكم
يف العراق وسورية ضمن تحالف بعثي نارصي وعد بإعادة وحدة مرص وسورية وض ّم العراق إليها.
والعام  1963هو العام الذي بدأ فيه إمياين بشعارات الحزب الذي جاء إىل الحكم يتزعزع ،وهو أيضاً
الذي شهد الصدام املسلح الدامي بني حزب البعث وبني النارصيني نتيجة الخصومة بني الجانبني ،فتأجل
مرشوع الوحدة العربية وتف ّر َد حزب البعث الذي أنتمي أنا إليه بالحكم.
املجلد الرابع ،وعنوانه هو "دروب املنفى  ،4الجري إىل الهزمية" ،يغطي الفرتة املمتدة بني 1963
وبني العام  .1968وهذه هي الفرتة التي طغى فيها الهم العام يف حيايت عىل أي شأن شخيص .وهي
الفرتة التي شهدت العقابيل املؤسية للصدام البعثي النارصي ،كام شهدت َغ َر َق حزب البعث يف هموم
الحكم ،ورصا َع أطرافه عىل السلطة ،وخضو َع شعاراته لالختبار الذي أظهر كم هو كبري الفارق بني
الشعار والسلوك .وهي كذلك الفرتة التي اشتد فيها ضيقي بسلوك حزيب يف الحكم ،فتدبّرتُ يف العام
وعملت فيها مدرساً للغة
 1964أمر االنتقال إىل الجزائر التي كانت قد ظفرتْ باالستقالل قبل عامني،
ُ
وامتهنت الصحافة قبل أن يُفيض انقالب العقيد هواري بومدين
العربية وصحافياً ،ثم تركت التعليم
ُ
عىل الرئيس أحمد بن بيالّ إىل تبديل نظام الحكم واضطراري إىل الهرب من الجزائر والعودة إىل
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سورية والعمل يف صحافتها .وهذه هي ،كذلك ،الفرتة التي شهدت التطورات التي أفضت إىل حرب
حزيران/يونيو 1967اإلرسائيلية  -العربية وهزمية الجيوش العربية فيها ،الفرتة التي أتيح يل أن أكون
من املطلعني عىل كثري من أدق وقائعها وأرسارها .أما العام  ،1968فهو العام الذي طُردتُ فيه من
حزب البعث عىل خلفية إتباعي سلوكاً ومواقف سياسية معارضة لسياسة الحزب.
خصصته كلّه تقريباً للحديث
املجلد الخامس ،وعنوانه هو "دروب املنفى  ،5أين بقية الحكاية؟"ّ ،
عن العمل الفدايئ الفلسطيني واملقاومة الفلسطينية لالحتالل داخل الوطن وخارجه .وهو يغطي
الفرتة املمتدة من العام  1968الذي شهد معركة الكرامة الشهرية وما تالها من اتساع شعبية الكفاح
الفلسطيني املسلح ،حتى  ،1978العام الذي انتهى فيه غالبية حملة البنادق وغري حملتها الفلسطينيني
إىل التطلع إىل تسوية سياسية مع إرسائيل.
لقد اخرتتُ أن يتوقف الكتاب كلّه عند هذا العام بالذات؛ ففيه استُكمل تطور املوقف الفلسطيني
اإلجاميل من مسألة التسوية .فبعد وجود أغلبية ظلت حتى منتصف السبعينات تتمسك بشعار تحرير
فلسطني التي من النهر إىل البحر ورفض اإلعرتاف بأي حقوق عا ّمة لليهود فيها ،آل األمر إىل تشكّل أغلبية
فلسطينية تتطلع إىل إقامة دولة فلسطينية مستقلة يف أرض الضفة والقطاع اللذين احتلتهام إرسائيل
يف العام  1967وال ترفض عقد تسوية مع إرسائيل .أي إن العام  1978هو الذي تك ّرس فيه التوجه
الفلسطيني نحو البحث عن تسوية ،واكتملت فيه بداية املرحلة التي ما تزال ممتدة إىل اليوم .وعىل
الصعيد الشخيص ،كان  1978هو العام الذي رحل فيه عن دنيانا الج ّد عبد املجيد أحد أهم الشخصيات
يك عليها يف الشهادة .وهو الذي شكلت حياته ومواقفه أمنوذجاً للفلسطيني الذي تكاد الوطنية عنده
املح ّ
تتساوى من حيث املكانة مع املعتقد الديني .إنه ابن الجيل الذي نشأ قبل االحتالل الربيطاين لفلسطني،
أي قبل أن تتوفر الفرصة العملية لوضع مرشوع االستيطان الصهيوين يف فلسطني موضع التطبيق وإيصاله
إىل دولة .هذا الجيل هو الذي آمن كام آمن الجد بأن "البالد ألهلها" ،أما االغتصاب الصهيوين ألرض
فلسطني فحال ٌة طارئة أو "شغل انجليز" ال يجوز اإلقرار بدوامها .وبوفاة الجد ونضوج بداية مرحلة
التسوية ،ومبوافقة أغلبية الفلسطينيني عىل اعتامد الرشعية الدولية أساساً لها ،اكتملت السمة السياسية
للكتاب واكتملت معها السمة األدبية – الدرامية ،السمة التي آثرتُ عدم الخوض فيها هنا .وبرتسخ
البداية املكملة ملرحلة التسوية ،صار الحديث عن مجرى املرحلة الجديدة بحاجة إىل كتاب آخر ،أغلب
ظني أن واحدا ً من الذين توجهت إليهم بالخطاب يف شهاديت هو الذي سيكتبه ذات يوم.
بقي أن أقول ،الستكامل وصف هذه التجربة ،إين حددتُ القارئ الذي أتوجه إليه بالخطاب ،واخرتت
أن يكون هو الفلسطيني املولود بعد  .1948ورمبا بدا أن هذا التحديد ال أهمية له وال تأثري عىل طبيعة
الرسد .أما يف الواقع فإن لتحديد نوع القارئ الذي يُ َو ّج ُه الخطاب إليه دورا ً مهامً ،فطبيعة القارئ
يفصله تفصيالً وما يوجزه
املأمول تسهم يف تحديد اختيارات كاتب الشهادة ،ما ي ّدونه وما يهمله ،ما ّ
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تبسطت يف إيراد حتى التفاصيل الصغرية حني رويت
إيجازا ً .وهذا هو ما وقع يل أثناء الرسد .فقد
ُ
شهاديت عن أحداث وشخصيات برزت قبل الزمن املفرتض لوالدة هذا القارئ والزمن املفرتض لتشكل
عرضت ما عاينته مام مل يتح له هو أن
وعيه واهتاممه بشؤون اآلخرين الشخصية والعامة ،أي حني
ُ
يعاينه أو يسمع به .وتعمدتُ أن أستحرض خالل رسد وقائع ذلك الزمن ما كان قد اختفى أو تبدل
أمره من أوجه سلوك وعادات وتقاليد ،وحتى من خصومات الناس ومنازعاتهم الشخصية ،فضالً عن
أوجه التعاطي مع الشأن العام .أما حني بلغ الرسد وقائع الزمن الذي ميكن أن يكون القارئ املأمول قد
شهدها أو صارت يف متناوله بأي وسيلة من الوسائل أو صار هو من املسهمني يف صنعها ،فقد أوجزتُ
اطلعت عليها.
لت األرسار التي
ُ
وفص ُ
ما قد يكون معروفاً له إيجازا ً ،وركّزتُ شهاديت عىل مدلوالتهّ ،

ِعرب ٌة مستخلصة من التجربة
صت لتدوين شهاديت الوقت الالزم .فلم آذن ليشء بأن يدفعني إىل العجلة ،ال
خص ُ
بكلامت أخرىّ ،
يف استحضار الذكريات ،وال يف انتقاء ما يستحق التدوين منها ،وال يف التدوين ذاته ،وال يف الصياغة أو
ذنت لها بأن تنبثق
التحرير الذي يُع ّدها للنرش .وقد وضعت قلمي يف ترصف مجرى الذكريات التي أِ ُ
توجست
خشيت يف البداية أن ال تسعفني الذاكرة بكل ما أطمح إىل تدوينه ،ولنئ
دون قيود .ولنئ
ُ
ُ
يل الغوص يف ركام الذاكرة واستخالص مكنوناته ،فقد اكتشفت مع تقدم العمل أن مركز
أن ّ
يشق ع ّ
الذاكرة يف الدماغ يشبه قرص الحاسوب CDأو  DVDالذي ال تغيب عنه واقعة ُس ّجلت عليه يف أي
يش عىل قرص الحاسوب ،فيكفي أن
وقت .وإذا أثقل تراكم الذكريات عىل الذاكرة ،كام قد يُثقل أي ْ
يظفر اإلنسان بالراحة الكافية حتى يفيض املخزون كلّه بجالء تام ،إنه القرص الذي قد يعيق الغبار
استحضار محتوياته ،لكن ما أسهل ما تستعاد حني يُنفض عنه هذا الغبار.
أملت فيه.
والواقع أن مخزون ذاكريت فاض ،وأنا أستعيده ،بأكرث كثريا ً مام
توقعت ،وبأكرث حتى مام ُ
ُ
لقد حرضتْ وقائ ُع وأسامء وشخصياتٌ وتواريخ وحتى حوارات قدمية مل يكن يخطر يف بايل حني بدأت
التدوين أنها موجودة يف ذاكريت أو أن وجودها ما زال يتسم بهذه الدرجة من الوضوح .وألن ما فاض
تطلعت إىل تحقيقه ،فقد توجب
فاق ما احتجت إىل تدوينه وفق املنهج الذي رسمتُه والهدف الذي
ُ
يل أن أختار من الفيض ما أتصور أنه األكرث أهمية واألشد داللة عىل ما شئت إيصاله إىل القارئ
ع َ
واألدعى إىل تعزيز السمة الدرامية للرسد .وإذا جاز يل أن أتحدث عن جوانب فنية يف العمل الذي
أنجزته أو عن جهد يفوق جهد التدوين ،فمام ال شك فيه أن ف ّن االختيار سريد يف املقدمة .وأبرز أوجه
هذا الفن متثل يف أن االختيار مل يؤثر ،أو مل آذن له بأن يؤثر عىل الصدقية التاريخية للواقعة املختارة،
حرصت عىل
أو لوصف الشخصية أو ملوقع هذه الشخصية يف املجرى العام للرسد املدون ،املوقع الذي
ُ
يك عليها ذاته.
أن يأيت معادالً ملوقع هذه الشخصية يف مجرى الحياة املح ّ
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أما الحوارات واألقوال املقتبسة التي تتخلّل الوقائع واملشاهد واللقاءات املحكية يف الشهادة ،فقليل منها
ّبعت بشأنه ما
كان قد انطبع يف الذاكرة بألفاظه وتعابريه األصلية وأمكنت استعادته كام هو .والباقي ات ُ
يتبعه أي را ٍو غري ُمتكل ٍِّف حني يرسد واقع ًة فيها حوار ،سواء كان هذا الراوي إنساناً عادياً أو كاتباً محرتفاً.
بنصه األصيل ،بل نعيد صياغته مبا ينسجم
فنحن نروي بصيغة :قال ُ
وقلت وقلنا ،دون أن نعيد القول ّ
مع الواقعة املحكية ومستوى أصحاب القول ودرجة معرفتنا بهذا وذاك ،ما يجعل املقتبس يف هذا النحو
أقرب ما يكون إىل الواقع دون أن يكون إيّاه بالرضورة ،لكن ،أيضاً ،دون أن يتعارض معه أو يش ّذ عنه.
ّلت املقتبس من األقوال إىل الحدود التي ال غنى عنها ،ومل أضع
ولش ّدة حريص عىل متام صدقية الشهادة ،قل ُ
َ
اكتشفت أن ذاكريت تحتفظ بها كام قيلت يف حينه أو كام قيلت يف حينه تقريباً.
األقوال التي
بني أهلّ ٍة إال
ُ
وقد استفدتُ بدرجة ال بأس بها من خربيت يف كتابة الحوار الروايئ .ال يعني هذا أين أوردت يف الشهادة
مقتبسات متخيلة تخيّالً كام قد يحدث يف كتابة رواية أدبية ،بل يعني أين أعدت كتابة املقتبس املالئم يف
ومتكنت من إيراد ما هو الزم إلضاءة الحدث أو املشهد أو الشخصية دون زيادة.
نحو متقن،
ُ
فرغت من صياغة مجلد
ويف املحصلة ،أنجزتُ املجلدات الخمسة الواحد تلو اآلخر .وكنت أعمد كلام
ُ
إىل إعادة تدقيق الصياغة ،ثم أحرره وأجعله صالحاً للنرش قبل أن أرشع يف كتابة املجلَّد التايل .وقد
يل متابعة تطور األحداث
ساعدين هذا األسلوب عىل إتقان الربط بني كل مجلد وما يليه ،وس ّهل ع ّ
والشخصيات يف األزمنة املتتالية ،وقلّل إمكانية السهو عن متابعة ما كان من الرضوري متابعته .وهكذا،
أمكن أن تصدر أول طبعة من املجلد األول يف العام  .1994ثم تواىل صدور املجلدات التالية يف األعوام
 1996و 1998و .2001وصدرت الطبعة األوىل من املجلد األخري فور فراغي من إعداده يف العام .2002
وإذا كان يل أن أقول شيئاً بشأن ما استخلصتُه من عرب هذه التجربة ،فسأبدأ بحثِّ كل من ميلك تجربة
متميزة ل ُي ِ
ٍ
مبختص ي ّدونها له :وسأقول ملن تراوده رغبة اإلدالء بدلوه
قد َم عىل تدوينها أو االستعانة
يف هذا املجال" :ال ترتدد ،وال تخش أن تخذلك الذاكرة"! ولكل معني بتدوين شهادات شهود األحداث
أقول" :حني ترشع يف التدوين ،ال تختلق شيئاً اختالقاً ،وال تكتم شيئاً"! ويف رأيي أن الشهادة املفتقرة
إىل الصدق التاريخي قد تكون أي يشء إال أنها ال تكون شهادة ،وقد تخدم غرضاً أو سواه ،إال أنها ال
تخدم الباحثني عن الحقيقة وال تساعد املؤرخ.

تدوين شهادة شخص آخر
التجربة الثانية املتصلة بهذا املجال هي تجربتي يف أخذ شهادة شخص غريي .أتح ّدث عن تجربة
مح ّددة أتيح يل فيها أن آخذ شهادة مسؤول فلسطيني شغل مواقع مسؤولية كثرية قبل إنشاء م.ت.ف.
وبعد إنشائها ،ورجع مع من رجعوا إىل الوطن مبوجب اتفاق أوسلو ،وشغل مناصب عالية املستوى
يف السلطة الفلسطينية التي تأسست مبوجب هذا االتفاق .وألسباب ستتضح عرب حديثي عن هذه
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التجربة ،لن أذكر هنا إسم هذا املسؤول .ويبدو يل أن ذكر اإلسم ليس رضوريا ما دمت أتوخى عرض
وقائع تجربتي يف أخذ شهادة شخص آخر وليس التعريف بهذا الشخص.
مل أُ ِ
قدم عىل هذه التجربة وأنا مفتقر إىل الخربة افتقارا ً كلياً .فالواقع أن عميل يف الصحافة والدراسات
يل أن أقابل ناساً كثريين من مختلف املستويات ألحصل عىل شهاداتهم
قد هيأ يل ،أو ألقل إنه أوجب ع ّ
حول شأن أو غريه بغرض النرش يف صحيفة أو االستفادة منها يف إعداد مقااليت ودراسايت .لكن الخربة
التي توفرها يف العادة املقابالت التي من هذا النوع ال ترتقي إىل مستوى الخربة الالزمة لتدوين التاريخ
نقالً عن أفواه شهود عيان يعتمدون عىل الذاكرة الستعادة وقائع قدمية .وهذا النوع من الخربة هو
ما توفر يل يف التجربة التي أتحدث عنها.
كانت يل صلة طيّبة مبركز دراسات فلسطيني يف رام الله وضع برنامجاً لتدوين ما يتصل باهتامماته من
وقائع التاريخ الشفوي ،وبضمن هذا تدوين شهادات ناس أسهموا يف صنع الوقائع أو كانوا شهود عيان حني
حدوثها .وكنت أنا هو الذي اقرتح عىل املركز تدوين شهادة املسؤول الذي أتحدث عنه .فهو ميلك شهادة
متتد يف الزمن منذ والدته يف قرية فلسطينية أواخر عرشينات القرن العرشين حتى الزمن الحارض ،وتشمل
وقائع نشأته يف القرية ،ودراسته يف املدينة ،وخربته املديدة يف املناصب العسكرية والسياسية التي شغلها.
فلام وافق املركز عىل اقرتاحي واتصل ناسه بهذا املسؤول ،بدا الرجل مرتددا ً ،فاستعان هؤالء يب إلقناع
املرتدد .كان الذي يكربين يف العمر عرش سنوات ،صديق عمر تقاطع مجريا حياتينا يف أزمنة وساحات ومواقع
ومواقف عديدة ،وكانت يل عليه ،إذا ً ،دالّ ٌة استفدت منها يف حمله عىل االقتناع بأهمية أن يديل بشهادته
للتاريخ .وقد اتضح أن العائق الذي جعله يرتدد هو اقتناعه بعدم قدرته عىل االنرصاف إىل تدوين شهادته
املستخلصة من الذاكرة والتمحيص يف ما ميلكه من أوراق ووثائق قد تنعش هذه الذاكرة.
هنا ،نبت اقرتاحي الجديد :أن يستعني املركز بشخص مختص يف أخذ الشهادات الشفوية ليسجل
شهادة هذا املسؤول عىل أرشطة ثم يدونها .ولسبب أو غريه ،مل يتمكن الشخص الذي اختاره املركز
يل أنا يك أقوم بهذا العمل :الرجل صديقي،
امليض فيها.
ّ
فانصب ضغط املركز ع ّ
ألداء هذه املهمة من ّ
وأنا أعرف عنه ما يعرفه هو عن نفسه ،ومن املستبعد أن يفلح أحد سواي يف حمله عىل إفراغ مخزون
ذاكرته كام قد أُفلح أنا .وكان هذا هو املنطق الذي أسقط محاولتي التملص من أداء املهمة.
رسمت خطة العمل عىل أساس أن نلتقي هو وأنا يف مكتب غري مطروق ،وأن يتواتر اللقاء كل يوم،
ُ
يك
أياماً متصلة دون انقطاع .واستعنت بسيّدة خريجة جامعة حسنة املعرفة بالتاريخ الفلسطيني ،ل ّ
تتوىل تسجيل حواري مع الرجل عىل أرشطة راديو كاسيت وأنا استدرجه ألستحثّ ذاكرته ،ثم ليك
زمني ُمع َّدله
ت ُفرغ الحوار عىل الورق ،فأتوىل أنا بعد ذلك العمل فيه إىل أن يجهز للنرش .وعىل مدى ّ
أربع ساعات كل يوم ،عىل امتداد شهر بكامله ،راحت أسئلتي تتواىل ،والرجل يشحذ ذاكرته ،وآلة
التسجيل تخزن معظم الحوار.
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تو ّجب عيل أن أراعي س ّن الرجل ومدى قدرته عىل بذل املجهود الذهني الستعادة ذكريات فيها الكثري
مام هو موجع .وهكذا ،رسنا يف العمل بأناة .وكنت يف كل يوم أعيد عليه تلخيص ما ذكره يف اليوم
السابق ،فكان يجيزه أو يصحح ما اكتشفه من أخطاء الذاكرة ،ثم نتابع املشوار .سجلنا شهادة الرجل عن
نشأته ،عن دراسته ،عن مساهمته شاباً يف املقاومة الفلسطينية يف حيفا ،عن احتالل العصابات الصهيونية
املسلحة قريته واملجزرة التي ارتكبتها ضد أهايل القرية ،عن حياته يف اللجوء وتقلب أحواله وانتقاله إىل
مواقع املسؤولية العالية منذ إنشاء م.ت.ف .وحني جئنا إىل الحديث عن الوقت الذي انعقد فيه اتفاق
امليض قدماً يف تسجيل بقية شهادته .وألين كنت قد
أوسلو ،كان إرهاق الرجل قد بلغ حدا ً يتعذر معه ّ
فرأيت
فقدت كثريا ً من حاميس للعمل ،فإين مل أشأ أن أضغط مزيدا ً من الضغط عىل صاحبي املرهق.
ُ
أن نكتفي مبا أنجزناه ونع ّده ليصدر يف كتاب ،بانتظار أن يتوفر ظرف أفضل فيديل صاحبي بشهادته عن
مفاوضات أوسلو وما شهده يف الفرتة التي انقضت منذ التوصل إىل هذا االتفاق ،فتصدر يف كتاب آخر.
أما ملاذا فقدتُ حاميس للعمل ،فالسبب هو حرص صاحبي الشديد عىل التكتم كلام تعلق األمر
مبوضوعات يع ّدها هو حساسة ويتصور أن نرش املعلومات عنها سيسبب حرجاً له أو لسواه .وقد
واجهت صعوب ًة شديدة يف تليني حرص صاحبي عىل التكتم .قلت له ،هو الذي ال يفتقر إىل الذكاء
ُ
والخربة ،إن الشهادة التي يديل بها مرشح ٌة ألن تكون مصدرا ً من مصادر كتابة التاريخ الفلسطيني
كشف
أي شهادة ،يتساوى خط ُر التكتم مع خطر اإلختالق ،بل قد يفوقه؛ إذ أن َ
املعارص .ويف الشهادةّ ،
املختلق يظل يف املتناول ،فيسهل تصحيح الصورة ،أما املكتوم فقد ال ينتبه أحد لغيابه فتظل الصورة
قلت لهذا الصديق إن من الجائز يف حاالت معينة أن يتكتم الشاهد عىل إسم ،أو واقعة ،أو
شائهةُ .
يحجب سرّ ا ً ال يجوز نرشه يف الوقت الراهن .لكن من واجب الشاهد الذي يديل بشهادته للتاريخ أن
يشري إىل ما فعل ،فيعلن أنه كتم اإلسم أو استخدم إسامً مستعارا ً ،وأنه آثر أن يحجب واقعة أو رسا ً،
ويتقىص ما حجبه الشاهد ويحاول العثور عليه يف مصادر
وبذلك يتاح للمؤرخ أن يُل ّم بالصورة كاملة
ّ
أخرى .وكان الرجل يوافقني عىل ما أقول ،لكنه كان يعود إىل التكتم من جديد .ويف وقائع بعينها،
وقائع كنت أواجهه أنا فيها مبعرفتي ما يكتمه ،كان صديقي يلجأ إىل إنكار ما أعده أنا وقائع حقيقية.
وهذا هو بالذات ما أتعبني .وإذا كان من شأن آخذ الشهادة أن يحتمل تكتم الشاهد ،فإن إنكار
الحقائق ليس مام ميكن ملثيل أن يحتمله يف أي حال.
رفض الرجل اإلقرار بواقعة شهرية كان هو من أبرز أبطالها .فقد اعتقل هو وآخرون
من أمثلة اإلنكار ُ
من أصحابه يف بلد عريب ،وسيقوا إىل واحد من أسوأ سجون هذا البلد ،وتعرضوا للتعذيب املريع،
واختُ َّص هو بالذات بأقىس وجبات التعذيب وأشنعها ،ودامت م ّدة تعذيبه أطول من مدة تعذيب
غريه .ويف شهادته ،ق ّدم صاحبي وصفاً مؤثرا ً لهذه التجربة .لكنه أغفل ذكر سبب االعتقال ،واكتفى
بنسبة السبب إىل قسوة النظام الذي كان قامئاً يف ذلك البلد ،وقسوة املوكلني بشؤون األمن فيه
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ومنافساتهم السابقة معه ومع أصحابه .أما يف الواقع ،كام عرفته أنا يف حينه معرفة يقينية من صديقي
هذا وأصحابه اآلخرين ،فقد ا ُعتقلت املجموعةُ ،التي كان جهاز أمن البلد يتصور أنه هو زعيمها،
بتهمة انتامئها للحزب الشيوعي ،وبسبب الخوف من أن يستخدمها الحزب الشيوعي يف البلد لزعزعة
النظام القائم .وقد كانت لالعتقال أسباب أخرى ،لكن تهمة الشيوعية هي التي تصدرت األسباب كافة.
والتعذيب الذي تعرض له هذا اإلنسان بالذات ،إن كان فيه ما يعكس فعالً طبيعة النظام فقد استهدف
حمله هو عىل اإلقرار بصلته هو وصلة مجموعته بالحزب الشيوعي ،وذلك لتسويغ أمرين معاً :طَ ْر َد
هؤالء من املواقع التي شغلوها يف مؤسسة حساسة من مؤسسات الدولة ،وإضاف َة إقرارهم إىل الذرائع
التي يستخدمها النظام يف الحملة الضارية التي كان يشنها عىل الحزب الشيوعي.
نسبت
فلام أغفل صاحب الشهادة وهو يديل بشهادته ذكر هذه الحقيقة التي يعرف أين أعرفها ،فقد
ُ
إغفاله إىل السهو ،فذّكرته بهذا الذي أغفله .ولدهشتي الشديدة ،أنكر هو األمر جملة وتفصيالً" :مل
غني عن البيان أن مثل هذا اإلنكار يدمر صدقية الشهادة فضالً
أسمع قبل اآلن أننا ات ُهمنا بالشيوعية"ّ .
أدركت أن صديقي يتعمد اإلنكار يف هذا النحو حتى ال يبوح
عن أنه يش ّوه واقعة ذات أهمية .وألين
ُ
بالسبب الذي يحمله عىل التكتم ،فقد عرضت عليه ما يشبه التسوية" :تعرف أنت أين أعرف الحقيقة
وأعرف أن عددا من ناس جامعتك كانوا شيوعيني حقاً ،ولديك ما يحملك عىل اإلنكار كام أنكرت هذا
أثناء قيامهم بتعذيبك ،ولكن الواقعة تتشوه إذا مل ت َ ْج ِر اإلشارة إىل التهمة" .قلت هذا ،وعرضت عىل
من ِكر الواقعة أن يوردها منسوبة إ ّىل أنا" :أبلغني الكاتب فيصل حوراين أن السبب الحقيقي العتقالنا
كان ّ
وأضفت أن بإمكانه أن ينكر التهمة
شك أجهزة األمن بأننا عىل صلة بالحزب الشيوعي يف البلد"،
ُ
بعد هذه اإلشارة إليها .فقبل صاحبي ما اقرتحتُه ،وإن ظهر يل أنه قبله عىل مضض ،وذلك بعد تهديدي
إيّاه بالتوقف عن تسجيل شهادته إن استمر يف إنكار معرفته بوجود هذه التهمة.
مثل آخر كان سلوك الشاهد فيه أخطر .فقد وصلنا يف سياق شهادته إىل نقطة سألته فيها عن تفاصيل
ٌ
تخصه وأعرفها أنا معرفة تامة .هذه الواقعة لها صلة بانتفاضة  1993-1987الفلسطينية الكبرية.
واقعة ّ
ففي وقت االنتفاضة ،وبعد قرار القمة العربية تقديم عون لألرض املحتلة يتوىل األردن و م.ت.ف.
معاً مسؤولية إيصاله ملستحقيه ،تشكلت لجنة فلسطينية أردنية مشرتكة لهذا الغرض كان هو من أبرز
أعضائها ،فيام كان يشغل مواقع مسؤولية يف م.ت.ف .أهم حتى من هذا املوقع .وبحكم مواقعه ،كان
ترسبت بعض أنبائها
الرجل عىل معرفة بالشؤون املالية ورصفها يف األرض املحتلة .ويف واقعة شهرية،
ْ
آنذاك إىل اإلعالم ،تبادل هو ونظراء فلسطينيون له تهامً شنيعة تناولت ذممهم املالية .وقد شئت وأنا
آخذ شهادة صديقي بعد انقضاء عقد ونصف عقد عىل هذه الواقعة أن أد ّون شهادته عن تفاصيلها،
تفاصيل التهم ،واملسؤولني الذين تناولتهم ،وأن أجلو الحقيقة بشأنها وشأنهم .لكن ،ما أن سألت الرجل
عن هذه الواقعة حتى جاءين جوابه بنربة باترة" :ال أريد الخوض يف هذا املوضوع .يكفي القول بأين
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وضعت القضية كلها يف حينه بني يدي األخ يارس عرفات بوصفه رئيس اللجنة التنفيذية والقائد العام
لقوات الثورة الفلسطينية ثم مل أعرف ما جرى بعد هذا" .هنا امتزج الحرص عىل التكتم باإلنكار .واشتد
فرحبت بفرصة التوقف عند بداية محطة اتفاق أوسلو.
ضيقي بالعمل الذي قبلت أن أتواله،
ُ
حاولت معالجتها عندما توليت تحرير شهادة
هذه األمثلة ،ما رويته هنا وما هو من نوعه مام مل أروه،
ُ
فعلت هذا بتدخالت محسوبة
الشاهد إلضعاف أثرها السلبي عىل صدقية الشهادة وقيمتها التاريخية.
ُ
بحيث ال تحرج صديقي وال تلغي إمكانية اجتذاب نظر القارئ املدقق إىل وجود ٍ
نقص عليه تداركه
من مصادر أخرى.
لقد عملت يف تحرير هذه الشهادة أطول مام قدرت ،ومبشقة أكرب .ثم سلمت النص بعد أن اكتمل
تحريره إىل املركز الرامالّوي .وأعطى املركز النص لصاحب الشهادة حتى يراجعه قبل النرش ويجيز نرشه.
وقد فوجئنا ،املركز وأنا ،بأن صاحب الشهادة حذف ما أوردته أنا بنية الحفاظ عىل صدقية هذه الشهادة،
أي أنه حذف ما كان هو نفسه قد وافق عىل إضافته .وإىل هذا ،غيرّ الرجل وب ّدل يف تفاصيل الوقائع التي
سبق أن رواها ،وأضاف وقائع تص ّور هو أن إيرادها يعفيه من كل حرج .فكان من الطبيعي ،إذا ً ،أن
أطلب من املركز الذي نرش هذا النص يف كتاب أن يخذف أي إشارة إىل دوري أنا يف إعداده.
انضافت إىل تجربتي األوىل ،فعززتْ لدي قناعتني معاً أود أن أختم بهام شهاديت
تجربتي الثانية هذه
ْ
هذه عىل تدوين الشهادات :أوىل القناعتني أن أنجع أسلوب لتدوين الشهادة هو قيام صاحبها بتدوينها
بنفسه ،برصف النظر عن مدى مقدرته يف مجال التعبري بالكتابة ومستوى األسلوب الذي يستخدمه.
فقيام صاحب الشهادة بتدوينها يوفر وقتاً أطول لتنشيط الذاكرة ،وللتدقيق يف الوقائع واملشاهد التي
تتدفق منها ،واستحضار الشخصيات ،وما إىل ذلك .أما إذا تعذر أن يد ّون الشاهد شهادته بنفسه ألي
سبب من األسباب ،فال بد من أن يكون املتصدي للقيام بهذه املهمة من املختصني يف تدوين التاريخ
الشفهي ،وممن الختصاصهم صلة كافية مبوضوع الشهادة ذاته .وثانية القناعتني أن العازم عىل تدوين
مطالب بأن يُع ّد نفسه لقول الحقيقة كل الحقيقة دون زيادة أو نقصان،
شهادته بهذا األسلوب أو ذاك
ٌ
متاماً كام لو كان يديل بشهادة تحت القسم .فبدون الصدق ال لزوم للشهادة.

211

