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النكبة 
التي انتهت باحتالل اإ�سرائيل 

لثالثة اأرباع فل�سطين، 

وت�سريد �سعبها، واإلحاق ما تبّقى من اأر�سها 

بالأردن وم�سر و�سورية، هي الحدث 

ال�ستراتيجي الذي هز الأمة العربية 

و�سميرها ووجدانها.

وكاأي حدث ا�ستراتيجي له اإيجابياته 

و�سلبياته، فاإن النكبة اأي�سًا لها اإيجابيات 

ولم تكن نتائجها كلها �سلبيات. واأبرز 

اإيجابياتها نمو الم�ساعر القومية، فهي 

حرب تميزت بعروبتها وبطولتها كما قال 

الموؤرخ محمد عزة دروزة، كما اأنها الحرب 

التي لم تبعث الياأ�س لدى ال�سعوب العربية 

على الرغم من هزيمة جيو�سها ومرارة تلك 

الهزيمة، فتلخ�ست الم�ساعر ال�سائدة 

وال�سعارات القومية باأنه ل بد من حرب 

مقبلة، ول بد من ن�سر مقبل، وقد عا�ست 

الأمة مع هذه الم�ساعر وال�سعارات من عام 

 
بيان نويه�ض الحوت

الموؤرخون الفل�سطينيون والنكبة

كيف قراأ الموؤرخون الفل�سطينيون النكبة؟

تعالج هذه الدرا�سة التاأريخ الفل�سطيني للنكبة من المذكرات مع محمد عزة دروزة، 

الدباغ،  مراد  م�سطفى  مو�سوعية  اإلى  العارف،  عارف  مع  الموثقة  اليوميات  اإلى 

و�سوًل اإلى البحث العلمي التاريخي مع وليد الخالدي.

وتداعياتها  النكبة  تاأريخ  محاولة  في  الأولين  الجيلين  يمثلون  موؤرخين  اأربعة 

الفل�سطيني  للح�سور  تاريخيًا  مف�ساًل  ب�سفتها  والثقافية،  والجتماعية  ال�سيا�سية 

الذي ا�ستمر على الرغم من الغياب.

اإلى عام حتى كانت النك�سة الحزيرانية في 

�سنة 1967.

ا �سلبيات النكبة، وف�ساًل عن ماآ�سيها 
ّ
اأم

المعروفة، فاأبرزها انعدام التوازن بين تلك 

الم�ساعر وال�سعارات وبين التحليل العقالني 

الم�سوؤول.

وهنا تكمن اأهمية البحث في م�سيرة 

التاأريخ لهذه النكبة من طرف الموؤرخين 

ا لماذا هوؤلء وحدهم؟ 
ّ
الفل�سطينيين. اأم

ن يتحمل م�سوؤولية 
َ
فذلك لكونهم اأول م

التاأريخ لوطنهم، والبحث عن نتاجهم يقع 

في اإطار التكليف الطبيعي والمنطقي الذي 

اأُلقي على عاتقهم. لكن.. كيف نجد هوؤلء؟ 

وما قواعد البحث عنهم؟

نحن نبحث عن الموؤرخين الذين لم 

يعا�سروا النكبة فح�سب، بل عا�سوها اأي�سًا؛ 

النكبة جمدداً

موؤرخة فل�سطينية.  *
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مرجع م�ستقل من جزاأين بعنوان ''الق�سية 

2
الفل�سطينية في مختلف مراحلها''.

 الخام�س من 
َ
و�سنعتمد في بحثنا هذا، الجزء

مجموعة دروزة ال�سدا�سية، وهو الجزء الذي روى 

  كما �سنعتمد مذكراته 
3
فيه نكبة فل�سطين.

ال�سدا�سية التي ُن�سرت في ت�سعينيات القرن 

الع�سرين، وهي ت�سم اإلى جانب المذكرات 

4
واليوميات كثيراً من مقالته.

بداية، ل بد من القول اإن الأهمية الكبرى 

لموؤلفات دروزة عن التاريخ الحديث، تنبع من 

كونه �ساهداً على ع�سره، فهو من اأوائل 

المنا�سلين في الحركة العربية، وكان من اأبرز 

اأعماله في فل�سطين اإدارته مدر�سة النجاح في 

نابل�س )1922 – 1927(، حيث ن�ساأت اأفواج 

من الطلبة على المبادئ القومية باإر�ساده. وقد 

و�سلت �سهرته اإلى المغرب العربي، واأذكر اأنني 

�ساألت يومًا المنا�سل المغربي الكبير محمد 

الب�سري عن بداية وعيه بالعروبة، وكان من 

 اأنه 
ً
اأجمل ما قاله لي اأنه ل ين�سى يوم كان فتى

ذهب مع رفاقه في المدر�سة اإلى ال�ساطئ لوداع 

خم�سة طالب من ال�سفوف الثانوية كانوا 

�سي�سافرون بالباخرة اإلى فل�سطين، للدرا�سة في 

مدر�سة النجاح. و�سمع يومذاك اأن الأهالي 

ير�سلون اأولدهم اإلى هذه المدر�سة بالذات في 

نابل�س البعيدة، ثقة منهم بمديرها الأ�ستاذ 

محمد عزة دروزة، ورغبة في اأن ين�ساأ اأولدهم 

على مبادئ القومية العربية على يد هذا 

5
المجاهد والمربي الكبير.

وعندما تاألف حزب ال�ستقالل العربي في 

فل�سطين في �سنة 1932، كان دروزة من 

موؤ�س�سيه ومن خطبائه، وكان من معتقلي 

ا اأبرز اأعماله الن�سالية فكان تروؤ�سه 
ّ
�سرفند. اأم

اللجنة المركزية للجهاد في دم�سق في اأثناء 

المرحلة الثانية من الثورة الكبرى في فل�سطين 

)1937 – 1939(، وعمله كهمزة و�سل بين 

المفتي الحاج اأمين الح�سيني رئي�س الهيئة 

العربية العليا المقيم اآنذاك في لبنان، وقادة 

فتر�س فيهم اأن يكونوا 
ُ
نبحث عن الذين ي

الموؤرخين الذين ت�سعى وراءهم اأجيال بعد 

اأجيال تبحث عن موؤلفاتهم، اأي اأننا وراء الذين 

بهم ال�سعب الفل�سطيني موؤرخين كباراً، وتوقع 
ّ
طو

منهم اأن يكتبوا له ولأبنائه واأحفاده تاريخ 

نكبتهم.

ا الإ�سكالية الرئي�سية للبحث فهي التالية: 
ّ
اأم

النكبة مع جميع اأ�سبابها وتف�سيالتها ونتائجها 

تبقى جزءاً من كلٍّ بالن�سبة اإلى اأعمال الموؤرخ 

الكاملة، وخ�سو�سية التوقف اإزاءها ربما تقود 

اإلى اإلحاق الظلم بموؤرخ ما �سرف جهوده 

لتاأريخ مراحل اأُخرى، اأو للكتابة عن ق�سايا 

اأُخرى؛ غير اأن النكبة هي نقطة الرتكاز في 

الق�سية الفل�سطينية: قبلها كانت فل�سطين 

و�سعبها وتاريخها وح�سارتها، وبعدها تحول 

الوطن اإلى ق�سية، وبقيت ق�سيته هي الق�سية 

التحررية الوحيدة المعلقة من قرن اإلى قرن، في 

العالم كله.

وبناء على التو�سيف اأعاله، فاإن بحثنا 

�سي�سمل نتاج اأربعة من الموؤرخين، هم وفقًا 

لأعمارهم: محمد عزة دروزة؛ عارف العارف؛ 

م�سطفى مراد الدباغ؛ وليد الخالدي.

محمد عزة دروزة )1887 – 1984(

طلق على محمد عزة دروزة لقب ''�سيخ 
ُ
ي

ن ن�سر 
َ
الموؤرخين''، فهو الأكبر عمراً، وهو اأول م

كتبًا عن فل�سطين ونكبتها، حين ن�سر مجموعته 

ال�سدا�سية في مطلع الن�سف الثاني من القرن 

الع�سرين، بعنوان: ''حول الحركة العربية 

الحديثة''، وت�سمل تاريخ الحركة العربية وتاريخ 

  واأ�سحت �سدا�سيته هذه على 
1
فل�سطين المعا�سر.

مدى الأعوام هي الأكثر �سهرة بين موؤلفاته 

التاريخية، كما اأ�سبحت الأجزاء الثالثة، وبينها 

تلك التي اأفردها لفل�سطين وق�سيتها ونكبتها، 

هي المرجع الأ�سا�سي في موؤلفاته عن فل�سطين؛ 

ولذلك فقد اأعاد ن�سر هذه الأجزاء الثالثة في 
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الموؤلفات التاريخية تكمن في تعدد م�سادرها. 

ويروي دروزة اأنه حين ابتداأ بكتابة �سدا�سيته 

''حول الحركة العربية الحديثة'' خالل الحرب 

العالمية الثانية في تركيا ــ اأي في المنفى ــ لم 

يكن لديه م�سادر اأو مراجع اإّل الذاكرة. كما اأنه 

�سجل في نهاية الجزء الخام�س تحت عنوان 

''ا�ستدراك'' ما يلي: ''كتبنا ما تقدم في �سهر 

كانون الثاني ]يناير[ من �سنة 1951 واأعددناه 

  اأي اأن الكتاب الذي اأفرده لتاأريخ 
6 

للطبع...''

مرحلة النكبة، كتبه في �سهر واحد فقط. ويوؤكد 

دروزة بنف�سه الطبيعة المذكراتية لموؤلفاته 

التاريخية حين يقول: ''وما كتبناه في الجزاأين 

الرابع والخام�س حول الحركة العربية هو في 

  وهو يقترح على 
7
الحقيقة في باب المذكرات''،

ن �سيتولى ن�سر مذكراته التالي: ''فاإننا نرى اأن 
َ
م

يعاد طبعهما ليكونا في �سل�سلة اأجزاء 

8
المذكرات...''

اإن الموؤرخ ال�سيخ دروزة هو من الذين 

ا�ستهروا بموؤلفاتهم في اأكثر من باب، وخ�سو�سًا 

في �سرح معاني القراآن الكريم، وفي 

المو�سوعات الإ�سالمية والتاريخية 

ي القومية 
َ
والإ�سرائيلية، وكذلك في مو�سوع

العربية والوحدة العربية، وهو من المعروفين 

بغزارة الإنتاج، اإذ �سدر له اأكثر من اأربعين 

موؤلفًا، وكثير منها يتاألف من جزاأين اأو عدة 

اأجزاء. وقد اأعاد الدرا�سة والنظر في العديد من 

ا كتابه عن 
ّ
موؤلفاته الإ�سالمية قبل ن�سرها، اأم

الوحدة العربية، فكان متميزاً حين �سدوره في 

9
�سنة 1957.

ويتناول بحثنا مو�سوع ''النكبة'' بالتحديد، 

وهو مو�سوع �سيا�سي معا�سر على اأعلى م�ستوى 

من الأهمية، غير اأن دروزة يعتبر اأن ما كتبه من 

الذاكرة كاف لالإحاطة بتاريخ تلك المرحلة. 

ومع اأن هذه النظرة تنتق�س من النهج التاأريخي 

لديه، اإّل اإنها ل تلغي اأهمية كتابه الذي تناول 

فيه النكبة، فهو مرجع غني بالتطورات الدولية 

ًا بها واأحد 
ّ
والم�ساعي العربية التي كان ملم

الثورة؛ كما اأنه خالل حرب 1948، كان من 

اأكثر المطلعين على مجريات الأمور في اأروقة 

جامعة الدول العربية، اإذ كان ع�سواً في الهيئة 

العربية العليا، وقد ا�ستمرت �سداقاته مع كبار 

الم�سوؤولين العرب في الجامعة العربية حتى بعد 

ا�ستقالته منها، الأمر الذي كان له اأثر وا�سح في 

كتابته عن النكبة.

ومن اأجل اإن�ساف هذا المنا�سل والموؤرخ، ل 

بد من التوقف عند طبيعة ع�سره والنتاج 

الفكري لرفاقه في الحركة العربية، مثاًل: 

تح�سين الع�سكري؛ فائز الغ�سين؛ اأحمد قدري؛ 

اأ�سعد داغر. ومن الموؤلفات الأولى نذكر كتاب: 

''الق�سية العربية...'' من �ستة اأجزاء لأحمد عزت 

الأعظمي، وكتاب: ''الثورة العربية الكبرى'' من 

ثالثة مجلدات لأمين �سعيد.

ففي تلك المرحلة لم يكن هناك حدود بين 

الذكريات ال�سخ�سية وكتابة البحث التاريخي، 

بل اإن مجرد ذكر ا�سم �ساحب المذكرات اأو 

�ساحب الكتاب كان يبعث الثقة في نفو�س 

القراء كون الموؤلف هو �ساحب التجربة، وهو 

ال�ساهد الذي يعرف ما ل يعرفه �سواه. وفي هذا 

ن 
َ
ال�سياق كان دروزة كغيره من رفاقه، وهو م

و�سف موؤلفاته تلك بنف�سه قائاًل اإنها ''تاريخ 

ومذكرات وتعليقات''، وهذا هو العنوان الفرعي 

لمجموعته: ''حول الحركة العربية الحديثة''، 

ولكتابه: ''الق�سية الفل�سطينية''. كما اأن اأغلبية 

كتابات رفاقه من اأ�سحاب المذكرات اأو 

الموؤلفات، احتوت ب�سكل اأ�سا�سي على الذاكرة 

نظر اإليها 
ُ
والتجربة وال�سهادة، غير اأنه كان ي

�سمن هذا الإطار فقط، ولي�س من خالل اإطار 

الكتابة التاأريخية ال�ساملة، ولم يكن اأ�سحابها ــ 

�سنفون موؤرخين.
ُ
في معظمهم ــ ي

ويتفق دروزة مع رفاقه اأولئك في اأنه هو 

الآخر يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على الذاكرة وعلى ما 

تمكن من حفظه من اأوراق، لكنه يختلف عنهم 

عتبر من كبار الموؤرخين، اإذ ل ي�سح 
ُ
في كونه ي

اعتماد الموؤرخين على الذاكرة وحدها، فاأهمية 
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خرى عديدة ي�سع اللوم على الذين 
موا�سع اأُُ

امتدح ت�سريحاتهم.

من الم�ستغرب اأن يخلو كتاب دروزة عن   =

مرحلة النكبة من ذكر اأي دور للمفتي الحاج 

اأمين الح�سيني، رئي�س الهيئة العربية العليا، 

اإذ اإن ا�سمه لم يرد اإّل في مرات نادرة 

عابرة، فهو يذكره مثاًل في معر�س طموح 

الملك عبد اللـه منذ القديم اإلى �سم فل�سطين 

اإلى مملكته: ''ويبدي ]الملك[ تجهما نحو 

الهيئة العربية العليا وخا�سة نحو المفتي 

  ويذكره مرة ثانية يوم اإن�ساء 
15

رئي�سها.''

حكومة عموم فل�سطين، فيقول: ''وانعقد 

المجل�س برئا�سة الحاج اأمين الح�سيني 

16
رئي�س الهيئة العربية العليا...''

من المعلوم اأن العالقة بين الموؤلف والمفتي   =

انقلبت من ود �سديد اإلى خ�سومة �سديدة، 

غير اأن الموؤرخ مطالب بكتابة التاريخ، ل 

بالخ�سوع لطبيعة عالقاته ال�سخ�سية. 

فالمفتي كرئي�س للبلد كان ي�ستحق من 

الموؤرخ اأن يتوقف عند �سيا�سته واأعماله 

بو�سوح، واأن يقول لالأجيال اأين اأخطاأ واأين 

اأ�ساب.

لقد كان وا�سحًا كم كان دروزة يملك من   =

ا كان يجري في جامعة الدول 
ّ
معلومات عم

العربية، غير اأن كتابته عنها ات�سفت 

باإ�سهاب اأحيانًا، وباخت�سار �سديد اأحيانًا 

اأُخرى. ومما ل �سك فيه اأن المعرفة 

ال�سخ�سية اأدت دوراً في امتداحه كثيرين، 

كما في تهجمه على غيرهم. غير اأنه مع 

ذلك، يجب القول اإن ما كتبه عن الجامعة 

العربية والقرارات الدولية كان الجانب 

الأهم في كتابه عن النكبة.

ويبقى الحكم على الكتاب في اإطار 

المذكرات، اأ�سوة بمعظم رفاقه من اأ�سحاب 

المذكرات، �سيء، وفي اإطار الكتابة التاريخية 

�سيء اآخر، وكم كنا نتمنى لو اأنه اأعاد النظر في 

كتبه هذه كما اأعاد النظر في غيرها، ب�سفته 

ال�سهود عليها؛ غير اأن هناك مالحظات ل بد من 

التوقف عندها:

ل يذكر دروزة تف�سيالت عن �سقوط المدن   =

الفل�سطينية الواحدة تلو الأُخرى في ني�سان/

اأبريل 1948، اأي في اأثناء الحرب �سد 

التق�سيم، واإنما يكتفي بالقليل جداً من 

  
10

المعلومات اأو حتى بمجرد ذكر الحدث.

غير اأن هناك ا�ستثناء لكارثَتي اللد والرملة، 

11
اإذ يجد القارئ �سرداً جيداً ومف�ساًل.

ل يذكر دروزة تف�سيالت عن اأعمال العديد   =

من القادة الم�سوؤولين، اأمثال القائد فوزي 

القاوقجي اأو ال�سيخ ح�سن �سالمة، واإنما 

يكتفي بذكر الأ�سماء من غير الخو�س في 

عملياتهم الع�سكرية وم�سوؤولياتهم. فا�سم 

القاوقجي مثاًل يتردد عبر الكتاب، غير اأن 

ن �سورة عن 
ّ
القارئ ل ي�ستطيع اأن يكو

اأعماله.

هناك تفاوت بين المديح لبع�س الملوك في   =

مكان ونقي�سه في مكان اآخر. فهي ينقل، 

مثاًل، ت�سريحًا للملك فاروق جاء فيه اأنه: 

''اإذا دخلت الجيو�س العربية اإلى فل�سطين 

فهم ب�سراحة اأنه يجب 
ُ
لإنقاذها فيود اأن ي

النظر اإلى هذا التدبير كحل موقت خال من 

كل �سفة من �سفات الحتالل والتجزئة 

واأنها بعد تحريرها ت�سلم اإلى اأهلها 

ليحكموها كما يريدون.'' ثم يذكر تعقيبًا 

للملك عبد اللـه على كالم فاروق: ''اإنه لنطق 

  وفي ت�سريح 
12

كريم فاه به ملك عظيم.''

لالأمير عبد الإله: ''لتطمئن ال�سعوب العربية 

جميعًا ففل�سطين هي قلبي وقد دنت �ساعة 

  
13

العمل الفا�سلة واإن غداً لناظره لقريب.''

ونقل عن الملك عبد اللـه في بداية الزحف: 

''واأدلى الملك عبد اللـه ب�سفته القائد الأعلى 

للجيو�س بت�سريح خطير جاء فيه اأننا عقدنا 

الخنا�سر على اأن نخو�س المعركة حتى 

ا 
ّ
ا اأن نعي�س �سرفاء كرامًا واإم

ّ
نهايتها فاأم

  وفي 
14

اأن تفنى الأمة العربية عن اآخرها.''
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تملك اأي تاأثير في نتائج الحرب. لكن لول تلك 

الوعود، ولول تلك الثورة، لما تمكن العرب من 

القيام بثوراتهم فيما بعد �سد ال�ستعمار، 

ولكانت وطاأة البالء ال�ستعماري على بالدهم 

اأ�سد واأقوى، اأي اأنه راأى اأن الثورة كان ل بد 

19
منها لالنطالق بالأمة مهما تكن النتائج.

لكن ما يحزنني قوله هو اأنني لم اأعثر في 

كتابات دروزة على تحليل بالم�ستوى نف�سه 

لنكبة فل�سطين.

عارف العارف )1892 – 1973(

ا�سُتهر عارف العارف باأنه موؤرخ النكبة، على 

الرغم من اأنه ترك للمكتبة العربية مجموعة من 

الموؤلفات عن تاريخ فل�سطين ل عن النكبة 

وحدها، اإذ كتب عن مدن فل�سطين، وعن 

المقد�سات، وعن م�سائل متعددة تتعلق بالق�ساء 

والمجتمع والعادات والتقاليد.

وا�ستفاد العارف من تنقالته ــ بحكم عمله 

الإداري ــ في البحث والتنقيب عن الم�سادر، 

واأول عمل اإداري قام به كان في بئر ال�سبع 

ين مديراً للمنطقة، وقد ا�ستقر فيها ع�سرة 
ُ
حيث ع

اأعوام تمكن خاللها من اإ�سدار كتابين هما: 

''الق�ساء بين البدو'' )1933(، و''تاريخ بئر ال�سبع 

وقبائلها'' )1934(، كما اأ�سدر كتبًا عن تاريخ 

ا ا�ستقر في رام اللـه م�ساعداً 
ّ
غزة وع�سقالن. ولم

لحاكم لواء القد�س حتى نهاية النتداب، قام 

بعدة درا�سات عن القد�س وتاريخها. وفي اأعقاب 

نه الملك عبد اللـه حاكمًا ع�سكريًا 
ّ
النكبة عي

لق�ساء رام اللـه، ثم رئي�سًا لبلدية القد�س ما بين 

�سنَتي 1949 و1955، فكانت تلك ال�سنوات 

الحا�سمة في تاريخ فل�سطين بالن�سبة اإليه 

العامل الأكبر في قيامه بم�سروعه ال�سخم، وهو 

توثيق النكبة بجميع تف�سيالتها، وبكل ما 

ا�ستطاع من جهد. وتولى العارف وزارة الأ�سغال 

في الحكومة الأردنية، وكذلك من�سب مدير 

متحف الآثار الفل�سطينية في القد�س، في �سنة 

�سيخ الموؤرخين.

ا مذكرات دروزة فتتاألف من �ستة مجلدات، 
ّ
اأم

وفيها يجد القارئ بع�سًا من التف�سيالت عن 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية التي كان لها دور في 

توقع النقد، اأي 
ُ
زمن النكبة، وكذلك نقداً حيث ي

اأن القارئ يجد بع�س ما افتقده في كتابه عن 

النكبة. وللمفتي الحاج اأمين الح�سيني في 

مذكرات دروزة موقع مختلف عن ذاك الذي له 

في الجزء الخام�س من ال�سدا�سية، فالمفتي يحتل 

المكانة الكبرى في المذكرات. والواقع اأن 

العالقة الوثيقة بينهما تعود اإلى بداية 

الثالثينيات حين عمل دروزة معه في المجل�س 

ال�سرعي الإ�سالمي الأعلى، ثم جمعتهما الثورة 

الكبرى وتعاونا معًا، يوم كان المفتي في لبنان 

ودروزة في دم�سق، ثم لم يفترقا في المنفى بعد 

قيام الحرب العالمية الثانية. وكان دروزة 

يعتبر المفتي الزعيم الأوحد اإلى اأن التحق 

بالهيئة العربية العليا، اإذ لم يم�ِس عام على 

عمله في الهيئة حتى انقلب نهائيًا على المفتي 

وا�ستقال من من�سبه في تموز/يوليو 1947. 

وفي الق�سم الأخير من مذكراته �سجل، وبعنف 

�سديد، انتقاداته للمفتي في موا�سع متعددة، 

  بيد اأنه لم ينتقد اأحداً من 
17

مركزاً على فرديته،

كبار رجال الجامعة العربية، اأو اأيًا من الملوك 

اأو الروؤ�ساء، اأ�سحاب القرار والم�سوؤولين عن 

النكبة ب�سكل مبا�سر، كما انتقد المفتي، هذا في 

الوقت الذي كان القارئ يتوقع من الموؤرخ 

تحلياًل �ساماًل عن النكبة، ولو مخت�سراً، اإّل اإنه ل 

18
يجد �سوى اآراء متفرقة.

ولم يقف دروزة الموقف نف�سه من الثورة 

العربية الكبرى، فقد تقدم بتحليل نابع من 

تجربته وفكره و�سعوره بالم�سوؤولية، وراأى اأن 

الأمة العربية، لو كانت، في خ�سم الحرب 

العالمية الأولى، اأكثر حيوية واأ�سد ن�سجًا، لكان 

في اإمكانها ال�ستفادة من الوعود التي ُقطعت 

لها، كما راأى اأن الثورة العربية بكل مجهوداتها 

الحربية كانت رافداً للحلفاء ل اأكثر، واأنها ل 
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فمن واجبنا اأن ندّون الحوادث التي حدثت، 

كما حدثت، واأن نذكرها كما هي قبل اأن 

ين�سج الدهر عليها خيوط الن�سيان.

اإّنا اإذا ما فعلنا ذلك كان لدى الموؤرخين 

التابعين، عندما ياأتي اليوم الذي ي�سح فيه 

التاريخ، �سطور ي�ستطيعون الركون اإليها... 

]النقاط و�سعت في الأ�سل[ �سطور تدعمها 
24

الوقائع والأ�سماء والأماكن والأرقام.

كتب ب�سدق بعد مرور 
ُ
واأكد العارف اأن التاريخ ي

ربع قرن واأكثر: ''اإذ اإن الكاتب مهما اأوتي من 

عدل وحكمة و�سدق ونزاهة، ل بد اأن يكون عند 

حدوث الحادث متاأثراً بم�سالحه الذاتية اأو 

  كما اأنه نفى 
25

الحزبية اأو القومية اأو الدينية...''

عن نف�سه �سفة الموؤرخ موؤكداً اأنه لي�س �سوى 

راوية، اإذ قال:

اإنني في كتابي هذا )راوية( يريد اأن يقول 

للنا�س ما حدث، وقد اآليت على نف�سي اأّل 

اأروي اإّل ما راأيت باأم عيني، وما رواه لي 

العدل الثقات، م�ستهدفًا في الحالين اأن اأدون 

الوقائع قبل اندثارها...

وقال اأي�سًا اأنه يكتب يومياته منذ اأربعين عامًا، 

ا منذ �سدور قرار التق�سيم فقد كان يوميًا 
ّ
اأم

يكتب ''غير متملق اأحداً من النا�س، ملكًا كان اأو 

26
زعيمًا، حاكمًا اأو محكومًا، غنيًا اأو فقيراً.''

اأحقًا كان العارف مجرد راوية كما قال، اأم 

كان ''موؤرخ النكبة'' عن جدارة؟

لم يترك العارف م�سدراً من الوثائق 

والتقارير الع�سكرية والمخطوطات، اأو من 

المراجع والموؤلفات المتداولة في زمانه، اإّل 

حاول الو�سول اإليه، وال�ستعانة به، وقد نجح 

في معظم محاولته تلك، وهذا ي�سمل الم�سادر 

العبرية والأجنبية، ف�ساًل عن العربية، عالوة 

على لقاءاته ومقابالته مع م�سوؤولين 

ودبلوما�سيين عربًا واأجانب، وكذلك المذكرات 

المخطوطة لكثيرين من رجالت فل�سطين، والتي 

تمّكن من الو�سول اإليها بحكم �سداقاته 

1967، غير اأنه لم يتوقف عن اإ�سدار الكتب، 

وكان معظمها عن تاريخ المقد�سات الإ�سالمية 

والم�سيحية في القد�س، واأكثرها �سهرة كتابه 

''المف�سل في تاريخ القد�س'' )1961(.

واعتقد البع�س اأن اأعمال العارف الإدارية 

لها الف�سل الأكبر في ف�سح المجال اأمامه للبحث 

والتاأليف، واإذا كان ثمة �سيء من ال�سحة في 

هذا العتقاد، فاإن تجارب العارف الوظيفية لم 

تكن ال�سبب الأوحد، واإّل لكان في اإمكان اأي 

حاكم اإداري اأو محافظ اأن يتحول تلقائيًا اإلى 

موؤرخ!! ذلك باأن العارف كان، منذ مطلع �سبابه، 

من�سرفًا اإلى الثقافة، ومقباًل من دون انقطاع 

على مزيد من العلم.

لقد در�س عارف العارف، ابن القد�س، الإدارة 

والقت�ساد في اإ�ستانبول، وبعد الحرب الكبرى 

در�س في الكلية الع�سكرية، ثم حارب ك�سابط 

عثماني في القفقا�س، وتعر�س لالأ�سر عامين 

في �سجون �سيبيريا، قبل اأن يتمكن من الفرار 

بعد قيام الثورة البل�سفية في �سنة 1917. واأبرز 

ما يميز هذه الفترة من حياته ا�ستمراره في 

التعلم، اإذ اأقبل في �سيبيريا، على الرغم من 

الأو�ساع القا�سية التي يعي�سها ال�سجناء، على 

تعّلم اللغتين الرو�سية والألمانية، معلنًا بذلك 

ل، ومن دون 
َ
نهجه في الحياة: الحياة ِعلم وعم

انقطاع.

ا كتابه الأ�سهر: ''النكبة: نكبة بيت المقد�س 
ّ
اأم

  
20

والفردو�س المفقود''، فيتاألف من �ستة اأجزاء،

وقد اأ�ساف العارف اإليه مجلداً خا�سًا اأطلق 

  وهذه المجلدات 
21

عليه ''النكبة في �سور''.

ال�سبعة ُتعتبر مراجع العارف الرئي�سية عن 

النكبة، اإذ �سرح في الأجزاء الأربعة الأولى منها 

عتبر 
ُ
تاريخ النكبة باأدق التف�سيالت، بينما ي

الجزء الخام�س مرجعًا وثائقيًا يت�سمن اأهم 

ا الجزء ال�ساد�س ف�سجّل 
ّ
  اأم

22
وثائق المرحلة،

23
لأ�سماء ال�سهداء.

وقد �سرح الموؤرخ نهجه في كتابة التاريخ 

ومفهومه للتاريخ في مقدمة الجزء الأول، قائاًل:
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ينقل عن اإ�سماعيل �سفوت با�سا، رئي�س اللجنة 

الع�سكرية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، 

اأنه رفع تقريراً مف�ساًل قبل قرار التق�سيم بيومين 

حدد فيه بالتف�سيل قوى اليهود والقوى العربية، 

غير اأن الجامعة لم تطبق قراراً واحداً من 

  كما اأنه رفع تقريراً �سريًا مف�ساًل في 
29

تقريره.

1948/3/23 طالب فيه بنزول الجيو�س 

العربية اإلى الميدان بكل ما تملك من اأ�سلحة، 

  
30

غير اأن اأحداً من ال�سيا�سيين لم ي�سغ اإليه؛

  وما هذه 
31

والأمر نف�سه جرى مع طه الها�سمي.

الأمثلة �سوى نماذج لما كان يجري داخل 

الجامعة العربية.

وتوقف العارف مطوًل اإزاء البطولت 

المجهولة في �ستى الميادين، فنقراأ لديه عن 

اأحمد ح�سين هرما�س، المواطن المقد�سي الذي 

تمكن من اإنقاذ مكتبة الكلية العربية على جبل 

المكبر، بينما كان اليهود يحاولون ال�ستيالء 

عليها، فاأنقذ اأكثر من 13.000 كتاب، كان 

32
م�سيرها اأن ت�ستقر في الكلية الر�سيدية.

وقّدم العارف نف�سه باأنه جامع لأحداث 

التاريخ وم�سادره، وتمنى اأن يحلل الموؤرخون 

من بعده ما جرى، نافيًا عن نف�سه �سفة المحلل 

والناقد، بيد اأن �سرده لالأحداث ت�سمن كثيراً من 

التحليل والنقد:

راأى العارف اأن من اأ�سباب الف�سل في   =

الميدان وجود قائدين في مكان واحد، 

نته 
ّ
نه المفتي، والثاني عي

ّ
اأحدهما عي

الجامعة العربية، وقّدم الأمثلة العديدة 

33
لهذا.

قال اإن عدم اتخاذ الهيئة العربية العليا من   =

  واإن 
34

القد�س مقراً لها، كان خطاأ ل يغتفر،

من اأهم اأخطاء المفتي تعيين خالد الح�سيني 

خلفًا للقائد عبد القادر الح�سيني، وذلك لعدم 

35
كفاءته.

راأى اأن ت�سليم الملك عبد اللـه القيادَة العامة   =

لم يكن لم�سلحة العرب، وذلك لوجود غلوب 

با�سا قائداً لجي�سه، ولكون �سالح الجي�س 

ومعارفه، مثاًل مذكرات ر�سيد الحاج اإبراهيم 

التي �سدرت بعد نحو ن�سف قرن من اطالع 

العارف عليها. ومن الم�سادر النادرة التي لم 

يطلع عليها �سوى عدد محدود جداً من الباحثين 

حتى من بعد العارف: ''تقرير لجنة التحقيق 

النيابية العراقية في ق�سية فل�سطين''، وهو 

تقرير �سري ل غنى عنه لمعرفة حقيقة ما كان 

يجري في اجتماعات مجل�س الجامعة 

27
وموؤتمراتها.

ن كان يعرفهم، 
َ
ولم يكتِف العارف بمقابلة م

ن 
َ
ن كانوا في الجوار، بل �سعى لمقابلة كل م

َ
اأو م

يعتقد اأن لديه مزيداً من الحقائق، الأمر الذي 

ا�ستدعى �سفره اإلى العوا�سم العربية المجاورة 

بعد انتهاء الحرب، لإجراء مقابالت مع 

م�سوؤولين و�سباط عرب، ولالطالع على 

مقالتهم وت�سريحاتهم في ال�سحف العربية 

التي لم يكن ليتمكن من الح�سول عليها.

وبذل الموؤرخ جهداً كبيراً لجمع ما ي�ستطيع 

جمعه من تقارير ر�سمية وع�سكرية، ومن 

�سهادات ال�سهود عن �سقوط كل مدينة، وكل 

معركة، وكل مجزرة. والعارف اأول واأف�سل من 

خ ل�ست�سهاد القائد عبد القادر الح�سيني في 
ّ
اأر

الق�سطل، مع اأدق التف�سيالت عن لقاءات القائد 

ن جاء بعده من 
َ
الأخيرة في دم�سق، وعنه اأخذ م

الباحثين والموؤرخين. وكان قا�سم الريماوي، 

الرفيق والمرافق للقائد في تحركاته، والذي 

ن اعتمد 
َ
كان معه في الأ�سابيع الأخيرة، اأبرز م

28
عليهم العارف.

ويتميز اأ�سلوب العارف بال�سرد المب�سط من 

دون اأن يبذل مجهوداً في ال�سيغة، وما ذلك اإّل 

لأن ان�سرافه الأول والأخير هو لتقديم جميع ما 

لديه من معلومات، خ�سية منه على �سياعها. 

والطريف حقًا اأنه من �سدة حما�سته للت�سديد 

على اأهمية م�سدر ما، كان ي�سجله في المتن 

�سمن الن�س، غير اآبه بالحوا�سي.

عالوة على ذلك، يتميز العارف بوقوفه على 

معلومات لم تكن لتتوفر لأحد غيره اآنذاك، فهو 
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اأق�سد القد�س القديمة فقط اأو القد�س الجديدة 

بعدها. واإنما اأنا ما�س بعون اللـه اإلى تل اأبيب، 

.'' وهنا قال له عزام: ''اإذا دخلت اإلى 
ّ
فا�سبر علي

جك حتى �سد 
ّ
تل اأبيب ف�سوف اأقف فيها واأتو

الأمة العربية كلها.'' فقال له الملك عندئذ: 

، �سوف نهاجم القد�س القديمة، 
ّ
''انتظر علي

ونطهرها، و�سوف نحا�سر القد�س الجديدة 

39
ون�سقطها بالح�سار.. وبعدها تل اأبيب..''

ويقول العارف اإنه بعد اأن �سمع النا�س كالمًا 

كثيراً فحواه اأن الملك عبد اللـه لن يغمد �سيفه 

قبل اأن يفني اليهود عن بكرة اأبيهم، واأن الدول 

العربية كلها لو ان�سحبت من الميدان، فهو �سيظل 

يقاتلهم حتى يق�سي اللـه بينه وبينهم، عادوا 

ف�سمعوا كالمًا كثيراً عن اأنه كان يبطن غير ما 

ظهر؛ ويروي العارف كيف اأر�سل الملك رئي�س 
ُ
ي

حكومته توفيق اأبو الهدى اإلى لندن كي يطمئن 

اإرن�ست بيفن وزير خارجية بريطانيا باأنه، واإن 

كان �سياأمر جي�سه بدخول فل�سطين، اإّل اإنه 

40
�سيقف عند حدود التق�سيم.

في الجزء ال�ساد�س من كتابه ''النكبة...'' تظهر 

النكبة مج�سدة باأ�سماء ال�سهداء، ومعطرة 

بال�سجاعة والبطولة. وقد اأ�ساف الموؤرخ اإلى 

اأ�سماء ال�سهداء اأ�سماء مدنهم وقراهم، مع تاريخ 

ا�ست�سهاد كل منهم، ومكان ا�ست�سهاده، عالوة 

على اأي معلومات اإ�سافية تمّكن الموؤرخ من 

جمعها. اأما كيف تمكن وحده من جمع اآلف 

الأ�سماء، ومع اأدق التف�سيالت، مع اأن مجهوداً 

فتر�س اأن يقوم به فريق من الباحثين، 
ُ
كهذا ي

فالرد عليه هو ما كان يتحلى به العارف من 

�سالبة ل تلين، ومثابرة ل تكل، وهو الذي يعلم 

جيداً باأن ل �سيء ي�ساهي وقع الأ�سماء 

الحقيقية في النف�س الب�سرية، اإذ اإن لها تاأثيراً 

ي�ساهي ال�سورة، بل يتفوق على الحكاية 

نف�سها. ال�سم يقول: اأنا كنت يومًا حيًا، اأنا 

اإن�سان.

وفي مجلده الم�ستقل الأخير، اأي ''النكبة في 

�سور''، اأكمل الموؤرخ من خالل ال�سور التي لم 

بريطانيًا، وال�سباط، في معظمهم، 

بريطانيين، والمال بريطانيًا. وانتقد موافقة 

  بينما كانت 
36

الملك عبد اللـه على التق�سيم،

مواقف الملك المعلنة ت�سب في م�سلحة 

القتال والزحف حتى تل اأبيب.

ناق�س مطوًل الخطط الع�سكرية وكيف كان   =

غلوب با�سا ي�ستبدلها بغيرها، وناق�س كيف 

�سمح للجي�س الم�سري بالتقدم نحو 
ُ
لم ي

37
القد�س.

اأهم اأ�سباب النكبة في قناعته: قلة ال�سالح؛   =

عدم التن�سيق؛ النق�س في عدد المقاتلين 

العرب؛ الخالفات بين المقاتلين كما حدث 

بين القوة الأردنية والمتطوعين الم�سريين؛ 

ان�سحابات هذا الفريق اأو ذاك من الميدان؛ 

�سدور اأوامر بالن�سحاب غير مبررة.

كان ذاك هو اأ�سلوب العارف المبا�سر في النقد، 

ا اأ�سلوبه غير المبا�سر فكان حين ينقل عن 
ّ
اأم

ل�سان الغير، كما فعل عندما روى ما قاله له 

�سكري القوتلي، رئي�س جمهورية �سورية، عن 

اجتماعه بالملك عبد اللـه في درعا، بتاريخ 

1948/5/19، بح�سور ريا�س ال�سلح وجميل 

مردم وعبد الرحمن عزام، اإذ قال اإن القوتلي 

�ساأل الملك عن اأ�سباب تغيير الخطة الع�سكرية، 

فقال له الملك اأنه ''�سوف يحتل القد�س غداً، وتل 

38
اأبيب بعد اأ�سبوع!''

كذلك نقل عن مقالة لعبد الرحمن عزام اأنه 

م فيها القد�س 
َ

بعد اأن م�ست اأيام لم تهاج

المحتلة، ذهب عزام لمقابلة الملك عبد اللـه 

ومعه الأمير عبد الإله، وقال للملك: ''يا �سيدنا 

اأنا رجل يح�س اأن راأ�سه على الم�سنقة، واأنا غير 

مطمئن للذي يحدث في القد�س. ومن واجبي اأن 

ا اأن تاأمر بال�ستيالء على 
ّ
اأ�سارحك بهذا، فاإم

القد�س القديمة فوراً ثم بعدها نهاجم القد�س 

ا اأن اأقف اأمام ال�سعوب العربية، 
ّ
الجديدة، واإم

واأ�سارحها بمخاوفي...''

ويذكر عزام اأن الملك عبد اللـه اأم�سك بلحيته 

ولزم ال�سمت فترة ثم قال: ''يا عزام... اأنا ل 
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وموؤرخ الب�سر والحجر وال�سجر. هو ''من�سف 

ل اأ�سماء 
ّ
ن �سج

َ
  وهو م

46
الموتى من الأحياء''،

الأبطال الذين لم ُتعرف اأ�سماوؤهم في حرب 

النكبة، و�سّطر اأعمالهم البطولية المجهولة، من 

ن 
َ
غير اأن يّدعي يومًا اأنه الموؤرخ الأوحد. هو م

ن 
َ
خ اأعمال العظماء عبر مراحل التاريخ، وم

ّ
اأر

كان اهتمامه بالإح�ساءات ياأتي قبل اأي �سيء. 

ن األغى الحدود ما بين التاريخ والجغرافيا، 
َ
هو م

ن �سرف عمره في البحث والتنقيب والكتابة. 
َ
وم

وهو اأي�سًا اأحد �سحايا النكبة بامتياز، اإذ 

فر�ست عليه الأقدار اأن يكتب التاريخ مرتين ل 

مرة واحدة، وذلك بعد اأن �ساع منه جهد العمر 

مع الأمواج المتالطمة، خالل الأحداث التي مر 

بها في يافا في اأواخر ني�سان/اأبريل 1948، 

فيقول في مقدمة كتابه الأول من مو�سوعته 

''بالدنا فل�سطين'':

… ثم ا�ستدت الحالة �سوءاً فُقطع النور 
والماء ونفد ما لدّي من الخبز.. ]النقاط 

موجودة في الأ�سل[ واأخيراً جاء ابن عمي، 

وكان قد ا�ستاأجر مركبًا �سغيراً من م�سر 

ليافا لينقل فيه اأخواته، فلم يدعني حتى 

نزلت على راأيه بال�سفر معه، ولم اأحمل معي 

�سوى حقيبتي ال�سغيرة وبها مخطوطة 

كتابي عن تاريخ فل�سطين وجغرافيتها البالغ 

عددها اأكثر من 6000 �سفحة؛ كتابي 

الوحيد، نتاج عمري، الذي �سلخت اأكثر من 

ع�سرة اأعوام في جمع وثائقه وتبويبه 

وكتابته. وحمدت اللـه على اأنني اأر�سلت 

زوجي وولدّي قبل ذلك باأيام اإلى اأهلهم في 

بيروت.

اتخذت مع اأبناء العم والأ�سدقاء مكانًا 

في ال�سفينة ال�سغيرة… كان البحر 

هائجًا… والرياح فوقه تع�سف والأمطار 

تهطل ب�سدة. واأخذ الماء يدخل المركب من 

جميع اأطرافه. واأخذ �سوت الربان يرتفع اآمراً 

بتخفيف الحمل واإّل فالغرق اأمر محقق!

ن�سر ق�سم كبير منها من قبل، كما من خالل 
ُ
ي

تعليقاته على ال�سور، ما لم يقله في المجلدات 

  فقد ن�سر �سوراً للمجاهدين 
41

التاريخية،

اليوغو�سالفيين الذين ا�ستركوا في حرب 

  و�سوراً لالإخوان 
42

فل�سطين، مع اأ�سمائهم،

الم�سلمين الذين حاربوا مع المتطوعين، وفي 

ا تعليقه 
ّ
  اأم

43
طليعتهم القائد اأحمد عبد العزيز.

على �سورة للملك عبد اللـه، فكان: ''لعب دوراً 

خطيراً في نكبة فل�سطين. كان من راأيه التق�سيم 

ودخل جي�سه فل�سطين وهو معتزم الوقوف عند 

الحد الذي ر�سمته هيئة الأمم. ولكنه لم ي�سارح 

44
�سعبه...''

والحق اأن العارف ا�ستمر في جهوده في جمع 

اأ�سماء ال�سهداء والمعذبين خالل مرحلة ما بعد 

النكبة، وذلك في مجموعته ''اأوراق عارف 

العارف'' التي اأ�سدرها في طبعتها الأولى في 

�ستة مجلدات، والتي تابع فيها عذاب �سعبه 

الفل�سطيني، فللنكبة ذيول وم�ساعفات وعذابات، 

وهي ل تنتهي بالهدنة الثانية الدائمة. وهكذا 

ت�سمنت اأوراقه في المجلد الأول اأ�سماء ال�سهداء، 

  وقد ا�ستمر الموؤرخ في 
45

واأ�سماء المعتقلين،

مجموعته هذه، في جمع اأ�سماء وتف�سيالت عن 

المعذبين في ال�سجون، وعن المبعدين عن 

بالدهم، وعن المباني والدور التي هدمها 

الإ�سرائيليون، وذلك في المرحلة الزمنية ما بين 

�سنَتي 1967 و1973. ولم يتوقف قلمه، ول 

همته عن البحث والتنقيب، واإنما ا�ستكمل ذيول 

النكبة في الكتابة عن ماآ�سي ال�سكان في غزة، 

ورفح، والنقب، وبئر ال�سبع.

لقد كان عارف العارف، وعن جدارة، موؤرخًا 

لتلك النكبة.

م�سطفى مراد الدّباغ

 

)1989 – 1898(

اإنه موؤرخ فل�سطين. وعلى وجه الدقة 

والإن�ساف، هو موؤرخ كل مدينة وقرية وعهد، 
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لمجلداته، هي: ''في الديار النابل�سية''؛ ''في 

الديار اليافية''؛ ''في ديار الخليل''؛ ''في ديار 

الجليل''؛ ''في ديار بيت المقد�س''؛ ''في بيت 

المقد�س''؛ وقد ا�ستوعب بع�سها اأكثر من جزء. ثم 

عاد الموؤرخ ون�سر مجموعته ''فل�سطينيات'' 

)1979 – 1986( في �ستة اأجزاء تناول فيها 

مو�سوعات تاريخية عامة، وتاريخ القبائل 

العربية، ف�ساًل عن المملكتين النباتية 

والحيوانية.

لكن ماذا عن النكبة؟ متى كتب عنها؟ واأين؟

لي�س للنكبة كتاب م�ستقل اأو موقع م�ستقل 

اغ، ذلك باأن الموؤرخ اآثر اأن 
ّ
في موؤلفات الدب

يتناول فل�سطين مدينة مدينة، وقرية قرية، 

وجباًل جباًل... ولذلك، فاإن تاريخ النكبة جزء من 

تاريخ المكان، وعلى الباحث عن نكبة مدينة 

معينة، اأن يبحث عن موقعها في مو�سوعته 

فيجد في نهاية ال�سفحات عنها، اأو في ف�سل 

ت بها.
ّ
م�ستقل تابع لها، �سرداً للنكبة التي األم

غير اأن القيمة الكبرى لتاأريخ النكبة في 

اغ ل تنبع من كونها مجرد تكملة 
ّ
مو�سوعة الدب

لأحداث التاريخ والموقع الجغرافي، واإنما في 

كونها ــ وفقًا لنهجه واأ�سلوبه ــ تجمع النقي�سين 

نظر اإليه كاأنه م�ستقل 
ُ
معًا، اأي العن�سر الذي ي

بذاته اأو كاأنه منف�سل عن التاريخ، والعن�سر 

المكمل للتاريخ. وهكذا تتبدى ''النكبة''، في 

ت�ستتها وفقًا للف�سول التي تحدثت عن تلك 

المدينة اأو القرية، على حقيقتها الب�سعة اأكثر 

ا تبدو في اأي م�سدر اآخر، لأن القارئ بعد اأن 
ّ
مم

يّطلع على مكانة المدينة اأو القرية عبر الع�سور، 

ويعي�س في بيوتها، ويم�سي في �سوارعها 

واأزقتها، ويمر على ب�ساتينها، ويكاد يقطف من 

ثمارها، ويقراأ عن �سجاعة اأهلها ودفاعهم عنها 

طوال عهد النتداب، يعي�س معهم ماأ�ساة نكبتهم، 

�ساعة ب�ساعة، كاأنه واحد منهم.

اغ متنوعة، وهو ا�ستعان 
ّ
اإن م�سادر الدب

بالم�سادر والمراجع العربية والإنجليزية ف�ساًل 

عن اأكدا�س من الوثائق. غير اأنه من المالحظ اأن 

احت�سنت حقيبتي التي فيها كتابي، 

ولكن يد بحار قوية، ت�ساعده موجة دخلت 

ظهر ال�سفينة، انتزعت الحقيبة وقذفتها اإلى 

الماء…47

بعد اأن انتهت مرحلة الذهول، عاد الدباغ اإلى 

ق فيه، وهو ميدان التربية 
ّ
مزاولة عمله الذي تفو

والتعليم، فهو عمل في فل�سطين مديراً لعدة 

مدار�س و�سغل من�سب مفت�س معارف في عدة 

ا 
ّ
األوية كان منها لواء نابل�س واللواء الجنوبي، اأم

بعد النكبة فاأبرز اأعماله كان في الأردن حيث 

عمل وكياًل لوزارة المعارف حتى �سنة 1959، 

ثم في قطر مديراً للمعارف، واأ�سدر في تلك 

المرحلة عدداً من الكتب التاريخية عن الوطن 

العربي، وفل�سطين، وقطر، والجزيرة العربية. غير 

اأنه بعد اأن ا�ستقر في بيروت في اأوائل 

ال�ستينيات، ان�سرف اإلى كتابة مو�سوعته 

التاريخية التي لم ي�سدر مثيل لها.

اغ مو�سوعته ''بالدنا فل�سطين'' ما 
ّ
واأ�سدر الدب

بين �سنَتي 1965 و1976، واأكاد اأقول اإن 

الهوية الفل�سطينية ل تكتمل ما لم يّطلع 

اغ، فهي 
ّ
�ساحبها على مو�سوعة الموؤرخ الدب

''حجر الأ�سا�س'' في المكتبة الفل�سطينية، وذلك 

ل�سببين رئي�سيين: اأولهما، لأنها مو�سوعة بقلم 

موؤرخ فرد، وثانيهما لكونها المرجع الأول في 

بابه، اأي في تاريخ وجغرافيا واقت�ساد كل 

مدينة وقرية وكل مكان في فل�سطين، فالموؤرخ 

يتنقل من التاريخ القديم، اإلى العهود المتعاقبة 

حتى عهد النتداب، متناوًل بدقة متناهية 

جغرافيا كل مدينة وكل قرية وكل جبل و�سهل. 

وتت�سعب التف�سيالت لديه من التاريخ اإلى 

الجغرافيا اإلى التق�سيمات الإدارية، والزراعة، 

وال�سناعة، والتعليم، كما اأنه يتناول 

ال�سخ�سيات البارزة عبر الع�سور، مطلقًا عليهم 

''م�ساهير الرجال''.

وتوزعت هذه المو�سوعة على 11 مجلداً، 

وهي ت�سم في مجموعها اأكثر من 8000 

�سفحة. وو�سع الموؤرخ �ستة عناوين رئي�سية 
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المبادئ والقيم التي يوؤمن بها الموؤرخ، وكذلك 

الدوافع لديه، هي من العنا�سر الرئي�سية التي 

49
تدفعه اإلى الكتابة اأ�ساًل.

اغ لنكبة يافا، 
ّ
ا فيما يتعلق برواية الدب

ّ
اأم

فهي رواية ن�سيج وحدها، كونها ل تقتفي اأثر 

الرواية التقليدية التي رواها كثير من الباحثين. 

وخال�سة الرواية التقليدية اأن يافا قاومت من 

دون ريب، غير اأن الوقفة مع المقاومة تمر 

باقت�ساب اأو بعمومية، لتنتهي بتو�سع ف�سفا�س 

حين ي�سل الكالم اإلى الختالف بين القادة، هذا 

الختالف الذي كانت اأولى نتائجه اإ�سعاف 

الموقف العربي، ثم �سقوط يافا، بينما الموؤرخ 

ا�سة دفعته اإلى 
ّ
اغ ينطلق من عاطفة جي

ّ
الدب

التو�سل اإلى كل م�سدر، وكل رقم، وكل ت�سريح، 

ظهر للقارئ، في النهاية، ومن خالل 
ُ
كي ي

المعلومات الموثقة، اأن اأهل يافا قاوموا 

وا  ال�سهيونية بقوة، واأنهم كانوا اأبطاًل اأق�سّ

م�ساجع اليهود. ومن اأجل ذلك، فهو ي�ستند اإلى 

الم�سادر العبرية في الدرجة الأولى، ناقاًل عنها 

كل ما يبرهن على �سدق دعواه من اأن يافا 

قاومت بكل �سجاعة وت�سميم، واأنها نجحت في 

ات عديدة، قبل اأن ترفع الراية 
ّ
قهر العدو مر

البي�ساء.

اغ عن مناحم بيغن، رئي�س منظمة 
ّ
وينقل الدب

الإرغون والقائد العام لحملة اليهود على يافا، 

اعترافه باأن تل اأبيب قا�ست في تلك الفترة، اأي 

في الحرب �سد التق�سيم، من يافا ومن حي 

المن�سية بالذات، وطاأة ال�سرب ال�سديد، ويعلق 

اغ: ''وبعد اأن �سبه 'مناحم بيغن' المن�سية 
ّ
الدب

ب�سرطان ملت�سق بتل اأبيب قال: 'اإن القنا�سين 

العرب كانوا ير�سلون الموت اإلى كل مكان، وقد 

و�سل ر�سا�سهم الفتاك حتى العمارة التي تعمل 

اء 
ّ
  ويكمل الموؤرخ اأنه جر

50
فيها بلدية تل اأبيب'.''

الألغام التي ا�ستعملها العرب، فاإن اأحياء 

يهودية ُدمرت بكاملها، وجرى اإخالء غيرها من 

�سكانها، كما اأن اآلفًا عا�سوا في المالجئ 

51
والأقبية اأيامًا طويلة.

ثمة بع�س التفاوت لديه في الكتابة ما بين 

اأحداث النكبة في مدينة عنها في غيرها، وهذا 

اءه عارف العارف اأي�سًا، 
ّ
اأمر طبيعي عانى جر

ح اإليه بو�سوح معتذراً عن تق�سير غير 
ّ
بل لم

مق�سود منه بالن�سبة اإلى المدن الأبعد التي لم 

يتمكن من التو�سل اإلى م�سادرها كلها، مثلما 

تو�سل بالن�سبة اإلى الأماكن القريبة منه، اإذ كان 

يلتقي ب�سكل تلقائي بكثيرين من الم�سوؤولين 

وال�سباط، كما اأنه كان هو نف�سه �ساهداً على ما 

اغ اأي�سًا تمكن، في النهاية، بحكم 
ّ
جرى. والدب

اإقامته ومعارفه واأ�سدقائه، من اأن يكتب عن 

''يافا'' ما لم يتمكن غيره من كتابته.

اغ في نهجه التاريخي 
ّ
وتبرز خ�سو�سية الدب

من خالل عنوان ف�سله عن نكبة يافا: ''معارك 

يافا في حروب 1947 – 1948 في عهد 

  ول يعني 
48

الحكومة البريطاني الظالم القّتال''،

الموؤرخ اأن كثيراً من النقاد ل يوافق على و�سفه 

العهد البريطاني بالظالم القّتال، ولي�س ذلك 

لكون العهد البريطاني عادًل مثاًل، لكن لأن 

الكتابة العلمية المجردة ل يجوز اأن تحتوي، 

براأيهم، على اآراء �سخ�سية كهذه، وعلى كلمات 

كهذه. والواقع اأن موؤرخينا الثالثة: دروزة 

اغ، يت�سابهون اإلى حد ما في هذا 
ّ
والعارف والدب

اغ كان اأكثرهم 
ّ
النمط من الكتابة، غير اأن الدب

ن راأى مخطوطته التي ل 
َ
حدة، كونه هو وحده م

ُتقدَّر بثمن تبتلعها الأمواج بال رحمة. وربما 

لذلك و�سع الموؤرخ العنوان الموحد لمو�سوعته: 

''بالدنا فل�سطين''، فهذا العنوان ما هو اإّل 

لتكري�س البديهية الفل�سطينية وفحواها اأن 

فل�سطين ل�سعبها، اأي: اأن فل�سطين لنا نحن 

اغ حين 
ّ
ولي�ست لغيرنا. وفي ت�سوري اأن الدب

اختار عنوانه هذا كان فكره من�سرفًا اإلى 

العنوان الأف�سل لالأجيال القادمة، ولم يكن همه 

ترجم العنوان لن�سره في لندن اأو 
ُ
كيف ي

نيويورك.

ولالأمانة العلمية اأذكر هنا راأي الموؤرخ 

ق�سطنطين زريق في كتابة التاريخ، فهو يرى اأن 
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في اليومين التاليين فركز اليهود الهجوم على 

حي المن�سية بـ 800 مقاتل مزودين بمدافع 

الهاون والمورتر والمدافع الر�سا�سة ومقادير 

كبيرة من القنابل ح�سلوا عليها من 

البريطانيين، وتمكنوا في بادئ الأمر من 

احتالل محطة �سكة الحديد ومركز البولي�س، اإّل 

اإن حماة يافا الأبطال تمكنوا من �سّدهم 

واإخراجهم من الأماكن التي احتلوها. وهنا 

ينقل عن بيغن:

لقد تعلمنا من ا�ستحكامات المن�سية ما 

تعلمته جميع الجيو�س في الحرب العالمية 

الثانية في قتال ال�سوارع، وهو اأنك ل تجد 

ا�ستحكامًا اأف�سل من اأطالل البيوت الخربة 

المهدمة حول خطوط الجبهة وفي قلبها: لقد 

كان العرب يتخذون من اأطالل هذه البيوت 

وخرائبها خطوط دفاع عن يافا، وقد ن�سبوا 

عليها مدافعهم الر�سا�سة، وظهر لنا اأن خطوط 

الدفاع في جبهة المن�سية كانت عميقة جداً 

مزدوجة مثلثة وخما�سية في كل خط منها. 

ويظهر اأنها اأقيمت على اأيدي خبراء بحيث اإذا 

ا�ستطعت الو�سول اإلى ال�سف الأول منها فاإن 

الأجنحة وال�ستحكامات التي تليها ت�سب 

عليك النار والكبريت وتعذر عليك ال�ستعداد 

55
للقفزة التالية...

ويكمل بيغن معترفًا باأنهم لم يقّدروا عدوهم 

قدره، وباأنهم هاجموا يافا باأف�سل قواتهم 

واأح�سنها تدريبًا خم�س مرات في يومين 

دوا على اأعقابهم، 
ُ
وليلتين، وفي المرات الخم�س ر

وخ�سروا رفاقًا كثيرين، اإلى الحد الذي فكروا فيه 

في العدول عن القتحام، فاأ�سدروا الأوامر 

بالن�سحاب، غير اأن منظمة الإرغون خالفت 

الأوامر لأول مرة في تاريخها وا�ستمرت 

56
تحارب.

فة عن �سمود يافا تنتهي 
ِّ
�سر

ُ
هذه ال�سورة الم

بالحكاية المعروفة التي يركز الباحثون عليها، 

اغ اأي�سًا، والتي تبداأ بطلب النجدة، 
ّ
ويرويها الدب

اغ عن يهود اآخرين كيف ا�ستولى 
ّ
وينقل الدب

الرعب عليهم اإلى درجة اأنهم راحوا يفكرون في 

الرحيل، وا�ستح�سروا العديد من بواخر ال�سفن 

الكبرى التي رابطت في ثغر تل اأبيب ا�ستعداداً 

لنقل ال�سكان، وكان عدد من اأغنياء تل اأبيب 

يق�سون لياليهم في تلك الأيام على مقربة من 

52
ال�ساطئ وفي البواخر.

اغ فهو عن 
ّ
ا ما ل يجده القارئ اإّل عند الدب

ّ
اأم

المنا�سلين الم�سوؤولين عن �سنع الألغام 

والقنابل، واأ�سمائهم، وم�سوؤولياتهم، فهو يقول:

اأتقن المجاهدون من اأبناء يافا �سنع القنابل 

والألغام، فاأ�س�سوا م�سنعين اأحدهما ل�سنع 

القنابل اليدوية واآخر لراجمات الألغام 

والقنابل. ومن الذين عملوا في هذا الميدان 

''�سامي الأ�سفر'' واأخوه. ولما ا�سُت�سهدا ب�سبب 

انفجار بع�س الألغام تولى عملهما المهند�س 

الكيماوي �سليم الدمياطي، ولما ُجرح هذا 

ب�سبب انفجار اأ�سابه توله في�سل بن الحاج 

ر�سيد الطاهر، ولما ا�ست�سهد هذا ب�سبب 

انفجار قنبلة اأثناء تجربتها توله يحيى 

الكيالي بم�ساعدة مهند�س األماني و�سميح 

�سليم.

واأّما م�سنع راجمات الألغام وغيره فكان 

ي�سرف عليها �سباب مثقفون هم: اأحمد 

بدانوره وخالد الطاهر من اأ�ساتذة المدار�س 

53
وزكريا الح�سا�س.

ويروي الموؤرخ اأن الحامية ازداد عددها من 

540 مجاهداً في مقابل 5000 يهودي في 

البداية، اإلى اأن اأ�سبح العدد في اأواخر اآذار/

مار�س 1500 مجاهد، جّلهم من اأبناء المدينة 

  كما يروي 
54

ومن المتطوعين اليوغو�سالفيين،

ف حين كانت 
ّ
عن معارك ني�سان/اأبريل ما ي�سر

المدينة تفرغ من ال�سكان، فيقول اإن اليهود 

هاجموا في 1948/4/23 ''تل الري�س'' بعنف، 

وتوغلوا، غير اأن اليافيين اأخرجوهم منه 

ا 
ّ
دوهم 76 قتياًل في مقابل 23 �سهيداً. اأم

ّ
وكب
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فارق بينه وبين طالبه في ال�سفوف الثانوية 

ع 
ّ
العليا اإّل ثالثة اأو اأربعة اأعوام، الأمر الذي �سر

تفاهم الأ�ستاذ مع طالبه، اإذ كان بالن�سبة اإليهم 

حتذى، فاأحبوه اأ�ستاذاً و�سديقًا، كما اأنه 
ُ
مثاًل ي

بدوره اأحبهم وا�ستمر يذكرهم باأ�سمائهم حتى 

بعد ع�سرات الأعوام. ول ندري ما ال�سبب في 

تف�سيله طوال حياته لقب الأ�ستاذ على اأي لقب 

اآخر، كالدكتور، ولعّل ال�سبب هو ذكرياته عن 

عامه ذاك في القد�س حين عاد اإليها اأ�ستاذاً، 

على خطى اأبيه المربي الكبير الأ�ستاذ اأحمد 

�سامح الخالدي.

و�سافر الخالدي مرة ثانية اإلى بريطانيا 

حيث اأنهى درا�سته العليا، ثم امتهن التعليم 

الجامعي في جامعة اأك�سفورد منذ �سنة 1951، 

غير اأنه ما لبث اأن ا�ستقال في �سنة 1956، 

احتجاجًا على م�ساركة بريطانيا في العدوان 

الثالثي على م�سر، وعاد اإلى الوطن العربي 

حيث ا�ستقر في بيروت، وان�سم اإلى جامعتها 

الأميركية اأ�ستاذاً في دائرة العلوم ال�سيا�سية 

حتى �سنة 1982. وفي تلك ال�سنة غادر اإلى 

الوليات المتحدة، محا�سراً في اأكثر من جامعة، 

بت به 
ّ

ثم ا�ستقر في جامعة هارفارد التي رح

باحثًا كبيراً لديها في مركز درا�سات ال�سرق 

الأو�سط حيث ا�ستمر حتى تقاعده في �سنة 

.1997

ولم ي�سغل التعليم الجامعي وليد الخالدي 

يومًا عن اأحب الميادين اإلى عقله ووجدانه، وهو 

ميدان البحث والتاأليف، وكان هذا الحب هو 

قِدم مع مجموعة من رجال 
ُ
مدخل الخالدي كي ي

الفكر على اإن�ساء موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 

في بيروت، في �سنة 1963، هذه الموؤ�س�سة 

الغنية عن التعريف والرائدة في ن�سر الكتاب 

الفل�سطيني، وهو ل يزال اأمين �سر مجل�س 

اأمنائها حتى اليوم.

وظن البع�س اأن ان�سغال الخالدي في 

النهو�س بموؤ�س�سة الدرا�سات على مدى الأعوام 

اء 
ّ
�سي�ستغرق كثيراً من وقته، وبالتالي يحرم القر

نه القائد 
ّ
ومجيء الرئي�س مي�سيل عي�سى الذي عي

فوزي القاوقجي بدياًل من عادل نجم الدين 

الذي غ�سب بدوره فان�سحب، و�سادت الفو�سى 

57
والنهب.

ويّتبع الموؤرخ في رواياته عن �سقوط المدن 

 نف�سه، موثقًا كل ما من �ساأنه 
َ
الأُخرى، النهج

تاأكيد �سمود الفل�سطينيين ومقاومتهم، 

و�سنكتفي هنا بالتوقف عند ف�سله عن مدينة 

اللد وعنوانه: ''نبذة عن جهاد اللديين في �سبيل 

المحافظة على عروبة بلدهم في العهد 

البريطاني الغّدار''. فالموؤرخ يبداأ باأعمال الجهاد 

من جانب اأهل اللد منذ اأيام الإ�سراب الكبير في 

�سنة 1936، ويتوقف عند نجاح الثوار في قلب 

قاطرة على �سكة الحديد بين محطَتي اللد وكفر 

جن�س بمهارة بالغة اأدت اإلى تدهور القاطرة اإلى 

  ثم 
58

الوادي مع خ�سائر كبيرة بين الجنود،

يروي كثيراً عن بطولت اأهل اللد. والدباغ هو 

المربي والموؤرخ معًا، فهو ل يريد اأن تبقى 

�سورة �سكان المدينة وهم ينزحون عنها، واإنما 

يريد تثبيت ال�سورة الأُخرى، �سورة المقاومة 

59
اأيام �سطوة النتداب البريطاني.

اغ هو موؤرخ فل�سطين 
ّ
وهكذا.. كان الدب

ونكبتها.

وليد الخالدي )1925...(

ينتمي وليد الخالدي اإلى الجيل الثاني من 

الموؤرخين الفل�سطينيين عمراً، واإلى طليعة 

الموؤرخين العالميين في ال�سراع العربي ــ 

الإ�سرائيلي فكراً.

در�س الخالدي الفل�سفة والدرا�سات الإ�سالمية 

في جامعَتي لندن واأك�سفورد، غير اأنه بعد اأن 

اأنهى المرحلة الأولى من درا�سته عاد اإلى 

مدينته القد�س حيث مار�س مهنة التعليم في 

كلية الأمة. وكانت عا�سمة فل�سطين اآنذاك تعي�س 

اأعوامها الأخيرة بترقب، وكان الخالدي ل يزال 

�سابًا في اأول الع�سرينيات من العمر، ولي�س من 
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ال�سارمة، وباأ�سلوبه ال�سهل الممتنع والآ�سر.

ولنبداأ مع المفكر والموؤرخ الخالدي من حيث 

انتهينا مع الموؤرخين الثالثة: دروزة والعارف 

اغ، اأي نبداأ بموؤلفاته ومقالته عن النكبة، 
ّ
والدب

ثم ننتقل اإلى الجديد الذي قّدمه عن النكبة 

نف�سها، لكن خارج الأطر التاأريخية التقليدية.

من ''�سقوط حيفا'' اإلى ''دير يا�سين''

اأول مرة خاطب فيها العقُل الفل�سطيني العقَل 

ال�سهيوني وتغلب عليه بالمنطق والبرهان، 

كانت �سنة 1959، حين ن�سر الخالدي بحثه 

ال�سهير ''لماذا غادر الفل�سطينيون''، بالإنجليزية، 

والذي رّد فيه على الأ�سطورة ال�سهيونية التي 

تقول اإن الفل�سطينيين رحلوا عن بلدهم تلبية 

لأوامر الملوك والروؤ�ساء العرب، اأي اأن 

ال�سهيونية براء من اأي اقتالع اأو ترحيل ق�سري، 

ول تتحمل اأي م�سوؤولية عن ق�سية الالجئين، 

واأن الم�سوؤولية تقع على هوؤلء القادة العرب 

الذين راحوا يوجهون نداءاتهم عبر الإذاعات 

ل�سعب فل�سطين بالرحيل. وكعادتهم، ظن 

ال�سهيونيون اأن في اإمكانهم ادعاء ما ي�ساوؤون، 

اإذ ل ح�سيب ول رقيب على اأقوالهم واأفعالهم.

غير اأن الخالدي ت�سدى لهم هذه المرة بعد 

قيامه بمراجعات دقيقة لجميع الم�سادر التي 

يمكن لمثل تلك الت�سريحات اأو النداءات اأن 

تتوفر فيها، هذا لو كانت �سدرت حقًا، فراجع 

الوثائق والت�سريحات الر�سمية، وخ�سو�سًا تلك 

ال�سادرة عن جامعة الدول العربية والهيئة 

العربية العليا، وراجع ثالث �سحف عربية رائدة 

في تلك المرحلة، وهي ''الأهرام'' الم�سرية، 

و''الحياة'' اللبنانية، و''الدفاع'' الفل�سطينية، كما 

تمكن من الطالع على ر�سد لالإذاعات العربية 

المعنية، وكانت الخال�سة اأن ل نداءات على 

الإطالق، �سدرت عن القادة العرب تدعو 

الفل�سطينيين اإلى الرحيل، واإنما على العك�س من 
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ذلك، فاإن الأوامر لهم كانت بالبقاء.

وكانت ردة الفعل لدى العاملين في الدوائر 

مزيداً من موؤلفاته واأبحاثه، والحق اأن هذا الظن 

في غير محله ل�سببين: اأولهما اأن الخالدي تمكن 

من خالل الموؤ�س�سة من الإ�سراف على العديد من 

اأهم المجلدات عن فل�سطين، و�سناأتي على بع�س 

منها، وثانيهما اأن الخالدي اإن�سان عالمي بكل 

 
ّ
ما في الكلمة من معنى، فهو ل ي�سعى لرقي

�سعبه وحده، بل لرقي الإن�سان اأي�سًا، وهدفه 

لي�س تعريف �سعبه بق�سيته وحده، بل تعريف 

�سعوب العالم بها، لأنها ق�سية عالمية، وهو 

لذلك اأراد لهذه الموؤ�س�سة التي اأن�ساأها اأن ت�سبح 

نموذجية، يجد الباحث فيها ــ من اأي مكان في 

العالم ــ ما ي�سعى له من م�سادر ومراجع عن 

فل�سطين تاريخًا وح�سارة ون�ساًل.. وقد اأ�سحت 

كما اأرادها.

ون�سر الخالدي حتى يومنا هذا ع�سرات 

الموؤلفات والأبحاث والمقالت، واألقى ع�سرات 

المحا�سرات، ودرا�ساته ت�سمل ب�سكل عام 

المو�سوعات الفكرية الإ�سالمية، والقومية 

العربية، وال�سوؤون العربية ال�سيا�سية، والفكر 

ال�سهيوني، وال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي؛ غير 

اأن الق�سم الأكبر من نتاجه يتناول فل�سطين 

وتاريخها وح�سارتها ومجتمعها وق�سيتها 

ونكبتها، وقد ُن�سر معظمه باللغتين العربية 

والإنجليزية، كما ُترجم بع�سه اإلى الفرن�سية 

والإ�سبانية.

وكتب الخالدي كثيراً من اأبحاثه عن فل�سطين 

باللغة الإنجليزية اأ�ساًل، ون�سره في دوريات 

اأجنبية، الأمر الذي اأتاح لفكره �سرعة النت�سار 

في الأو�ساط الثقافية وال�سيا�سية الغربية 

والإ�سرائيلية، غير اأن المكانة العالمية التي 

و�سل اإليها كمفكر وموؤرخ لم تكن ب�سبب اللغة 

وحدها، بل ب�سبب نهجه الأكاديمي الذي ل يجد 

حتى الأعداء والخ�سوم ثغرة فيه، اأوًل، ب�سبب 

ح�سى من 
ُ
تحليله المنطقي الم�ستند اإلى ما ل ي

الحقائق والوثائق، وثانيًا، لأنه من القالئل 

الذين يتمتعون بموهبة اإي�سال الر�سالة اإلى 

القراء ب�ستى الطرق، ودومًا، �سمن اأكاديميته 
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الهدنة اأو الموت، وجاء العر�س بعد اأن كان 

ال�سكان قد غادروا بيوتهم هائمين تحت وابل 

الق�سف الم�ستمر بقنابل المورتر. وي�ست�سهد 

الموؤرخ بروايات ل�سهود عيان وهم ي�سفون 

الرعب الذي �سيطر على ال�سكان الذين مالأوا 

ال�سوارع في محاولتهم النجاة باأنف�سهم في 

ثياب النوم، وكيف ا�ستد التزاحم عندما �سمعوا 

اأن الإنجليز في الميناء على ا�ستعداد لحماية كل 

ن ي�سل اإلى هناك! حقًا بدت حيفا كاأنها ت�سهد 
َ
م

يوم القيامة.

ا اأع�ساء اللجنة الخا�سة للطوارئ الذين 
ّ
اأم

قاموا بمبادرة وتحملوا الم�سوؤولية وحدهم، 

فكان جوابهم رداً على الخيار بين الهدنة اأو 

ا كان العرب تحت وطاأة الرعب 
ّ
الموت: '' 'لم

ال�سديد يحاولون الهروب عبر منطقة الميناء، 

ا كان الجنرال �ستوكويل غير م�ستعد 
ّ
ولم

للتدخل'، فاإن كل ما في و�سعهم القيام به هو 

الطلب من الجنرال اأن ياأخذ الخطوات لتاأمين 

و�سائل نقل كافية لهوؤلء النا�س ولما يمكنهم 

حمله من ممتلكاتهم المنزلية، وال�سماح لهم 

بالذهاب اإلى الدول العربية.'' وذكر هوؤلء اأنهم 

توقعوا عدم ا�ستطاعة �ستوكويل تلبية مطلبهم 

ل 
ّ
هذا، ولذلك فاإن عليه اأن يعود اإلى تحم

م�سوؤولياته بالحفاظ على اأمن المدينة، فياأمر 

بطرد الهاغاناه من الأحياء العربية التي 

احتلوها، بحيث تتمكن جموع العرب المحت�سدة 

64
في الميناء من العودة اإلى بيوتها.

وفي اأي حال، فاإن من غير الممكن الدعاء 

اأنه كان هناك اأوامر من القادة العرب لأهل 

حيفا بالرحيل، وهذا ما اأثبته الخالدي. غير اأن 

اهتمامه الكبير بحيفا لم يتوقف عند مقالته 

كتب عن حيفا، 
ُ
تلك، اإذ اإنه ا�ستمر متابعًا كل ما ي

وهنا تفوق على �سواه من الباحثين، فهو ل 

يعنيه ما يكتبه فح�سب، بل اإنه ذلك الأ�ستاذ 

ن ي�ساأله. عالوة على ذلك، 
َ
الذي يرحب بكل م

فاإنه كتب مقدمة كتاب مي �سيقلي عن ''حيفا 

  وكتب تقديمًا مطوًل عن اأو�ساع 
65

العربية''،

ال�سهيونية عنيفة، ولإثبات ادعاءاتهم راحوا 

يركزون على هجرة العرب من حيفا باأوامر من 

القادة العرب، وهكذا ارتكبوا الخطاأ نف�سه مرة 

اأُخرى، اإذ لم يكن لديهم ت�سور حقيقي بعد عن 

هذا البروف�سور الهادئ، وليد الخالدي، الذي لم 

ينفعل، واإنما انتظر حتى ا�ستكمل بحثًا موثقًا 

ومتكاماًل عن ماأ�ساة حيفا، ون�سره في ال�سنة 

  وهكذا تغلب 
61

نف�سها، بعنوان: ''�سقوط حيفا''.

عليهم للمرة الثانية، و�ستليها مرات ومرات.

لقد قّدم الخالدي في مقالته ''�سقوط حيفا'' 

�سرحًا م�ستفي�سًا للمخطط ال�سهيوني وللعمليات 

التي نفذها ال�سهيونيون في حيفا تكملة لما 

ابتداأوه في دير يا�سين وطبرية، واللذين كانا 

يهدفان اإلى اإجالء ال�سكان العرب، كما �سرح 

الموقف البريطاني واأثبت محاباة البريطانيين 

لل�سهيونيين، وهم الذين كانوا الموؤتمنين 

والم�سوؤولين عن �سالمة ال�سكان العرب حتى 15 

اأيار/مايو، و�سرح اأي�سًا اأو�ساع اللجنة القومية 

في حيفا منذ تاأ�سي�سها واأو�ساع القيادة 

الع�سكرية المحلية، ون�سر ن�سو�سًا لبيانات 

�سادرة عن الهيئة العربية العليا، و�سوراً 

  
62

لبرقيات، وكلها تدعو الأهالي اإلى البقاء.

عالوة على ذلك، فاإن الموؤرخ المن�سف لم 

يتغا�َس عن تجاهل القيادة العربية في دم�سق 

لنداءات اأهل حيفا التي راحوا يطلبون فيها 

63
الم�سورة والراأي: ماذا يفعلون؟

�س الموؤرخ اأحداث الأيام الأخيرة، 
ّ
وتفح

وخ�سو�سًا اليوم الع�سيب، يوم الخمي�س في 22 

ني�سان/اأبريل 1948، فتحدث عن ال�ستباكات 

التي جرت والجتماعات الأخيرة للجنة العربية 

للطوارئ التي تاألفت �سريعًا من وجهاء المدينة، 

ب الجنرال �ستوكويل من لقاء اأي 
ّ
وعن تهر

عربي، ول �سيما بعد اأن كانت مقاليد المدينة 

اأ�سبحت باأيدي ال�سهيونيين وفقًا لتفاق 

�سهيوني ــ بريطاني. وكانت قمة الماأ�ساة 

عندما جوبهت لجنة الطوارئ بعر�س وحيد من 

طرف ال�سهيونيين، يفر�س عليها الخيار بين 
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وتف�سيالت، وعمليات ع�سكرية، وتهجيراً... غير 

اأننا نكتفي بالوقوف على اأطالل دير يا�سين، 

ورائعة الموؤرخ عن هذه القرية الوادعة، توثيقًا 

ونهجًا ون�سًا واأ�سلوبًا، بعد واحد وخم�سين عامًا 

70
على نكبتها.

لقد ا�ستغرق العمل على توثيق مجزرة دير 

يا�سين نحو خم�سة ع�سر عامًا، والكتاب ي�ستند 

اإلى ع�سرات ال�سهادات من ال�سكان اأهالي 

ال�سحايا والمقاتلين وممثل ال�سليب الأحمر 

الدولي، واإلى كل ما �سدر عن الم�سوؤولين 

الفل�سطينيين والعرب، ف�ساًل عن �سهادات من 

الم�سادر العبرية، لقادة وعنا�سر من منظمَتي 

الإرغون التي كانت بقيادة مناحم بيغن، 

و�ستيرن التي كانت بقيادة يت�سحاق �سمير، 

وهما المنظمتان الإرهابيتان الم�سوؤولتان عن 

ا فيما يتعلق بمجموع 
ّ
المجزرة ب�سكل رئي�سي؛ اأم

الم�سادر والخرائط والجداول ومواقع البيوت 

بيتًا بيتًا، فكان الخالدي هو الم�سرف والموجه 

اإلى جمعها، وهو الموؤلف الذي جمع ال�سهادات 

ثم رواها حكاية موثقة متكاملة، �ساعة ب�ساعة، 

فجعل القارئ يح�س كاأنه يعي�س لحظات اليوم 

الأخير من حياة دير يا�سين العربية، ويكاد يرى 

ما جرى في اأزقتها وبيوتها بعينيه، في�ساهد 

الجثث الملقاة على العتبات، للم�سنين والن�ساء 

وال�سباب وال�سغار، وينتقل مع اأ�سوات الطلقات 

النزقة، واأ�سوات الأنين، من بيت اإلى بيت.

ا قاله الخالدي عن موقع المجزرة 
ّ
ومم

تاريخيًا:

ودير يا�سين اإنما هي النموذج لل�سدام بين 

المنظمات الدولية ال�سهيونية ذات الطاقات 

المادية والب�سرية ال�سخمة، وبين اأرباب 

عائالت قروية متوا�سعة يدافعون عن عقر 

الدار وعتبتها، وعن الأم والزوجة والبنين 

والبنات والأحفاد. ودير يا�سين غدت، اإلى 

جانب هذا وذاك، رمزاً لتق�سير القيادات 

الفل�سطينية والعربية الفادح والفا�سح نتيجة 

�سماحها للعدو با�ستفراد قرى فل�سطين قرية 

فل�سطين ال�سيا�سية لمذكرات ر�سيد الحاج 

اإبراهيم: ''الدفاع عن حيفا وق�سية فل�سطين''، 

متابعًا مذكرات الرجل الكبير الذي حاول جاهداً 

 Journal of ا اأعادت مجلة
ّ
  ولم

66
اإنقاذ حيفا،

Palestine Studies ن�سر مقالته عن حيفا، بعد 

خم�سين عامًا، اأ�ساف في مقدمته الجديدة ما 

67
كان ا�ستجد من وثائق ومذكرات.

لقد األقى الخالدي عدة محا�سرات عن النكبة 

ون�سر العديد من المقالت والوثائق، عبر ع�سرات 

 اهتمامه على تهجير 
ّ
ال�سنين، و�سب

الفل�سطينيين من وطنهم، وعلى دور ال�سهيونيين 

المجندين في ق�سية التهجير الجماعي/

التران�سفير، وذلك قبل اأن يكتب هذا اأي باحث 

اآخر. وهو يوم ن�سر درا�سته الفريدة عن خطة 

  كان اأول باحث عربي 
68

دالت، في �سنة 1961،

يدق اأبواب العالم الغربي، ذاكراً باأدق 

التف�سيالت هذه الخطة، و�سارحًا المرحلة الأولى 

التي �سبقتها ومهدت لها. وهذه الخطة هي 

الخطة الأ�سا�سية لال�ستيالء على الأرا�سي التي 

اأُعطيت لليهود وفقًا لقرار التق�سيم، ف�ساًل عن 

اأرا�ٍس كانوا يحتلونها خارج حدود التق�سيم، 

كما كان من اأبرز اأهدافها تفويت اأي فر�سة على 

ا التهجير 
ّ
  اأم

69
تدّخل الجيو�س العربية ع�سكريًا.

الجماعي، وهو الهدف الرئي�سي، فكان ابتداأ في 

المرحلة الأولى ال�سابقة لخطة دالت، ولم يتوقف 

حتى يومنا هذا.

وكانت مقالة الخالدي عن ''دالت'' مفاجئة 

لل�سهيونيين، ذلك باأن الخطة كانت �سدرت 

حديثًا بالإنجليزية، وهكذا بداأ ال�سهيونيون 

ن هو وليد الخالدي، فهو العقل 
َ
يعرفون حقًا م

ال�ساهر الذي ل ينام، وهو وحده يالحق الوثائق، 

والدرا�سات، والخرائط، وكل ما يتعلق بفل�سطين، 

 ربع قرن من الزمان قبل 
ّ
بمجرد �سدوره. وقد مر

اأن يكتب الموؤرخون الإ�سرائيليون الجدد عن 

خطة دالت.

ليت في اإمكاننا التوقف عند كل ما كتبه 

الخالدي عن النكبة، اأحداثًا، وخلفية، واأ�سبابًا، 
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�سواه لأنه لم ي�سدر مثيل له عن فل�سطين 

ونكبتها باأقالم موؤرخين اأو باحثين اآخرين.

الكتاب الأول زمنيًا هو كتابه الوثائقي 

ال�سهير: From Haven to Conquest، الذي لم 

ي�سدر �سوى بالإنجليزية، وكان �سدوره الأول 

في �سنة 1971. وهو كتاب وثائقي بامتياز، 

اأ�سرف الخالدي على انتقاء ما يحتويه من 

الوثائق والتقارير والن�سو�س المتعلقة بالق�سية 

الفل�سطينية وال�سهيونية، بدءاً من العهد 

الكنعاني حتى اأيار/مايو 1948، كما اأنه كتب 

مقدمة مطولة هي كتاب بحد ذاتها، وهي 

  وفي الق�سم الأخير من الكتاب 
75

المرجع.

عناوين متعددة عن اأحداث النكبة، ومن اأبرزها 

تقرير جاك دي رينييه رئي�س بعثة ال�سليب 

الأحمر الدولية في فل�سطين عن مجزرة دير 

  ون�سو�س اأُخرى عن �سقوط حيفا، 
76

يا�سين،

ومعركة القد�س القديمة، وغيرها.

والكتاب الثاني هو ''قبل ال�ستات'' الذي 

يعتبره البع�س اأهم كتاب اأ�سدره الخالدي، وهو 

يحتوي على اأروع ال�سور عن فل�سطين ما بين 

الربع الأخير من القرن التا�سع ع�سر و�سنة 

ن يّطلع عليه يعرف كيف عا�ست 
َ
النكبة، وم

فل�سطين واأهلها، ويعرف اأنه كان لهذا ال�سعب 

ح�سارة. ول تحتل ال�سفحات عن النكبة ما بين 

قرار التق�سيم واأيار/مايو 1948 �سوى جزء 

محدود من الكتاب، غير اأن المهم اأي�سًا هو 

الما�سي الذي ي�سعر القارئ من خالل اطالعه 

عليه بفداحة النكبة، وذلك من خالل الأبحاث 

التاريخية التي تت�سدر الف�سول، ومن خالل الكم 

الهائل من ال�سور التي يظهر من خاللها ذلك 

ال�سعب الحي المعطاء، وتلك المدن المزدهرة، 

ا كان هذا الكتاب �سدر 
ّ
والقرى الخ�سراء. ولم

بالإنجليزية اأوًل، ثم بالفرن�سية والإ�سبانية، 

  فاإنه اأ�سبح البداية لعادة 
77

ف�ساًل عن العربية،

�سار عليها كثيرون من فل�سطينيي ال�ستات، وهي 

عادة اإهداء ''الكتاب'' اإلى اأ�سدقائهم الأجانب 

والعرب، في المنا�سبات، كاأف�سل هدية.

قرية، ومدنها مدينة مدينة، �سماحًا ل عذر له 

71
ول غفران.

ونتوقف اإزاء ما رواه الأهالي عن المعلمة حياة 

بالب�سة، ابنة القد�س، ومعلمة بنات القرية، فكتب 

الخالدي عن �سهادة �سكينة اإحدى تلميذاتها: 

''و�ساهدت �سكينة )9 اأعوام( معلمة المدر�سة 

حياة في قمي�س نوم اأ�سفر ت�ساعد الن�ساء على 

  ثم ينتقل اإلى 
72

الهروب لمعرفتها بالطريق...''

�سهادة ثانية، فيقول: ''ويحدثنا داود زيدان )25 

عامًا( اأنه ُكلف اإخراج المعلمة حياة واإي�سالها 

اإلى عين كارم، لكنها تمتنع وتقول: 'كيف اأترك 

النا�س يموتون واأهرب؟ اأتمنى اأن اأُقتل هنا'. 

واأ�سارت باإ�سبعها اإلى جبينها وعادت اإلى 

  ثم يروي 
73

القرية تحاول اإ�سعاف الجرحى.''

الموؤرخ الدقائق الأخيرة من حياة المعلمة حياة، 

نقاًل عن اأم عيد التي كانت تحاول الهروب 

حاملة ر�سيعها، فتقول اأنها راأت عي�سى اأحمد 

عليا م�سابًا اإ�سابة بالغة اأمام منزله، والمعلمة 

حياة راكعة اإلى جانبه ت�سعفه، ''واإذ بالر�سا�س 

ينطلق فت�سيب ر�سا�سة المعلمة في جبينها 

وت�سقط �سريعة فوق عي�سى )55 عامًا( ــ الذي 

ما لبث اأن فارق الحياة ــ وهي في الرابعة 

74
والع�سرين من عمرها.''

ويبقى هذا الكتاب ''دير يا�سين...'' المتوا�سع 

�سكاًل، والغني ن�سًا، واإلى اأبعد الحدود، هو 

حتذى.
ُ
النموذج الذي ي

ب�ساأن النكبة خارج ال�سرد التاريخي

ثمة ثالثة مراجع رئي�سية للخالدي ل 

ي�ستطيع الباحث عن فل�سطين وق�سيتها ونكبتها 

اإّل اأن يعود اإليها، واإن لم يكن بينها كتاب 

تاريخي تقليدي ي�سرح تاريخ النكبة، على غرار 

''النكبة'' للموؤرخ عارف العارف، على �سبيل 

المثال، اأو على غرار مقالت الخالدي نف�سه عن 

�سقوط حيفا، مثاًل، لكن هذا ل يعني اأن كاًل من 

هذه المجلدات الثالثة لي�س فريداً في بابه، 

وعر�سه، واأ�سلوبه، واأهميته، بل اإنه يتفوق على 
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لقد طرحنا في البداية اأهم �سلبيات النكبة، 

وهو انعدام التوازن بين الم�ساعر وال�سعارات 

وبين التحليل العقالني الم�سوؤول، غير اأننا بعد 

انق�ساء اأكثر من �ستين عامًا، ن�ستطيع القول اإن 

من اأهم مميزات الموؤرخ وليد الخالدي اأنه امتلك 

القدرة الفائقة على التحليل العقالني الم�سوؤول، 

بتوازن مذهل مع عاطفته الجيا�سة تجاه كل 

مدينة وكل قرية وكل حجر في فل�سطين.

الخالدي هو الموؤرخ.

واأخيراً...

لو عدنا اإلى اإ�سكالية البحث الرئي�سية، وهي 

الخوف من ''اإلحاق الظلم بموؤرخ ما �سرف 

جهوده لتاأريخ مراحل اأُخرى اأو للكتابة عن 

ق�سايا اأُخرى...''، ثم لو عدنا اإلى موؤرخينا 

الأربعة الكبار، لقلنا اإن كاًل منهم كان نجمًا 

يهتدي الالحقون بكتاباته، ولقلنا اأي�سًا اإن اأي 

باحث عن فل�سطين ونكبتها ل بد له من العودة 

اإلى كل منهم.

غير اأنني اأعترف باأنه كان لي مع الأ�ستاذ 

وليد الخالدي تجربة خا�سة اإزاء هذه الإ�سكالية، 

ن األحق به الظلم، وذلك 
َ
اإذ اأخ�سى اأن اأكون اأنا م

لغزارة موؤلفاته واأبحاثه التي لي�س في الإمكان 

التوقف عندها كما يجب، واأعني بها، تحديداً، 

موؤلفاته عن النكبة، فما كان اأمامي �سوى اأن 

اأختار، ولهذا اأجد نف�سي م�سطرة اإلى العتذار.

ا اأهم ما قام به الخالدي حتى اليوم، في 
ّ
اأم

كتاباته عن فل�سطين عامة، وعن نكبتها خا�سة، 

فهو النهج العلمي التاأريخي الذي اأر�ساه، وعلى 

اأكثر من قاعدة، كما لم يفعل اأي موؤرخ اآخر 

�سواه.

n .هو الأ�ستاذ معلم الأجيال

ا الكتاب الثالث ''كي ل نن�سى'' فهو الكتاب، 
ّ
اأم

وهو المرجع عن قرى فل�سطين التي دمرتها 

اإ�سرائيل في �سنة 1948. هو كتاب في الجغرافيا 

والتاريخ والقت�ساد وال�سيا�سة 

والفل�سطينولوجيا، وهو كتاب كل فل�سطيني كي 

ل ين�سى حقًا تلك القرى التي ُتعّد اأكثر من 400 

قرية. والكتاب م�سور، وموثق، قرية قرية، من 

تاريخها البعيد حتى زمن النكبة، بحيث اإن 

القارئ ي�ساهد ال�سور، ويقراأ عن تدمير كل قرية، 

و�سرعان ما يدرك اأن العدوان ال�سهيوني لم 

يدمر الحجر وحده، بل اإنه عدوان على ال�سعب 

والتاريخ والزرع وال�سجر، قبل الحجر. هو عدوان 

78
على كل �سيء حي.

وما يميز هذا المجلد المرجعي ال�سخم اأنه 

عمل تراكمي وم�سترك بين اأكثر من جامعة 

وموؤ�س�سة، وهي: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية 

في وا�سنطن، وجامعة بير زيت، ومركز الجليل 

لالأبحاث الجتماعية. فاإذا توقفنا عند مبحث 

واحد، دير يا�سين مثاًل، فاإننا نجد اأن المبحث 

الرئي�سي عنها يمتد على خم�س �سفحات 

م�سورة، فيها حديث عن تاريخ القرية منذ العهد 

العثماني، وعن المجزرة، وعن احتاللها وتهجير 

�سكانها، وعن الم�ستعمرات الإ�سرائيلية على 

اأرا�سيها، واأخيراً عن واقع القرية اليوم. ومما 

قاله الخالدي في النهاية:

ل تزال منازل القرية قائمة في معظمها على 

ت اإلى م�ست�سفى اإ�سرائيلي  مَّ التل، وقد �سُ

لالأمرا�س العقلية اأن�سئ في موقع القرية... 

وب ولوز، 
ّ
وثمة خارج ال�سياج اأ�سجار خر

وبقايا جذوع اأ�سجار زيتون.. اأّما مقبرة 

القرية القديمة... فمهملة وتكت�سحها اأنقا�س 

الطريق الدائري الذي �ُسقَّ حول تل القرية... 

وما زالت �سجرة �سرو با�سقة وحيدة قائمة 
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و�سط المقبرة حتى اليوم.
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