
441 امللف

بشير موسى نافع*

التاريخ يكتبه املؤرخون

 * كاتب وباحث يحمل الدكتورا يف التاريخ، ويعمل باحثًا يف مركز اجلزيرة لألبحاث.

I

كنت 
أخطو خطواتي األوىل لدراسة الدكتوراه، بقدر كبير من اخلشية وفقدان 

االجتاه، عندما ذهبت ملقابلة األستاذ ألبرت حوراين كي أعرض عليه ما 

أفكر فيه وأبحث عن شيء من الطمأنينة. ناقشني األستاذ يف بعض املصادر، وسألني 

مشروع  بريطانيا  لتبّني  أسباب  من  أتصور  كنت  ما  بشأن  األول،  حمددين:  سؤالين 

الوطن القومي اليهودي يف فلسطين؛ الثاين، األسباب التي أدت إىل هجرة الفلسطينيين، 

يف معظمهم، من مدنهم وبلداتهم يف سنة 1948، وجناح احلركة الصهيونية، بعد ذلك، 

يف إقامة دولة ذات أغلبية يهودية كبيرة يف فلسطين. كان ردي على السؤالين أقرب إىل 

ردود املؤرخين الهواة، مستعرضًا، يف اإلجابة عن السؤال األول، املفاهيم الشائعة يف 

املصادر املعروفة التي أبرزت تأثير وايزمان وقادة احلركة الصهيونية )األسطوري(، 

عن السياسيين البريطانيين يف سنوات احلرب العاملية األوىل، والتي بالغت يف ذكر ما 

كان لقيم الشرف لدى العرب، من جهة، ودور اجليوش واألنظمة العربية، من جهة ُأخرى، 

من تأثير يف مغادرة الفلسطينيين، يف اإلجابة عن الثاين. مل يعلق األستاذ طوياًل على 

إجابتي، لكنه نصحني بالبحث يف الدوريات عن كل ما كتبه اإلسرائيلي مائير فاريت 

)Mayir Verete(، وما كتبه الفلسطيني وليد اخلالدي، قبل أن أضع خمطط رسالتي.

يف النهاية، أخذ عملي البحثي مساراً خمتلفًا ابتعد عن جدل دبلوماسية احلرب األوىل 

أن  دون  من  الثانية،  العاملية  احلرب  بداية  عند  وانتهى  اإلسالمي،  ـ  العربي  الشرق  يف 

يعالج نكبة 1948 وعواقبها. لكن الدرس كان بليغًا: إن التاريخ يصنعه املؤرخ، وإنه ليس 

ثمة رواية نهائية للتاريخ، وإن التاريخ يف احلقيقة هو عملية مستمرة. ُنشرت جمموعة 

مقاالت فريت بعد وفاته يف كتاب، لكن أعمال األستاذ وليد اخلالدي، الذي مل أدرس على 

يديه مباشرة ومل أقابله شخصيًا، سترافقني على مرور األعوام، ومنذ حلظة البداية.

وليد اخلالدي: حتية
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II

أصبح من املبتذل اآلن القول إن القضية الفلسطينية هي أطول قضية حترر وطني منذ والدة 

الدولة احلديثة وتبلور فكرة تقرير املصير. وهذا األمر هو ما جعل تاريخ الصراع على فلسطين 

حمل اهتمام كبير من مؤرخي العالقات الدولية، التاريخ احلديث وتاريخ الشرق األوسط، كما 

من دارسي العلوم السياسية، وبكافة اللغات. إاّل إن اخلالدي يحتل موقعًا خاصًا بين هؤالء 

جميعًا: بحرفية بالغة، وصبر وأناة فريدين، وقف األستاذ، وحده يف أغلب األحيان، كي يواجه 

ن هم الفلسطينيون؟ وما الذي أوقع بفلسطين والفلسطينيين؟ 
َ
الرواية السائدة بشأن فلسطين: م

نشر اخلالدي دراسته عن سقوط مدينة حيفا يف سنة 1959، وعاد بعد أربعة عقود، يف سنة 

1999، لينشر دراسته عن مذبحة دير ياسين. وبينهما، يف سنة 1961، نشر الدراسة بشأن 

"خطة داِلت"، وذلك قبل أعوام طوال من ظهور أول دراسات اجملموعة التي سُتعرف بعد ذلك 

واألسرة  القدس  ابن  الفلسطيني،  اخلالدي،  أعمال  أن  غير  اجلدد.  اإلسرائيليين  باملؤرخين 

إذ  أثارته كتابات املؤرخين اإلسرائيليين بعد ذلك،  الذي  العريقة، مل تثر الضجيج  املقدسية 

مل يكن من املفترض أن يكون هناك سردية فلسطينية للتاريخ. وهذا فعاًل ما حاوله األستاذ 

اخلالدي يف أعماله الثالثة هذه، وُأخرى ال تقل أهمية، ربما: تقديم سردية فلسطينية لتاريخ 

ما حدث، سردية مسلحة بأدوات املؤرخ وشكوكه املستمرة يف النموذج السائد.

يف الرباعيات األربع، كتب ت. إس. إيليوت، أن "الطريق إىل األمام هو الطريق إىل اخللف." 

والواضح، يف اشتغال العامل بهذه القضية املديدة، أنه مل يعد من السهل، أو املمكن، أو حتى 

العقالين، البحث عن خمرج من دون العودة إىل اخللف. لقد بات من الطبيعي اليوم، يف قاعات 

الدرس أو دوائر السياسة، أن يثار جدل )طبيعي، إىل حد، على أي حال( بشأن العنف املنهجي، 

املسلحة،  اليهودية  اجلماعات  مارستهما  اللذين  النطاق،  والواسع  اخملطط  العرقي  والتطهير 

وواكبا والدة دولة إسرائيل وأسسا لها. لكن هذا مل يكن ممكنًا قبل عقود؛ ليس ألنه مل يكن 

مسموحًا به بالضرورة، وإنما ألنه مل يكن تاريخًا أصاًل. التاريخ يصنعه املؤرخ؛ وقد أصبح 

وليد اخلالدي أحد كبار صّناع تاريخ تلك اللحظة التحولية يف تاريخ الفلسطينيين والعرب: 

سنة  1948.

بيد أن األستاذ اخلالدي مل يتوقف هنا؛ مل يتوقف عند حدث النكبة ووالدة دولة إسرائيل. 

أول  من  واحداً  اخلالدي  وليد  يقرأ   
العثمانية،1 ـ  اليهودية  األراضي  شركة  عن  دراسته  ففي 

"قبل  آخرين:  كبيرين  عملين  ويف  فلسطين.  يف  اليهودي  االستعماري  االستيطان  مشاريع 

الشتات: التاريخ املصور للشعب الفلسطيني، 1876 ـ 1948" )مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 

وأسماء شهدائها"  إسرائيل سنة 1948  دمرتها  التي  فلسطين  قرى  ننسى:  و"كي ال   ،)1987

)مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 1997(، عمل اخلالدي على استعادة وجود اإلنسان واملكان 

الفلسطينيين يف التاريخ. يف كال العملين، تتجلى حرفة املؤرخ األولية ـ أن يقوم بتقديم رواية 

مفهومة، وواضحة، وصلبة، وصارمة، وترتكز إىل أسس منطقية يمكن استقراؤها ورصدها 

يف أجلى صورتها. لكن األهم، ليس للمهتمين بدراسة تاريخ فلسطين واملشرق فحسب، بل لنا 
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ن مضوا"، على ما قال الشاعر 
َ
أيضًا ، نحن أبناء هذا البلد، أنه يجعلنا "نتقاسم الرغيف مع م

عقد 
ُ
اإلجنليزي دبليو. إتش. أودن. فقبل أن ُتعَلن دولة إسرائيل بثالثة أرباع القرن، وقبل أن ي

املؤتمر الصهيوين األول بأكثر من عشرين عامًا، كان ثمة شعب يف هذا البلد، شعب كما كل 

الشعوب اأُلخرى، شعب من الفالحين والنبالء، من سكان الريف واملدن، من األطفال والرجال 

والنساء، ومن احلرفيين والتجار، نراهم بحلّيهم، وبأزيائهم، وبأصواتهم، وهم يغادرون، بقوة 

التحديث العثماين، وإن بخطى بطيئة، ربما، القرن التاسع عشر إىل العشرين، ملواجهة صدمة 

االحتالل األجنبي وحتديات أكبر صراع يمكن لشعب أن يواجهه يف الزمن احلديث. ونراهم مرة 

ُأخرى خارج املكان، وقد اقُتلعت جذورهم من قراهم، بشراً وهوية، القرى التي ستكتسب بعد 

ذلك أسماء جديدة وتواريخ جديدة وسكانًا جدد.

III

أدرك وليد اخلالدي من البداية أن الصراع على فلسطين ليس صراعًا على قطعة األرض 

الفلسطينية فحسب، بل إنه صراع على املشرق العربي كله أيضًا، وأن آثاره تمس أوضاع دول 

املشرق جميعها. وعندما بدأ العدوان الثالثي على مصر يف سنة 1956، استقال اخلالدي من 

موقعه التعليمي يف جامعة أكسفورد، احتجاجًا على التورط البريطاين يف العدوان. ليس ثمة 

شك يف أن اخلالدي حمل اقتناعات قومية عربية، غير أن من غير الضروري البحث عن هذه 

إذ ليس ملؤرخ عاصر الصراع منذ  العربي،  الدائم بمحيط فلسطين  االقتناعات لتفسير وعيه 

عقوده األوىل أن يكون قوميًا ـ عربيًا كي يرى األبعاد العربية للصراع. وهذا األمر هو الذي 

العربي  اجملال  وحتوالت  شؤون  ملتابعة  أعماله  من  كبير  جزء  تكريس  إىل  اخلالدي  سيدفع 

ومصائر دوله وشعوبه. يف الببليوغرافيا2 التي نشرها يف سنة 1974، رأى اخلالدي املسألة 

الفلسطينية باعتبارها صراعًا عربيًا ـ إسرائيليًا، على الرغم من أن السبعينيات شهدت صعوداً 

حركة  رفعتها  التي  الفلسطيني  القرار  استقاللية  ومقولة  الفلسطينية،  للوطنية  مسبوق  غير 

"فتح"، القوة القائدة آنذاك للحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير. بعد أعوام قليلة، يف 

سنة 1983، نشر اخلالدي كتابه عن احلرب األهلية اللبنانية3 التي كانت، يف جانب رئيسي 

أزمة  عن  ثاقبة  دراسة  نشر   ،1991 سنة  ويف  الفلسطينية.  املسألة  لتداعيات  جتليًا  منها، 

لدت من احتالل العراق للكويت، من ناحية، ومن خماوف خلل حمتمل 
ُ
اخلليج األوىل4 التي و

فإن مقاربة  ُأخرى. واحلقيقة،  ناحية  العربي، من  إسرائيل وجوارها  بين  القوة  توازنات  يف 

اخلالدي لألبعاد العربية للصراع على فلسطين بدأت منذ وقت مبكر جداً يف حياته األكاديمية، 

عندما أخذ يف االقتراب من التجربة الناصرية واستكشاف آفاقها.

يف 22 تشرين األول / أكتوبر 2012، والعامل العربي يموج بقوى الثورة والتغيير، ألقى 

وليد اخلالدي كلمة يف معهد الشرق األوسط يف واشنطن،5 تطرق فيها إىل الوضع الفلسطيني، 

هذه  من  التالية  الطويلة  الفقرة  تلخص  وربما  العربية.  احلالة  بشأن  مالحظاته  يف  وأسهب 

الكلمة رؤية اخلالدي إىل الوضع العربي يف نصف القرن املاضي:
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]....[ منذ رحيل عبد الناصر مل يعد هناك مركز ثقل أخالقي أو سياسي يف العامل 

العربي، ال جنم هاديًا، وال بوصلة، وال دفة قيادة، كما أن الدولة العربية التي تمتلك 

طاقات روحية أصيلة هائلة، باإلضافة إىل ثرائها املادي الطافح، مل ترتِق، وال 

يبدو أنها سترتقي، إىل مستوى الظروف، بينما تثابر جاراتها الصغيرات الثريات 

السجود للعجل الذهبي. ويف الهالل اخلصيب، يتهاوى نظام الدول الذي أوجدته 

العاملية األوىل. وهذا ليس أمراً سيئًا  بيكو يف أعقاب احلرب  ـ  اتفاقية سايكس 

ستبدل بارتداد عن احلواضر إىل املكونات األصلية، 
ُ

يف حد ذاته لوال أنه صار ي

الطائفية، اإلثنية جملتمعات هذه الدول، بما ينطوي عليه ذلك من جسيم األخطار. 

ويواصل هذا املسار جريانه يف سورية أمام بصرنا حافاًل باألهوال التي يحملها 

يف أحشائه. ويف الوقت نفسه، ثمة قيادات عربية ليس للمسؤولية منزلة فيها، 

شيعي بشع ال مبرر له إطالقًا، يشكل  ـ  وهي ال تفتأ تنفخ يف لهيب نزاع سّني 

االنقسام األشد تفّجراً وتدميراً يف العامَلين العربي واإلسالمي.

إقليميتان:  ظاهرتان  تطغى  توقف،  بال  املتحرك  الوضع  هذا  مع  وبالتزامن 

األوىل، استمرار أفول القومية العربية العلمانية، التي تقترب بسرعة، وربما تكون 

قد بلغت، مرحلة االحتضار؛ والثانية، استمرار صعود اإلسالم السياسي بقوة يف 

أعقاب أفول القومية العربية.

سيداتي سادتي

ال يوجد يف العامل الغربي معجبون بالقومية العربية بسبب عدائها إلسرائيل 

واالستعمار الغربي. لكن ما ينساه الغرب هو الدور الرئيسي الذي أدته القومية 

الشرق  انتشاره يف  الشيوعي واحلؤول دون  للمّد  التصدي  العلمانية يف  العربية 

التي تعاملت مع  العربية  إفريقيا. وقد سحقت األنظمة  األوسط، ومن خالله إىل 

االحتاد السوفياتي، وخصوصًا يف جمال األسلحة، األحزاب الشيوعية يف بلدانها، 

بوحشية. 

ويرجع فشل القومية العربية إىل عدة أسباب. وأحد األسباب الذي أعتقد أننا مل 

انهارت  التنظيمي. فمثاًل عندما  ـ  النظري  اهتمامًا كافيًا جنده يف املستوى  نعره 

الوحدة املصرية ـ السورية يف سنة 1961، مل يكن هناك باملطلق أي كتابات أو 

دراسات جدية باللغة العربية تعالج موضوع الوحدة أو الفدراليةـ  ال شيء، وال حتى 

عقنا عندما انهارت الوحدة، وبدأنا نسأل 
ُ

مؤّلف واحد. وال زال حّيًا يف ذاكرتي كم ص

أنفسنا: ملاذا حدث ذلك؟ وفجأة، الحظنا أنه مل يكن هناك يف املكتبة العربية، يف 

 The Federalist( ،األوراق الفدرالية' أي مكان، ما يقارب أو يقترب ولو عن بعد من 

.)Papers

الثورة  اندالع حركة  العربي بعد عامين على  الرؤية املتشائمة لوضع اجملال  كيف نقرأ هذه 

العربية؟ هل ثمة حنين ينتاب املؤرخ إىل عصر يبدو اليوم، واجملال العربي يعيش سلسلة من 

إن وليد اخلالدي يشعر  أم  أكثر يقينًا ومدعاة لالطمئنان؟  السياسية االجتماعية،  االنقالبات 
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بغربة ما يف بيئة عربية تشهد صعوداً حثيثًا لقوى التيار اإلسالمي السياسي؟

كل هذا صحيح، ربما. نشأ وليد اخلالدي يف أسرة مقدسية وثيقة الصلة باإلصالحيين 

العروبيين اإلسالميين الذين سيطرت رؤيتهم إىل العروبة احلاضنة واإلسالم التوافقي مع 

العامل احلديث، على الثقافة العربية يف حقبة ما بين احلربين. ومع أن التجربة الناصرية 

اإلصالحية  رحم  من  اأُلخرى  هي  ولدت  العربي،  للمحيط  ناظمًا  مركزاً  اخلالدي  رآها  التي 

الداخلي بعد ثورة 23 تموز / يوليو 1952،  االنقسام املصري  إن  إاّل  ـ اإلسالمية،  العروبية 

واخملاطر املتزايدة للصراع العربي ـ اإلسرائيلي، وجتاذبات احلرب الباردة، سرعان ما دفعت 

املشروع الناصري بعيداً عن جذوره العروبية ـ اإلصالحية. لكن عنصراً بالغ األهمية ظل حيًا 

اإلصالحيين  غرار  فعلى  العشرين:  القرن  معظم  طوال  العربية  والثقافة  السياسة  يف  وفاعاًل 

العروبيين ـ اإلسالميين، واملشروع الناصري، يدرك وليد اخلالدي الصلة الوثيقة بين انهيار 

الرابطة العثمانية، جتزئة املشرق العربي يف نظام سايكس ـ بيكو، ووالدة املسألة الفلسطينية، 

وأن الرابطة العربية هي البديل الوحيد املمكن للرابطة العثمانية، وهي طريق اخلالص للشعوب 

العربية وللفلسطينيين على السواء.

اإلصالحيين  وريث  الناصري،  باملشروع  أطاح  ما  هو  اإلسالميين  صعود  يكن  مل 

العروبيين ـ اإلسالميين، لكن أزمة املشروع وتراجعه أفسحا جمااًل أمام صعود اإلسالميين، 

للتحديات  االستجابة  على  الوطنية  العربية  الدولة  قدرة  يف  حثيثًا  تراجعًا  تالهما  كما 

اإلسالم  وقوة  املتحللة  الدولة  قوة  للقوتين،  بد  ال  كان  النهاية،  ويف  واخلارجية.  الداخلية 

كانون  يف  العربية  الثورة  حركة  اندالع  منذ  احلال  هي  كما  يصطدما،  أن  من  السياسي، 

األول / ديسمبر 2010. والسؤال الذي يبحث اخلالدي اليوم عن اإلجابة عنه، والذي بدا يف 

اخلمسينيات والستينيات أن العرب أوشكوا على التوصل إليها، هو ما إذا كان عرب ما بعد 

حركة الثورة قادرين على إعادة بناء نظام عروبي إقليمي فاعل، وما اذا كان يف إمكانهم 

احتواء االنفجارات اإلثنية والطائفية التي أحدثها حتلل الدولة وصعود اإلسالم السياسي.

IV

الدراسات  مؤسسة  بتأسيس  رفاقه  من  وجمموعة  اخلالدي  وليد  قام   ،1963 سنة  يف 

والتفكير متخصص  للبحث  مركز  أول  وكان هذا  بيروت.  اللبنانية  العاصمة  الفلسطينية يف 

العربي  العامل  يف  املتخصصة  البحث  مراكز  بين  األول  حتى  وربما  الفلسطيني،  بالشأن 

ككل. وعلى الرغم من حماوالت الحقة يف هذا اجملال، فإن أيًا من املراكز التي تأسست بعد 

هذه املؤسسة مل يستطع جتاوزها، ال يف نوعية اإلنتاج وال يف كميته؛ بل إن املؤسسة التي 

واحد  آخرين،  مركزين  إىل  اتسعت  ما  سرعان  العربية،  باللغة  بيروت  مدينة  من  عملها  بدأ 

الدراسات  كبير من  وإىل جانب عدد  باريس.  بالفرنسية يف  وآخر  واشنطن،  باإلجنليزية يف 

الفلسطينية"،  الدراسات  "جملة  فإن  املؤسسة،  نشرتها  التي  املترجمة  والنصوص  واألبحاث 

الدورية  ُتعتبر  الصدور(،  عن  الفرنسية  اجمللة  توقفت  )بعدما  والعربية  اإلجنليزية  بلغتيها 
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املتخصصة األهم بالشأن الفلسطيني يف العامل كله.

تقف املؤسسة اليوم، وبعد خمسة عقود على تأسيسها، شاهداً على نهضة العقل الفلسطيني 

إىل مستوى التحدي الذي واجهه هذا الشعب الصغير، وعلى تفاين اخلالدي األكاديمي وإخالصه 

البداية صراعًا على  املقيم ملادة بحثه ونزعته املؤسساتية. كان الصراع على فلسطين منذ 

التاريخ نفسه، وعلى غرار اخلالدي، خاضت املؤسسة منذ تأسيسها معركة التاريخ كما يجب، 

مرتكزة على أكثر تقاليد البحث رفعة.

وحتّولها  تأسيسها  على  عقود  مرور  من  الرغم  وعلى  ااملؤسسة،  أن  املدهش  أن  بيد 

استكشاف  اآلن،  أو مل حتاول، حتى  تستطع،  الفلسطيني، مل  العقل  أبرز قالع  من  واحدة  إىل 

آفاق استراتيجية بديلة للمسألة الفلسطينية. يف سنة 1988، نشر وليد اخلالدي يف "شؤون 

خارجية" األميركية مقالته "نحو سالم يف األرض املقدسة"،6 التي انتهى فيها إىل أن والدة 

دولة فلسطينية على األراضي احملتلة منذ سنة 1967، هو التصور الوحيد املمكن للتوصل 

الرؤية  كانت  طبعًا،  هذه،  نهاية.  ال  ما  إىل  الصراع  سيستمر  ذلك،  دون  من  وأن  السالم،  إىل 

الفلسطينية الرسمية، التصور العرفاتي، إن شئت، الذي سحب به املرحوم ياسر عرفات البساط 

من حتت أقدام القوى الفلسطينية اأُلخرى جميعًا، وهي التي مل تستطع أن تقدم برناجمًا عمليًا، 

واقعيًا وقاباًل للتصور، للنضال الفلسطيني. كانت رؤية الدولة الفلسطينية تعاين خلاًل جوهريًا 

منذ البداية، لكن حتى إن مل تكن كذلك، فالواضح اليوم أن الشق الثاين من استنتاج اخلالدي 

بات هو األقرب للتحقق: الصراع املفتوح. وهذا ما يطرح السؤال املهم عّما إذا كان هناك إطار 

استراتيجي آخر للنضال الفلسطيني.

V

مل يكن وليد اخلالدي أول مؤرخ فلسطيني يف العصر احلديث، وهو ليس آخرهم بالتأكيد. 

فقبله بقليل، وبين معاصريه، برز من غير املتخصصين: جورج أنطونيوس )1891 ـ 1941(؛ 

عارف العارف )1891 ـ 1973(؛ حممد عزة دروزه )1887 ـ 1984(. ومن املتخصصين: عبد 

اللطيف الطيباوي )1910 ـ 1981(؛ نقوال زيادة )1907 ـ 2006(. لكن أحداً منهم مل يجمع 

بين امتالك أدوات املؤرخ احلديث وصرامته البحثية، من ناحية، واملعرفة التخصصية الفائقة 

بالتاريخ الفلسطيني وتكريس حياته البحثية بأكملها من أجل خدمة هذا التاريخ، من ناحية 

أُخرى. وليد اخلالدي كان هذا املؤرخ، وهو بذلك األب الشرعي ملدرسة التاريخ الفلسطيني.

قرأت األغلبية الساحقة من اجليل الثاين والثالث من املؤرخين الفلسطينيين أعمال وليد 

ضرورية  األعمال  هذه  تكن  مل  إن  حتى  والعمل،  البحث  يف  طريقته  إىل  وتعرفت  اخلالدي، 

جملالها التخصصي. وعلى الرغم من تراجع دراسة التاريخ يف العامل العربي، وضيق الفرص 

الفلسطينيين  املؤرخين  من  ملموسًا  عدداً  اليوم  هناك  فإن  الغربية،  اجلامعات  يف  املتاحة 

الذين يدرسون ويبحثون يف جماالت شتى من حقل الدراسة التاريخية، لكنهم جميعًا، على 

نحو أو آخر، مدينون لوليد اخلالدي. 
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