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النكبة جمدداً

بيان نويه�ض الحوت

الم�ؤرخون الفل�سطينيون والنكبة
كيف قر�أ الم�ؤرخون الفل�سطينيون النكبة؟
تعالج هذه الدرا�سة الت�أريخ الفل�سطيني للنكبة من المذكرات مع محمد عزة دروزة،
�إلى اليوميات الموثقة مع عارف العارف� ،إلى مو�سوعية م�صطفى مراد الدباغ،
و�صو ًال �إلى البحث العلمي التاريخي مع وليد الخالدي.
�أربعة م�ؤرخين يمثلون الجيلين الأولين في محاولة ت�أريخ النكبة وتداعياتها
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،ب�صفتها مف�ص ًال تاريخي ًا للح�ضور الفل�سطيني
الذي ا�ستمر على الرغم من الغياب.
التي انتهت باحتالل �إ�سرائيل
لثالثة �أرباع فل�سطين،
وت�شريد �شعبها ،و�إلحاق ما تب ّقى من �أر�ضها
بالأردن وم�صر و�سورية ،هي الحدث
اال�ستراتيجي الذي هز الأمة العربية
و�ضميرها ووجدانها.
وك�أي حدث ا�ستراتيجي له �إيجابياته
و�سلبياته ،ف�إن النكبة �أي�ض ًا لها �إيجابيات
ولم تكن نتائجها كلها �سلبيات .و�أبرز
�إيجابياتها نمو الم�شاعر القومية ،فهي
حرب تميزت بعروبتها وبطولتها كما قال
الم�ؤرخ محمد عزة دروزة ،كما �أنها الحرب
التي لم تبعث الي�أ�س لدى ال�شعوب العربية
على الرغم من هزيمة جيو�شها ومرارة تلك
الهزيمة ،فتلخ�صت الم�شاعر ال�سائدة
وال�شعارات القومية ب�أنه ال بد من حرب
مقبلة ،وال بد من ن�صر مقبل ،وقد عا�شت
الأمة مع هذه الم�شاعر وال�شعارات من عام

النكبة

�إلى عام حتى كانت النك�سة الحزيرانية في
�سنة .1967
� ّأما �سلبيات النكبة ،وف�ض ًال عن م�آ�سيها
المعروفة ،ف�أبرزها انعدام التوازن بين تلك
الم�شاعر وال�شعارات وبين التحليل العقالني
الم�س�ؤول.
وهنا تكمن �أهمية البحث في م�سيرة
الت�أريخ لهذه النكبة من طرف الم�ؤرخين
الفل�سطينيينّ � .أما لماذا ه�ؤالء وحدهم؟
فذلك لكونهم �أول َمن يتحمل م�س�ؤولية
الت�أريخ لوطنهم ،والبحث عن نتاجهم يقع
في �إطار التكليف الطبيعي والمنطقي الذي
�أُلقي على عاتقهم .لكن ..كيف نجد ه�ؤالء؟
وما قواعد البحث عنهم؟
نحن نبحث عن الم�ؤرخين الذين لم
يعا�صروا النكبة فح�سب ،بل عا�شوها �أي�ض ًا؛

*

م�ؤرخة فل�سطينية.
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نبحث عن الذين ُيفتر�ض فيهم �أن يكونوا
الم�ؤرخين الذين ت�سعى وراءهم �أجيال بعد
�أجيال تبحث عن م�ؤلفاتهم� ،أي �أننا وراء الذين
طوبهم ال�شعب الفل�سطيني م�ؤرخين كباراً ،وتوقع
ّ
منهم �أن يكتبوا له ولأبنائه و�أحفاده تاريخ
نكبتهم.
� ّأما الإ�شكالية الرئي�سية للبحث فهي التالية:
النكبة مع جميع �أ�سبابها وتف�صيالتها ونتائجها
تبقى جزءاً من ك ٍّل بالن�سبة �إلى �أعمال الم�ؤرخ
الكاملة ،وخ�صو�صية التوقف �إزاءها ربما تقود
�إلى �إلحاق الظلم بم�ؤرخ ما �صرف جهوده
لت�أريخ مراحل �أُخرى� ،أو للكتابة عن ق�ضايا
�أُخرى؛ غير �أن النكبة هي نقطة االرتكاز في
الق�ضية الفل�سطينية :قبلها كانت فل�سطين
و�شعبها وتاريخها وح�ضارتها ،وبعدها تحول
الوطن �إلى ق�ضية ،وبقيت ق�ضيته هي الق�ضية
التحررية الوحيدة المعلقة من قرن �إلى قرن ،في
العالم كله.
وبناء على التو�صيف �أعاله ،ف�إن بحثنا
�سي�شمل نتاج �أربعة من الم�ؤرخين ،هم وفق ًا
لأعمارهم :محمد عزة دروزة؛ عارف العارف؛
م�صطفى مراد الدباغ؛ وليد الخالدي.

محمد عزة دروزة ()1984 – 1887
ُيطلق على محمد عزة دروزة لقب ''�شيخ
الم�ؤرخين'' ،فهو الأكبر عمراً ،وهو �أول َمن ن�شر
كتب ًا عن فل�سطين ونكبتها ،حين ن�شر مجموعته
ال�سدا�سية في مطلع الن�صف الثاني من القرن
الع�شرين ،بعنوان'' :حول الحركة العربية
الحديثة'' ،وت�شمل تاريخ الحركة العربية وتاريخ
فل�سطين المعا�صر 1.و�أ�ضحت �سدا�سيته هذه على
مدى الأعوام هي الأكثر �شهرة بين م�ؤلفاته
التاريخية ،كما �أ�صبحت الأجزاء الثالثة ،وبينها
تلك التي �أفردها لفل�سطين وق�ضيتها ونكبتها،
هي المرجع الأ�سا�سي في م�ؤلفاته عن فل�سطين؛
ولذلك فقد �أعاد ن�شر هذه الأجزاء الثالثة في

مرجع م�ستقل من جز�أين بعنوان ''الق�ضية
2
الفل�سطينية في مختلف مراحلها''.
الجزء الخام�س من
و�سنعتمد في بحثنا هذا،
َ
مجموعة دروزة ال�سدا�سية ،وهو الجزء الذي روى
فيه نكبة فل�سطين 3.كما �سنعتمد مذكراته
ال�سدا�سية التي ُن�شرت في ت�سعينيات القرن
الع�شرين ،وهي ت�ضم �إلى جانب المذكرات
4
واليوميات كثيراً من مقاالته.
بداية ،ال بد من القول �إن الأهمية الكبرى
لم�ؤلفات دروزة عن التاريخ الحديث ،تنبع من
كونه �شاهداً على ع�صره ،فهو من �أوائل
المنا�ضلين في الحركة العربية ،وكان من �أبرز
�أعماله في فل�سطين �إدارته مدر�سة النجاح في
نابل�س ( ،)1927 – 1922حيث ن�ش�أت �أفواج
من الطلبة على المبادئ القومية ب�إر�شاده .وقد
و�صلت �شهرته �إلى المغرب العربي ،و�أذكر �أنني
�س�ألت يوم ًا المنا�ضل المغربي الكبير محمد
الب�صري عن بداية وعيه بالعروبة ،وكان من
فتى �أنه
�أجمل ما قاله لي �أنه ال ين�سى يوم كان ً
ذهب مع رفاقه في المدر�سة �إلى ال�شاطئ لوداع
خم�سة طالب من ال�صفوف الثانوية كانوا
�سي�سافرون بالباخرة �إلى فل�سطين ،للدرا�سة في
مدر�سة النجاح .و�سمع يومذاك �أن الأهالي
ير�سلون �أوالدهم �إلى هذه المدر�سة بالذات في
نابل�س البعيدة ،ثقة منهم بمديرها الأ�ستاذ
محمد عزة دروزة ،ورغبة في �أن ين�ش�أ �أوالدهم
على مبادئ القومية العربية على يد هذا
5
المجاهد والمربي الكبير.
وعندما ت�ألف حزب اال�ستقالل العربي في
فل�سطين في �سنة  ،1932كان دروزة من
م�ؤ�س�سيه ومن خطبائه ،وكان من معتقلي
�صرفندّ � .أما �أبرز �أعماله الن�ضالية فكان تر�ؤ�سه
اللجنة المركزية للجهاد في دم�شق في �أثناء
المرحلة الثانية من الثورة الكبرى في فل�سطين
( ،)1939 – 1937وعمله كهمزة و�صل بين
المفتي الحاج �أمين الح�سيني رئي�س الهيئة
العربية العليا المقيم �آنذاك في لبنان ،وقادة
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الثورة؛ كما �أنه خالل حرب  ،1948كان من
�أكثر المطلعين على مجريات الأمور في �أروقة
جامعة الدول العربية� ،إذ كان ع�ضواً في الهيئة
العربية العليا ،وقد ا�ستمرت �صداقاته مع كبار
الم�س�ؤولين العرب في الجامعة العربية حتى بعد
ا�ستقالته منها ،الأمر الذي كان له �أثر وا�ضح في
كتابته عن النكبة.
ومن �أجل �إن�صاف هذا المنا�ضل والم�ؤرخ ،ال
بد من التوقف عند طبيعة ع�صره والنتاج
الفكري لرفاقه في الحركة العربية ،مث ًال:
تح�سين الع�سكري؛ فائز الغ�صين؛ �أحمد قدري؛
�أ�سعد داغر .ومن الم�ؤلفات الأولى نذكر كتاب:
''الق�ضية العربية ''...من �ستة �أجزاء لأحمد عزت
الأعظمي ،وكتاب'' :الثورة العربية الكبرى'' من
ثالثة مجلدات لأمين �سعيد.
ففي تلك المرحلة لم يكن هناك حدود بين
الذكريات ال�شخ�صية وكتابة البحث التاريخي،
بل �إن مجرد ذكر ا�سم �صاحب المذكرات �أو
�صاحب الكتاب كان يبعث الثقة في نفو�س
القراء كون الم�ؤلف هو �صاحب التجربة ،وهو
ال�شاهد الذي يعرف ما ال يعرفه �سواه .وفي هذا
ال�سياق كان دروزة كغيره من رفاقه ،وهو َمن
و�صف م�ؤلفاته تلك بنف�سه قائ ًال �إنها ''تاريخ
ومذكرات وتعليقات'' ،وهذا هو العنوان الفرعي
لمجموعته'' :حول الحركة العربية الحديثة''،
ولكتابه'' :الق�ضية الفل�سطينية'' .كما �أن �أغلبية
كتابات رفاقه من �أ�صحاب المذكرات �أو
الم�ؤلفات ،احتوت ب�شكل �أ�سا�سي على الذاكرة
والتجربة وال�شهادة ،غير �أنه كان ُينظر �إليها
�ضمن هذا الإطار فقط ،ولي�س من خالل �إطار
الكتابة الت�أريخية ال�شاملة ،ولم يكن �أ�صحابها ــ
في معظمهم ــ ُي�صنفون م�ؤرخين.
ويتفق دروزة مع رفاقه �أولئك في �أنه هو
الآخر يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الذاكرة وعلى ما
تمكن من حفظه من �أوراق ،لكنه يختلف عنهم
في كونه ُيعتبر من كبار الم�ؤرخين� ،إذ ال ي�صح
اعتماد الم�ؤرخين على الذاكرة وحدها ،ف�أهمية
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الم�ؤلفات التاريخية تكمن في تعدد م�صادرها.
ويروي دروزة �أنه حين ابتد�أ بكتابة �سدا�سيته
''حول الحركة العربية الحديثة'' خالل الحرب
العالمية الثانية في تركيا ــ �أي في المنفى ــ لم
يكن لديه م�صادر �أو مراجع �إ ّال الذاكرة .كما �أنه
�سجل في نهاية الجزء الخام�س تحت عنوان
''ا�ستدراك'' ما يلي'' :كتبنا ما تقدم في �شهر
كانون الثاني [يناير] من �سنة  1951و�أعددناه
للطبع� 6 ''...أي �أن الكتاب الذي �أفرده لت�أريخ
مرحلة النكبة ،كتبه في �شهر واحد فقط .وي�ؤكد
دروزة بنف�سه الطبيعة المذكراتية لم�ؤلفاته
التاريخية حين يقول'' :وما كتبناه في الجز�أين
الرابع والخام�س حول الحركة العربية هو في
الحقيقة في باب المذكرات'' 7،وهو يقترح على
َمن �سيتولى ن�شر مذكراته التالي'' :ف�إننا نرى �أن
يعاد طبعهما ليكونا في �سل�سلة �أجزاء
8
المذكرات''...
�إن الم�ؤرخ ال�شيخ دروزة هو من الذين
ا�شتهروا بم�ؤلفاتهم في �أكثر من باب ،وخ�صو�ص ًا
في �شرح معاني القر�آن الكريم ،وفي
المو�ضوعات الإ�سالمية والتاريخية
مو�ضوعي القومية
والإ�سرائيلية ،وكذلك في
َ
العربية والوحدة العربية ،وهو من المعروفين
بغزارة الإنتاج� ،إذ �صدر له �أكثر من �أربعين
م�ؤلف ًا ،وكثير منها يت�ألف من جز�أين �أو عدة
�أجزاء .وقد �أعاد الدرا�سة والنظر في العديد من
م�ؤلفاته الإ�سالمية قبل ن�شرهاّ � ،أما كتابه عن
الوحدة العربية ،فكان متميزاً حين �صدوره في
9
�سنة .1957
ويتناول بحثنا مو�ضوع ''النكبة'' بالتحديد،
وهو مو�ضوع �سيا�سي معا�صر على �أعلى م�ستوى
من الأهمية ،غير �أن دروزة يعتبر �أن ما كتبه من
الذاكرة كاف للإحاطة بتاريخ تلك المرحلة.
ومع �أن هذه النظرة تنتق�ص من النهج الت�أريخي
لديه� ،إ ّال �إنها ال تلغي �أهمية كتابه الذي تناول
فيه النكبة ،فهو مرجع غني بالتطورات الدولية
ملم ًا بها و�أحد
والم�ساعي العربية التي كان ّ
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ال�شهود عليها؛ غير �أن هناك مالحظات ال بد من
التوقف عندها:
=	ال يذكر دروزة تف�صيالت عن �سقوط المدن
الفل�سطينية الواحدة تلو الأُخرى في ني�سان/
�أبريل � ،1948أي في �أثناء الحرب �ضد
التق�سيم ،و�إنما يكتفي بالقليل جداً من
10
المعلومات �أو حتى بمجرد ذكر الحدث.
غير �أن هناك ا�ستثناء لكارث َتي اللد والرملة،
11
�إذ يجد القارئ �سرداً جيداً ومف�ص ًال.
=	ال يذكر دروزة تف�صيالت عن �أعمال العديد
من القادة الم�س�ؤولين� ،أمثال القائد فوزي
القاوقجي �أو ال�شيخ ح�سن �سالمة ،و�إنما
يكتفي بذكر الأ�سماء من غير الخو�ض في
عملياتهم الع�سكرية وم�س�ؤولياتهم .فا�سم
القاوقجي مث ًال يتردد عبر الكتاب ،غير �أن
يكون �صورة عن
القارئ ال ي�ستطيع �أن ّ
�أعماله.
= هناك تفاوت بين المديح لبع�ض الملوك في
مكان ونقي�ضه في مكان �آخر .فهي ينقل،
مث ًال ،ت�صريح ًا للملك فاروق جاء فيه �أنه:
''�إذا دخلت الجيو�ش العربية �إلى فل�سطين
لإنقاذها فيود �أن ُيفهم ب�صراحة �أنه يجب
النظر �إلى هذا التدبير كحل موقت خال من
كل �صفة من �صفات االحتالل والتجزئة
و�أنها بعد تحريرها ت�سلم �إلى �أهلها
ليحكموها كما يريدون ''.ثم يذكر تعقيب ًا
للملك عبد اللـه على كالم فاروق�'' :إنه لنطق
كريم فاه به ملك عظيم 12''.وفي ت�صريح
للأمير عبد الإله'' :لتطمئن ال�شعوب العربية
جميع ًا ففل�سطين هي قلبي وقد دنت �ساعة
13
العمل الفا�صلة و�إن غداً لناظره لقريب''.
ونقل عن الملك عبد اللـه في بداية الزحف:
''و�أدلى الملك عبد اللـه ب�صفته القائد الأعلى
للجيو�ش بت�صريح خطير جاء فيه �أننا عقدنا
الخنا�صر على �أن نخو�ض المعركة حتى
نهايتها ف� ّأما �أن نعي�ش �شرفاء كرام ًا و� ّإما
�أن تفنى الأمة العربية عن �آخرها 14''.وفي

موا�ضع �أُخرى عديدة ي�ضع اللوم على الذين
امتدح ت�صريحاتهم.
= من الم�ستغرب �أن يخلو كتاب دروزة عن
مرحلة النكبة من ذكر �أي دور للمفتي الحاج
�أمين الح�سيني ،رئي�س الهيئة العربية العليا،
�إذ �إن ا�سمه لم يرد �إ ّال في مرات نادرة
عابرة ،فهو يذكره مث ًال في معر�ض طموح
الملك عبد اللـه منذ القديم �إلى �ضم فل�سطين
�إلى مملكته'' :ويبدي [الملك] تجهما نحو
الهيئة العربية العليا وخا�صة نحو المفتي
رئي�سها 15''.ويذكره مرة ثانية يوم �إن�شاء
حكومة عموم فل�سطين ،فيقول'' :وانعقد
المجل�س برئا�سة الحاج �أمين الح�سيني
16
رئي�س الهيئة العربية العليا''...
= من المعلوم �أن العالقة بين الم�ؤلف والمفتي
انقلبت من ود �شديد �إلى خ�صومة �شديدة،
غير �أن الم�ؤرخ مطالب بكتابة التاريخ ،ال
بالخ�ضوع لطبيعة عالقاته ال�شخ�صية.
فالمفتي كرئي�س للبلد كان ي�ستحق من
الم�ؤرخ �أن يتوقف عند �سيا�سته و�أعماله
بو�ضوح ،و�أن يقول للأجيال �أين �أخط�أ و�أين
�أ�صاب.
= لقد كان وا�ضح ًا كم كان دروزة يملك من
عما كان يجري في جامعة الدول
معلومات ّ
العربية ،غير �أن كتابته عنها ات�صفت
ب�إ�سهاب �أحيان ًا ،وباخت�صار �شديد �أحيان ًا
�أُخرى .ومما ال �شك فيه �أن المعرفة
ال�شخ�صية �أدت دوراً في امتداحه كثيرين،
كما في تهجمه على غيرهم .غير �أنه مع
ذلك ،يجب القول �إن ما كتبه عن الجامعة
العربية والقرارات الدولية كان الجانب
الأهم في كتابه عن النكبة.
ويبقى الحكم على الكتاب في �إطار
المذكرات� ،أ�سوة بمعظم رفاقه من �أ�صحاب
المذكرات� ،شيء ،وفي �إطار الكتابة التاريخية
�شيء �آخر ،وكم كنا نتمنى لو �أنه �أعاد النظر في
كتبه هذه كما �أعاد النظر في غيرها ،ب�صفته
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�شيخ الم�ؤرخين.
� ّأما مذكرات دروزة فتت�ألف من �ستة مجلدات،
وفيها يجد القارئ بع�ض ًا من التف�صيالت عن
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية التي كان لها دور في
زمن النكبة ،وكذلك نقداً حيث ُيتوقع النقد� ،أي
�أن القارئ يجد بع�ض ما افتقده في كتابه عن
النكبة .وللمفتي الحاج �أمين 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 �أن
العالقة الوثيقة بينهما تعود �إلى بداية
الثالثينيات حين عمل دروزة معه في المجل�س
ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى ،ثم جمعتهما الثورة
الكبرى وتعاونا مع ًا ،يوم كان المفتي في لبنان
ودروزة في دم�شق ،ثم لم يفترقا في المنفى بعد
قيام الحرب العالمية الثانية .وكان دروزة
يعتبر المفتي الزعيم الأوحد �إلى �أن التحق
بالهيئة العربية العليا� ،إذ لم ِ
يم�ض عام على
عمله في الهيئة حتى انقلب نهائي ًا على المفتي
وا�ستقال من من�صبه في تموز/يوليو .1947
وفي الق�سم الأخير من مذكراته �سجل ،وبعنف
�شديد ،انتقاداته للمفتي في موا�ضع متعددة،
مركزاً على فرديته 17،بيد �أنه لم ينتقد �أحداً من
كبار رجال الجامعة العربية� ،أو �أي ًا من الملوك
�أو الر�ؤ�ساء� ،أ�صحاب القرار والم�س�ؤولين عن
النكبة ب�شكل مبا�شر ،كما انتقد المفتي ،هذا في
الوقت الذي كان القارئ يتوقع من الم�ؤرخ
تحلي ًال �شام ًال عن النكبة ،ولو مخت�صراً� ،إ ّال �إنه ال
18
يجد �سوى �آراء متفرقة.
ولم يقف دروزة الموقف نف�سه من الثورة
العربية الكبرى ،فقد تقدم بتحليل نابع من
تجربته وفكره و�شعوره بالم�س�ؤولية ،ور�أى �أن
الأمة العربية ،لو كانت ،في خ�ضم الحرب
العالمية الأولى� ،أكثر حيوية و�أ�شد ن�ضج ًا ،لكان
في �إمكانها اال�ستفادة من الوعود التي ُقطعت
لها ،كما ر�أى �أن الثورة العربية بكل مجهوداتها
الحربية كانت رافداً للحلفاء ال �أكثر ،و�أنها ال
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تملك �أي ت�أثير في نتائج الحرب .لكن لوال تلك
الوعود ،ولوال تلك الثورة ،لما تمكن العرب من
القيام بثوراتهم فيما بعد �ضد اال�ستعمار،
ولكانت وط�أة البالء اال�ستعماري على بالدهم
�أ�شد و�أقوى� ،أي �أنه ر�أى �أن الثورة كان ال بد
19
منها لالنطالق بالأمة مهما تكن النتائج.
لكن ما يحزنني قوله هو �أنني لم �أعثر في
كتابات دروزة على تحليل بالم�ستوى نف�سه
لنكبة فل�سطين.

عارف العارف ()1973 – 1892
ا�ش ُتهر عارف العارف ب�أنه م�ؤرخ النكبة ،على
الرغم من �أنه ترك للمكتبة العربية مجموعة من
الم�ؤلفات عن تاريخ فل�سطين ال عن النكبة
وحدها� ،إذ كتب عن مدن فل�سطين ،وعن
المقد�سات ،وعن م�سائل متعددة تتعلق بالق�ضاء
والمجتمع والعادات والتقاليد.
وا�ستفاد العارف من تنقالته ــ بحكم عمله
الإداري ــ في البحث والتنقيب عن الم�صادر،
و�أول عمل �إداري قام به كان في بئر ال�سبع
حيث ُعين مديراً للمنطقة ،وقد ا�ستقر فيها ع�شرة
�أعوام تمكن خاللها من �إ�صدار كتابين هما:
''الق�ضاء بين البدو'' ( ،)1933و''تاريخ بئر ال�سبع
وقبائلها'' ( ،)1934كما �أ�صدر كتب ًا عن تاريخ
ولما ا�ستقر في رام اللـه م�ساعداً
غزة وع�سقالنّ .
لحاكم لواء القد�س حتى نهاية االنتداب ،قام
بعدة درا�سات عن القد�س وتاريخها .وفي �أعقاب
عينه الملك عبد اللـه حاكم ًا ع�سكري ًا
النكبة ّ
لق�ضاء رام اللـه ،ثم رئي�س ًا لبلدية القد�س ما بين
�سن َتي  1949و ،1955فكانت تلك ال�سنوات
الحا�سمة في تاريخ فل�سطين بالن�سبة �إليه
العامل الأكبر في قيامه بم�شروعه ال�ضخم ،وهو
توثيق النكبة بجميع تف�صيالتها ،وبكل ما
ا�ستطاع من جهد .وتولى العارف وزارة الأ�شغال
في الحكومة الأردنية ،وكذلك من�صب مدير
متحف الآثار الفل�سطينية في القد�س ،في �سنة
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 ،1967غير �أنه لم يتوقف عن �إ�صدار الكتب،
وكان معظمها عن تاريخ المقد�سات الإ�سالمية
والم�سيحية في القد�س ،و�أكثرها �شهرة كتابه
''المف�صل في تاريخ القد�س'' (.)1961
واعتقد البع�ض �أن �أعمال العارف الإدارية
لها الف�ضل الأكبر في ف�سح المجال �أمامه للبحث
والت�أليف ،و�إذا كان ثمة �شيء من ال�صحة في
هذا االعتقاد ،ف�إن تجارب العارف الوظيفية لم
تكن ال�سبب الأوحد ،و�إ ّال لكان في �إمكان �أي
حاكم �إداري �أو محافظ �أن يتحول تلقائي ًا �إلى
م�ؤرخ!! ذلك ب�أن العارف كان ،منذ مطلع �شبابه،
من�صرف ًا �إلى الثقافة ،ومقب ًال من دون انقطاع
على مزيد من العلم.
لقد در�س عارف العارف ،ابن القد�س ،الإدارة
واالقت�صاد في �إ�ستانبول ،وبعد الحرب الكبرى
در�س في الكلية الع�سكرية ،ثم حارب ك�ضابط
عثماني في القفقا�س ،وتعر�ض للأ�سر عامين
في �سجون �سيبيريا ،قبل �أن يتمكن من الفرار
بعد قيام الثورة البل�شفية في �سنة  .1917و�أبرز
ما يميز هذه الفترة من حياته ا�ستمراره في
التعلم� ،إذ �أقبل في �سيبيريا ،على الرغم من
الأو�ضاع القا�سية التي يعي�شها ال�سجناء ،على
تع ّلم اللغتين الرو�سية والألمانية ،معلن ًا بذلك
وعمل ،ومن دون
نهجه في الحياة :الحياة ِعلم َ
انقطاع.
� ّأما كتابه الأ�شهر'' :النكبة :نكبة بيت المقد�س
20
والفردو�س المفقود'' ،فيت�ألف من �ستة �أجزاء،
وقد �أ�ضاف العارف �إليه مجلداً خا�ص ًا �أطلق
عليه ''النكبة في �صور'' 21.وهذه المجلدات
ال�سبعة ُتعتبر مراجع العارف الرئي�سية عن
النكبة� ،إذ �شرح في الأجزاء الأربعة الأولى منها
تاريخ النكبة ب�أدق التف�صيالت ،بينما ُيعتبر
الجزء الخام�س مرجع ًا وثائقي ًا يت�ضمن �أهم
وثائق المرحلةّ � 22،أما الجزء ال�ساد�س ف�سج ّل
23
لأ�سماء ال�شهداء.
وقد �شرح الم�ؤرخ نهجه في كتابة التاريخ
ومفهومه للتاريخ في مقدمة الجزء الأول ،قائ ًال:

ندون الحوادث التي حدثت،
فمن واجبنا �أن ّ
كما حدثت ،و�أن نذكرها كما هي قبل �أن
ين�سج الدهر عليها خيوط الن�سيان.
�إ ّنا �إذا ما فعلنا ذلك كان لدى الم�ؤرخين
التابعين ،عندما ي�أتي اليوم الذي ي�صح فيه
التاريخ� ،سطور ي�ستطيعون الركون �إليها...
[النقاط و�ضعت في الأ�صل] �سطور تدعمها
24
الوقائع والأ�سماء والأماكن والأرقام.
و�أكد العارف �أن التاريخ ُيكتب ب�صدق بعد مرور
ربع قرن و�أكثر�'' :إذ �إن الكاتب مهما �أوتي من
عدل وحكمة و�صدق ونزاهة ،ال بد �أن يكون عند
حدوث الحادث مت�أثراً بم�صالحه الذاتية �أو
الحزبية �أو القومية �أو الدينية 25''...كما �أنه نفى
عن نف�سه �صفة الم�ؤرخ م�ؤكداً �أنه لي�س �سوى
راوية� ،إذ قال:

�إنني في كتابي هذا (راوية) يريد �أن يقول
للنا�س ما حدث ،وقد �آليت على نف�سي �أ ّال
�أروي �إ ّال ما ر�أيت ب�أم عيني ،وما رواه لي
العدل الثقات ،م�ستهدف ًا في الحالين �أن �أدون
الوقائع قبل اندثارها...
وقال �أي�ض ًا �أنه يكتب يومياته منذ �أربعين عام ًا،
� ّأما منذ �صدور قرار التق�سيم فقد كان يومي ًا
يكتب ''غير متملق �أحداً من النا�س ،ملك ًا كان �أو
26
زعيم ًا ،حاكم ًا �أو محكوم ًا ،غني ًا �أو فقيراً''.
�أحق ًا كان العارف مجرد راوية كما قال� ،أم
كان ''م�ؤرخ النكبة'' عن جدارة؟
لم يترك العارف م�صدراً من الوثائق
والتقارير الع�سكرية والمخطوطات� ،أو من
المراجع والم�ؤلفات المتداولة في زمانه� ،إ ّال
حاول الو�صول �إليه ،واال�ستعانة به ،وقد نجح
في معظم محاوالته تلك ،وهذا ي�شمل الم�صادر
العبرية والأجنبية ،ف�ض ًال عن العربية ،عالوة
على لقاءاته ومقابالته مع م�س�ؤولين
ودبلوما�سيين عرب ًا و�أجانب ،وكذلك المذكرات
المخطوطة لكثيرين من رجاالت فل�سطين ،والتي
تم ّكن من الو�صول �إليها بحكم �صداقاته

الم�ؤرخون الفل�سطينيون والنكبة

ومعارفه ،مث ًال مذكرات ر�شيد الحاج �إبراهيم
التي �صدرت بعد نحو ن�صف قرن من اطالع
العارف عليها .ومن الم�صادر النادرة التي لم
يطلع عليها �سوى عدد محدود جداً من الباحثين
حتى من بعد العارف'' :تقرير لجنة التحقيق
النيابية العراقية في ق�ضية فل�سطين'' ،وهو
تقرير �سري ال غنى عنه لمعرفة حقيقة ما كان
يجري في اجتماعات مجل�س الجامعة
27
وم�ؤتمراتها.
ِ
يكتف العارف بمقابلة َمن كان يعرفهم،
ولم
�أو َمن كانوا في الجوار ،بل �سعى لمقابلة كل َمن
يعتقد �أن لديه مزيداً من الحقائق ،الأمر الذي
ا�ستدعى �سفره �إلى العوا�صم العربية المجاورة
بعد انتهاء الحرب ،لإجراء مقابالت مع
م�س�ؤولين و�ضباط عرب ،ولالطالع على
مقاالتهم وت�صريحاتهم في ال�صحف العربية
التي لم يكن ليتمكن من الح�صول عليها.
وبذل الم�ؤرخ جهداً كبيراً لجمع ما ي�ستطيع
جمعه من تقارير ر�سمية وع�سكرية ،ومن
�شهادات ال�شهود عن �سقوط كل مدينة ،وكل
معركة ،وكل مجزرة .والعارف �أول و�أف�ضل من
� ّأرخ ال�ست�شهاد القائد عبد القادر الح�سيني في
الق�سطل ،مع �أدق التف�صيالت عن لقاءات القائد
الأخيرة في دم�شق ،وعنه �أخذ َمن جاء بعده من
الباحثين والم�ؤرخين .وكان قا�سم الريماوي،
الرفيق والمرافق للقائد في تحركاته ،والذي
كان معه في الأ�سابيع الأخيرة� ،أبرز َمن اعتمد
28
عليهم العارف.
ويتميز �أ�سلوب العارف بال�سرد المب�سط من
دون �أن يبذل مجهوداً في ال�صيغة ،وما ذلك �إ ّال
لأن ان�صرافه الأول والأخير هو لتقديم جميع ما
لديه من معلومات ،خ�شية منه على �ضياعها.
والطريف حق ًا �أنه من �شدة حما�سته للت�شديد
على �أهمية م�صدر ما ،كان ي�سجله في المتن
�ضمن الن�ص ،غير �آبه بالحوا�شي.
عالوة على ذلك ،يتميز العارف بوقوفه على
معلومات لم تكن لتتوفر لأحد غيره �آنذاك ،فهو

الملف/درا�سة

ينقل عن �إ�سماعيل �صفوت با�شا ،رئي�س اللجنة
الع�سكرية المنبثقة عن جامعة الدول العربية،
�أنه رفع تقريراً مف�ص ًال قبل قرار التق�سيم بيومين
حدد فيه بالتف�صيل قوى اليهود والقوى العربية،
غير �أن الجامعة لم تطبق قراراً واحداً من
تقريره 29.كما �أنه رفع تقريراً �سري ًا مف�ص ًال في
 1948/3/23طالب فيه بنزول الجيو�ش
العربية �إلى الميدان بكل ما تملك من �أ�سلحة،
30
غير �أن �أحداً من ال�سيا�سيين لم ي�صغ �إليه؛
والأمر نف�سه جرى مع طه الها�شمي 31.وما هذه
الأمثلة �سوى نماذج لما كان يجري داخل
الجامعة العربية.
وتوقف العارف مطو ًال �إزاء البطوالت
المجهولة في �شتى الميادين ،فنقر�أ لديه عن
�أحمد ح�سين هرما�س ،المواطن المقد�سي الذي
تمكن من �إنقاذ مكتبة الكلية العربية على جبل
المكبر ،بينما كان اليهود يحاولون اال�ستيالء
عليها ،ف�أنقذ �أكثر من  13.000كتاب ،كان
32
م�صيرها �أن ت�ستقر في الكلية الر�شيدية.
وقدم العارف نف�سه ب�أنه جامع لأحداث
ّ
التاريخ وم�صادره ،وتمنى �أن يحلل الم�ؤرخون
من بعده ما جرى ،نافي ًا عن نف�سه �صفة المحلل
والناقد ،بيد �أن �سرده للأحداث ت�ضمن كثيراً من
التحليل والنقد:
= ر�أى العارف �أن من �أ�سباب الف�شل في
الميدان وجود قائدين في مكان واحد،
عينته
عينه المفتي ،والثاني ّ
�أحدهما ّ
وقدم الأمثلة العديدة
الجامعة العربيةّ ،
33
لهذا.
= قال �إن عدم اتخاذ الهيئة العربية العليا من
القد�س مقراً لها ،كان خط�أ ال يغتفر 34،و�إن
من �أهم �أخطاء المفتي تعيين خالد الح�سيني
خلف ًا للقائد عبد القادر الح�سيني ،وذلك لعدم
35
كفاءته.
= ر�أى �أن ت�سليم الملك عبد اللـه القياد َة العامة
لم يكن لم�صلحة العرب ،وذلك لوجود غلوب
با�شا قائداً لجي�شه ،ولكون �سالح الجي�ش

057

058

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

89

�شتاء

2012

بريطاني ًا ،وال�ضباط ،في معظمهم،
بريطانيين ،والمال بريطاني ًا .وانتقد موافقة
الملك عبد اللـه على التق�سيم 36،بينما كانت
مواقف الملك المعلنة ت�صب في م�صلحة
القتال والزحف حتى تل �أبيب.
= ناق�ش مطو ًال الخطط الع�سكرية وكيف كان
غلوب با�شا ي�ستبدلها بغيرها ،وناق�ش كيف
لم ُي�سمح للجي�ش الم�صري بالتقدم نحو
37
القد�س.
=	�أهم �أ�سباب النكبة في قناعته :قلة ال�سالح؛
عدم التن�سيق؛ النق�ص في عدد المقاتلين
العرب؛ الخالفات بين المقاتلين كما حدث
بين القوة الأردنية والمتطوعين الم�صريين؛
ان�سحابات هذا الفريق �أو ذاك من الميدان؛
�صدور �أوامر باالن�سحاب غير مبررة.
كان ذاك هو �أ�سلوب العارف المبا�شر في النقد،
� ّأما �أ�سلوبه غير المبا�شر فكان حين ينقل عن
ل�سان الغير ،كما فعل عندما روى ما قاله له
�شكري القوتلي ،رئي�س جمهورية �سورية ،عن
اجتماعه بالملك عبد اللـه في درعا ،بتاريخ
 ،1948/5/19بح�ضور ريا�ض ال�صلح وجميل
مردم وعبد الرحمن عزام� ،إذ قال �إن القوتلي
�س�أل الملك عن �أ�سباب تغيير الخطة الع�سكرية،
فقال له الملك �أنه ''�سوف يحتل القد�س غداً ،وتل
38
�أبيب بعد �أ�سبوع!''
كذلك نقل عن مقالة لعبد الرحمن عزام �أنه
تهاجم فيها القد�س
بعد �أن م�ضت �أيام لم َ
المحتلة ،ذهب عزام لمقابلة الملك عبد اللـه
ومعه الأمير عبد الإله ،وقال للملك'' :يا �سيدنا
�أنا رجل يح�س �أن ر�أ�سه على الم�شنقة ،و�أنا غير
مطمئن للذي يحدث في القد�س .ومن واجبي �أن
�أ�صارحك بهذا ،ف� ّإما �أن ت�أمر باال�ستيالء على
القد�س القديمة فوراً ثم بعدها نهاجم القد�س
الجديدة ،و� ّإما �أن �أقف �أمام ال�شعوب العربية،
و�أ�صارحها بمخاوفي''...
ويذكر عزام �أن الملك عبد اللـه �أم�سك بلحيته
ولزم ال�صمت فترة ثم قال'' :يا عزام� ...أنا ال

�أق�صد القد�س القديمة فقط �أو القد�س الجديدة
بعدها .و�إنما �أنا ما�ض بعون اللـه �إلى تل �أبيب،
علي ''.وهنا قال له عزام�'' :إذا دخلت �إلى
فا�صبر ّ
أتوجك حتى �ضد
تل �أبيب ف�سوف �أقف فيها و� ّ
الأمة العربية كلها ''.فقال له الملك عندئذ:
علي� ،سوف نهاجم القد�س القديمة،
''انتظر ّ
ونطهرها ،و�سوف نحا�صر القد�س الجديدة
39
ون�سقطها بالح�صار ..وبعدها تل �أبيب''..
ويقول العارف �إنه بعد �أن �سمع النا�س كالم ًا
كثيراً فحواه �أن الملك عبد اللـه لن يغمد �سيفه
قبل �أن يفني اليهود عن بكرة �أبيهم ،و�أن الدول
العربية كلها لو ان�سحبت من الميدان ،فهو �سيظل
يقاتلهم حتى يق�ضي اللـه بينه وبينهم ،عادوا
ف�سمعوا كالم ًا كثيراً عن �أنه كان يبطن غير ما
ُيظهر؛ ويروي العارف كيف �أر�سل الملك رئي�س
حكومته توفيق �أبو الهدى �إلى لندن كي يطمئن
�إرن�ست بيفن وزير خارجية بريطانيا ب�أنه ،و�إن
كان �سي�أمر جي�شه بدخول فل�سطين� ،إ ّال �إنه
40
�سيقف عند حدود التق�سيم.
في الجزء ال�ساد�س من كتابه ''النكبة ''...تظهر
النكبة مج�سدة ب�أ�سماء ال�شهداء ،ومعطرة
بال�شجاعة والبطولة .وقد �أ�ضاف الم�ؤرخ �إلى
�أ�سماء ال�شهداء �أ�سماء مدنهم وقراهم ،مع تاريخ
ا�ست�شهاد كل منهم ،ومكان ا�ست�شهاده ،عالوة
على �أي معلومات �إ�ضافية تم ّكن الم�ؤرخ من
جمعها� .أما كيف تمكن وحده من جمع �آالف
الأ�سماء ،ومع �أدق التف�صيالت ،مع �أن مجهوداً
كهذا ُيفتر�ض �أن يقوم به فريق من الباحثين،
فالرد عليه هو ما كان يتحلى به العارف من
�صالبة ال تلين ،ومثابرة ال تكل ،وهو الذي يعلم
جيداً ب�أن ال �شيء ي�ضاهي وقع الأ�سماء
الحقيقية في النف�س الب�شرية� ،إذ �إن لها ت�أثير ًا
ي�ضاهي ال�صورة ،بل يتفوق على الحكاية
نف�سها .اال�سم يقول� :أنا كنت يوم ًا حي ًا� ،أنا
�إن�سان.
وفي مجلده الم�ستقل الأخير� ،أي ''النكبة في
�صور''� ،أكمل الم�ؤرخ من خالل ال�صور التي لم
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ُين�شر ق�سم كبير منها من قبل ،كما من خالل
تعليقاته على ال�صور ،ما لم يقله في المجلدات
التاريخية 41،فقد ن�شر �صوراً للمجاهدين
اليوغو�سالفيين الذين ا�شتركوا في حرب
فل�سطين ،مع �أ�سمائهم 42،و�صوراً للإخوان
الم�سلمين الذين حاربوا مع المتطوعين ،وفي
طليعتهم القائد �أحمد عبد العزيزّ � 43.أما تعليقه
على �صورة للملك عبد اللـه ،فكان'' :لعب دوراً
خطيراً في نكبة فل�سطين .كان من ر�أيه التق�سيم
ودخل جي�شه فل�سطين وهو معتزم الوقوف عند
الحد الذي ر�سمته هيئة الأمم .ولكنه لم ي�صارح
44
�شعبه''...
والحق �أن العارف ا�ستمر في جهوده في جمع
�أ�سماء ال�شهداء والمعذبين خالل مرحلة ما بعد
النكبة ،وذلك في مجموعته ''�أوراق عارف
العارف'' التي �أ�صدرها في طبعتها الأولى في
�ستة مجلدات ،والتي تابع فيها عذاب �شعبه
الفل�سطيني ،فللنكبة ذيول وم�ضاعفات وعذابات،
وهي ال تنتهي بالهدنة الثانية الدائمة .وهكذا
ت�ضمنت �أوراقه في المجلد الأول �أ�سماء ال�شهداء،
و�أ�سماء المعتقلين 45،وقد ا�ستمر الم�ؤرخ في
مجموعته هذه ،في جمع �أ�سماء وتف�صيالت عن
المعذبين في ال�سجون ،وعن المبعدين عن
بالدهم ،وعن المباني والدور التي هدمها
الإ�سرائيليون ،وذلك في المرحلة الزمنية ما بين
�سن َتي  1967و .1973ولم يتوقف قلمه ،وال
همته عن البحث والتنقيب ،و�إنما ا�ستكمل ذيول
النكبة في الكتابة عن م�آ�سي ال�سكان في غزة،
ورفح ،والنقب ،وبئر ال�سبع.
لقد كان عارف العارف ،وعن جدارة ،م�ؤرخ ًا
لتلك النكبة.

الدباغ
م�صطفى مراد ّ
()1989 – 1898
�إنه م�ؤرخ فل�سطين .وعلى وجه الدقة
والإن�صاف ،هو م�ؤرخ كل مدينة وقرية وعهد،
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وم�ؤرخ الب�شر والحجر وال�شجر .هو ''من�صف
46
�سجل �أ�سماء
الموتى من الأحياء'' ،وهو َمن ّ
الأبطال الذين لم ُتعرف �أ�سما�ؤهم في حرب
و�سطر �أعمالهم البطولية المجهولة ،من
النكبةّ ،
يدعي يوم ًا �أنه الم�ؤرخ الأوحد .هو َمن
غير �أن ّ
ومن
� ّأرخ �أعمال العظماء عبر مراحل التاريخَ ،
كان اهتمامه بالإح�صاءات ي�أتي قبل �أي �شيء.
هو َمن �ألغى الحدود ما بين التاريخ والجغرافيا،
ومن �صرف عمره في البحث والتنقيب والكتابة.
َ
وهو �أي�ض ًا �أحد �ضحايا النكبة بامتياز� ،إذ
فر�ضت عليه الأقدار �أن يكتب التاريخ مرتين ال
مرة واحدة ،وذلك بعد �أن �ضاع منه جهد العمر
مع الأمواج المتالطمة ،خالل الأحداث التي مر
بها في يافا في �أواخر ني�سان�/أبريل ،1948
فيقول في مقدمة كتابه الأول من مو�سوعته
''بالدنا فل�سطين'':

… ثم ا�شتدت الحالة �سوءاً ف ُقطع النور
لدي من الخبز[ ..النقاط
والماء ونفد ما ّ
موجودة في الأ�صل] و�أخيراً جاء ابن عمي،
وكان قد ا�ست�أجر مركب ًا �صغيراً من م�صر
ليافا لينقل فيه �أخواته ،فلم يدعني حتى
نزلت على ر�أيه بال�سفر معه ،ولم �أحمل معي
�سوى حقيبتي ال�صغيرة وبها مخطوطة
كتابي عن تاريخ فل�سطين وجغرافيتها البالغ
عددها �أكثر من � 6000صفحة؛ كتابي
الوحيد ،نتاج عمري ،الذي �سلخت �أكثر من
ع�شرة �أعوام في جمع وثائقه وتبويبه
وكتابته .وحمدت اللـه على �أنني �أر�سلت
وولدي قبل ذلك ب�أيام �إلى �أهلهم في
زوجي
ّ
بيروت.
اتخذت مع �أبناء العم والأ�صدقاء مكان ًا
في ال�سفينة ال�صغيرة… كان البحر
هائجاً… والرياح فوقه تع�صف والأمطار
تهطل ب�شدة .و�أخذ الماء يدخل المركب من
جميع �أطرافه .و�أخذ �صوت الربان يرتفع �آمراً
بتخفيف الحمل و�إ ّال فالغرق �أمر محقق!
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احت�ضنت حقيبتي التي فيها كتابي،
ولكن يد بحار قوية ،ت�ساعده موجة دخلت
ظهر ال�سفينة ،انتزعت الحقيبة وقذفتها �إلى
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الماء…
بعد �أن انتهت مرحلة الذهول ،عاد الدباغ �إلى
تفوق فيه ،وهو ميدان التربية
مزاولة عمله الذي ّ
والتعليم ،فهو عمل في فل�سطين مديراً لعدة
مدار�س و�شغل من�صب مفت�ش معارف في عدة
�ألوية كان منها لواء نابل�س واللواء الجنوبيّ � ،أما
بعد النكبة ف�أبرز �أعماله كان في الأردن حيث
عمل وكي ًال لوزارة المعارف حتى �سنة ،1959
ثم في قطر مديراً للمعارف ،و�أ�صدر في تلك
المرحلة عدداً من الكتب التاريخية عن الوطن
العربي ،وفل�سطين ،وقطر ،والجزيرة العربية .غير
�أنه بعد �أن ا�ستقر في بيروت في �أوائل
ال�ستينيات ،ان�صرف �إلى كتابة مو�سوعته
التاريخية التي لم ي�صدر مثيل لها.
الدباغ مو�سوعته ''بالدنا فل�سطين'' ما
و�أ�صدر ّ
بين �سن َتي  1965و ،1976و�أكاد �أقول �إن
يطلع
الهوية الفل�سطينية ال تكتمل ما لم ّ
الدباغ ،فهي
�صاحبها على مو�سوعة الم�ؤرخ ّ
''حجر الأ�سا�س'' في المكتبة الفل�سطينية ،وذلك
ل�سببين رئي�سيين� :أولهما ،لأنها مو�سوعة بقلم
م�ؤرخ فرد ،وثانيهما لكونها المرجع الأول في
بابه� ،أي في تاريخ وجغرافيا واقت�صاد كل
مدينة وقرية وكل مكان في فل�سطين ،فالم�ؤرخ
يتنقل من التاريخ القديم� ،إلى العهود المتعاقبة
حتى عهد االنتداب ،متناو ًال بدقة متناهية
جغرافيا كل مدينة وكل قرية وكل جبل و�سهل.
وتت�شعب التف�صيالت لديه من التاريخ �إلى
الجغرافيا �إلى التق�سيمات الإدارية ،والزراعة،
وال�صناعة ،والتعليم ،كما �أنه يتناول
ال�شخ�صيات البارزة عبر الع�صور ،مطلق ًا عليهم
''م�شاهير الرجال''.
وتوزعت هذه المو�سوعة على  11مجلداً،
وهي ت�ضم في مجموعها �أكثر من 8000
�صفحة .وو�ضع الم�ؤرخ �ستة عناوين رئي�سية

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�ضها �أكثر من جزء .ثم
عاد الم�ؤرخ ون�شر مجموعته ''فل�سطينيات''
( )1986 – 1979في �ستة �أجزاء تناول فيها
مو�ضوعات تاريخية عامة ،وتاريخ القبائل
العربية ،ف�ض ًال عن المملكتين النباتية
والحيوانية.
لكن ماذا عن النكبة؟ متى كتب عنها؟ و�أين؟
لي�س للنكبة كتاب م�ستقل �أو موقع م�ستقل
الدباغ ،ذلك ب�أن الم�ؤرخ �آثر �أن
في م�ؤلفات ّ
يتناول فل�سطين مدينة مدينة ،وقرية قرية،
وجب ًال جب ًال ...ولذلك ،ف�إن تاريخ النكبة جزء من
تاريخ المكان ،وعلى الباحث عن نكبة مدينة
معينة� ،أن يبحث عن موقعها في مو�سوعته
فيجد في نهاية ال�صفحات عنها� ،أو في ف�صل
ألمت بها.
م�ستقل تابع لها� ،سرداً للنكبة التي � ّ
غير �أن القيمة الكبرى لت�أريخ النكبة في
الدباغ ال تنبع من كونها مجرد تكملة
مو�سوعة ّ
لأحداث التاريخ والموقع الجغرافي ،و�إنما في
كونها ــ وفق ًا لنهجه و�أ�سلوبه ــ تجمع النقي�ضين
مع ًا� ،أي العن�صر الذي ُينظر �إليه ك�أنه م�ستقل
بذاته �أو ك�أنه منف�صل عن التاريخ ،والعن�صر
المكمل للتاريخ .وهكذا تتبدى ''النكبة'' ،في
ت�شتتها وفق ًا للف�صول التي تحدثت عن تلك
المدينة �أو القرية ،على حقيقتها الب�شعة �أكثر
مما تبدو في �أي م�صدر �آخر ،لأن القارئ بعد �أن
ّ
يطلع على مكانة المدينة �أو القرية عبر الع�صور،
ّ
ويعي�ش في بيوتها ،ويم�شي في �شوارعها
و�أزقتها ،ويمر على ب�ساتينها ،ويكاد يقطف من
ثمارها ،ويقر�أ عن �شجاعة �أهلها ودفاعهم عنها
طوال عهد االنتداب ،يعي�ش معهم م�أ�ساة نكبتهم،
�ساعة ب�ساعة ،ك�أنه واحد منهم.
الدباغ متنوعة ،وهو ا�ستعان
�إن م�صادر ّ
بالم�صادر والمراجع العربية والإنجليزية ف�ض ًال
عن �أكدا�س من الوثائق .غير �أنه من المالحظ �أن
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ثمة بع�ض التفاوت لديه في الكتابة ما بين
�أحداث النكبة في مدينة عنها في غيرها ،وهذا
جراءه عارف العارف �أي�ض ًا،
�أمر طبيعي عانى ّ
لمح �إليه بو�ضوح معتذراً عن تق�صير غير
بل ّ
مق�صود منه بالن�سبة �إلى المدن الأبعد التي لم
يتمكن من التو�صل �إلى م�صادرها كلها ،مثلما
تو�صل بالن�سبة �إلى الأماكن القريبة منه� ،إذ كان
يلتقي ب�شكل تلقائي بكثيرين من الم�س�ؤولين
وال�ضباط ،كما �أنه كان هو نف�سه �شاهداً على ما
والدباغ �أي�ض ًا تمكن ،في النهاية ،بحكم
جرى.
ّ
�إقامته ومعارفه و�أ�صدقائه ،من �أن يكتب عن
''يافا'' ما لم يتمكن غيره من كتابته.
الدباغ في نهجه التاريخي
وتبرز خ�صو�صية ّ
من خالل عنوان ف�صله عن نكبة يافا'' :معارك
يافا في حروب  1948 – 1947في عهد
الحكومة البريطاني الظالم الق ّتال'' 48،وال يعني
الم�ؤرخ �أن كثيراً من النقاد ال يوافق على و�صفه
العهد البريطاني بالظالم الق ّتال ،ولي�س ذلك
لكون العهد البريطاني عاد ًال مث ًال ،لكن لأن
الكتابة العلمية المجردة ال يجوز �أن تحتوي،
بر�أيهم ،على �آراء �شخ�صية كهذه ،وعلى كلمات
كهذه .والواقع �أن م�ؤرخينا الثالثة :دروزة
والدباغ ،يت�شابهون �إلى حد ما في هذا
والعارف
ّ
الدباغ كان �أكثرهم
النمط من الكتابة ،غير �أن ّ
حدة ،كونه هو وحده َمن ر�أى مخطوطته التي ال
قدر بثمن تبتلعها الأمواج بال رحمة .وربما
ُت َّ
لذلك و�ضع الم�ؤرخ العنوان الموحد لمو�سوعته:
''بالدنا فل�سطين'' ،فهذا العنوان ما هو �إ ّال
لتكري�س البديهية الفل�سطينية وفحواها �أن
فل�سطين ل�شعبها� ،أي� :أن فل�سطين لنا نحن
الدباغ حين
ولي�ست لغيرنا .وفي ت�صوري �أن ّ
اختار عنوانه هذا كان فكره من�صرف ًا �إلى
العنوان الأف�ضل للأجيال القادمة ،ولم يكن همه
كيف ُيترجم العنوان لن�شره في لندن �أو
نيويورك.
وللأمانة العلمية �أذكر هنا ر�أي الم�ؤرخ
ق�سطنطين زريق في كتابة التاريخ ،فهو يرى �أن
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المبادئ والقيم التي ي�ؤمن بها الم�ؤرخ ،وكذلك
الدوافع لديه ،هي من العنا�صر الرئي�سية التي
49
تدفعه �إلى الكتابة �أ�ص ًال.
الدباغ لنكبة يافا،
� ّأما فيما يتعلق برواية ّ
فهي رواية ن�سيج وحدها ،كونها ال تقتفي �أثر
الرواية التقليدية التي رواها كثير من الباحثين.
وخال�صة الرواية التقليدية �أن يافا قاومت من
دون ريب ،غير �أن الوقفة مع المقاومة تمر
باقت�ضاب �أو بعمومية ،لتنتهي بتو�سع ف�ضفا�ض
حين ي�صل الكالم �إلى االختالف بين القادة ،هذا
االختالف الذي كانت �أولى نتائجه �إ�ضعاف
الموقف العربي ،ثم �سقوط يافا ،بينما الم�ؤرخ
جيا�شة دفعته �إلى
الدباغ ينطلق من عاطفة ّ
ّ
التو�صل �إلى كل م�صدر ،وكل رقم ،وكل ت�صريح،
كي ُيظهر للقارئ ،في النهاية ،ومن خالل
المعلومات الموثقة� ،أن �أهل يافا قاوموا
أق�ضوا
ال�صهيونية بقوة ،و�أنهم كانوا �أبطا ًال � ّ
م�ضاجع اليهود .ومن �أجل ذلك ،فهو ي�ستند �إلى
الم�صادر العبرية في الدرجة الأولى ،ناق ًال عنها
كل ما يبرهن على �صدق دعواه من �أن يافا
قاومت بكل �شجاعة وت�صميم ،و�أنها نجحت في
مرات عديدة ،قبل �أن ترفع الراية
قهر العدو ّ
البي�ضاء.
الدباغ عن مناحم بيغن ،رئي�س منظمة
وينقل ّ
الإرغون والقائد العام لحملة اليهود على يافا،
اعترافه ب�أن تل �أبيب قا�ست في تلك الفترة� ،أي
في الحرب �ضد التق�سيم ،من يافا ومن حي
المن�شية بالذات ،وط�أة ال�ضرب ال�شديد ،ويعلق
الدباغ'' :وبعد �أن �شبه 'مناحم بيغن' المن�شية
ّ
ب�سرطان ملت�صق بتل �أبيب قال�' :إن القنا�صين
العرب كانوا ير�سلون الموت �إلى كل مكان ،وقد
و�صل ر�صا�صهم الفتاك حتى العمارة التي تعمل
50
جراء
فيها بلدية تل �أبيب' ''.ويكمل الم�ؤرخ �أنه ّ
الألغام التي ا�ستعملها العرب ،ف�إن �أحياء
يهودية ُدمرت بكاملها ،وجرى �إخالء غيرها من
�سكانها ،كما �أن �آالف ًا عا�شوا في المالجئ
51
والأقبية �أيام ًا طويلة.
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الدباغ عن يهود �آخرين كيف ا�ستولى
وينقل ّ
الرعب عليهم �إلى درجة �أنهم راحوا يفكرون في
الرحيل ،وا�ستح�ضروا العديد من بواخر ال�سفن
الكبرى التي رابطت في ثغر تل �أبيب ا�ستعداداً
لنقل ال�سكان ،وكان عدد من �أغنياء تل �أبيب
يق�ضون لياليهم في تلك الأيام على مقربة من
52
ال�شاطئ وفي البواخر.
الدباغ فهو عن
� ّأما ما ال يجده القارئ �إ ّال عند ّ
المنا�ضلين الم�س�ؤولين عن �صنع الألغام
والقنابل ،و�أ�سمائهم ،وم�س�ؤولياتهم ،فهو يقول:

�أتقن المجاهدون من �أبناء يافا �صنع القنابل
والألغام ،ف�أ�س�سوا م�صنعين �أحدهما ل�صنع
القنابل اليدوية و�آخر لراجمات الألغام
والقنابل .ومن الذين عملوا في هذا الميدان
''�سامي الأ�صفر'' و�أخوه .ولما ا�س ُت�شهدا ب�سبب
انفجار بع�ض الألغام تولى عملهما المهند�س
الكيماوي �سليم الدمياطي ،ولما ُجرح هذا
ب�سبب انفجار �أ�صابه تواله في�صل بن الحاج
ر�شيد الطاهر ،ولما ا�ست�شهد هذا ب�سبب
انفجار قنبلة �أثناء تجربتها تواله يحيى
الكيالي بم�ساعدة مهند�س �ألماني و�سميح
�سليم.
و� ّأما م�صنع راجمات الألغام وغيره فكان
ي�شرف عليها �شباب مثقفون هم� :أحمد
بدانوره وخالد الطاهر من �أ�ساتذة المدار�س
53
وزكريا الح�شا�ش.
ويروي الم�ؤرخ �أن الحامية ازداد عددها من
 540مجاهداً في مقابل  5000يهودي في
البداية� ،إلى �أن �أ�صبح العدد في �أواخر �آذار/
مار�س  1500مجاهد ،ج ّلهم من �أبناء المدينة
ومن المتطوعين اليوغو�سالفيين 54،كما يروي
ي�شرف حين كانت
عن معارك ني�سان�/أبريل ما ّ
المدينة تفرغ من ال�سكان ،فيقول �إن اليهود
هاجموا في '' 1948/4/23تل الري�ش'' بعنف،
وتوغلوا ،غير �أن اليافيين �أخرجوهم منه
وكبدوهم  76قتي ًال في مقابل � 23شهيداًّ � .أما
ّ

في اليومين التاليين فركز اليهود الهجوم على
حي المن�شية بـ  800مقاتل مزودين بمدافع
الهاون والمورتر والمدافع الر�شا�شة ومقادير
كبيرة من القنابل ح�صلوا عليها من
البريطانيين ،وتمكنوا في بادئ الأمر من
احتالل محطة �سكة الحديد ومركز البولي�س� ،إ ّال
�صدهم
�إن حماة يافا الأبطال تمكنوا من ّ
و�إخراجهم من الأماكن التي احتلوها .وهنا
ينقل عن بيغن:

لقد تعلمنا من ا�ستحكامات المن�شية ما
تعلمته جميع الجيو�ش في الحرب العالمية
الثانية في قتال ال�شوارع ،وهو �أنك ال تجد
ا�ستحكام ًا �أف�ضل من �أطالل البيوت الخربة
المهدمة حول خطوط الجبهة وفي قلبها :لقد
كان العرب يتخذون من �أطالل هذه البيوت
وخرائبها خطوط دفاع عن يافا ،وقد ن�صبوا
عليها مدافعهم الر�شا�شة ،وظهر لنا �أن خطوط
الدفاع في جبهة المن�شية كانت عميقة جداً
مزدوجة مثلثة وخما�سية في كل خط منها.
ويظهر �أنها �أقيمت على �أيدي خبراء بحيث �إذا
ا�ستطعت الو�صول �إلى ال�صف الأول منها ف�إن
الأجنحة واال�ستحكامات التي تليها ت�صب
عليك النار والكبريت وتعذر عليك اال�ستعداد
55
للقفزة التالية...
يقدروا عدوهم
ويكمل بيغن معترف ًا ب�أنهم لم ّ
قدره ،وب�أنهم هاجموا يافا ب�أف�ضل قواتهم
و�أح�سنها تدريب ًا خم�س مرات في يومين
وليلتين ،وفي المرات الخم�س ُردوا على �أعقابهم،
وخ�سروا رفاق ًا كثيرين� ،إلى الحد الذي فكروا فيه
في العدول عن االقتحام ،ف�أ�صدروا الأوامر
باالن�سحاب ،غير �أن منظمة الإرغون خالفت
الأوامر لأول مرة في تاريخها وا�ستمرت
56
تحارب.
�شرفة عن �صمود يافا تنتهي
هذه ال�صورة ُ
الم ِّ
بالحكاية المعروفة التي يركز الباحثون عليها،
الدباغ �أي�ض ًا ،والتي تبد�أ بطلب النجدة،
ويرويها ّ

الم�ؤرخون الفل�سطينيون والنكبة

عينه القائد
ومجيء الرئي�س مي�شيل عي�سى الذي ّ
فوزي القاوقجي بدي ًال من عادل نجم الدين
الذي غ�ضب بدوره فان�سحب ،و�سادت الفو�ضى
57
والنهب.
وي ّتبع الم�ؤرخ في رواياته عن �سقوط المدن
النهج نف�سه ،موثق ًا كل ما من �ش�أنه
الأُخرى،
َ
ت�أكيد �صمود الفل�سطينيين ومقاومتهم،
و�سنكتفي هنا بالتوقف عند ف�صله عن مدينة
اللد وعنوانه'' :نبذة عن جهاد اللديين في �سبيل
المحافظة على عروبة بلدهم في العهد
الغدار'' .فالم�ؤرخ يبد�أ ب�أعمال الجهاد
البريطاني ّ
من جانب �أهل اللد منذ �أيام الإ�ضراب الكبير في
�سنة  ،1936ويتوقف عند نجاح الثوار في قلب
قاطرة على �سكة الحديد بين محط َتي اللد وكفر
جن�س بمهارة بالغة �أدت �إلى تدهور القاطرة �إلى
الوادي مع خ�سائر كبيرة بين الجنود 58،ثم
يروي كثيراً عن بطوالت �أهل اللد .والدباغ هو
المربي والم�ؤرخ مع ًا ،فهو ال يريد �أن تبقى
�صورة �سكان المدينة وهم ينزحون عنها ،و�إنما
يريد تثبيت ال�صورة الأُخرى� ،صورة المقاومة
59
�أيام �سطوة االنتداب البريطاني.
الدباغ هو م�ؤرخ فل�سطين
وهكذا ..كان ّ
ونكبتها.

وليد الخالدي ()...1925
ينتمي وليد الخالدي �إلى الجيل الثاني من
الم�ؤرخين الفل�سطينيين عمراً ،و�إلى طليعة
الم�ؤرخين العالميين في ال�صراع العربي ــ
الإ�سرائيلي فكراً.
در�س الخالدي الفل�سفة والدرا�سات الإ�سالمية
في جامع َتي لندن و�أك�سفورد ،غير �أنه بعد �أن
�أنهى المرحلة الأولى من درا�سته عاد �إلى
مدينته القد�س حيث مار�س مهنة التعليم في
كلية الأمة .وكانت عا�صمة فل�سطين �آنذاك تعي�ش
�أعوامها الأخيرة بترقب ،وكان الخالدي ال يزال
�شاب ًا في �أول الع�شرينيات من العمر ،ولي�س من

الملف/درا�سة

فارق بينه وبين طالبه في ال�صفوف الثانوية
�سرع
العليا �إ ّال ثالثة �أو �أربعة �أعوام ،الأمر الذي ّ
تفاهم الأ�ستاذ مع طالبه� ،إذ كان بالن�سبة �إليهم
مثا ًال ُيحتذى ،ف�أحبوه �أ�ستاذاً و�صديق ًا ،كما �أنه
بدوره �أحبهم وا�ستمر يذكرهم ب�أ�سمائهم حتى
بعد ع�شرات الأعوام .وال ندري ما ال�سبب في
تف�ضيله طوال حياته لقب الأ�ستاذ على �أي لقب
�آخر ،كالدكتور ،ولع ّل ال�سبب هو ذكرياته عن
عامه ذاك في القد�س حين عاد �إليها �أ�ستاذاً،
على خطى �أبيه المربي الكبير الأ�ستاذ �أحمد
�سامح الخالدي.
و�سافر الخالدي مرة ثانية �إلى بريطانيا
حيث �أنهى درا�سته العليا ،ثم امتهن التعليم
الجامعي في جامعة �أك�سفورد منذ �سنة ،1951
غير �أنه ما لبث �أن ا�ستقال في �سنة ،1956
احتجاج ًا على م�شاركة بريطانيا في العدوان
الثالثي على م�صر ،وعاد �إلى الوطن العربي
حيث ا�ستقر في بيروت ،وان�ضم �إلى جامعتها
الأميركية �أ�ستاذاً في دائرة العلوم ال�سيا�سية
حتى �سنة  .1982وفي تلك ال�سنة غادر �إلى
الواليات المتحدة ،محا�ضراً في �أكثر من جامعة،
رحبت به
ثم ا�ستقر في جامعة هارفارد التي ّ
باحث ًا كبيراً لديها في مركز درا�سات ال�شرق
الأو�سط حيث ا�ستمر حتى تقاعده في �سنة
.1997
ولم ي�شغل التعليم الجامعي وليد الخالدي
يوم ًا عن �أحب الميادين �إلى عقله ووجدانه ،وهو
ميدان البحث والت�أليف ،وكان هذا الحب هو
مدخل الخالدي كي ُيق ِدم مع مجموعة من رجال
الفكر على �إن�شاء م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
في بيروت ،في �سنة  ،1963هذه الم�ؤ�س�سة
الغنية عن التعريف والرائدة في ن�شر الكتاب
الفل�سطيني ،وهو ال يزال �أمين �سر مجل�س
�أمنائها حتى اليوم.
وظن البع�ض �أن ان�شغال الخالدي في
النهو�ض بم�ؤ�س�سة الدرا�سات على مدى الأعوام
القراء
�سي�ستغرق كثيراً من وقته ،وبالتالي يحرم ّ
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مزيداً من م�ؤلفاته و�أبحاثه ،والحق �أن هذا الظن
في غير محله ل�سببين� :أولهما �أن الخالدي تمكن
من خالل الم�ؤ�س�سة من الإ�شراف على العديد من
�أهم المجلدات عن فل�سطين ،و�سن�أتي على بع�ض
منها ،وثانيهما �أن الخالدي �إن�سان عالمي بكل
لرقي
ما في الكلمة من معنى ،فهو ال ي�سعى ّ
�شعبه وحده ،بل لرقي الإن�سان �أي�ض ًا ،وهدفه
لي�س تعريف �شعبه بق�ضيته وحده ،بل تعريف
�شعوب العالم بها ،لأنها ق�ضية عالمية ،وهو
لذلك �أراد لهذه الم�ؤ�س�سة التي �أن�ش�أها �أن ت�صبح
نموذجية ،يجد الباحث فيها ــ من �أي مكان في
العالم ــ ما ي�سعى له من م�صادر ومراجع عن
فل�سطين تاريخ ًا وح�ضارة ون�ضاالً ..وقد �أ�ضحت
كما �أرادها.
ون�شر الخالدي حتى يومنا هذا ع�شرات
الم�ؤلفات والأبحاث والمقاالت ،و�ألقى ع�شرات
المحا�ضرات ،ودرا�ساته ت�شمل ب�شكل عام
المو�ضوعات الفكرية الإ�سالمية ،والقومية
العربية ،وال�ش�ؤون العربية ال�سيا�سية ،والفكر
ال�صهيوني ،وال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي؛ غير
�أن الق�سم الأكبر من نتاجه يتناول فل�سطين
وتاريخها وح�ضارتها ومجتمعها وق�ضيتها
ونكبتها ،وقد ُن�شر معظمه باللغتين العربية
والإنجليزية ،كما ُترجم بع�ضه �إلى الفرن�سية
والإ�سبانية.
وكتب الخالدي كثيراً من �أبحاثه عن فل�سطين
باللغة الإنجليزية �أ�ص ًال ،ون�شره في دوريات
�أجنبية ،الأمر الذي �أتاح لفكره �سرعة االنت�شار
في الأو�ساط الثقافية وال�سيا�سية الغربية
والإ�سرائيلية ،غير �أن المكانة العالمية التي
و�صل �إليها كمفكر وم�ؤرخ لم تكن ب�سبب اللغة
وحدها ،بل ب�سبب نهجه الأكاديمي الذي ال يجد
حتى الأعداء والخ�صوم ثغرة فيه� ،أوالً ،ب�سبب
تحليله المنطقي الم�ستند �إلى ما ال ُيح�صى من
الحقائق والوثائق ،وثاني ًا ،لأنه من القالئل
الذين يتمتعون بموهبة �إي�صال الر�سالة �إلى
القراء ب�شتى الطرق ،ودوم ًا� ،ضمن �أكاديميته

ال�صارمة ،وب�أ�سلوبه ال�سهل الممتنع والآ�سر.
ولنبد�أ مع المفكر والم�ؤرخ الخالدي من حيث
انتهينا مع الم�ؤرخين الثالثة :دروزة والعارف
والدباغ� ،أي نبد�أ بم�ؤلفاته ومقاالته عن النكبة،
ّ
قدمه عن النكبة
ثم ننتقل �إلى الجديد الذي ّ
نف�سها ،لكن خارج الأطر الت�أريخية التقليدية.

من ''�سقوط حيفا'' �إلى ''دير يا�سين''

العقل
العقل الفل�سطيني
�أول مرة خاطب فيها
ُ
َ
ال�صهيوني وتغلب عليه بالمنطق والبرهان،
كانت �سنة  ،1959حين ن�شر الخالدي بحثه
ال�شهير ''لماذا غادر الفل�سطينيون'' ،بالإنجليزية،
رد فيه على الأ�سطورة ال�صهيونية التي
والذي ّ
تقول �إن الفل�سطينيين رحلوا عن بلدهم تلبية
لأوامر الملوك والر�ؤ�ساء العرب� ،أي �أن
ال�صهيونية براء من �أي اقتالع �أو ترحيل ق�سري،
وال تتحمل �أي م�س�ؤولية عن ق�ضية الالجئين،
و�أن الم�س�ؤولية تقع على ه�ؤالء القادة العرب
الذين راحوا يوجهون نداءاتهم عبر الإذاعات
ل�شعب فل�سطين بالرحيل .وكعادتهم ،ظن
ال�صهيونيون �أن في �إمكانهم ادعاء ما ي�شا�ؤون،
�إذ ال ح�سيب وال رقيب على �أقوالهم و�أفعالهم.
غير �أن الخالدي ت�صدى لهم هذه المرة بعد
قيامه بمراجعات دقيقة لجميع الم�صادر التي
يمكن لمثل تلك الت�صريحات �أو النداءات �أن
تتوفر فيها ،هذا لو كانت �صدرت حق ًا ،فراجع
الوثائق والت�صريحات الر�سمية ،وخ�صو�ص ًا تلك
ال�صادرة عن جامعة الدول العربية والهيئة
العربية العليا ،وراجع ثالث �صحف عربية رائدة
في تلك المرحلة ،وهي ''الأهرام'' الم�صرية،
و''الحياة'' اللبنانية ،و''الدفاع'' الفل�سطينية ،كما
تمكن من االطالع على ر�صد للإذاعات العربية
المعنية ،وكانت الخال�صة �أن ال نداءات على
الإطالق� ،صدرت عن القادة العرب تدعو
الفل�سطينيين �إلى الرحيل ،و�إنما على العك�س من
60
ذلك ،ف�إن الأوامر لهم كانت بالبقاء.
وكانت ردة الفعل لدى العاملين في الدوائر
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ال�صهيونية عنيفة ،ولإثبات ادعاءاتهم راحوا
يركزون على هجرة العرب من حيفا ب�أوامر من
القادة العرب ،وهكذا ارتكبوا الخط�أ نف�سه مرة
�أُخرى� ،إذ لم يكن لديهم ت�صور حقيقي بعد عن
هذا البروف�سور الهادئ ،وليد الخالدي ،الذي لم
ينفعل ،و�إنما انتظر حتى ا�ستكمل بحث ًا موثق ًا
ومتكام ًال عن م�أ�ساة حيفا ،ون�شره في ال�سنة
نف�سها ،بعنوان�'' :سقوط حيفا'' 61.وهكذا تغلب
عليهم للمرة الثانية ،و�ستليها مرات ومرات.
قدم الخالدي في مقالته ''�سقوط حيفا''
لقد ّ
�شرح ًا م�ستفي�ض ًا للمخطط ال�صهيوني وللعمليات
التي نفذها ال�صهيونيون في حيفا تكملة لما
ابتد�أوه في دير يا�سين وطبرية ،واللذين كانا
يهدفان �إلى �إجالء ال�سكان العرب ،كما �شرح
الموقف البريطاني و�أثبت محاباة البريطانيين
لل�صهيونيين ،وهم الذين كانوا الم�ؤتمنين
والم�س�ؤولين عن �سالمة ال�سكان العرب حتى 15
�أيار/مايو ،و�شرح �أي�ض ًا �أو�ضاع اللجنة القومية
في حيفا منذ ت�أ�سي�سها و�أو�ضاع القيادة
الع�سكرية المحلية ،ون�شر ن�صو�ص ًا لبيانات
�صادرة عن الهيئة العربية العليا ،و�صوراً
62
لبرقيات ،وكلها تدعو الأهالي �إلى البقاء.
عالوة على ذلك ،ف�إن الم�ؤرخ المن�صف لم
يتغا�ض عن تجاهل القيادة العربية في دم�شق
َ
لنداءات �أهل حيفا التي راحوا يطلبون فيها
63
الم�شورة والر�أي :ماذا يفعلون؟
وتفح�ص الم�ؤرخ �أحداث الأيام الأخيرة،
ّ
وخ�صو�ص ًا اليوم الع�صيب ،يوم الخمي�س في 22
ني�سان�/أبريل  ،1948فتحدث عن اال�شتباكات
التي جرت واالجتماعات الأخيرة للجنة العربية
للطوارئ التي ت�ألفت �سريع ًا من وجهاء المدينة،
تهرب الجنرال �ستوكويل من لقاء �أي
وعن ّ
عربي ،وال �سيما بعد �أن كانت مقاليد المدينة
�أ�صبحت ب�أيدي ال�صهيونيين وفق ًا التفاق
�صهيوني ــ بريطاني .وكانت قمة الم�أ�ساة
عندما جوبهت لجنة الطوارئ بعر�ض وحيد من
طرف ال�صهيونيين ،يفر�ض عليها الخيار بين
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الهدنة �أو الموت ،وجاء العر�ض بعد �أن كان
ال�سكان قد غادروا بيوتهم هائمين تحت وابل
الق�صف الم�ستمر بقنابل المورتر .وي�ست�شهد
الم�ؤرخ بروايات ل�شهود عيان وهم ي�صفون
الرعب الذي �سيطر على ال�سكان الذين ملأوا
ال�شوارع في محاولتهم النجاة ب�أنف�سهم في
ثياب النوم ،وكيف ا�شتد التزاحم عندما �سمعوا
�أن الإنجليز في الميناء على ا�ستعداد لحماية كل
َمن ي�صل �إلى هناك! حق ًا بدت حيفا ك�أنها ت�شهد
يوم القيامة.
� ّأما �أع�ضاء اللجنة الخا�صة للطوارئ الذين
قاموا بمبادرة وتحملوا الم�س�ؤولية وحدهم،
فكان جوابهم رداً على الخيار بين الهدنة �أو
'لما كان العرب تحت وط�أة الرعب
الموتّ '' :
ال�شديد يحاولون الهروب عبر منطقة الميناء،
ولما كان الجنرال �ستوكويل غير م�ستعد
ّ
للتدخل' ،ف�إن كل ما في و�سعهم القيام به هو
الطلب من الجنرال �أن ي�أخذ الخطوات لت�أمين
و�سائل نقل كافية له�ؤالء النا�س ولما يمكنهم
حمله من ممتلكاتهم المنزلية ،وال�سماح لهم
بالذهاب �إلى الدول العربية ''.وذكر ه�ؤالء �أنهم
توقعوا عدم ا�ستطاعة �ستوكويل تلبية مطلبهم
تحمل
هذا ،ولذلك ف�إن عليه �أن يعود �إلى ّ
م�س�ؤولياته بالحفاظ على �أمن المدينة ،في�أمر
بطرد الهاغاناه من الأحياء العربية التي
احتلوها ،بحيث تتمكن جموع العرب المحت�شدة
64
في الميناء من العودة �إلى بيوتها.
وفي �أي حال ،ف�إن من غير الممكن االدعاء
�أنه كان هناك �أوامر من القادة العرب لأهل
حيفا بالرحيل ،وهذا ما �أثبته الخالدي .غير �أن
اهتمامه الكبير بحيفا لم يتوقف عند مقالته
تلك� ،إذ �إنه ا�ستمر متابع ًا كل ما ُيكتب عن حيفا،
وهنا تفوق على �سواه من الباحثين ،فهو ال
يعنيه ما يكتبه فح�سب ،بل �إنه ذلك الأ�ستاذ
الذي يرحب بكل َمن ي�س�أله .عالوة على ذلك،
ف�إنه كتب مقدمة كتاب مي �صيقلي عن ''حيفا
العربية'' 65،وكتب تقديم ًا مطو ًال عن �أو�ضاع
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فل�سطين ال�سيا�سية لمذكرات ر�شيد الحاج
�إبراهيم'' :الدفاع عن حيفا وق�ضية فل�سطين''،
متابع ًا مذكرات الرجل الكبير الذي حاول جاهداً
66
ولما �أعادت مجلة Journal of
�إنقاذ حيفا،
ّ
 Palestine Studiesن�شر مقالته عن حيفا ،بعد
خم�سين عام ًا� ،أ�ضاف في مقدمته الجديدة ما
67
كان ا�ستجد من وثائق ومذكرات.
لقد �ألقى الخالدي عدة محا�ضرات عن النكبة
ون�شر العديد من المقاالت والوثائق ،عبر ع�شرات
و�صب اهتمامه على تهجير
ال�سنين،
ّ
الفل�سطينيين من وطنهم ،وعلى دور ال�صهيونيين
المجندين في ق�ضية التهجير الجماعي/
التران�سفير ،وذلك قبل �أن يكتب هذا �أي باحث
�آخر .وهو يوم ن�شر درا�سته الفريدة عن خطة
دالت ،في �سنة  68،1961كان �أول باحث عربي
يدق �أبواب العالم الغربي ،ذاكراً ب�أدق
التف�صيالت هذه الخطة ،و�شارح ًا المرحلة الأولى
التي �سبقتها ومهدت لها .وهذه الخطة هي
الخطة الأ�سا�سية لال�ستيالء على الأرا�ضي التي
�أُعطيت لليهود وفق ًا لقرار التق�سيم ،ف�ض ًال عن
أرا�ض كانوا يحتلونها خارج حدود التق�سيم،
� ٍ
كما كان من �أبرز �أهدافها تفويت �أي فر�صة على
تدخل الجيو�ش العربية ع�سكري ًاّ � 69.أما التهجير
ّ
الجماعي ،وهو الهدف الرئي�سي ،فكان ابتد�أ في
المرحلة الأولى ال�سابقة لخطة دالت ،ولم يتوقف
حتى يومنا هذا.
وكانت مقالة الخالدي عن ''دالت'' مفاجئة
لل�صهيونيين ،ذلك ب�أن الخطة كانت �صدرت
حديث ًا بالإنجليزية ،وهكذا بد�أ ال�صهيونيون
يعرفون حق ًا َمن هو وليد الخالدي ،فهو العقل
ال�ساهر الذي ال ينام ،وهو وحده يالحق الوثائق،
والدرا�سات ،والخرائط ،وكل ما يتعلق بفل�سطين،
مر ربع قرن من الزمان قبل
بمجرد �صدوره .وقد ّ
�أن يكتب الم�ؤرخون الإ�سرائيليون الجدد عن
خطة دالت.
ليت في �إمكاننا التوقف عند كل ما كتبه
الخالدي عن النكبة� ،أحداث ًا ،وخلفية ،و�أ�سباب ًا،

وتف�صيالت ،وعمليات ع�سكرية ،وتهجيراً ...غير
�أننا نكتفي بالوقوف على �أطالل دير يا�سين،
ورائعة الم�ؤرخ عن هذه القرية الوادعة ،توثيق ًا
ونهج ًا ون�ص ًا و�أ�سلوب ًا ،بعد واحد وخم�سين عام ًا
70
على نكبتها.
لقد ا�ستغرق العمل على توثيق مجزرة دير
يا�سين نحو خم�سة ع�شر عام ًا ،والكتاب ي�ستند
�إلى ع�شرات ال�شهادات من ال�سكان �أهالي
ال�ضحايا والمقاتلين وممثل ال�صليب الأحمر
الدولي ،و�إلى كل ما �صدر عن الم�س�ؤولين
الفل�سطينيين والعرب ،ف�ض ًال عن �شهادات من
الم�صادر العبرية ،لقادة وعنا�صر من منظم َتي
الإرغون التي كانت بقيادة مناحم بيغن،
و�شتيرن التي كانت بقيادة يت�سحاق �شمير،
وهما المنظمتان الإرهابيتان الم�س�ؤولتان عن
المجزرة ب�شكل رئي�سي؛ � ّأما فيما يتعلق بمجموع
الم�صادر والخرائط والجداول ومواقع البيوت
بيت ًا بيت ًا ،فكان الخالدي هو الم�شرف والموجه
�إلى جمعها ،وهو الم�ؤلف الذي جمع ال�شهادات
ثم رواها حكاية موثقة متكاملة� ،ساعة ب�ساعة،
فجعل القارئ يح�س ك�أنه يعي�ش لحظات اليوم
الأخير من حياة دير يا�سين العربية ،ويكاد يرى
ما جرى في �أزقتها وبيوتها بعينيه ،في�شاهد
الجثث الملقاة على العتبات ،للم�سنين والن�ساء
وال�شباب وال�صغار ،وينتقل مع �أ�صوات الطلقات
النزقة ،و�أ�صوات الأنين ،من بيت �إلى بيت.
ومما قاله الخالدي عن موقع المجزرة
ّ
تاريخي ًا:

ودير يا�سين �إنما هي النموذج لل�صدام بين
المنظمات الدولية ال�صهيونية ذات الطاقات
المادية والب�شرية ال�ضخمة ،وبين �أرباب
عائالت قروية متوا�ضعة يدافعون عن عقر
الدار وعتبتها ،وعن الأم والزوجة والبنين
والبنات والأحفاد .ودير يا�سين غدت� ،إلى
جانب هذا وذاك ،رمزاً لتق�صير القيادات
الفل�سطينية والعربية الفادح والفا�ضح نتيجة
�سماحها للعدو با�ستفراد قرى فل�سطين قرية
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قرية ،ومدنها مدينة مدينة� ،سماح ًا ال عذر له
71
وال غفران.
ونتوقف �إزاء ما رواه الأهالي عن المعلمة حياة
بالب�سة ،ابنة القد�س ،ومعلمة بنات القرية ،فكتب
الخالدي عن �شهادة �سكينة �إحدى تلميذاتها:
''و�شاهدت �سكينة (� 9أعوام) معلمة المدر�سة
حياة في قمي�ص نوم �أ�صفر ت�ساعد الن�ساء على
الهروب لمعرفتها بالطريق 72''...ثم ينتقل �إلى
�شهادة ثانية ،فيقول'' :ويحدثنا داود زيدان (25
عام ًا) �أنه ُكلف �إخراج المعلمة حياة و�إي�صالها
�إلى عين كارم ،لكنها تمتنع وتقول' :كيف �أترك
النا�س يموتون و�أهرب؟ �أتمنى �أن �أُقتل هنا'.
و�أ�شارت ب�إ�صبعها �إلى جبينها وعادت �إلى
القرية تحاول �إ�سعاف الجرحى 73''.ثم يروي
الم�ؤرخ الدقائق الأخيرة من حياة المعلمة حياة،
نق ًال عن �أم عيد التي كانت تحاول الهروب
حاملة ر�ضيعها ،فتقول �أنها ر�أت عي�سى �أحمد
عليا م�صاب ًا �إ�صابة بالغة �أمام منزله ،والمعلمة
حياة راكعة �إلى جانبه ت�سعفه'' ،و�إذ بالر�صا�ص
ينطلق فت�صيب ر�صا�صة المعلمة في جبينها
وت�سقط �صريعة فوق عي�سى ( 55عام ًا) ــ الذي
ما لبث �أن فارق الحياة ــ وهي في الرابعة
74
والع�شرين من عمرها''.
ويبقى هذا الكتاب ''دير يا�سين ''...المتوا�ضع
�شك ًال ،والغني ن�ص ًا ،و�إلى �أبعد الحدود ،هو
النموذج الذي ُيحتذى.

ب�ش�أن النكبة خارج ال�سرد التاريخي

ثمة ثالثة مراجع رئي�سية للخالدي ال
ي�ستطيع الباحث عن فل�سطين وق�ضيتها ونكبتها
�إ ّال �أن يعود �إليها ،و�إن لم يكن بينها كتاب
تاريخي تقليدي ي�شرح تاريخ النكبة ،على غرار
''النكبة'' للم�ؤرخ عارف العارف ،على �سبيل
المثال� ،أو على غرار مقاالت الخالدي نف�سه عن
�سقوط حيفا ،مث ًال ،لكن هذا ال يعني �أن ك ًال من
هذه المجلدات الثالثة لي�س فريداً في بابه،
وعر�ضه ،و�أ�سلوبه ،و�أهميته ،بل �إنه يتفوق على
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�سواه لأنه لم ي�صدر مثيل له عن فل�سطين
ونكبتها ب�أقالم م�ؤرخين �أو باحثين �آخرين.
الكتاب الأول زمني ًا هو كتابه الوثائقي
ال�شهير ،From Haven to Conquest :الذي لم
ي�صدر �سوى بالإنجليزية ،وكان �صدوره الأول
في �سنة  .1971وهو كتاب وثائقي بامتياز،
�أ�شرف الخالدي على انتقاء ما يحتويه من
الوثائق والتقارير والن�صو�ص المتعلقة بالق�ضية
الفل�سطينية وال�صهيونية ،بدءاً من العهد
الكنعاني حتى �أيار/مايو  ،1948كما �أنه كتب
مقدمة مطولة هي كتاب بحد ذاتها ،وهي
المرجع 75.وفي الق�سم الأخير من الكتاب
عناوين متعددة عن �أحداث النكبة ،ومن �أبرزها
تقرير جاك دي رينييه رئي�س بعثة ال�صليب
الأحمر الدولية في فل�سطين عن مجزرة دير
يا�سين 76،ون�صو�ص �أُخرى عن �سقوط حيفا،
ومعركة القد�س القديمة ،وغيرها.
والكتاب الثاني هو ''قبل ال�شتات'' الذي
يعتبره البع�ض �أهم كتاب �أ�صدره الخالدي ،وهو
يحتوي على �أروع ال�صور عن فل�سطين ما بين
الربع الأخير من القرن التا�سع ع�شر و�سنة
يطلع عليه يعرف كيف عا�شت
ومن ّ
النكبةَ ،
فل�سطين و�أهلها ،ويعرف �أنه كان لهذا ال�شعب
ح�ضارة .وال تحتل ال�صفحات عن النكبة ما بين
قرار التق�سيم و�أيار/مايو � 1948سوى جزء
محدود من الكتاب ،غير �أن المهم �أي�ض ًا هو
الما�ضي الذي ي�شعر القارئ من خالل اطالعه
عليه بفداحة النكبة ،وذلك من خالل الأبحاث
التاريخية التي تت�صدر الف�صول ،ومن خالل الكم
الهائل من ال�صور التي يظهر من خاللها ذلك
ال�شعب الحي المعطاء ،وتلك المدن المزدهرة،
ولما كان هذا الكتاب �صدر
والقرى الخ�ضراءّ .
بالإنجليزية �أوالً ،ثم بالفرن�سية والإ�سبانية،
ف�ض ًال عن العربية 77،ف�إنه �أ�صبح البداية لعادة
�سار عليها كثيرون من فل�سطينيي ال�شتات ،وهي
عادة �إهداء ''الكتاب'' �إلى �أ�صدقائهم الأجانب
والعرب ،في المنا�سبات ،ك�أف�ضل هدية.
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� ّأما الكتاب الثالث ''كي ال نن�سى'' فهو الكتاب،
وهو المرجع عن قرى فل�سطين التي دمرتها
�إ�سرائيل في �سنة  .1948هو كتاب في الجغرافيا
والتاريخ واالقت�صاد وال�سيا�سة
والفل�سطينولوجيا ،وهو كتاب كل فل�سطيني كي
عد �أكثر من 400
ال ين�سى حق ًا تلك القرى التي ُت ّ
قرية .والكتاب م�صور ،وموثق ،قرية قرية ،من
تاريخها البعيد حتى زمن النكبة ،بحيث �إن
القارئ ي�شاهد ال�صور ،ويقر�أ عن تدمير كل قرية،
و�سرعان ما يدرك �أن العدوان ال�صهيوني لم
يدمر الحجر وحده ،بل �إنه عدوان على ال�شعب
والتاريخ والزرع وال�شجر ،قبل الحجر .هو عدوان
78
على كل �شيء حي.
وما يميز هذا المجلد المرجعي ال�ضخم �أنه
عمل تراكمي وم�شترك بين �أكثر من جامعة
وم�ؤ�س�سة ،وهي :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
في وا�شنطن ،وجامعة بير زيت ،ومركز الجليل
للأبحاث االجتماعية .ف�إذا توقفنا عند مبحث
واحد ،دير يا�سين مث ًال ،ف�إننا نجد �أن المبحث
الرئي�سي عنها يمتد على خم�س �صفحات
م�صورة ،فيها حديث عن تاريخ القرية منذ العهد
العثماني ،وعن المجزرة ،وعن احتاللها وتهجير
�سكانها ،وعن الم�ستعمرات الإ�سرائيلية على
�أرا�ضيها ،و�أخيراً عن واقع القرية اليوم .ومما
قاله الخالدي في النهاية:

ال تزال منازل القرية قائمة في معظمها على
التل ،وقد ُ�ض َّمت �إلى م�ست�شفى �إ�سرائيلي
للأمرا�ض العقلية �أن�شئ في موقع القرية...
خروب ولوز،
وثمة خارج ال�سياج �أ�شجار ّ
وبقايا جذوع �أ�شجار زيتونّ � ..أما مقبرة
القرية القديمة ...فمهملة وتكت�سحها �أنقا�ض
الطريق الدائري الذي ُ�ش َّق حول تل القرية...
وما زالت �شجرة �سرو با�سقة وحيدة قائمة
79
و�سط المقبرة حتى اليوم.

لقد طرحنا في البداية �أهم �سلبيات النكبة،
وهو انعدام التوازن بين الم�شاعر وال�شعارات
وبين التحليل العقالني الم�س�ؤول ،غير �أننا بعد
انق�ضاء �أكثر من �ستين عام ًا ،ن�ستطيع القول �إن
من �أهم مميزات الم�ؤرخ وليد الخالدي �أنه امتلك
القدرة الفائقة على التحليل العقالني الم�س�ؤول،
بتوازن مذهل مع عاطفته الجيا�شة تجاه كل
مدينة وكل قرية وكل حجر في فل�سطين.
الخالدي هو الم�ؤرخ.

و�أخيراً...
لو عدنا �إلى �إ�شكالية البحث الرئي�سية ،وهي
الخوف من ''�إلحاق الظلم بم�ؤرخ ما �صرف
جهوده لت�أريخ مراحل �أُخرى �أو للكتابة عن
ق�ضايا �أُخرى ،''...ثم لو عدنا �إلى م�ؤرخينا
الأربعة الكبار ،لقلنا �إن ك ًال منهم كان نجم ًا
يهتدي الالحقون بكتاباته ،ولقلنا �أي�ض ًا �إن �أي
باحث عن فل�سطين ونكبتها ال بد له من العودة
�إلى كل منهم.
غير �أنني �أعترف ب�أنه كان لي مع الأ�ستاذ
وليد الخالدي تجربة خا�صة �إزاء هذه الإ�شكالية،
�إذ �أخ�شى �أن �أكون �أنا َمن �ألحق به الظلم ،وذلك
لغزارة م�ؤلفاته و�أبحاثه التي لي�س في الإمكان
التوقف عندها كما يجب ،و�أعني بها ،تحديداً،
م�ؤلفاته عن النكبة ،فما كان �أمامي �سوى �أن
�أختار ،ولهذا �أجد نف�سي م�ضطرة �إلى االعتذار.
� ّأما �أهم ما قام به الخالدي حتى اليوم ،في
كتاباته عن فل�سطين عامة ،وعن نكبتها خا�صة،
فهو النهج العلمي الت�أريخي الذي �أر�ساه ،وعلى
�أكثر من قاعدة ،كما لم يفعل �أي م�ؤرخ �آخر
�سواه.
هو الأ�ستاذ معلم الأجيالn .
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