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النكبة جمدداً

مردخاي بار ــ �أون

ال�صراع على ذكريات الحرب
حرب  48هي الحدث الأخطر في تاريخ
الق�ضية الفل�سطينية وال�صراع العربي ــ
ال�صهيوني ،وهي تحتل مكانة مركزية
في الوعي والذاكرة الجماعية� ،سواء لدى
الفل�سطينيين �أو الإ�سرائيليين .وقد اهتمت
القيادة ال�صهيونية العليا بعد �أعوام
قليلة من انتهاء الحرب بدرا�ستها
وتدوين وقائعها وا�ستخال�ص رواية لها،
وجرى �إن�شاء فرع متخ�ص�ص في هيئة
�أركان الجي�ش الإ�سرائيلي لكتابة تاريخ
لورخ
الحربُ ،
وع ّين المقدم نِتانئيل ْ
رئي�س ًا له وكُ لّف القيام بهذه المهمة،
وقام فع ًال بها ،و�أع ّد مخطوطة �أر�سل
ن�سخ ًا منها �إلى كبار ال�ضباط الذين
�أداروا المعارك� ،أم ًال باال�ستفادة من
مالحظاتهم .فماذا كانت النتيجة؟ تروي
هذه المقالة ق�صة الت�أليف ،وما جرى
للمخطوطة التي �أر�سلها ،وما ُ�أدخل
عليها ،بعد �إق�صائه عن رئا�سة فرع
التاريخ في هيئة الأركان و�إبعاده �إلى
الخارج ،من حذف و�إ�ضافة وتحرير،
كانت مح�صلته مخطوطة مختلفة كلي ًا
في كثير من الأمور المهمة.
و�أ�ضاف رئي�س الحكومة ووزير الدفاع
�آنذاك دافيد بن ــ غوريون �إلى المخطوطة
مقالة طويلة ُن�شرت في كتاب �شكّل
الرواية الر�سمية للحرب ،الم�صادق عليها

من طرف ال�سلطات العليا ،والتي ر�سمت
�صورة بطولية للجي�ش الإ�سرائيلي
وم�شرفة �أخالقي ًا له وللم�شروع
ّ
ال�صهيوني و�أهدافه ،وفي المقابل �صورة
كاذبة وم�شوهة لل�شعب الفل�سطيني
ودفاعه عن وطنه.
هذه ال�صورة الأ�سطورية ف�ضحها وم ّزقها
الحق ًا م�ؤرخون �إ�سرائيليون جدد من
�أجيال الحقة ،ر�سموا �صورة للحرب
ومجرياتها و�أهدافها �أقرب �إلى الحقيقة.
وما ُيك�سب هذه المقالة �أهمية ا�ستثنائية
لورخ بالذات ب�أن الرواية
هو اعتراف ْ
الر�سمية التي اع ُتمدت كانت تفتقر �إلى
الأمانة واال�ستقامة والدقة العلمية ،و�أنه
جرى تطهيرها من جميع الوقائع
والأمور غير المريحة للجي�ش �أو الدولة
�أو القادة الع�سكريين .وهذا كله،
بالمنا�سبة ،لي�س غريب ًا عن �أدبيات
الحركة ال�صهيونية ب�أ�سرها.
م�ؤرخ وع�ضو كني�ست �سابق ،وال�ضابط الذي كان
*
م�س�ؤو ًال عن تثقيف الجي�ش الإ�سرائيلي.
جزء من ف�صل من كتاب'' :حرب اال�ستقالل
**
( ''1949 – 1948بالعبرية) ،تحرير �ألون كادي�ش
(تل �أبيب :وزارة الدفاع ،)2005 ،المجلد ،2
�ص .1003 – 989

ترجمة :يوال البطل.
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فرع التاريخ في هيئة
الأركان العامة
قررت هيئة الأركان العامة في الجي�ش
الإ�سرائيلي ،في �أوا�سط �سنة � ،1952إن�شاء فرع
متخ�ص�ص غايته درا�سة �أحداث حرب اال�ستقالل
[ ]1949 - 1948و�إر�سا�ؤها على قاعدة بحثية
�شاملة .وعندما �شرع الفرع في مهمته ،كان قد
تجمع لديه كمية ال ي�ستهان بها من التحقيقات
ّ
والم�ؤلفات بقلم ''م�ؤرخي'' تلك الفترة ،و�شهادات
تكونت في خ�ضم المعارك ،وكمية
ووثائق كثيرة ّ
ال ي�ستهان بها من الكتب والمقاالت التي ر�أت
النور �أو ُن�شرت في �سياق عمل الفرع في
بداياته 1،لكن [ ]....طابع هذه الكتابات كان
مجتزءاً ومنقو�ص ًا وعفوي ًا.
مقدم �شاب من هيئة
ووقع االختيار على َّ
الأركان العامة ،كان �أول َمن بذل ق�صارى جهده
وو ّفق
في كتابة رواية �شاملة لتاريخ الحربُ ،
في �إعالء درا�سة الحرب �إلى منزلة البحث المنظم
والمحرر بح�سب �أف�ضل التقاليد العلمية في
َّ
لورخ ،الذي خا�ض حرب
العالم� .إنه ِنتانئيل ْ
�سرية في لواء ِ
''ع ْت�سيوني'' ،ثم
اال�ستقالل ك�آمر ّ
خدم كم�ساعد للجنرال يغئيل يادين ،ثاني رئي�س
للأركان في الجي�ش الإ�سرائيلي (- 1950
 .)1951وفي مطلع ني�سان�/أبريل ،1952
لورخ من وظيفته في مكتب رئي�س
ا�ستقال الرائد ْ
2
الأركان و�أن�ش�أ ''فرع التاريخ''.
لورخ معه خلفية ثقافية وا�سعة ،وكل
وجلب ْ
ما �أخذه عن �أ�ساتذته في الجامعة العبرية قبل
اندالع حرب اال�ستقالل ،فقد تتلمذ على يد عدد
من الم�ؤرخين الم�شهورين عالمياً ،الذين طوروا
في نهاية الثالثينيات وفي �أربعينيات القرن
ق�سم التاريخ في الجامعة العبرية في
الما�ضي َ
جبل الم�شارفّ � .أما الآن فكان عليه معالجة
م�شكالت مختلفة عن تلك التي �سمعها من
مر عليها
�أ�ساتذته الذين اهتموا بدرا�سة �أحداث ّ
لورخ
قرون ،ذلك ب�أن الأحداث التي ق�صد ْ

درا�ستها وقعت قبل �أقل من خم�سة �أعوام.
فالذكرى كانت ال تزال حية ،واالنفعاالت
والم�ؤثرات ال�سيا�سية التي تعتري نفو�س المعنيين
لورخ من
بالأمر كانت في �أوجها ،مثلما اكت�شف ْ
معاناته ال�شخ�صية التي �آلمته و�أحبطته.
لورخ مو�ضوعه
ولم يكن غريب ًا �أن يقارب ْ
بحذر ،و�أن يق�صر جهده على معالجة ''التاريخ
العمالني'' فقط ،ويتفادى بحث �أحداث الحرب
بمختلف وجوهها ،ومع ذلك ،ف�إنه قرر تقليب
عدد من المو�ضوعات ''غير العمالنية'' ،لأنه
اعتبر �أنها �أ ّثرت مبا�شرة في مجريات الأمور
الع�سكرية .و�شملت هذه المو�ضوعات م�سائل مثل
قرارات الأمم المتحدة ،و�شراء ال�سالح ،وتعبئة
القوى الب�شرية ،والتدريب ،وما �شابه ذلك .وكان
لورخ طموح ًا �أكثر من الالزم،
م�شروع ِنتانئيل ْ
وت�أثر من دون �شك بم�ؤلفات م�شابهة بد�أت
3
ت�صدر في ذاك الوقت عن الجيو�ش الغربية.
قدر
وفي �ضوء تجارب جيو�ش �أُخرىّ ،
لورخ �أن تدوين ''التاريخ الع�سكري
ِنتانئيل ْ
لحرب اال�ستقالل يحتاج �إلى �ستة �أو �سبعة
مج ّلدات ،ي�ضم كل منها ما يتراوح بين 200
و� 400صفحة'' ،وكان ُيفتر�ض في المجلدات �أن
ترتكز على بحوث تغو�ص في مو�ضوعات
تف�صيلية ،وت�شكل �أ�سا�س ًا لخال�صات �شاملة.
لورخ �أن �إنجاز كل مجلد يتطلب فريق عمل
ور�أى ْ
يرئ�سه �ضابط كبير �أو م�ؤرخ ''بم�ستوى محا�ضر
4
في الجامعة''.
وتكون فريق
ولم تتم اال�ستجابة لطلبه هذاّ ،
البحث القيادي في فرع التاريخ ،في نهاية الأمر،
رئي�سي ق�سمين :الرائد مو�شيه �إيالن ،الذي
من َ
عمل �أ�سا�س ًا على ت�سجيل وقائع ''الأمن الجاري''
للجي�ش الإ�سرائيلي في تلك الأعوام ،وغابرييل
(غابي) كوهين ،من قدامى فريق البحث في مجلة
ركز على درا�سة تاريخ حرب
''معراخوت'' ،الذي ّ
و�ض ّم �إلى الفريق �أي�ضاً ،المالزم �أول
اال�ستقاللُ .
يهو�شواع بن ــ �أرييه ،الذي �أ�صبح فيما بعد
بروف�سوراً في الجغرافيا التاريخية في الجامعة

ال�صراع على ذكريات الحرب

ني�سياهو ،الذي
العبرية ،والمالزم �أول مردخاي َّ
من�سق وحدة الدرا�سة والتفكير
�أ�ضحى فيما بعد ّ
في مقر حزب العمل في بيت بيرل ،ف�ض ًال عن
5
بع�ض الباحثين المبتدئين.

مواد البناء [تجميع الوثائق]

لورخ الأول تجميع ''مواد البناء''
كان ّ
هم ْ
ال�ضرورية لموا�صلة المهمة ،وقد م ّكنته عالقاته
الطيبة بهيئة الأركان العامة من و�ضع يده على
بع�ض الملفات المهمة ل�شعبة العمليات،
والمتعلقة بفترة حرب اال�ستقالل .و�أهم الملفات
كان ملف البرقيات الواردة �إلى هيئة الأركان
العامة من وحدات القتال الميدانية ،وملف
الأوامر والتعليمات التي �صدرت عن هيئة
الأركان العامة �إلى الميدان ،وقد �ش ّكلت هذه
البرقيات الداخلة والخارجة تدوين ًا متوا�ص ًال
لمعظم العمليات الع�سكرية خالل الحرب .و� ْأ�س َع َد
رجال فرع التاريخ �إلى
اكت�شاف هذه الملفات
َ
ُ
6
حد �إطالقهم عليها ت�سمية ''المعجزة الكبيرة''.
ّ
لقد �أ�صبح ممكن ًا الآن و�ضع �سجل بالأحداث
ود ِّونت تف�صيالتها على
وفق ت�سل�سلها الزمنيُ ،
بطاقات م�ص ّنفة بح�سب الزمان والمكان
والمو�ضوع ،كما ُ�شرع في البحث عن وثائق
موجودة لدى وحدات في الجي�ش الإ�سرائيلي لم
تكن �أَر�سلت بعد ما لديها �إلى الأر�شيف� ،أو عن
تلك التي كانت في يد �أفراد وجماعات من
7
وجمعت في مكتبة
خارج الجي�ش الإ�سرائيليُ .
الفرع جميع الأبحاث والكتب والمقاالت التي
�أُنجزت �سابق ًا ،والتي يمكن �أن ُت�ستخدم كنقاط
انطالق لموا�صلة العمل.
وكانت الخطوة التالية تكليف باحثين
متعددين درا�س َة المعارك الحربية� ،أو جوانب
�أُخرى من الحرب ،ب�صورة منظمة ومعمقة ،وكان
م�سرحين من
الباحثون ،في �أغلبيتهم� ،ضباط ًا ّ
الجي�ش ،وم�ستعدين لتكري�س وقتهم لهذا العمل.
فعلى �سبيل المثال� ،أخذ نكديمون روغل على
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عاتقه كتابة تاريخ الحرب في القد�س ،بينما
ركز �آدم �شتكاي على تاريخ �سالح الجو ،في حين
ّ
�أُنيطت ق�صة �سالح البحر ب�إليعيزر طالّ � ،أما
فتطوع لكتابة
ال�ضابط الكهل ولفغانغ فون فيزل
ّ
تاريخ �سالح المدفعية .ولم يكن له�ؤالء
الباحثين ،في معظمهم� ،أي خبرة بحثية �سابقة،
�إ ّال �إنهم ُعرفوا بقدرتهم التحليلية والكتابية.
ونجح فرع التاريخ ،خالل �سنة  ،1953حتى
�أوا�سط �سنة  ،1954في تجنيد  50باحث ًا تقريب ًا
در�سوا الحرب بمختلف وجوهها ،بدءاً بالعمليات
الع�سكرية المحلية و�صو ًال �إلى العمليات الأو�سع
مدى ،مثل البحث ال�شامل عن ''معارك الجبهة
الجنوبية'' ،والذي �أنجزه ِيِغال �ألون وغابي
كوهين مع ًا ،ودرا�سة عملية ''حيرام'' [في الجليل
الأو�سط] ،والتي �أنجزها يت�سحاق موداعي،
8
ورواية كتيبة المدرعات بقلم يعقوب �إلياف.
وف�ض ًال عن الأبحاث التي حاولت تق�صي
وقائع الأحداث من منظور الجي�ش الإ�سرائيلي،
لورخ �أدرك �أن من الحيوي �إظهار وجهة نظر
ف�إن ْ
العدو بقدر الم�ستطاع ،ولهذا ك ّلف عدداً من �ضباط
اال�ستخبارات بالمهمة .وبديهي �أن يكون ا�ستطالع
وجهة نظر ''العدو'' عوي�ص ًا ل�صعوبة الح�صول على
م�صادر� ،إ ّال �إن جهداً هائ ًال ُبذل لك�شف ون�شر
وثائق �أ�صلية �صادرة عن الجانب العربي.
وفي �شباط /فبراير � ،1953أ�صبح في حيازة
الفرع مجموعة وثائق كانت موجودة لدى �شعبة
9
وو�ضعت في ت�صرف الباحثين.
اال�ستخباراتُ ،
(�صباغ ،في تلك
فقد ترجم �شموئيل �سي ِغف ّ
الأيام) ،وهو من قدامى رجال اال�ستخبارات،
ثالث َة م�ؤلفات باللغة العربية �صدرت �آنذاك في
البالد العربية ،وم�ؤ ّلفوها هم :الحاج نمر
الخطيب ،من زعماء اللجنة القومية في حيفا،
وقد روى �أ�سباب هزيمة العرب في حيفا في
ربيع �سنة 1948؛ كمال �إ�سماعيل ال�شريف،
�ضابط م�صري قاد وحدة الإخوان الم�سلمين
التي ُج ّندت في م�صر ،وروى هجومهم على كفار
داروم ،وو�صف المعارك التي دارت في جبل
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الخليل في م�شارف رامات راحيل؛ الرائد محمود
الرو�سان ،ال�ضابط في الفيلق العربي ،والذي
و�صف ''معارك باب الواد'' 10.وكانت تلك �أول
مرة يتمكن فيها القارئ العبري من �إلقاء نظرة
على ''ما وراء الأكمة''.
وفي الوقت نف�سه ،ن�شرت �شعبة اال�ستخبارات
في الجي�ش الإ�سرائيلي مقتطفات م�سهبة من
وثيقة مهمة وقعت بين يديها ،وهي :تقرير لجنة
برلمانية عراقية با�شرت التحقيق في �أ�سباب
الحرب في فل�سطين فور انتهاء المعارك 11.فعلى
الرغم من الكالم الكثير الذي قيل عن ''نكبة
فل�سطين'' ،ف�إن النخب ال�سيا�سية العربية لم ُت�سرع
�إلى �إجراء مراجعة ذاتية �صادقة لأ�سباب
الهزيمة ،و�إنما كان العراق الدولة الوحيدة التي
وينم
�ش ّكلت لجنة تحقيق في �أ�سباب الكارثةّ .
عمل اللجنة عن مقدار غير قليل من اال�ستقامة،
فب ْع ُد العراق الجغرافي
وعن مدح للذات �أي�ضاًُ .
عن �ساحة الحرب ،وحقيقة �أنه كان الدولة
الوحيدة التي انخرطت في النزاع من دون تو ّقع
�شيء في المقابل لم�صلحتها المبا�شرة� ،سمحا
لقادتها باتخاذ موقف نقدي تجاه زعماء الدول
العربية الأُخرى ،وبو�صف الأحداث من دون
12
تزيين وبدرجة كبيرة من ال�صدق.
وم ّكنت المادة المتراكمة في فرع التاريخ
رجال الفرع من �أن ي�أخذوا على عاتقهم القيام
َ
بعملية بحث �أ�سا�سية بغاية الأهمية .فقد �شرع
فريق عمل الفرع في و�ضع �إ�شارات ،الواحدة تلو
الأُخرى ،ب�ش�أن مواقع العمليات الكبيرة
وال�صغيرة التي حدثت في �إبان الحرب ،على
منظومة من  16خريطة طوبوغرافية بمقيا�س
و�سميت المنظومة التي طُ بع منها
ُ .100.000 :1
ع�شرات الن�سخ في النهاية'' :خريطة المعارك''
(''م ّبات َه ْكرافوت'') ،وكان ثمة �ضرورة للعودة
َ
والتحقق بمنتهى الدقة من المواقع الجغرافية
التي ُنفذت فيها العمليات ،ومن تاريخ كل
الكلمتان «كوميميوت» و»عت�سم�ؤوت» تفيدان بالمعنى
*
نف�سه.

عملية .عالوة على ذلك�ُ ،صنفت الأحداث عبر
ترميز خا�ص بح�سب الطابع المحدد للعملية:
دفاع؛ كمين؛ �إغارة؛ هجوم بمبادرة �إ�سرائيلية؛
�إلخ ،و�أ�شار ترميز �آخر �إلى كيف انتهت المعركة،
بالنجاح �أو بالف�شل .وبعد ا�ستكمال الخرائط،
تيب
ك
ُجمعت المعلومات كلها التي ت�ضمنتها في ُ ّ
عنوانه'' :فهر�س خريطة المعارك'' (''�إندك�س
َم ّبات َه ْكرافوت'') ،والذي �ش ّكل نوع ًا من log
� ،bookأي �سج ّل جارٍ ي�شتمل على �أحداث الحرب
كافة .وا�ستخدم رجال الفرع هاتين الوثيقتين
يركبون عليها مختلف الأبحاث
ك�سقالة �أ�سا�سية ّ
يعدونها� ،إلى �أن يحين �أوان رواية تاريخ
التي ّ
13
الحرب ب�صورة �شاملة.

ت�سا�ؤالت مبدئية
بينما كان فريق فرع التاريخ يو ّزع مهمات
ويركز على
البحث على المكلفين بالقيام بهاّ ،
المعطيات ،راودته مجموعة من الت�سا�ؤالت كان
من الحيوي تو�ضيحها للقيام بعمل ت�أريخي
على م�ستوى �أكاديمي 14.وكان �أولها :ما هو
اال�سم الذي يجب �إطالقه على حرب 1948؟ فقد
كان �ضباط الفرع واعين لحقيقة �أن ا�سم الحرب
ي�سميها ،فالعرب لديهم
مرتبط بمنظور َمن ّ
محملة بمعانٍ خا�صة بهم ،مثل ''نكبة
ت�سميات ّ
فل�سطين'' ،ولم يكن هناك �شك في �أن اليهود
محملة بالمعاني �أي�ض ًا،
�سي�ستخدمون ت�سميات ّ
و�أن م�صطلح ''حرب التحرير'' الذي انت�شر على
�أل�سنة النا�س كان خط�أً لأن اليهود لم يخو�ضوا
حرب  1948لتحرير البلد من البريطانيين.
وتب ّنت [دار ن�شر] ''معراخوت'' اال�سم الذي
اقترحه بن ــ غوريون'' :حرب اال�ستقالل''
(''مي ْلحيمت َهكوميميوت'') *،وكان الق�صد من
العنوان �إبراز خ�صو�صية تلك الحرب بت�سمية
معبرة .و�آثر فرع التاريخ منذ البداية ا�ستخدام
ّ
م�صطلح ''حرب اال�ستقالل'' (''مي ْلحيمت
ت�س َم�ؤوت'') *،لأن اال�ستقالل ال�سيا�سي لليهود
َه َع ْ
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في �أر�ض �إ�سرائيل كان الدافع الرئي�سي الذي
فجر الحرب ،و�أف�ضى �إلى نتيجتها الرئي�سية.
ّ
وجر هذا �سل�سلة من الت�سا�ؤالت الإ�ضافية
ّ
ذات ال�صلة بم�شكلة تاريخ ابتداء الحرب
وانتهائها :هل انتهت الحرب فع ًال عندما ُو ّقع
اتفاق وقف �إطالق النار الأخير مع �سورية ،في
� ،1949/6/20أم �أنها انتهت قبل هذا التاريخ؟
هل يجب التمييز المطلق بين المراحل التي
�سبقت �إعالن الدولة والمراحل التي �أعقبتها� ،أم
يجب النظر �إلى مختلف المراحل ككلٍ مترابط
الأجزاء؟
لورخ في كيف يروي
عالوة على ذلك ،احتار ْ
''رواية يتوفر فيها �إلى حد كبير الت�سل�سل
المت�صل وال�سببية الوا�ضحة''� ،إذ كان عليه
االختيار بين ثالثة مناهج لتنظيم المادة
الوفيرة والمعقدة :تنظيم بح�سب المو�ضوع
()thematical؛ تنظيم بح�سب الت�سل�سل الزمني
()chronological؛ تنظيم جغرافي .وكان ال�س�ؤال
المطروح هو التالي :هل يجب �سرد رواية
المعركة في كل منطقة على حدة ،منذ البداية
حتى النهاية� ،أم ا ّتباع الت�سل�سل الزمني وو�صف
الأحداث المتعددة التي وقعت في فا�صل زمني
محدد في �أنحاء البلد كافة؟ وفي النهاية ،ا�ضطر
جماعة الفرع �إلى دمج تلك المناهج'' :التنظيم
بح�سب المو�ضوع في المرحلة الأولى ،ثم البناء
الكرونولوجي والجغرافي في المراحل الأخيرة''.
وف�ض ًال عن ذلك� ،شغلت م�س�أل ُة موازين القوى
فريق الفرع في مراحل مبكرة جداً� 15،إذ حثه
َ
الجنرال مو�شيه دايان ،رئي�س هيئة الأركان
العامة �آنذاك ،على �إجراء ح�ساب دقيق لموازين
القوى خالل الحرب .وكان دايان يعتقد ،خالف ًا
للر�أي ال�شائع� ،أن معظم معارك � 1948أُدير
بطريقة �سيئة ،كما �أنه لم يكن يطيق الأو�صاف
المثيرة لل�شفقة ،وعار�ض ا�ستخدام عبارات
مجازية مثل'' :انت�صر دافيد ال�صغير على َجالوت
توجه في مطلع �سنة � 1955إلى
العربي ''.وقد ّ
رئي�س الفرع طالب ًا منه جميع تف�صيالت موازين
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القوى للأطراف كلها التي ا�شتركت في مختلف
مراحل حرب  .1948و�أظهرت خال�صة المادة
المقدمة �إلى رئي�س الأركان ،ال�صورة الجلية
ّ
التالية :ال تكمن معجزة اليي�شوف في حرب
 1948في انت�صار القلة على الكثرة ،و�إنما في
قدرة القلة على تجنيد طاقات من داخلها ،فاقت
16
في نهاية الأمر قوة �أعدائها ''ال ُك ُثر''.

كتاب الدولة
لورخ ما�ضي ًا في تكوين
بينما كان ِن َتانئيل ْ
فريقه وتح�ضير �أدوات عمله ،ا�ستعداداً لبحث
خ�ص�ص له ما يحتاج �إليه من وقت،
معمق ُي َّ
ّ
�أُلقيت على كاهله مهمة �أربكت العمل لأنها
تطلبت �إعداد نوع من الخال�صة المرحلية ب�أ�سرع
مما هو متوقع .ففي نهاية �سنة  ،1953قرر
''عيانوت'' ،التابعة
الم�شرفون على دار الن�شر َ
(مباي)� ،إعداد �سل�سلة
لحزب عمال �أر�ض �إ�سرائيل َ
تلخ�ص �إنجازات دولة �إ�سرائيل في
كتب للن�شر ّ
�أعوامها الأولى ،على �أن ت�صدر بمنا�سبة مرور 5
�سنوات على �إعالن الدولة .و�أخذ دافيد بن ــ
غوريون ،الذي كان يم�ضي فترة �إجازة في �سديه
بوكر ،على عاتقه تحرير ال�سل�سلة .وكان الكالم
يدور على �إعداد ''كتاب الدولة'' (''�سي ِفر َه ِمدينا'')،
وخ ّ�ص�ص �أحد المجلدات ل�سرد رواية حرب
ُ
اال�ستقالل ،و�أوكلت المهمة ،بموافقة رئي�س
لورخ .ومنع ًا لت�شغيل
الأركان� ،إلى ِن َتانئيل ْ
�ضابط في الجي�ش في م�ؤ�س�سة حزبية ،ا ُّتفق على
17
''م َعراخوت''.
�أن يكون هذا المجلد من �إ�صدار َ
لورخ بحما�سة لإنجاز العمل،
هب ِن َتانئيل ْ
ّ
تجمعت في الفرع ،ومن
التي
المادة
من
فغرف
ّ
تلك التي وا�صلت تد ّفقها ،وبد�أ ب�إمالء رواية
الحرب على �سكرتيرته ،الف�صل تلو الآخر.
وعندما اكتملت المخطوطة� ،أر�سل ن�سخ ًا �إلى
كبار ال�ضباط الذين �أداروا المعارك خالل
الحرب ،طالب ًا منهم مالحظاتهم عليها .ونظراً
�إلى �أنه لم يتمكن من ا�ستجواب ومقابلة جميع
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َمن �شارك بفاعلية في الحرب ،ف�إنه كان ي�أمل
با�ستخراج معلومات �إ�ضافية من المالحظات،
18
وبتفادي �أخطاء ممكنة في المخطوطة.
و�أبدى عدد كبير من قراء المخطوطة
مالحظات تت�صل بدق ِة الوقائع المروية ،في حين
طالب �آخرون بتقوية وتعزيز ''حقوقهم [دورهم]
في الرواية ''.وهكذا ،مث ًال ،اعتر�ض ِي َغئيل يادين
المبرر من �أهمية م�ساهمة فرع
على التقليل غير َّ
تخطيط و�إدارة العمليات الذي �أ�شرف عليه ،بينما
ر�أى مئير َعميت ،الذي خدم كقائد الكتيبة []15
لواءي كَ ْر ِملي
في لواء ''غوالني''� ،أن ''�سرايا من َ
وغوالني �شاركت �أي�ض ًا في عملية ِم ْ�شمار
َهعيمك'' ،كما �أن يادين ،الذي خدم الحق ًا كرئي�س
للأركان ،كان ح�سا�س ًا �أكثر من ال�ضباط الأدنى
رتبة لما ''�سيقولونه عنا في جت ''.ونذكر ،على
�سبيل المثال ،بين المالحظات التي �أر�سلها
لورخ ،المالحظة
يادين كتابة �إلى ِن َتانئيل ْ
التالية�'' :إن م�س�ألة الأمالك [الفل�سطينية]
ت�ضر ب�صورة الرواية''؛ �أو
المتروكة من �ش�أنها �أن ّ
قوله'' :لأ�سباب �أمنية ــ �سيا�سية ،ثمة �شك في �أن
يكون من المفيد الت�أكيد ،ر�سمياً ،منذ الآن� ،أننا
احتللنا قرية بيت جبرين بعد الهدنة ...من
ف�ضل ا�ستخدام
وي ّ
الأف�ضل �أن ن�سكت عن هذا الآنُ ،
19
�أ�سلوب دبلوما�سي �أكثر''.
لورخ ن�سخة من مخطوطته
و�أر�سل ِن َتانئيل ْ
�أي�ض ًا �إلى رئي�س �أركان الحرب ،الجنرال يعقوب
دوري ،رئي�س معهد التخنيون في حيفا �آنذاك.
لورخ هذه اللحظة ،يقول'' :كان
وعندما ي�ستذكر ْ
ذلك �أحد �أفدح القرارات الم�صيرية خط�أً التي
20
اتخذتها في حياتي''.
لقد اعتبر يعقوب دوري �أن ال�شرح المعرو�ض
لورخ لكثير من المو�ضوعات ''بعيد عن
في كتاب ْ
ال�صواب'' �أو لي�س �صحيح ًا ،وكتب ر�أيه هذا في
لورخ .عالوة على ذلك ،كان
ر�سالة ّ
موجهة �إلى ْ
لديه �أي�ض ًا مالحظات على المخطوطة برمتها،
لورخ في
بل �إنه ذهب �إلى حد الطعن ب�صالحية ْ
محدد محتوى رواية المعركة ،من دون
�أن يكون ِّ

�إ�شراف من جهات عليا .ورفع دوري هذه
المقدم
ال�شكاوى �إلى رئي�س الأركان ،ولخيبة �أمل
ّ
لورخ الكبيرة ،ف�إن دايان ا�ستجاب لطلب رئي�س
ْ
�أركان الحرب ،و�ش ّكل لجنة تقويم لم�ضمون
الكتاب ت�ش ّكلت من كل من :اللواء دوري؛ ِل ْ�سيا
غاليلي من ''معراخوت''؛ ي�سرائيل بار؛ �شا�ؤول
�أفيغور الذي كان ي�شارك �آنذاك �أي�ض ًا في تحرير
كتاب ''تاريخ الهاغاناه'' (''�سيفر تولدوت
َه َهاغاناه'') .وكان فحوى توجيهات دايان �إلى
اللجنة هو ''�أن الأوامر ب�ش�أن المو�ضوعات
الح�سا�سة التي يجب ت�ضمينها في الكتاب �أو
حذفها منه �ست�صدر عن وزير الدفاع �أو رئي�س
الأركان'' ــ �أي �أن ثمة �صالحية تفوق �صالحية،
و�أن هناك رقابة �إدارية و�سيا�سية على الكتابة
21
التاريخية.
تبين �أن يعقوب دوري ال ينوي
وب�سرعة
ّ
االكتفاء بحذف فقرات قليلة ،و�إنما �إعادة تحرير
الكتاب بمجمله ،وقد ''�أعطى نف�سه الحق غير
القابل للطعن في تحديد ما �سيحتويه الكتاب''.
لورخ �ضد هذه المقاربة ليقينه ب�أنه ال
وانتف�ض ْ
يجوز ''لأولئك الذين كان لهم عالقة مبا�شرة
بالأحداث �أن يقرروا ما الذي يجب ن�شره)...( .
فهذا مبد�أ يتعار�ض مع طريقة الكتابة التاريخية
خباز على جودة
الممنهجة� ،إذ ال يجوز �أن ي�شهد ّ
خبزه ،كما �أن ال�شخ�ص الذي لديه م�صلحة عليا
في هذا ال�ش�أن ،بمعنى �أن �صورته �أو جزءاً مهم ًا
من �صورته يتوقفان على الأمور التي �ستو�صف،
ال يجوز �أن يكون هو َمن يقرر ماذا يتعين �أو ال
22
لورخ ،ف�إن
يتعين ن�شره ''.وبح�سب �شهادة ْ
وجهه �أع�ضاء اللجنة �إلى
معظم النقد الذي ّ
الكتاب لم يدر حول عدم الدقة في �سرد الوقائع،
�أو حول �أخطاء في عر�ض هذه الوقائع ،و�إنما
كان مالحظات من قبيل'' :ال تقولوا :في جت''؛
وكقولهم للم�ؤرخ'' :لي�س �ش�أنك �أن تروي كذا
وكذا ''...ــ والمق�صود بذلك عدم �سرد حوادث
وق�ضايا لي�ست في م�صلحة �صورة الدولة� ،أو
الجي�ش� ،أو قادته.
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لورخ حذراً جداً في �صوغ المخطوطة،
وكان ْ
وامتنع في �أغلب الأحيان من عر�ض حوادث
م�ؤ�سفة مثل ت�صفية الأ�سرى ،و�أعمال النهب
لمح
والطرد المنهجي للعرب من منازلهم ،لكنه ّ
هنا وهناك �إلى �أمور من هذا القبيل .فمث ًال ،كتب
على هام�ش و�صف احتالل النا�صرة:

''منذ المراحل الأولى للحرب وقعت بين
�أيدينا �أماكن مقد�سة بالن�سبة �إلى الن�صارى
في حيفا ،وفي يافا ،وخ�صو�ص ًا في القد�س ــ
في جبل �صهيون وفي نوتردام ،ووقعت
حوادث اعتداء من جنودنا على هذه الأماكن،
جراء قلة
�سواء من قبيل قلة االحترام �أو ّ
االن�ضباط[ .كان هذا ف�ش ًال و] ف�شلنا �أي�ض ًا
هذه المرة في م�شكلة الغنائم والأمالك
المتروكة في الأحياء ،في القرى ،وفي المدن
التي احتللناها [في �إطار عملية ''دي ِكلْ'']،
23
وكان هذا الف�شل خطراً في بع�ض الأحيان.
ولم يكتف اللواء دوري ورفاقه في اللجنة
لورخ على نف�سه ،بل
بم�ستوى الحذر الذي فر�ضه ْ
طالبوا ب�إخفاء� ،أو على الأقل ''�شرح'' (ولعله
يجوز القول ''تبيي�ض'') الأخطاء العمالنية للقادة
الع�سكريين ولهيئة الأركان العامة .كما �أنهم لم
يكونوا متعاطفين مع المنظمتين المن�شقتين
لورخ و�صف
(�إيت�سل وليحي) ،اللتين حاول ْ
م�شاركتهما في المواجهات بقدر من
24
المو�ضوعية.
لورخ ،وعبث ًا حاول
وعبث ًا
ّ
احتج ِن َتانئيل ْ
�إقناع رئي�س الأركان ووزير الدفاع بتحريره من
لورخ �إن الم�س�ألة غدت
غ�ضب اللجنة .ويقول ْ
كابو�س ًا ن ّغ�ص حياته� ،إذ كان عليه �أن ''يذهب
�إلى كانو�سا''* مرة في الأ�سبوع ،بح�سب ما رواه
عنه ال�صحافي ي�سرائيل الندر�س .وكانت جل�سات
اللجنة ُتعقد في حيفا (في مكتب دوري) ،حيث
كان ِن َتانئيل يو�ضع في ''قف�ص االتهام'' .وفي
هذه المرحلة �أ�شركت اللجنة ي�سرائيل بار ،طالبة
25
لورخ بتف�سير''.
منه ''تذييل كل ف�صل يكتبه ْ
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لورخ من فر�ض
وفي مطلع �سنة  ،1955يئ�س ْ
اقتراح وزير الخارجية ب�أن
وجهة نظره ،و ُقبل
ُ
لورخ �إلى طاقم وزارته كملحق �إعالمي
ين�ضم ْ
في ال�ساحل الغربي للواليات المتحدة الأميركية،
فا�ستقال ِن َتانئيل من الجي�ش ،تح ّز في نف�سه
الخيبة والمرارة ،وتارك ًا خلفه اللجنة ومخطوطة
الكتاب الذي تمكن من ا�ستكماله في الأيام
الأخيرة قبيل �سفره.
ُ
وعقدت اللجنة اجتماعات �أخرى ،بيد �أن
�أع�ضاءها يئ�سوا ب�سرعة من �إمكان �إجراء
لورخ للأحداث ،ووافقوا على
تعديالت على �سرد ْ
اقتراح ي�سرائيل بار �إعادة كتابة كل �شيء من
وع ّين بار ،الذي كان �آنذاك يحظى بثقة
جديدُ .
رئي�س الحكومة به ،معلق ًا ع�سكري ًا مخت�صاً،
26
وموظف ًا في مكتب وزير الدفاع،
فانكب
ّ
وو�ضعت
بحما�سة على مهمته في الأ�شهر الأولىُ ،
وثائق من محفوظات بن ــ
في متناوله �أي�ض ًا
ُ
غوريون ال�شخ�صية ،وبينها يومياته التي لم يكن
اطلع عليها حتى ذلك التاريخ.
�أحد ّ
وفي نهاية تلك ال�سنة ،ن�شر ي�سرائيل بار
باكورة �أعماله :تحليل وو�صف �شامل لمعارك
�صد [هجوم الفيلق العربي]،
اللطرون في فترة ّ
27
( .)1948/11/6 - 1948/5/25وكان
العنوان الفرعي لمقالته'' :م�سودة �أولى من داخل
كتاب تاريخ حرب اال�ستقالل (كوميميوت)'' ،بيد
�أنها كانت ،في الواقع ،الأولى والأخيرة .ويجوز
االفترا�ض �أنه اعتباراً من �سنة  ،1956انغم�س
ي�سرائيل بار في م�شاغل �أُخرى ،ولم ي�ستكمل
يوم ًا عمله فيما يتعلق بحرب .1948

كتاب واحد ــ روايتان
لورخ وراءه
لم َ
تبق المخطوطة التي خ ّلفها ْ
ا�سم ح�صن �إيطالي ذهب �إليه قي�صر �ألمانيا هنريخ
*
الرابع في �سنة  ،1077لمقابلة البابا غريغورو�س ال�سابع
لأخذ ال�صفح منه و�إلغاء التحريم �ضده على كفره
بالكاثوليكية( .المترجمة)
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في �أدراج فرع التاريخ مدة طويلة� ،إذ ازداد
الطلب على محا�ضرات ب�ش�أن حرب اال�ستقالل،
و�أ�صبحت الحاجة �إلى مادة مكتوبة وخرائط
1957توجه
تو�ضيحية �أكثر �إلحاح ًا .وفي �سنة
ّ
�ضباط المدر�سة الحربية في هيئة الأركان
العامة �إلى فرع التاريخ طالبين �إعداد ''كتاب
الدولة'' (''�سيفر َه ِمدينا'') ب�شكل ''خطوط عري�ضة
معدة لل�شرح'' ،و�أُوكلت المهمة �إلى يهو�شواع بن ــ
ّ
نظم الكتاب ب�شكل �سل�سلة من 12
الذي
أرييه،
�
ّ
محا�ضرة.
تيب ''حرب اال�ستقالل'' (''ميلحيمت
و�صدر ُك ّ
َه َع ْت�سما�ؤوت'') في منا�سبة ذكرى اال�ستقالل
التا�سعة 28،و�أ�شار النا�شرون في مقدمته �إلى �أن
محتواه هو تلخي�ص لـ ''ما كان في البدء عم ًال
لورخ،
كام ًال و�شام ًال �أكثر ،كتبه
ّ
المقدم ِن َتا ْنئيل ْ
الذي كان رئي�س فرع التاريخ في هيئة الأركان
العامة 29''.و�سمحت الحاجة �إلى االخت�صار
بالقفز فوق معظم الق�ضايا الخالفية ،فمث ًال،
ُحذفت ق�صة دير يا�سين بالكامل ،ولم ُتذكر
ق�ضية الباخرة �أَ ْل َتلينا ،وغني عن القول �أنه ال
يرد ذكر الأزمة الخطرة التي ن�شبت في القيادة
30
العليا خالل فترة الهدنة الأولى.
ومع �أن ''الخطوط العري�ضة'' لم تكن م�صنفة
�سرية� ،إ ّال �أن توزيعها اقت�صر على وحدات
الجي�ش الإ�سرائيلي ،ولم ُي َتح للجمهور العري�ض
االطالع عليها على الرغم من الطلب المتزايد
ّ
على مادة ''معتمدة'' .ولذا� ،أخذت هيئة تحرير
لورخ ،ف�أعادت
دار ''معراخوت'' مخطوطة كتاب ْ
تحريرها ،ثم قامت بن�شرها في طبعة مخ�ص�صة
للجمهور العري�ض ،حملت عنوان'' :تاريخ حرب
اال�ستقالل :رواية المعركة'' (''تولدوت ميلحيمت
هكوميميوت'') .و ُذكر في المقدمة �أن الكتاب هو
تجدر الإ�شارة �إلى �أن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
*
قامت في �أوا�سط الثمانينيات بترجمة ون�شر هذه الرواية
الر�سمية .راجع كتاب« :حرب فل�سطين :1948 – 1947
الرواية الر�سمية الإ�سرائيلية» ،ترجمة �أحمد خليفة
(بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية.)1984 ،

من �إعداد فرع التاريخ في هيئة الأركان العامة،
لورخ .ومن �أجل
لكن ّ
تم حذف ا�سم ِن َتا ْنئيل ْ
تعزيز �صدقية الكتاب ،جرت �إ�ضافة مقالة
طويلة كتبها رئي�س الحكومة ووزير الدفاع
دافيد بن ــ غوريون .الذي �آثر التوا�ضع ،فجعل
عنوان مقالته'' :من ر�ؤيا الدولة �إلى حرب
31
اال�ستقالل (كوميميوت) :ت�أمالت وذكريات''.
و�ش ّكل هذا الكتاب في تلك المرحلة ال�سردي َة
الر�سمية للجي�ش الإ�سرائيلي ،الم�صادق عليها من
طرف �أعلى �سلطة [�أي بن ــ غوريون نف�سه]*.
لورخ من لو�س
وبعد �أن عاد ِن َتا ْنئيل ْ
�أنجلو�س ،ا�ست�أنف العمل على مخطوطته ،فحرر
وو�سع
الكتابّ ،
وق�صر فقرات في بع�ض الأمكنةّ ،
ُ
فقرات في �أمكنة �أخرى ،و�صاغ كل �شيء من
جديد ،و�أ�ضاف مقدمة للكتاب بقلم الجنرال
(احتياط) ِي َغئيل يادين ،الذي كان �آنذاك �أ�ستاذ
علم الآثار في الجامعة العبرية .لكن الكتاب من
ملك الجي�ش الإ�سرائيلي،
الناحية القانونية ،كان َ
لأن م�ؤلفه كتبه في � ّإبان فترة خدمته ك�ضابط
لورخ كان بحاجة �إلى
في الجي�ش ،وعليه ،ف�إن ْ
موافقة ال�سلطات �إذا كان يريد ن�شر كتابه ب�صفة
�شخ�صية .وقد واجه هذا الم�سار �صعوبات كثيرة،
لورخ �أب�صر النور �أخيراً في ربيع �سنة
لكن كتاب ْ
 ،1958في الذكرى العا�شرة لإعالن الدولة،
وحمل عنوان'' :وقائع حرب اال�ستقالل'' (''كوروت
مي ْلحيمت هعت�سما�ؤوت'') 32.وهكذا �أ�صبح بين
يدي القارئ الإ�سرائيلي روايتان من الكتاب
نف�سه :رواية ال�سلطة ،ورواية الم�ؤلف.
ول�سنا معنيين الآن ب�أن نقارن بين رواي َتي
لورخ 33،لكن ن�ستطيع القول
كتاب ِن َتانئيل ْ
ب�صورة عامة� ،إن محرري رواية الجي�ش
الإ�سرائيلي حذفوا معظم النقاط الح�سا�سة ،ولذا
ف�إن الكتاب تعتريه ت�شوهات وثغرات غير قليلة،
لورخ ا�ستعداد �أكبر
بينما يظهر بجالء في رواية ْ
للتحليل الم�ستقل ،مع �أنه لم يتن�صل من القيود
والتحفظات التي فر�ضها ذاك الجيل كله على
نف�سه ،في و�صف المعركة وتف�سيرها.

ال�صراع على ذكريات الحرب

لورخ نف�سه فلم يزعم تقديم كتابة
� ّأما ْ
تاريخية ''مو�ضوعية'' ،وهو ي�ست�شهد بقول
للم�ؤرخ [الفرن�سي اليهودي] ،الذائع ال�صيت
مارك بلوخ'' *:يكفي �أن تكون �أقوالنا �صادقة،
ومن خالل المقارنة بين كثير من الأقوال
ال�صادقة� ...ستظهر الحقيق ُة في نهاية الأمر''.
لورخ ،فاتح ًا قلبه وكا�شف ًا نقطة
وي�ضيف ْ
انطالقه ومنظوره ،قائ ًال�'' :أنا ع�ضو في
الهاغاناه ،ابن ع�ضو فيها ،رافق �أباه �إلى نوبات
الحرا�سة الليلية خالل �أحداث ،1939 - 1936
وان�ضم اعتباراً من �سنة � 1941إلى �صفوف
الهاغاناه ،فاللواء اليهودي المقاتل ،ثم �إلى
الجي�ش الإ�سرائيلي'' 34،الأمر الذي يعني �أنه
ينتمي �إلى منظور المع�سكر ال�صهيوني المركزي.
وثمة �شك فيما �إذا كان في الإمكان تو ّقع قدر
خ�ضم ال�صراع الم�ستمر
�أكبر من النقد الذاتي في
ّ
جو ال�شعور بالفرح واالعتزاز
مع العرب ،وو�سط ّ
بالإنجاز الكبير ل�سنة .1948
ومع مرور الأيام والأعوام ظهر جيل جديد
من الم�ؤرخين حاول تقويم �أحداث �سنة ،1948
و�شرح مغزاها بدرجة �أكبر من االبتعاد
والحيادية ،لكن تقويم عمل ه�ؤالء ال عالقة له
35
بمقالتنا هذه.
وي�سعنا في الختام �أن ن�ضيف ما يلي� :إن
لورخ وم�ساعديه في فرع التاريخ
عمل ِن َتانئيل ْ
في هيئة الأركان العامة ،في بداية م�شوار هذا

الملف

الفرع ،ومن �أجل �إفادة الأجيال القادمة� ،أر�سى
بنية تحتية بحثية كان �سي�صعب من دونها
درا�سة حرب اال�ستقالل بالمقدار الالئق من الدقة
والتف�صيل .لكن �أع�ضاء فريق الفرع لم تتح لهم
ميزة المنظور المالئم لتقويم �صحيح للأحداث،
و�إنما كانوا واقعين تحت �ضغوط الآراء
والت�صورات التي طبعت ''الجيل الأول'' كله،
وكانت تواجههم عوامل ق�سرية �سيا�سية
ودعائية وتثقيفية حالت دون ر�ؤيتهم الأحداث
بالقدر نف�سه من النقد والحرية المتاحة لباحثي
الجيلين الثاني والثالث .غير �أنهم تمتعوا
ب�أف�ضلية لن تتوفر للأجيال التالية ،وهي:
القدرة على ا�ستعادة تف�صيالت المعارك في
الميدان ،من �أَ ْل ِ�س َنة الذين �شاركوا فيها ،وعلى
الفهم المبا�شر للجو ال�سائد �آنذاك ولمغزى
الأحداث في نظر �أبناء الجيل الأول.
�إن الم�ؤرخين ال�شباب ،وعن حق ،ي�ستندون
�أو ًال وقبل �أي �شيء� ،إلى الوثائق الموجودة في
الأر�شيفات التي يتم فتحها �أمامهم ،لكن من
الأف�ضل لهم �أن يعودوا ،مت�س ّلحين بملك َتي ال�شك
والح�س النقدي اللذين يجدر بكل م�ؤرخ �أن
يتحلى بهما� ،إلى تفح�ص المادة المهمة
المحفوظة في ملفات فرع التاريخ ،و�إلى
الأبحاث التي قام بها الفرع في �أعوام البدايةn .

*

Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier

d’historien (Paris: Librairie Armand Colin, 1ère
édition, 1949).

101

102

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

89

�شتاء

2012

الم�صادر
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�	16أنا ممتن للبروف�سور يهو�شواع بن ــ �أرييه الذي �سمح ب�أن تو�ضع تحت ت�صرفي الوثيقة الأ�صلية .انظر
التحليل المف�صل لموازين القوى في بداية هجوم الجيو�ش العربية في كتاب� :أميت�سور �إيالن'' ،الحظر:
القوة والح�سم في حرب �''( ''1948إمبارغو :عوت�سما ِف َهخْ راعاه بميلحيمت '' ،)''1948معراخوت''،
()1995؛ الم�صدر نف�سه ،الف�صل الثاني'' :الأطراف المتخا�صمة في نهاية �أيار/مايو .''1948
 17لم ينفّذ برنامج الن�شر ب�أكمله .وقد �أ�صدرت دار عيانوت في �سنة � ،1955سل�سلة كتب حملت عنوان:
''دولة �إ�سرائيل في طور البناء'' (''مدينات ي�سرائيل ِب ْبنِيا'') ،و�شملت كتاب ًا يعر�ض ق�ضية ال�صراعات
ال�سيا�سية التي �سبقت قيام الدولة .انظر� :أبراهام بوالك'' ،قيام دولة �إ�سرائيل'' ('' ِبكِيوم مدينات
ي�سرائيل'')( ،تل �أبيب :عيانوت)1955 ،؛ كتريئيل كات�س� ،أ� .أ .بن ــ �أ�شر'' ،عالقات �إ�سرائيل الخارجية
''( ''1953 - 1948يحا�سي حوت�س ِ�شلْ ي�سرائيل'')( ،تل �أبيب :عيانوت)1956 ،؛ حاييم هالبرين،
''تغ ّيرات في الزراعة الإ�سرائيلية'' (''تموروت بِحك َل�ؤوت هي�سرائيليت'')( ،تل �أبيب :عيانوت.)1956 ،
وب�ش�أن م�شاركة لو ْرخ في هذا الأمر ،انظر :لو ْرخ'' ،في �أواخر العمر ،''...م�صدر �سبق ذكره� ،ص 174
وما يليها.
ُ 18رويت تف�صيالت حكاية ''كتاب الدولة'' (''�سيفر هِ مِ دينا'')� ،أول مرة على ل�سان نتانئيل لو ْرخ �إلى
ال�صحافي ي�سرائيل الندر�س .انظر :ي�سرائيل الندر�س'' ،منظور تاريخي ومعرفة �شخ�صية'''' ،دفار
َه�شَ فواع''.1990/1/19 ،
�	19أ�سهب نتانئيل لو ْرخ ،في �سيرته الذاتية ،في عر�ض هذه المالحظات التي ت�شكّل بحد ذاتها مادة مفيدة
تطلعنا على طريقة تفكير �ضباط كبار ونظرتهم �إلى مجريات الحرب .انظر لو ْرخ'' :في �أواخر العمر،''...
م�صدر �سبق ذكره� ،ص .192 - 174
 20الم�صدر نف�سه� ،ص .192
 21جميع االقتبا�سات والتف�صيالت الواردة في هذه الفقرة ،وكذلك �أوامر رئي�س الأركان ،م�أخوذة من كتاب:
لو ْرخ'' ،في �أواخر العمر ،''...م�صدر �سبق ذكره� ،ص .194 - 192
 22لو ْرخ'' ،الت�أريخ'' ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .73
 23مخطوطة ''كتاب الدولة'' (''�سيفر هِ مِ دينا'') ،م�صدر �سبق ذكره ،المجلد ب� ،ص .158
 24الم�صدر نف�سه ،المجلد �أ� ،ص  .74-73انظر كيف �أن و�صف ق�ضية الباخرة �أَ ْلتَلينا موافق لرواية بن ــ
غوريون� .أ ّما لو ْرخ في�ضع اللوم كله على منظمة �إيت�سل المن�شقة ،كقوله'' :يجب �أالّ نقي�س الم�س�ؤولية
ع ّمن قرر جلب الباخرة وتفريغها ،في �ضوء ما حدث فقط ،و�إنما في �ضوء ما كان �سيحدث لوال ر ّد
الحكومة الحازم ،ولوال ان�ضباط الجي�ش وان�صياعه لأوامرها ''.الم�صدر نف�سه ،المجلد ب� ،ص - 126
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	25الندر�س'' ،منظور تاريخي ومعرفة �شخ�صية'' ،م�صدر �سبق ذكره .ويعر�ض لو ْرخ في كتابه ،وب�إ�سهاب،
مرا�سالته الكئيبة مع يعقوب دوري ،وكذلك مع دايان وبن ــ غوريون؛ الم�صدر نف�سه� ،ص - 194
 .202وهناك �شهادات عن رحالت لو ْرخ الأ�سبوعية �إلى حيفا في التقارير ال�شهرية التي �أر�سلها �إلى
القائد'' ،الأر�شيف الع�سكري'' ،435/56 ،الملف رقم .6
 26تميزت كتابة ي�سرائيل بار في تلك الفترة ب�أ�سلوب تبريري لم�صلحة بن ــ غوريون ،لكن ال�شبهات
حامت حوله في �أنه جا�سو�س بعد �سنتين من هذا التاريخ .انظر تقرير نقل ي�سرائيل بار من مدر�سة
القيادة والأركان �إلى مع�سكر الأركان العامة �إلى حين ''الإفراج عنه'' ،ر�سالة قائد ال�سلك في
'' ،1954/11/14الأر�شيف الع�سكري'' ،435/56 ،الملف رقم .16
 27نُ�شر المقال في �إطار �إ�صدار ''معراخوت ( ''96ت�شرين الثاني/نوفمبر � ،)1955ص .93 - 7
 28انظر'' :حرب اال�ستقالل :خطوط عري�ضة لل�شرح'' (''ميلحيمت هعت�سما�ؤوت :را�شي براكيم ِل َه�سبرا'') ،ال
�إ�شارة �إلى ا�سم الكاتب �أو المح ّرر ،الجي�ش الإ�سرائيلي.)1957( ،
 29الم�صدر نف�سه ،المقدمة� ،ص .5
 30في الحقيقة ،ثمة تلميح غير مبا�شر �إلى ق�ضية [مجزرة] دير يا�سين من خالل كالم نُقل على ل�سان
�ضابط بريطاني ي�شرح فيه �سبب عدم تدخّ له للدفاع عن قافلة لمنظمة هدا�سا ،بمعنى �أن الهجوم
العربي على القافلة حدث رداً على ''ما جرى في دير يا�سين'' ،من دون �شرح مغزى الأمر .انظر:
الم�صدر نف�سه� ،ص .56
 31انظر'' :تاريخ حرب اال�ستقالل'' (''تولدوت ميلْحيمت هكوميميوت'') ،ال �إ�شارة �إلى ا�سم الكاتب �أو المحرر،
''معراخوت'' ،الجي�ش الإ�سرائيلي( ،كانون الأول/دي�سمبر ــ كانون الثاني/يناير  .)1959وكتب بن ــ
غوريون مقالته في �سديه بوكر ،و�أُنجزت الكتابة في .1958/10/7
 32انظر نتانئيل لو ْرخ'' ،وقائع حرب اال�ستقالل'' (''كوروت ميلحيمت هعت�سما�ؤوت'')( ،تل �أبيب :م�سادا،
 .)1966وذ ّيل يغئيل يادين مقدمته للكتاب على النحو التالي'' :بتاريخ العيد العا�شر لإقامة الدولة،
ف�صح �سنة  ''.1958كما كتب الم�ؤلف في مقدمته'' :ع�شية عيد الحرية في �سنة  ،1958في الذكرى
العا�شرة لإقامة دولة �إ�سرائيل ''.وبعد مرور � 30سنة� ،أ�صدر نتانئيل لو ْرخ طبعة ثانية من كتابه،
وهي �أي�ض ًا من �إ�صدار تل �أبيب :م�سادا.1989 ،
 33انظر مثل هذه المقارنة التف�صيلية في كتابِي :مردخاي بار ــ �أون'' ،ذكرى في كتاب'' ('' ِز ْخرون
ب�سيفر'').
 34لو ْرخ'' :وقائع حرب اال�ستقالل'' ،مقدمة الم�ؤلف ،م�صدر �سبق ذكره.
 35من �أجل تقويم للم�ؤرخين الجدد ،انظر :مردخاي بار ــ �أون'' ،نظرة ثانية �إلى الوراء :مراجعة ت�أريخ
حرب  1948وبداية الدولة'''' ،يهدوت زمانينو'' ،المجلد � ،)1992( 6ص 116 - 89؛ مردخاي بار ــ
�أون'' ،التاريخ الذي لم يكن :تو�ضيحات �إ�ضافية لمقولة 'التاريخ الجديد' '''' ،يهدوت زمانينو'' ،المجلد
� ،1996 ،10ص  .40 - 3وب�ش�أن معظم ما كُ تب عن المو�ضوع من كتب ومقاالت ،انظر المراجع
والم�صادر المبينة في هوام�ش تينك المقالتين المذكورتين �أعاله ،وانظر �أي�ض ًا كيف يعرّف ه�ؤالء
الم�ؤرخون الجدد ذواتهم في درا�سة للم�ؤرخ بِني موري�س:
Benny Morris, ''The New Historiography'', Tikkun, vol. 3, no. 6 (Nov-Dec 1988).

