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كتابه ''نكبة وبقاء: حكاية في 

الفل�سطينيين الذين ظلوا في حيفا 

والجليل )1948 - 1956('' ال�سادر عن 

ح
ّ
موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، ي�سر

عادل مّناع باأن كتابه هذا هو محاولة ل�سرد 

رواية الفل�سطينيين الذين بقوا في قراهم 

ومدنهـم في الجليـل ومناطق اأُخرى داخل 

اإ�سرائيل بعد النكبة، وهم الفل�سطينيون الذين 

بقوا خارج ال�سرد التاريخي في الروايتين 

الإ�سرائيلية والعربية. واإذ ي�سع الكاتب هذه 

ال�سردية في �سياقاتها المتنوعة، اأي في �سياق 

تاأقلم هوؤلء الفل�سطينيين مع واقعهم كاأقلية 

في اإ�سرائيل، وفي �سياق تاريخهم في العالم 

العربي وال�ساحة الدولية، فاإنه يوؤكد اأن البحث 

''هو اأوًل وقبل كل �سيء درا�سة عن تاريخ 

الباقين، وخ�سو�سًا في �سمال فل�سطين''،1 

وبهذا، فاإن الكاتب يرى اأن م�ساهماته 

الأ�سا�سية في عدة مجالت بحثية ت�سمل 

الأبحاث عن النكبة، والأبحاث عن 

الفل�سطينيين مواطني اإ�سرائيل. اإّل اإن للكتاب 

مداخلة اأُخرى ل ي�سعها الكاتب �سراحة كاأحد 

اأهدافه، وهي الجدل في الداخل الفل�سطيني 

ب�ساأن الدور الذي اأداه الحزب ال�سيوعي 

مي بح�سب 
ُ

الإ�سرائيلي، اأو ''ماكي'' كما �س

اخت�سار ا�سمه العبري، فهذا المو�سوع ي�سغل 

حيزاً كبيراً في الكتاب، وتحديداً النقا�ش ب�ساأن 

ال�سيوعيين الفل�سطينيين ودورهم - مثلما 

يّدعي الكاتب - في تمكين وحتى دعم 

الم�سروع ال�ستعماري ال�ستيطاني الإ�سرائيلي 

في الخم�سينيات وال�ستينيات. واإلى حد ما، 

فاإن معالجة مّناع لهذه الق�سية تجعل من 

ين غير متنا�سقين في بع�ش 
َ
الكتاب كتاب

المقاطع، كما اأن المناه�سة الأيديولوجية 

�ش، في نهاية 
ّ
الوا�سحة للحزب ال�سيوعي تقو

المطاف، بع�ش م�ساهماته المهمة، وُتبعده عن 

هدفه ال�سامي وهو كتابة تاريخ الفل�سطينيين 

الباقين.

ل الغرب 
ّ
في العقود التي تلت النكبة، تقب

ال�سردية الإ�سرائيلية لأحداث حرب �سنة 1948 

اها الإ�سرائيليون ''حرب ال�ستقالل''، 
ّ
التي �سم

والتي �سكلت نكبة للفل�سطينيين. ففي تلك 

ال�سردية، اعُتبر ال�سهيونيون واإ�سرائيل �سحايا 

العدوان العربي، واأُ�سيَد بنجاحهم في الحرب 

كاأنه نجاح ''داود اليهودي'' الذي قاتل بمفرده 

�سد ''جالوت العربي''. وبح�سب هذه ال�سردية 

�شة* لينا دلاّ

عن كتاب عادل مناّاع ''نكبة وبقاء''

* باحثة واأ�ستاذة التاريخ في جامعة هامبولدت في 
كاليفورنيا.
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م�سكلة الالجئين الفل�سطينيين.''4 ومنذ ن�سر 

الطبعة الأولى، �سكك باحثون فل�سطينيون 

واإ�سرائيليون في �سدقية هذا ال�ستنتاج، بل 

اإنه حتى موري�ش نف�سه بات الآن يعترف 

بالم�سوؤولية الإ�سرائيلية عن عمليات طرد 

وا�سعة النطاق خالل الحرب. وي�ستمر الجدل 

الأكاديمي ب�ساأن �سوؤال ما اإذا كان هناك 

''تطهير عرقي''، اأي طرد منهجي للفل�سطينيين 

من منازلهم، اأم ل.

ا عر�سه موري�ش جديداً 
ّ
لم يكن كثير مم

قط، اإذ اإن الفل�سطينيين اأ�سروا منذ عقود على 

اأن الجي�ش الإ�سرائيلي نّفذ عمليات طرد 

وجرائم مروعة اأدت اإلى نزوح الفل�سطينيين 

ونكبتهم.5 غير اأن الكتابات والأبحاث 

الفل�سطينية لم تحَظ بالقدر نف�سه من النتباه، 

ن�سر 
ُ
وذلك، اإلى حد ما، لأن كثيراً منها لم ي

باللغة الإنجليزية، بل اأكثر من ذلك، فاإن 

الديناميات ال�سيا�سية اأظهرت اأن هناك 

ا�ستعداداً م�سبقًا لقبول ال�سردية الإ�سرائيلية. 

وازداد الأمر �سعوبة ب�سبب عدم التوازن القائم 

في �سلب نهج الكتابة التاريخية: ففي حين 

اأن اإ�سرائيل هي دولة ذات �سيادة اأن�ساأت 

الأر�سيفات و�سيطرت عليها - الأمر الذي 

مّكنها من تحديد الأبحاث و�سوغ ال�سردية 

التاريخية - ما زال الفل�سطينيون يفتقرون 

اإلى الدولة واإلى الأر�سيف، وبالتالي، فاإن 

اإ�سرائيل ت�سيطر على معظم الوثائق الفل�سطينية 

التي نجت بعد النكبة. وللتغلب على هذا 

الو�سع، جمع الفل�سطينيون ق�س�سهم ون�سروها 

في ال�سهادات ال�سفوية والتعبيرات الأدبية، 

دىء العمل في الثمانينيات، وب�سكل ممنهج، 
ُ
وب

على جمع ال�سردية الفل�سطينية �سمن م�ساريع 

التاريخ ال�سفوي التي قادها باحثون 

فل�سطينيون جمعوا هذه ال�سهادات في 

اأي�سا، اأ�سبح الفل�سطينيون لجئين في الحرب 

التي بداأوا بها، ثم غادروا بلدهم بناء على 

اأوامر قادتهم، وذلك على الرغم من منا�سدات 

اليهود لهم باأّل يغادروا. وي�ستمر الطرح باأن 

اإ�سرائيل �سعت مراراً، بعد انتهاء الحرب، 

للتو�سل اإلى حل �سلمي، بينما تعّنتت القيادة 

العربية برف�سها.2 وعلى الرغم من محاولت 

الفل�سطينيين دح�ش هذا الطرح، فاإنه بقي 

الطرح ال�سائد في الغرب حتى ثمانينيات 

القرن الما�سي، ولم يتغير اإلى اأن ن�سر 

 ''الموؤرخون الجدد'' الإ�سرائيليون اأبحاثهم 

باللغة الإنجليزية. فقد بداأ اأولئك الموؤرخون 

باإعادة النظر في هذا التاريخ �سمن �سياق 

ين: تغير في ال�سياق ال�سيا�سي 
ّ
تطورين مهم

بعد الحرب على لبنان في �سنة 1982، والتي 

خلقت الظروف المالئمة للمراجعة النقدية 

لحروب اإ�سرائيل ال�سابقة؛ توفر اأدلة جديدة بعد 

رفع ال�سرية عن اآلف الوثائق في الأر�سيفات 

الإ�سرائيلية )ا�ستناداً اإلى قانون الأر�سيف 

 على رفع ال�سرية بعد 
ّ

الإ�سرائيلي الذي ين�ش

ثالثين عامًا، مع قيود للحد من الم�سا�ش باأمن 

الدولة، اأو بال�سيا�سة الخارجية، اأو بالحق في 

الخ�سو�سية(. وُتعتبر اإعادة النظر في ق�سية 

ن�سوء م�سكلة الالجئين الفل�سطينيين من اأهم 

الق�سايا واأكثرها اإثارة للجدل،3 وكانت 

اأبحاث بني موري�ش هي الأبرز في هذا 

المجال، اإذ قدم في كتبه و�سفًا مف�ساًل 

لالأحداث التي اأدت اإلى التهجير الجماعي 

للعرب الفل�سطينيين خالل الحرب، معتمداً على 

الوثائق الإ�سرائيلية ب�سكل ح�سري، وراف�سًا 

قبول التاريخ ال�سفوي كم�سدر. اإّل اإنه، وعلى 

الرغم من الحقائق التي تو�سل اإليها، ا�ستنتج 

في البداية اأن ''الحرب، ولي�ش التخطيط 

الم�سبق، يهوديًا كان اأم عربيًا، هي التي خلقت 
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التي يعر�ش فيها مّناع �سهادات يروي من 

خاللها تف�سيالت وح�سية ''الهاغاناه'' والجنود 

الإ�سرائيليين �سد الفل�سطينيين في قرى الجليل 

خالل الحرب، بما في ذلك المجازر والطرد في 

مجد الكروم )قرية الكاتب(، وعيلبون، 

و�سلحة، وال�سف�ساف وقرى اأُخرى، ومنها ما 

لم يتطرق اإليه موري�ش في كتابه قط. ومن 

هذه الروايات، ي�ستنتج مّناع اأن هناك نمطًا 

متكرراً يثبت وجود اأوامر عليا، حتى لو لم نجد 

حتى الآن وثائق في الأر�سيف تثبت ذلك 

)الف�سالن الأول والثاني(.8 وللو�سول اإلى هذه 

النتيجة، يعر�ش الكاتب الأ�سباب التي �سمحت 

ببقاء اأماكن ومجموعات معينة، ومن هذه 

العنا�سر الهوية الدينية، اإذ وّقع الدروز اتفاقًا 

مع ال�سهيونيين مّكنهم من البقاء في قراهم، 

كما اأن القيادات الإ�سرائيلية تعاملت مع القرى 

الم�سيحية بت�ساهل اأكبر، ب�سورة عامة. ف�ساًل 

عن ذلك، اأّثر الموقع الجغرافي والتخوف من 

ردات الفعل الدولية، في م�سير القرى واأهلها. 

ومن خالل ال�سهادات ال�سفوية، ي�سلط مّناع 

ال�سوء على عامل اآخر �ساهم في تمكين 

الفل�سطينيين من البقاء: قرارتهم وت�سرفاتهم، 

فعند احتالل الجليل في الأ�سهر الأخيرة من 

الحرب، كان قد تم تهجير معظم فل�سطين، 

و�سهد �سكان الجليل باأنف�سهم ماأ�ساة اأولئك 

الذين اأ�سبحوا لجئين، وبناء على هذا، اأ�سروا 

على البقاء ومقاومة محاولت الطرد، اأو 

الت�سلل والعودة اإلى قراهم، على الرغم من 

ويالت الحرب واعتداءات الجي�ش.

ويطرح هذا الكتاب مداخلة اإ�سافية عن 

ن اأ�سبحوا 
َ
''الفل�سطينيين المن�سيين''، اأي م

مواطني اإ�سرائيل، فبعد اإهمال دام ع�سرات 

الأعوام، بات هوؤلء يحظون باهتمام متزايد 

في الأدبيات ي�ساهم في رواية تاريخهم كجزء 

الجامعات والموؤ�س�سات الفل�سطينية.6 اإّل اإن 

الهو�ش الم�ستمر بالأر�سيف المكتوب ما زال 

يمّكن باحثين مثل موري�ش من ال�ستمرار في 

رف�ش ال�سردية الفل�سطينية باعتبارها �سردية 

غير موثوق بها.

وتاأتي م�ساهمة مّناع الكبرى في هذا 

ال�سياق، فالكتاب من خالل اعتماده على 120 

مقابلة �سفوية، عالوة على المذكرات وكتب 

التاريخ المحلية التي كتبها موؤرخون هواة، 

ي�سكك في ال�سردية الإ�سرائيلية التي تقلل من 

فداحة النكبة، ومن الدور الذي اأدته دولة 

اإ�سرائيل فيها، كما يدح�ش، في الوقت نف�سه، 

ال�سردية القومية الفل�سطينية المطلقة، من 

خالل ''اأن�سنة الق�سية الفل�سطينية'' وعر�ش 

�سهادات الفئات ال�سعبية لي�سيف ''نكهة 

اإن�سانية و�سخ�سية'' اإلى ال�سردية التي نعرفها 

عن النكبة.7

وبتركيز الكاتب على الفل�سطينيين الذين 

بقوا، فاإنه ي�ساهم في الإجابة عن اأكثر �سوؤال 

�سائك عن النكبة: هل دخلت الحركة 

تة لطرد 
ّ
ة مبي

ّ
ال�سهيونية الحرب ِبِني

الفل�سطينيين ب�سكل جماعي خالل الحرب؟ 

فالموؤرخون الذين ي�سرون على عدم حدوث 

تطهير عرقي، ي�ستندون اإلى حقيقة بقاء قرابة 

150.000 فل�سطيني في حدود وقف اإطالق 

النار لدعم طرحهم هذا، اإذ كيف بقي هوؤلء لو 

كان هناك مخطط من هذا النوع؟ وفي 

المقابل، يقول مّناع اإن ق�س�ش اأولئك الذين 

بقوا داخل الدولة الجديدة اإنما توؤكد على 

وجود �سيا�سة طرد ر�سمية من طرف كبار 

الم�سوؤولين الإ�سرائيليين، عو�سًا عن كونها 

ت�سير اإلى قرارات فردية اتخذها �سباط 

منفردون في مختلف المناطق. وفي هذا 

ال�سياق، تاأتي اأف�سل م�ساهمة للكتاب، وهي 
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عزمي ب�سارة حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي، في وقت واجه المواطنون 

الفل�سطينيون تحديًا كبيراً هو تحديد مكانتهم 

في الدولة وكجزء من ال�سعب الفل�سطيني: ففي 

الوقت الذي ات�سح من اتفاق اأو�سلو اأن القيادة 

الوطنية الفل�سطينية ترى في ق�سية المواطنين 

الفل�سطينيين مجرد ق�سية اإ�سرائيلية داخلية 

ولي�ش ق�سية �سمن مفاو�سات حل ال�سراع 

العربي - الإ�سرائيلي، ها هي قوة اليمين 

العن�سري المتطرف في الو�سط اليهودي في 

اإ�سرائيل تت�ساعد، حتى و�سلت اإلى الحكم في 

منت�سف الت�سعينيات و�سيطرت على 

الحكومات المتعاقبة منذ �سنة 2001. وفي 

تلك الظروف، وبينما �سعت الأحزاب العربية 

ل�سمان المكانة القانونية للفل�سطينيين في 

اإ�سرائيل، فاإنها اتجهت اأي�سًا اإلى مراجعة 

تاريخهم ع�سى اأن تفهم كيف و�سلوا اإلى هذا 

الو�سع، بل كيف يمكنهم ال�ستمرار في 

المواجهة. ونظراً اإلى المناف�سة على الأ�سوات 

في النتخابات، فاإنه كان من الطبيعي في 

تلك الظروف اأن يعلو طرح يلوم ال�سيوعيين 

على انخراطهم في المنظومة الإ�سرائيلية في 

اأعوامها الأولى بدًل من مقاطعتها، حتى اإن 

البع�ش اتهمهم بخيانة ال�سعب الفل�سطيني 

والتعاون مع الحكومة الإ�سرائيلية. وفي 

المقابل، اأ�ساد ال�سيوعيون بالتزام وحتى 

''بطولة'' اأ�سالفهم بالدفاع عن بقاء 

الفل�سطينيين وحقوقهم في اأر�سهم.

ي�سدد مّناع مراراً وتكراراً في كتابه، على 

اأنه ي�سعى لالبتعاد عن ''ثنائية البطولة 

والخيانة'' كي يراجع تاريخ الحزب ال�سيوعي 

الإ�سرائيلي واأع�سائه الفل�سطينيين ب�سكل نقدي 

وتحليلي.11 اإّل اإن عداءه الأيديولوجي للحزب 

وا�سح للغاية ويبرز في خيارات اللغة التي 

من التاريخ الفل�سطيني والإ�سرائيلي، وذلك من 

خالل مراجعة تاريخ عالقتهم مع الدولة، 

واأن�سطتهم ال�سيا�سية والثقافية في العقود 

الأولى لإ�سرائيل، والتغييرات القت�سادية 

والجتماعية التي مروا بها.9 ويركز مّناع في 

عدين من التجربة الفل�سطينية، 
ُ
تحليله على ب

وهما تحديداً: الن�ساط ال�سيا�سي، وخ�سو�سًا 

ن�ساط الحزب ال�سيوعي، وق�سية العودة )اأو ما 

ته اإ�سرائيل الت�سلل( وال�سراع من اأجل 
ّ
�سم

البقاء في الوطن. وبخالف الطرح ال�سائد، 

يقترح مّناع اأن بداية تاريخ هذه الفئة من 

الفل�سطينيين كانت خالل الحرب، وتحديداً يوم 

احتالل مدينة النا�سرة في 16 تموز/يوليو 

1948، ولي�ش في نهاية الحرب.10 وبينما 

ينجح مّناع في عر�ش ق�س�ش الفل�سطينيين 

وتجربتهم من خالل التاريخ ال�سفوي، فاإن 

اإحدى نقاط �سعف الكتاب تكمن في عدم 

تعامله الكافي مع الأدبيات الحديثة عن 

الفل�سطينيين في اإ�سرائيل، وخ�سو�سًا ُكتب 

�سيرا روبين�سون وهيِلل كوِهن واآخرين، وبهذا، 

ا �سبقه من 
ّ
لم يو�سح الكاتب تميز كتابه عم

كتب، ولم يبِن عليها ب�سورة كافية.

غير اأن �سعف الكتاب الأ�سا�سي يكمن في 

معاملته لل�سيوعيين الفل�سطينيين الذين اأدوا 

دوراً مهمًا في تاريخ تلك المرحلة، والذين 

يركز عليهم مّناع ب�سكل كبير، بل اإنه ي�سارك 

في جدل انت�سر في العقود الأخيرة بين 

الفل�سطينيين، وخ�سو�سًا في الداخل، ب�ساأن 

دور ال�سيوعيين خالل النكبة، وما اإذا كان في 

موقفهم بطولة اأو خيانة. وكان هذا النقا�ش 

بداأ على خلفية ظهور اأحزاب قومية عربية في 

اإ�سرائيل منذ الثمانينيات، بداية مع قائمة 

محمد ميعاري، القائمة التقدمية لل�سالم، 

وب�سكل اأ�سد في الت�سعينيات، عندما اأن�ساأ 
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بدءاً بقبول ع�سبة التحرر الوطني )وهي 

المنظمة العربية التي انف�سلت عن الحزب 

ال�سيوعي الفل�سطيني في �سنة 1943، والتي 

�سكلت الج�سم الرئي�سي لن�ساط ال�سيوعيين 

ف عن نف�سها على اأنها 
ّ
العرب، واإن لم تعر

حزب �سيوعي( لقرار التق�سيم في ت�سرين 

الثاني/نوفمبر 1948، وذلك بعد اأن طالبت 

طوال الأعوام ال�سابقة بدولة ديمقراطية كحل 

لال�ستعمار في فل�سطين، راف�سة اأي طرح 

ي�سمل التق�سيم. ويف�سر مّناع هذا التغيير على 

اأنه نتاج تبعية ال�سيوعيين العرب لالتحاد 

ال�سوفياتي الذي كان تغيير موقفه ''العامل 

الأهم في اتخاذ قرار الأغلبية داخل 

الع�سبة.''15 وبعد اأن يعر�ش مّناع دور التحاد 

ال�سوفياتي في دعم اإن�ساء دولة اإ�سرائيل 

ح اإلى تواطوؤ 
ّ
ع�سكريًا ودبلوما�سيًا، يلم

ال�سيوعيين في هذا الدعم )فمثاًل يذكر مّناع 

زيارة اإميل حبيبي لبراغ مع ميكوني�ش، بعد 

موؤتمر الأحزاب ال�سيوعية في بلغراد في 

تموز/يوليو 1948، ويت�ساءل: ''هل يعقل اأن 

حبيبي قبل دعوة ميكوني�ش بال�سفر اإلى براغ 

من دون علم باأهدافها؟''(، بل يذهب اأبعد من 

ذلك، فيعلن اأنه بعد موؤتمر النا�سرة في 

�سباط/فبراير 1948، والذي قررت فيه 

الع�سبة الموافقة على قرار التق�سيم، ''تدحرج 

موقف رجال الع�سبة من تاأييد التق�سيم اإلى 

التحالف مع الأ�سدقاء وال�سركاء في الطرف 

اليهودي ومعاداة الإجماع العربي 

الفل�سطيني.''16 بهذا، ي�سل مّناع اإلى 

ا�ستنتاجات ل تدعمها الدلئل التي يقدمها. 

فمع اأنه ل �سك في اأن التحاد ال�سوفياتي دعم 

قرار التق�سيم وقيام دولة اإ�سرائيل، واأنه كان 

ل�سفقة الأ�سلحة الت�سيكية تاأثير مدمر في قدرة 

الفل�سطينيين على مقاومة ت�سريدهم، كما 

ي�ستعملها )مثل التعبير عن عالقة ال�سيوعيين 

بالحكومة الإ�سرائيلية على اأنها ''�سراكة خفية 

اأو م�ستورة''، اأو في جمل مثل ''ويبدو اأن 

نجاحات الع�سبة نتيجة هذا التعاون 'اأ�سكرت' 

قادة ذلك التنظيم''؛ و''محطة مهمة على طريق 

اأ�سرلتهم''(،12 وفي انتقائية ا�ستخدام الأدلة، 

 )analytical framing( وفي الإطار التحليلي

الذي ي�ستخدمه. والأمر المحير حقًا هو اأن 

الكاتب ذاته الذي يحاول جاهداً اإي�ساح عمق 

الفاجعة الفل�سطينية في اأعقاب النكبة، 

ي�ستثني ال�سيوعيين الفل�سطينيين من تبعاتها، 

ومن تعاطفه مع �سحاياها الآخرين، اإلى 

درجة اأنه ي�سرح اأن ال�سيوعيين العرب كانوا 

 في قيام اإ�سرائيل كارثة 
َ
''مجموعة اأُخرى لم تر

لل�سعب الفل�سطيني.''13 بل اأكثر من ذلك، يوؤطر 

مّناع الف�سل الرئي�سي الذي يخ�س�سه لهم 

)الف�سل الثالث، وعنوانه: ''ال�سيوعيون العرب 

ما بين النكبة وال�ستقالل''( �سمن اإطار 

ال�ستثناءات لتجربة النكبة التي عاناها 

الفل�سطينيون، فيعتبرهم جزءاً من ''اأقلية 

�سغيرة، غير متجان�سة، لم يطلها مثل هذا 

ال�سعور الطاغي بالهزيمة وال�سياع.''14

وفعاًل، فاإن هذا الف�سل الذي ل يتما�سى 

مع الترتيب الزمني للكتاب، اإلى درجة اأنه 

يبدو كمقالة منف�سلة، هو حقًا جزء من حملة 

الكاتب ال�سيا�سية �سد ال�سيوعيين اأكثر من 

كونه جزءاً من مو�سوع الكتاب. اإذ يبداأ الف�سل 

ب�سرد ق�سير جداً لدور الدروز خالل الحرب، 

والذين دفعهم تهمي�سهم في الحركة الوطنية 

 البقاء، اإلى الن�سمام اإلى 
ّ

الفل�سطينية وح�ش

اهم من 
ّ
الجانب الإ�سرائيلي، الأمر الذي نج

الم�سير الذي لقاه معظم الفل�سطينيين في 

النكبة. بعدها، ينتقل مّناع اإلى مناق�سة دور 

الحزب ال�سيوعي خالل الحرب وبعد النكبة، 
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الطريق اإلى اإنقاذ الم�سردين ورّدهم، واإلى 

اإنقاذ الفالحين من �سطوة جيو�ش الحتالل، 

عربية ويهودية، واإعادة عكا والنا�سرة وقرى 

الجليل ويافا واللد والرملة... اإلى اأهلها العرب'' 

)وللتذكير، اأ�سدر ق�سطنطين زريق كتابه 

''معنى النكبة'' خالل هذا ال�سيف، اأي اأن نكبة 

فل�سطين كانت وا�سحة قبل اأن تنتهي الحرب، 

ولهذا لي�ش من ال�سعب ت�سديق اأن ال�سيوعيين 

فهموا ذلك اأي�سًا في هذه المرحلة وحاولوا 

م 
ّ
اإنقاذ ما بقي(. اأكثر من ذلك، فاإن تهج

الكاتب على ال�سيوعيين، في هذا ال�سياق، يبدو 

محيراً الآن، بعد اأن اأثبت الباحثون اأن القيادة 

الأردنية تاآمرت مع الحركة ال�سهيونية 

وال�ستعمار البريطاني لمنع قيام دولة عربية 

في فل�سطين، وهو بال�سبط ما حّذر منه 

ال�سيوعيون في من�سوراتهم: ''اإن مبعوثي الملك 

عبد اللـه يتفاو�سون مع مبعوثي الحكومة 

اليهودية من اأجل �سم الق�سم العربي من 

فل�سطين اإلى �سرق الأردن.''19 عالوة على ذلك، 

ي�ستعمل مّناع هذه المن�سورات لي�سوق حجته 

باأن ال�سيوعيين و�سعوا اللوم على وقوع 

النكبة على القيادة الوطنية الفل�سطينية 

والأنظمة العربية وال�ستعمار، بينما تغا�سوا 

عن دور القيادة ال�سهيونية، لكن، ال�سحيح اأن 

الع�سبة كتبت: ''اإن هذه الماأ�ساة لي�ست من 

�سنع الغالة ال�سهيونيين الذين نفذوا رغائب 

فح�شب، بل وي�ساهم فيها اأي�سًا اأولئك الزعماء 

بق�سط وافر.''20 وبما اأن توجههم هنا هو 

للفل�سطينيين، وفيه يبدو وا�سحًا اأن كاتب 

المن�سور والقارىء فهما اأن يد ال�سهيونيين 

هي التي �سببت الكارثة، فاإن الكاتب هنا 

ي�سيف اأن هناك طرفًا اإ�سافيًا يحمل 

الم�سوؤولية.

ف 
ّ
واأكثر ما يدينه مّناع هو ت�سر

نعرف اأنه كان لل�سيوعيين اليهود دور في 

التو�سط في �سفقة الأ�سلحة وفي القتال اإلى 

جانب القوات ال�سهيونية في الحرب، اإّل اإن 

هذه الأمور ل تعني تلقائيًا اأن ال�سيوعيين 

العرب كانوا جزءاً منها، ومن المبالغة تاأكيد 

ذلك من دون اأدلة )واإذ يفتقد مّناع اأدلة كهذه، 

فاإنه ي�ست�سهد بجريدة ''كول هعام''، الجريدة 

العبرية للحزب ال�سيوعي الفل�سطيني في فترة 

النتداب، والذي اأ�سبح حزبًا يهوديًا بعد 

انف�سال الع�سبة عنه في �سنة 1943، من اأجل 

اإدانة الع�سبة، مع اأنها كانت منف�سلة تمامًا 

عن الحزب في تلك الفترة، ولم تعد اإلى 

الئتالف معه في الحزب ال�سيوعي الإ�سرائيلي 

حتى ت�سرين الأول/اأكتوبر 1948(.17 

وبالتالي، ي�سقط ادعاء مّناع اأن ال�سيوعيين 

العرب تعاونوا مع القوات الإ�سرائيلية �سد 

م�سلحة الفل�سطينيين.

وفي محاولة اأُخرى لدعم طرحه، يركز 

الكاتب على المن�سورات ال�سيوعية في الأ�سهر 

من اأيار/مايو حتى تموز/يوليو 1948، 

ومهاجمة الع�سبة للجيو�ش العربية.18 ول 

خالف في اأن الع�سبة دعت في هذه 

المن�سورات اإلى اإجالء الجيو�ش العربية من 

فل�سطين، مثلما ي�سير مّناع، اإّل اإن الم�سكلة هنا 

اأنه يغفل عن ذكر الأ�سباب التي ذكرتها 

الع�سبة لمطالبتها بهذه المطالب. فبدًل من 

كونها تهدف اإلى تو�سيع �سيطرة الجي�ش 

ح مّناع، فاإن الع�سبة 
ّ
الإ�سرائيلي، مثلما يلم

طالبت بهذا الإجالء ل�سمان اإقامة دولة عربية 

اإلى جانب الدولة اليهودية بح�سب قرار 

التق�سيم، اأي كي ل ت�سيع فل�سطين كاملة، بعد 

اأن اأ�سبح وا�سحًا في تلك المرحلة اأن الدولة 

اليهودية قائمة، فقد اأكدت الع�سبة ''اأن 

الن�سال في �سبيل تاأليف الدولة العربية هو 
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والت�سال معهم، وبال قيادات توجههم، بعدما 

فقدوا خالل النكبة معظم الطبقة ال�سيا�سية. 

 ال�سيوعيون الفل�سطينيون من هذا 
ُ
ولم ينج

الم�سير، واإنما حملوا عبئًا اإ�سافيًا، كون 

الم�سوؤولية تقع على عاتقهم لقيادة 

جماهيرهم المحطمة و�سمان بقائهم في 

وطنهم. وما نعرفه اليوم، هو اأنهم بال �سك 

اأخطاأوا في و�سع ثقتهم الكاملة في اأن 

التحاد ال�سوفياتي �سيعمل على اإن�ساء دولة 

فل�سطينية، ذلك باأن العتبارات الإقليمية 

وح�سابات الحرب الباردة قادت القيادة 

ال�سوفياتية اإلى منح دعمها لقيام الدولة 

اليهودية، اآملة بخلق حليف لها في المنطقة. 

اإّل اإن وظيفة الموؤرخ هي اأن يحلل خطوات 

�سخ�سياته التاريخية في �سياقها المكاني 

والزماني، ل وفقًا لمعطيات اليوم، ولي�ش اأن 

ي�سدر اأحكامًا اأخالقية ب�ساأنها، واأعني هنا 

تحديداً الحكم ب�ساأن ما اإذا تعاون ال�سيوعيون 

مع م�سطهديهم. فاإذا نظرنا اإلى مقالة 

المحامي ح�سن جبارين عن تلك الفترة، والتي 

ي�سير اإليها مّناع لدعم طرحه باأن ال�سيوعيين 

الفل�سطينيين �سرعنوا �سم الجليل، فاإننا �سنجد 

مثاًل جيداً لذلك، من خالل اقتراح جبارين اأن 

م�ساركة الفل�سطينيين في النتخابات 

البرلمانية الأولى في اإ�سرائيل في كانون 

الثاني/يناير 1949 )والتي �سارك فيها معظم 

ن كان لهم الحق، ولي�ش داعمو ماكي فقط( 
َ
م

�ساهمت، ومن دون ق�سد منهم، في �سرعنة 

ال�سيادة الإ�سرائيلية لدى الأمم المتحدة. 

ت بخيانة ق�سيتهم، 
ّ
ن �سو

َ
وعو�سًا عن اتهام م

يتفهم جبارين اأن قرار التر�سح والم�ساركة في 

النتخابات كان قراراً اتخذه ''�سعب مهزوم، 

هان ويمالأه الخوف من الطرد. 
ُ
م�سيطر عليه وم

ه الوحيد هو البقاء، واإنقاذ حياة 
ّ
كان هم

ال�سيوعيين العرب بعد اندماج الع�سبة مع 

ال�سيوعيين اليهود في الحزب ال�سيوعي 

الإ�سرائيلي - ماكي في ت�سرين الأول/اأكتوبر 

1948، فهو هنا يّدعي اأن ال�سيوعيين 

الفل�سطينيين في اإ�سرائيل احتفلوا بقيام 

الدولة، وامتنعوا من انتقاد ت�سرفاتها 

وجرائمها، وتجاهلوا ماأ�ساة �سعبهم، وبهذا 

�ساهموا في �سرعنة �سم الجليل وغيره من 

المناطق التي ُخ�س�ست للدولة الفل�سطينية في 

 مّناع باأن 
ّ
قرار التق�سيم. وبينما يقر

ال�سيوعيين العرب ان�سموا اإلى ماكي من موقع 

�سعف، كجزء من ال�سعب الفل�سطيني المهزوم، 

وقبلوا �سروط المنت�سرين اليهود، فاإنه 

يتغا�سى عن تبعات توازن القوى الناتج من 

ذلك على اإمكانات الت�سرف الممكنة 

لل�سيوعيين العرب.21

�سحيح اأننا ما زلنا بعيدين عن فهم تلك 

الفترة، وما زلنا في حاجة اإلى اأبحاث جدية 

لدرا�سة اأقوال ال�سيوعيين الفل�سطينيين 

ون�ساطاتهم، واأن اأي بحث كهذا �سيواجه 

�سعوبات كبيرة نظراً اإلى محدودية الم�سادر 

المتاحة، اإّل اإنه يجب اأن نتفهم اأن هذا البحث، 

كاأي بحث تاريخي اآخر، يتطلب فهم التاريخ 

والإقرار بالإمكانات والقيود والتخيالت 

ال�سيا�سية للجهات التاريخية الفاعلة. ومن هذا 

المنطلق، ينجح مّناع بتفهم مفهوم البقاء 

كمفهوم اأ�سا�سي في تاريخ الفل�سطينيين الذين 

اأ�سبحوا مواطنين في اإ�سرائيل في تلك اللحظة: 

فقد كانوا اأقلية �سغيرة، م�ستتة، وجزءاً من 

�سعب محطم كليًا، وقد �سهدوا كيف انت�سرت 

اإ�سرائيل على جيو�ش الدول العربية؛ و�سمعوا 

عن الب�ساعات والمجازر التي ارتكبتها 

اإ�سرائيل وعاي�سوها، ووجدوا اأنف�سهم بعيدين 

عن �سعبهم، من دون اأي اإمكانات للتوا�سل 
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علينا اأن نرى فيهم )رجال الع�سبة( عاماًل 

�سيا�سيًا مهمًا وحليفًا فعليا لدولة اإ�سرائيل.'' 

في الطبعة العربية، يعقب مّناع: ''مثل هذا 

الكالم يف�سر اإلى حد كبير اأ�سباب 'كرم' 

الحكومة الإ�سرائيلية تجاه رفاق الع�سبة.''25 

ا في الطبعة العبرية، فيعلق باتزان اأكبر، 
ّ
اأم

ويقول: ''وبالتالي فقد قّدر الم�سوؤولون 

الإ�سرائيليون اأن ن�ساط الع�سبة لم ي�سكل 

تهديداً اأمنيًا، وقد يكون مفيداً.''26 ويكرر مّناع 

مثل هذه الت�سريحات في الف�سول الأُخرى من 

الكتاب، والتي يقترح فيها اأن الم�سوؤولين 

الإ�سرائيليين دعموا ال�سيوعيين، اأو على الأقل 

قبلوا ومّكنوا من ن�ساط ال�سيوعيين بين 

الفل�سطينيين.27 وفي الواقع، وبخالف ادعاء 

مّناع، اإذا كان حزب ''مبام'' قد �ساعد 

ال�سيوعيين العرب في الأ�سهر الأولى لقيام 

دولة اإ�سرائيل، لأ�سباب اأيديولوجية اأو لرغبتهم 

في ا�ستيعابهم، فاإن الحزب الحاكم ''مباي'' 

اأظهر عدائيته لل�سيوعيين منذ البداية، وعمل 

اأع�ساوؤه جاهدين على تقوي�ش نفوذهم،28 

كما اأن اأبحاث روبين�سون وكوهين تو�سح 

التقييدات التي و�سعها الحكم الع�سكري على 

ن�ساط ال�سيوعيين، والم�سايقات التي عانوا 

اءها طوال العقود الأولى. وفي هذا ال�سياق، 
ّ
جر

فاإن بع�ش هذه الم�سكالت ينبع من م�ساكل 

في الم�سادر الم�ستعملة، والطرق التي 

ي�ستعملها الكاتب، بل انعدامها في بع�ش 

الأحيان، اإذ اإن الكاتب، وفي عدة مواقع في 

الكتاب يقترح فيها خال�سات �سارخة، ل 

ي�ست�سهد باأي م�سدر، فمثاًل يقول: ''فكان 

لن�سمام رجال الع�سبة اإلى الحزب ال�سيوعي 

الإ�سرائيلي اأهمية كبرى من وجهة نظر بن - 

غوريون ورفاقه في القيادة ال�سهيونية''، من 

دون ال�ستناد اإلى اأي م�سدر يوؤكد هذا الدعاء، 

العائالت، وتجّنب الترحيل.''22

ا �سبق، تقدم المقارنة بين الطبعة 
ّ
ف�ساًل عم

العربية والعبرية اأو�سح دليل على تاأثير 

مناه�سة الكاتب الأيديولوجية للحزب 

ال�سيوعي في خياراته، وفي تف�سير م�سادره 

وتحليله التاريخي. فمثاًل، عندما يناق�ش في 

الطبعة العربية ق�سية من�سور الحزب ال�سيوعي 

في حزيران/يونيو 1948، يجمل الكاتب اأن 

''هذا الت�سعيد في خطاب ال�سيوعيين �سد 

القيادات العربية خالل �سيف ال�سنة المذكورة 

يعك�ش مدى التقارب بينهم وبين حلفائهم 

الجدد من المارك�سيين ال�سهيونيين في حزب 

مبام.''23 وفي المقابل تخلو الن�سخة العبرية 

من اأي ا�ستنتاج م�سابه على الرغم من 

ا�ستخدام الم�سادر نف�سها. وكان الموؤرخ 

مو�سى البديري، الباحث الخبير ب�سوؤون 

ال�سيوعيين الفل�سطينيين في فترة النتداب، قد 

ن ب�سورة مقنعة اأنهم انتقدوا الأنظمة 
ّ
بي

العربية ب�سدة لأعوام، واتهموها باأنها تعمل 

وفق ''موؤامرة اإمبريالية'' )وهو الخطاب نف�سه 

في المن�سورات(، كما اأن الع�سبة غيرت 

موقفها من القيادة الفل�سطينية منذ بداية �سنة 

1946، فتوقفت عن المطالبة بالم�ساركة في 

اإطار وطني موحد في الهيئة العربية العليا، 

وبداأت علنًا بانتقاد هذه القيادات ب�سبب 

�سيا�ساتها.24 ولهذا، فاإن الدعاء اأن العداء 

تجاه الأنظمة العربية له عالقة بالي�سار 

ال�سهيوني يتطلب البحث والتحليل الجدي 

عو�سًا عن الت�سريح العر�سي.

وفي مثال اآخر، يتطرق الكاتب اإلى مكانة 

ال�سيوعيين في اإ�سرائيل، وي�سير اإلى وثيقة 

مجهولة الم�سدر تعود اإلى اآب/اأغ�سط�ش 

ظهرون في كل 
ُ
1948 ورد فيها: ''اإنهم ي

ن�ساطاتهم وتحركاتهم اإخال�سًا لدولتنا. لذا 
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فل�سطينية ن�سطة تتحدى الطرح الإ�سرائيلي 

الر�سمي للنكبة، وتتحدى نهج كتابة التاريخ 

الإق�سائي الذي يمجد الأر�سيف على ح�ساب 

 خطاب الم�ست�سعفين والمهم�سين. لكن

لالأ�سف، فاإن مناه�سة مّناع الأيديولوجية 

 للحزب ال�سيوعي، والتي تظهر جلية في

الكتاب كله، ُت�سّتت من تركيزه على هذه 

المو�سوعات المهمة، وُت�سعف من �سدقيته 

ب�سورة عامة. 

وعلمًا باأن رئي�ش الحكومة الإ�سرائيلي نا�سب 

ال�سيوعيين العداء منذ البداية.29

في المح�سلة، يوفر كتاب ''نكبة وبقاء'' 

ق فهمنا للنكبة من خالل 
ّ
ن�سًا اإ�سافيًا يعم

ي تجربة اأولئك الفل�سطينيين الذين بقوا 
ّ

تق�س

في بيوتهم بعد النكبة، ويعر�ش هذه التجربة 

ن عاي�سوها، ولي�ش على 
َ
اعتماداً على رواية م

الأر�سيفات الر�سمية للدولة التي �سببت 

كارثتهم. وبهذا، ين�سم اإلى حركة ن�سر 
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