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  التمقا
  

________________________________  

  خالد احلروب

  

  :املؤرخون اجلدد الفلسطينيون واإلسرائيليون
  وجهة نظر

  
يعرض هذا املقال اخلطوط العريضة ملواقف املثقفين واملؤرخين العرب والفلسطينيين 

ى، الذي ويرصد طيف هذه املواقف من حدها األقص. جتاه مدرسة التاريخ اإلسرائيلي اجلديد
يعتبر هذه املدرسة ومؤرخيها جمرد وسيلة جديدة لدعم وجتديد املشروع الصهيوين، إىل احلد 
األقصى اآلخر الذي يعتبرها أكثر وجوه اجملتمع اإلسرائيلي إشراقاً، ويعول عليها يف إحداث 

هذه وبين هذين احلدين األقصيين جتد املقاربة أن املعدل العام ل. تأثير كبير يف املستقبل
فمن ناحية هناك، وبصورة عامة، ترحيب ": الترحيب البارد"املواقف يمكن وصفه بـ

بأطروحات املؤرخين اجلدد واهتمام بهم وبها، لكن يف الوقت نفسه يرافق هذا الترحيب شكوك 
تأريخ " وبعد ذلك يناقش هذا املقال الدعوة إىل قيام مدرسة. يف منطلقات هذه املدرسة

، حيث تتفق هذه املقاربة مع جوهر تلك الدعوة، لكن تختلف معها يف "دفلسطيني وعربي جدي
، التي تشمل أهم "بيبليوغرافيا املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد"كما أحلق باملقاربة . االجتاه

اإلصدارات والكتب واملقاالت التي نشرت باللغة اإلنكليزية، حتديداً، بأقالمهم أو بأقالم 
ع الباحثين واملهتمين يف العامل العربي على أدبيات هذا خصومهم، وذلك بهدف إطال

  .املوضوع
يبدأ هذا املقال بالتعريف، بإيجاز، بهذه املدرسة والقضايا األساسية التي طرحتها، من 
دون التوقف طويالً عند مناقشتها أو االنخراط يف نقاش الردود عليها من قبل رموز التأريخ 

                                                            

   بريطانيا –زميل زائر يف قسم الدراسات الشرق األوسطية واإلسالمية يف جامعة كمبردج.  
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وأهمية هؤالء املؤرخين اجلدد، أو الذين يطلق عليهم أحيانًا   (1).اإلسرائيلي التقليدي والسائد
، تكمن يف أن ما يطرحونه من أفكار يعارض األفكار "التأريخ اإلسرائيلي اجلديد"مدرسة 

السائدة يف الوسط اإلسرائيلي، الرسمي واألكاديمي والشعبي، جتاه عدد من القضايا األساسية 
ومن هذه القضايا تفكيك الصورة . تأسيس الدولة أو بعدها، سواء أكانت قبل )شبه املقدسة(

املثالية والرومانسية للتجمعات االستيطانية يف فلسطين يف العشرينات والثالثينات التي 
ولية ملهاجرين يلة اإلسرائيلية العامة صورة بطرسمتها الرواية الرسمية، حيث زرعت يف اخمل

وكانت عالقة هذه التجمعات فيما بينها غاية . يبابمثابرين ال همّ لهم إالّ إصالح األرض ال
يف التعاون، وعالقتها بجيرانها العرب غاية يف التسامح، لكن هؤالء اجليران مل يبادلوها إّال 

هذه التجمعات تظهر يف كتابات املؤرخين اجلدد، وحتديداً كتابات سمحا . العدوان والعداء
العرب، واستفزازية، وقائمة على  البعض وجتاهعدائية جتاه بعضها   (2)،فالبن وتوم سيغف

والقضية األُخرى التي أثارها التأريخ اجلديد تتمثل يف اجلدل بشأن احتواء الفكرة . الكراهية
، كمكون أساسي من مكوناتها) الترانسفير(الصهيونية على مبدأ تهجير الفلسطينيين 

نات وأربعينات القرن العشرين، غوريون، خالل عقود عشرينات وثالثي –يف فكر بن  وخصوصاً
وهذا الطرح يعارضه بشدة املدافعون عن التاريخ الرسمي   (3).كما يف أعمال بني موريس

ذ يعتبرون أن هجرة الفلسطينيين الناجمة عن إ   (4)للدولة العبرية، ويف مقدمهم إفرايم كارش،
تفكير االستراتيجي مضمر يف ال كانت بسبب احلرب، ال سبب وجود برنامج تهجير 1948حرب 

  .اإلسرائيلي عشية قيام الدولة
والتهجير ذاته، الذي وقع فعالً قبيل تلك احلرب وخاللها وبعدها، يمثل القضية السجالية 
الثانية التي يثيرها املؤرخون اجلديد، إذ تنصب أبحاثهم على إثبات أن املنظمات العسكرية 

ت يف برنامج تهجير واع طاحلرب، انخرالصهيونية، التي شكلت اجليش اإلسرائيلي قبيل 
للفلسطينيين يهدف إىل طردهم من فلسطين انسجامًا مع الفكرة الصهيونية األساسية عن 
الترانسفير، وهي ضرورة إخالء األرض للمهاجرين اليهود وعدم إمكان وجود شعبين يف 

سرائيلية الرسمية وهذا الطرح، املتفاوت من مؤرخ إىل آخر، يناقض الرواية اإل. ذاتها ةالبقع
التي تقول إن الفلسطينيين هاجروا بمحض إرادتهم، ونزوالً عند طلب احلكومات العربية لهم 
بإخالء املناطق التي ستتعرض للعمليات احلربية العربية التي ستقضي على اجليش 

 أمّا إيالن بابِه، حماضر يف العلوم السياسية يف .اإلسرائيلي، ومن ثم يعودون بعد النصر
جامعة حيفا، والذي يعتبر أكثر املؤرخين اإلسرائيليين جرأة وإثارة للجدل، بل للنقمة، يف 
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األوساط اإلسرائيلية، فهو ينظر إىل املشروع الصهيوين أنه مشروع استعماري كولونيايل، 
وينتقد . بخالف نظرة بقية املؤرخين القدامى واجلدد الذين ينسبونه إىل حركات التحرر القومي

ما بعد "نقداً شديداً، ويدعو إىل نزع الصفة الصهيونية عنه من زاوية حتليل  ه هذا املشروعبابِ 
   (5)".صهيونية

أمّا أجدّ أطروحات املؤرخين اجلدد فيقدمها آيف شاليم، أستاذ العالقات الدولية يف جامعة 
ئيل عن إضاعة وهي تتعلق بمسؤولية إسرا   (6)،..."اجلدار احلديدي"أكسفورد، يف كتابه املهم 

فرص السالم مع العرب، على عكس الدعاية اإلسرائيلية الرسمية بأن العرب هم املسؤولون عن 
اإلسرائيلي بعد أن  –وهذا عملياً يسحب التأريخ اجلديد ليشمل كل عقود الصراع العربي . ذلك

التوسع يف وبقليل من . ظل التأريخ حمصوراً يف فترة التأسيس والسنوات القليلة التي عقبتها
تعريف التأريخ اإلسرائيلي اجلديد، يمكن تضمين األدبيات املنسوبة إليه كتاب شاؤول ميشال 

نظراً إىل أنه يقدم رؤية إسرائيلية جديدة عن حماس،   (7)،..."حماس الفلسطينية"وأفراهام سيال، 
ة، أو االنقطاع عن بعيداً عن القولبة الوصفية اإلسرائيلية والغربية حلماس باإلرهاب، أو العدمي

ففي هذا الكتاب يموضع املؤلفات نشوء حماس وتطورها، وكذا استراتيجياتها . السياسة
واالجتماعية والسياسية، يف إطار تسيّس مصلحي براغماتي قائم على قاعدة  العسكرية

  .أيديولوجية تبرر تلك االستراتيجيات وال تعوقها
  

  موقف املؤرخين واملثقفين العرب
  خين اإلسرائيليين اجلددمن املؤر
يف أوساط " املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد"هناك ترحيب بارد بما تطرحه مدرسة   

ويتجسد  هذا يف قلة الكتابات عنهم وعن القضايا التي يطرحونها، . املؤرخين واملثقفين العرب
ف العربية كما أن املواق. ويف حمدودية النقاش الذي دار ويدور يف شأنهم ويف شأن أطروحاتهم

ويعود هذا، إضافة إىل البرودة، إىل . من االرتباك والتردد مإزاءهم ال تزال يف طور التشكّل، وال تسل
أولها، وجود قناعة شبه عامة عند املثقفين العرب بأن ما يطرحه املؤرخون اجلدد : عدة أسباب

ة وتطهير الذات أكثر من يغلب عليه طابع اجلدل الداخلي الذي يريد تصفية عقدة الذنب اإلسرائيلي
الرغبة يف تعديل الرؤية التاريخية للماضي القريب بصورة تؤثر يف احلاضر الراهن يف اجتاه 

والثاين هو الصعوبة . االعتراف باحلقوق الفلسطينية والدعوة الصريحة إىل االعتذار التاريخي
نيين والعرب يف االنخراط العملية واملوضوعية التي يالقيها معظم املؤرخين والباحثين الفلسطي
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املعمق يف هذا اجلدل، وثائقياً ومنهجيًا، كون الكثير من الوثائق واملصادر التي يتم تداولها 
والتعارك بها أو عليها إنما هو وثائق ومصادر رسمية أو شبه رسمية إسرائيلية وباللغة العبرية؛ 

رشيفات والوثائق األهم، اخلاصة فإن األ إضافة إىل ذلك،. وهذا يعني عدم سهولة الوصول إليها
بالتهجير، وهي أرشيفات اجليش اإلسرائيلي نفسه ووثائقه، مل يكشف عن الكثير منها حتى اآلن، 

وهي بالتأكيد تتضمن معلومات قد تقلب راساً على عقب كل ما هو سائد . كما يؤكد بني موريس
أمّا السبب الثالث فيمكن . ممن قناعات راهنة، بل حتى بعض أطروحات املؤرخين اجلدد أنفسه

إعادته إىل األجواء املعادية للتطبيع مع إسرائيل، السائدة يف أوساط النخبة الثقافية العربية، 
بسبب ديمومة االستيالء على احلقوق الفلسطينية وما يراه املثقفون العرب من واجب مساندة 

يل للحقوق الفلسطينية، على يف مواجهة االضطهاد املستمر من جانب إسرائ الشعب الفلسطيني
وهذا السبب األخير هو يف . 1991الرغم من انطالق مشروع السالم اإلقليمي من مؤتمر مدريد سنة 

الواقع البوصلة التي توجه اجلدل يف أوساط املثقفين العرب بشأن التأريخ اإلسرائيلي اجلديد، 
  .وكيفية النظر إليه والتعامل مع رموزه

ناحية عملية، فإن النقاش احملدود فيما يتعلق باملؤرخين بناء على ذلك، ومن   
األول هو أهمية، أو عدم : األدبيات العربية يجري بشأن ثالثة عناوين فرعية يف اإلسرائيليين اجلدد

والثاين هو ضرورة، أو عدم ضرورة، استثناء هؤالء . أهمية، هؤالء املؤرخين وما يطرحونه
مع اإلسرائيليين املتبناة بصورة عامة يف األوساط العربية، " التطبيع"املؤرخين من سياسة رفض 

والثالث، وهو األهم، يقوم يف شأن االستجابة لدعوات بعض . وبالتايل االنفتاح عليهم أو عدمه
عربية تناظر مثيلتها  /أولئك املؤرخين إىل ضرورة قيام مدرسة مؤرخين جدد فلسطينية

اإلسرائيلي،  –تية نفسها إزاء الرواية العربية للصراع العربي اإلسرائيلية، وتقوم باملهمة املراجعا
من تلك الرواية، بما يقود إىل التقاء الروايتين التصحيحيتين " الوهمية"وال تتردد يف نقض األجزاء 

  .يف منتصف الطريق
  

_______  
  :أوالً 

  أهمية التأريخ اجلديد، أو عدمها 
  يف نظر املثقفين العرب
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التأريخ اإلسرائيلي اجلديد مليالد إسرائيل واللجوء "الة نور مصاحله عن يمكن القول إن مق  
، كانت أول انتباه عربي مرّكز بشأن أطروحات املؤرخين 1990مارس / يف آذار  (8)،"الفلسطيني

لكن املقالة مل تنشر بالعربية، ومل يطلع عليها كثيرون، فضالً عن كونها ركزت بصورة . اجلدد
ت بني موريس، إذ إن كثيراً من أعمال املؤرخين اجلدد صدرت بعد تلك أساسية على أطروحا

أّما حديثاً، فإن معظم القراءات ألفكار املؤرخين اجلدد ظهر على شكل مقاالت وسجاالت . املقالة
صحافية، كما على شكل إشارات عابرة يف كتب أو دراسات تقترب أو تبتعد، بهذا القدر أو ذاك، عن 

  .اإلسرائيلي اجلديدموضوعات التأريخ 
ملؤرخون واألكاديميون الفلسطينيون بصورة أساسية على أن أهمية التأريخ يركز ا

اإلسرائيلي اجلديد تنبع من تشديده على جوهر الرؤية التاريخية للفلسطينيين اخلاصة باألحداث 
ات معركة كسبنا منذ بضع سنو" لقد : فيقول طريف اخلالدي. املتضمنة يف أبحاث املؤرخين اجلدد

فقد كانت احلجة . تأريخ نشوء دولة إسرائيل وطرد الفلسطينيين تأريخية هامة هي معركة
اإلسرائيلية ولسنوات مديدة أن الفلسطينيين هربوا من أرضهم تبعًا ألوامر تلقوها من الزعماء 

الرواية ليغيّر هذه  'املؤرخون اجلدد'فأتى اآلن فريق من املؤرخين اإلسرائيليين اسمهم . العرب
. ويعترف أن طرد الفلسطينيين كان جزءاً من سياسة إسرائيلية متعمدة وواضحة وموثّقة بالوثائق

لقد أجبرنا اإلسرائيليين على إعادة كتابة هذه الفترة من التاريخ الفلسطيني احلديث وإن مل 
يرى إدوارد سعيد، و  (9)."االعتراف االناجمة عن مثل هذ جنبرهم بعد على مواجهة النتائج األخالقية

إيالن باِبه، وبِني موريس، وزئيف (يف مالحظات كتبها عن ندوة ضمت عدداً من أولئك املؤرخين 
يف باريس ) الياس صنبر،  ونور مصاحله، وإدوارد سعيد نفسه(مع نظراء فلسطينيين لهم ) شطرنهل
، أن 1998مايو /  أياريف) بالفرنسية" (جملة الدراسات الفلسطينية"و" لوموند دبلوماتيك"نظمتها 

أهمية املؤرخين اجلدد الكبيرة تكمن يف أنهم صادقوا على الرواية الفلسطينية لتاريخ الصراع مع 
أكدوا ما قال به الفلسطينيون دوماً، املؤرخين منهم وغير املؤرخين، عما "الصهيونية، وأنهم 

ى، أن التأريخ اإلسرائيلي كما يرى سعيد، من ناحية ُأخر." حصل لنا كشعب على أيدي إسرائيل
إىل حدود مل تكن ] والفكرة الديمقراطية بين الفكرة الصهيونية[التناقض الصهيوين "اجلديد يدفع 

كما أن أهمية التأريخ اإلسرائيلي   (10)."بادية لغالبية اإلسرائيليين، وحتى للكثيرين من العرب
لتصويب النظرة جتاه عدالة احلقوق اجلديد، بحسب ما يري رشيد اخلالدي، تكمن يف أنه  يؤسس 

. الفلسطينية؛ وهو تصويت ال بد منه إذا أراد اجلميع حتقيق سالم عادل وشامل يف املنطقة
فاخلالدي، يف معاجلته لألسس الضرورية والعادلة حلل قضية الالجئين الفلسطينيين، يرى أهمية 
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الفلسطينيين وإعادة تشكيل الصورة مميزة لهذا التأريخ يف تصويب احلقاق املتعلقة بقضية تهجير 
كما حدثت واقعياً، األمر الذي يعتبره ضرورة أولية ألي تسوية سياسية، ألنه مرتبط بجانب 

   (11).توضيح العدالة التاريخية وحتميل مسؤولية الظلم الذي وقع على الفلسطينيين للطرف املسؤول
ىل أهمية مقوالتهم، وُوجه بنقد لكن هذا الترحيب بأطروحات املؤرخين اجلدد واالنتباه إ

د رد عبد القادر ياسين على إدوارد سعيد، مقالالً من قيمة املؤرخين فق. شديد من املثقفين العرب
ال تعكس إالّ أزمة ضمير أكاديميين، على ما اقترفه "اجلدد وقيمة ما كتبوه، معتبراً أن هذه الظاهرة 

ؤرخين يبحثون، حثيثاً، عن خمرج يفضي إىل ما جعل أولئك امل. آبارؤهم يف حق شعب فلسطين
إىل ذلك فإن . إراحة ضمائرهم، وتبرئة أشخاصهم من األعمال البربرية التي اقترفها أسالفهم

االعترافات باجلرائم ال تعدو غسل تاريخ دولة، تريد أن تستثمر ما بين يديها، بعد أن تفلت به من 
التي " باجلرائم" أن يكون إقرار املؤرخين اجلدد ثم شكك ياسين يف." رقابة الرأي العام العاملي

لبادروا إىل مغادرة إسرائيل، بمجرد اكتشافهم "اقترفت بحق الفلسطينيين جديًا، فلو كانوا جديين 
   (12)."مدى فظاعة ما اقترفه آباؤهم يف حق الشعب الفلسطيني

نموذج لسعي "ا الذي تصف الباحثة رنده حيدر كتابات املؤرخين اجلدد بأنه ويف الوقت
 –فإن أكاديميَّيْن عراقيين    (13)،"املؤرخ إىل البحث عن احلق وسط غابة األكاذيب والتضليل

إبراهيم خليل العالف، رئيس مركز دراسات الوطن العربي يف جامعة املوصل، وحمزة مصطفى، 
واجلدد  يشبّهان ما يجري من نقاش بين املؤرخين اإلسرائيليين الكالسيكيين –ناقد وأديب 

باالختالل بين اللصوص فيما بينهم بشأن املادة املسروقة، وكيف أن كل واحد منهم يريد "
وهما يريان أن املؤرخين ." االستحواذ عليها، أو التنصل من السرقة عندما يحين يوم احلساب

األسطورة جنحت يف تسويق املشروع الصهيوين إىل ما وصل "اجلدد ينطلقون من شعور فحواه أن 
   (14)."وأنه حان الوقت لتقديم إسرائيل الواقعية إليه اآلن،

وهناك من املثقفين العرب من يرى أن مهمة املؤرخين اجلدد ال تتعدى الدفاع عن 
املشروع الصهيوين وإعادة إنتاجه من جديد، ويحذر من االجنرار إىل إغراء االجنذاب إىل 

السياسي واألكاديمي اللبناين وممثل جامعة  ويف طليعة هؤالء يأتي كلوفيس مقصود،. أطروحاتهم
يف اعتبار هذه الظاهرة املبالغة "فمقصود يحذر أوالً من . الدول العربية األسبق لدى األمم املتحدة

يتعين علينا أن نعي "ويضيف أنه ." وأسانيد املشروع الصهيوينبمثابة تراجع عن مواقف 
الت ومعان حتى نتمكن من التعامل معها بدقة، ونتدارس ما تنطوي عليه هذه املبادرة من احتما

ونحرص على تأكيد أن هذه املراجعة تأتي ضمن إطار املفهوم الصهيوين وليس تمرداً عليه أو 
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إيجاد خمرج للمأزق األخالقي الذي "وكل الذي يقوم به املؤرخون اجلدد ال يتعدى ." انسالخاً عنه
املشروع الصهيوين وتطويره وجعله أكثر مقبولية بغية حماية ] و... [نفسها فيه 'إسرائيل'جتد 

." القادمة 'اإلسرائيلية'بمنأى عن املساءلة بالنسبة لألجيال  'إسرائيل'للمجتمع الدويل ولكي تكون 
عند املؤرخين " عمق املراجعة"والسؤال األساسي الذي يراه مقصود بوصلة للحكم على 

وينبع من هذا السؤال املركزي أسئلة  "حاجة يهودية؟هي حقيقة  'إسرائيل'هل إن : "اإلسرائيليين هو
هل يمكن : منها كما يرى مقصود،مهمة ُأخرى مطلوب من املؤرخين اجلدد اإلجابة عنها، 

هل سيلتزم املؤرخون ... بأن تعتذر للفلسطينيين وللعرب؟... 'إسرائيل'للمؤرخين اجلدد أن يطالبوا 
هل يطالب املؤرخون ... حق املساواة التامة 'إسرائيل'اجلدد بالدعوة ألن يتاح للسكان العرب يف 

ثم يختم ...". والذي اتهم املقاومة باإلرهاب 'اإلسرائيلي'اجلدد بمراجعة تاريخ اإلعالم الصهيوين و
املشروع "مقصود قائمة األسئلة بتحد للمؤرخين اجلدد، هو ما إذا كان يف إمكانهم االعتراف بأن 

ولة ديمقراطية يف كل فلسطين كان الدليل الصارخ على إنسانية بإقامة د] العربي[احلضاري 
، ويف حال اعترفوا بذلك فعندها يمكن رؤية ما يقوم به املؤرخون اجلدد "أصيلة يف التراث العربي

ويف االجتاه نفسه، يرى جوزيف سماحة   (15).من مراجعات تاريخية مساهمة يف صناعة التاريخ
على تنقية الرواية الصهيونية من شوائب بات الدفاع عنها "صر أن وظيفة املؤرخين اجلدد تقت

ومع أن املهمة ليست سهلة فإنها تنتظر، حتى تتقدم خطوة إضافية إىل األمام، انتصارات . صعباً
   (16)".إسرائيلية حاسمة يف جماالت الصراع كلها

على أفكار عبد  فرداً. الفلسطينيين أن السجال األهم يظل حمصوراً يف أوساط املثقفين غير
مقالة اتهم فيها ياسين بعدم إدراك  القادر ياسين الناقد للمؤرخين اجلدد، كتب ربعي املدهون

، وكشف أكاذيبه ]جيل رواد الصهيونية[تعرية مواقف ذلك اجليل "أهمية ما يقوم به املؤرخون من 
لذي مل يزل يصدق رواية وتزويراته التاريخية، وفضحه أمام ورثة تلك األفكار من اجليل احلايل، ا

، 'شعباً بال أرض'احلرب يف كتب املدارس الرسمية، التي شكّلت قناعاته بأن آباءه وأجداده كانوا 
من الصعب، إن مل يكن : "ويضيف املدهون...". 'حرب االستقالل'وخاضوا  'أرضًا بال شعب'وجاؤوا 

ن دون مساهمة كبيرة وعميقة من املستحيل، انتصار قضيتنا بمعزل عن هزيمة هذه األفكار، وم
من قبل دعاة السالم احلقيقيين، من اإلسرائيليين الذين يؤيدون حقوقنا، ويؤمنون بحل شامل 

واملؤرخون اجلدد يمثلون، حتى اآلن، الفئة املرشحة . للجميع يف بالدنا يضمن العدل واملساواة
   (17)."لهذه املساهمة، وما قاموا به خطوة يف االجتاه الصحيح
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ملؤرخ الفلسطيني الياس صنبر اتخذ موقفاً وسطيًا؛ فهو يرى مبالغة يف تصور أهمية ا
ففي اجلانب . املؤرخين اجلدد وأطروحاتهم، وهو يف اآلن ذاته يتحدث عما للمؤرخين وعما عليهم

املستوى األول، أنهم أثبتوا الرواية الفلسطينية فيما بعد، على : "اإليجابي، يرى ثالثة مستويات
واملستوى الثاين، أنهم زعزعوا الشعور . وذلك عندما نناقش معهم ،م من أنهم ينكرونهاالرغ

واملستوى الثالث، أنهم قدموا فكرة رئيسية، يف . 1948اخلاطىء بالبراءة حول ما حصل سنة 
وكانت قوة الرواية اإلسرائيلية . اخلارج، وهي أن إسرائيل وُلدت من خالل جريمة بحق شعب

يف أنها خالية من الضحايا، ولسنوات طويلة كانت الرواية السائدة يف  1948بة لـ الرسمية بالنس
بالرغم من عدم (اخلارج بأنه وجد فلسطينيون ولكن على أرض ليست لهم وأن بلداً اسمه إسرائيل 

أّما نقاط الضعف ." عربي كان ينوي تدميره –تعرّض لعدوان خارجي فلسطيني ) وجوده وقتئذ
رخين اجلدد وأطروحاتهم فيرى صنبر أن أهمها يكمن يف التناقض بين ما التي تشوب املؤ

يكتبونه وما يقرون به يف الندوات واحملاضرات العامة، يف تقوقعهم على بعضهم، والتخلي عن 
وضع قريب "الكثير من أفكارهم عندما يناقشون املثقفين واملؤرخين الفلسطينيين بما يقودهم إىل 

  (18)."من انفصام الشخصية

سياسية ال / إىل مناورات تاريخية" مدرسة املؤرخين اجلدد"تختزل  وهناك أيضاً حتليالت
يحسن فهمها إالّ من زاوية الصراع بين اليمين واليسار داخل إسرائيل، ومن زاوية ترويج أطروحات 

إىل نفسها وموقعها يف املنطقة وطبيعة ) املتجددة/ اجلديدة(جديدة تتفق مع نظرة إسرائيل 
يرى سمير  –صراع اليمين واليسار  –فمثالً، وبشأن النقطة األوىل . عالقتها بمحيطها العربي

] اإلسرائيلية[أعضاء أو أنصاراً لألحزاب اليسارية "اليوسف أنه بسبب كون معظم املؤرخين اجلدد 
 فإن... 1967الداعية إىل سالم يقوم على أساس االنسحاب من األراضي العربية احملتلة عام 

املطلقة دون سواها، وإنما تقديم روايتهم هم بديالً للرواية السائدة، ومن ثم  'احلقيقة'غايتهم ليست 
أمّا   (19)."التي ما برحت تدير الدولة العبرية 'الصقور'على سياسة  'احلمائم'تقديم سياستهم، سياسة 

ية، فإن يحيى العريضي، فيما يتعلق بنقطة تقديم أطروحات جديدة تدعم نظرة إسرائيل االستراتيج
وهو كاتب سوري واملدير العام للقناة الثانية يف التلفزة السورية، يرى أن دحض املؤرخين اجلدد 

، وتفوّق املنظمات 1948تفّوق إسرائيل قليلة العدد على العرب كثيري العدد عشية حرب  ةألسطور
م فكرة أهمية التفوق االستراتيجي الصهيونية آنذاك عدداً وتدريباً على العرب والفلسطينيين، يدع

أن العودة إىل إبراز أهمية التفوق العسكري على العرب هي حماولة إليجاد "اإلسرائيلي، وهو يالحظ 
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سند تاريخي ملقولة أن التفوق االستراتيجي اإلسرائيلي هو ضمان بقاء إسرائيل يف مرحلة 
   (20)."السالم

ن أثر أطروحات املؤرخين اجلدد يف إحداث صدمة كل األحوال، فإنه ال يمكن التهوين م ويف
خُلقية يف وعي الكثيرين يف وسط اجملتمع اإلسرائيلي، وحتدي الكثير من املقوالت التقليدية التي 

ويف الوقت نفسه، من غير املتوقع من . كانت خالل عقود خلت أقرب إىل القناعات املقدسة والدينية
نيابة عن العرب والفلسطينيين، واالنتظار منهم أن يقوموا هؤالء املؤرخين أن يخوضوا معركة بال

ففي نهاية املطاف يظل . بما ال يمكنهم القيام به، أو االنقالب ضد اجملتمع الذي ينتمون إليه
والؤهم للمشروع اإلسرائيلي، وجهودهم منصبة على حتسينه، كما يتوقع أن يكون والء وجهود 

وكما يصف شمعون شامير . بالدهم ومشاريعها الوطنيةاملؤرخين الفلسطينيين والعرب جتاه 
املؤرخين اجلدد، بطريقتهم هم، يريدون دعم اجملتمع اإلسرائيلي عن طريق مسعاهم "بدقة، فإن 

فهم يؤمنون بأن األساطير وأنصاف احلقائق والتزوير املوجّه ال . بالذات إىل كشف احلقيقة كلها
  (21)."يحتقق مناعة قومية بل تعبر عن ضعف أساس

  

______________  
  :ثانياً 

  يف شأن التطبيع معهم أو مقاطعتهم
أن يبادر املثقفون العرب إىل "إدوارد سعيد حماسة واضحة يف الدعوة إىل ضرورة  يبدي  

 االتصال املباشر مع هؤالء املؤرخين ودعوتهم إىل النقاش يف اجلامعات ومراكز الثقافة واملنابر
، ويؤكد أن هناك مسؤولية موازية يف جانب املثقفين العرب جتاه الرأي "العامة يف العامل العربي

أن واجبنا كمثقفين، فلسطينيين وعرباً، مواجهة "العام اإلسرائيلي تفرض عليهم خماطبته، إذ يرى 
األوساك الثقافية واألكاديمية اإلسرائيلية عن طريق إلقاء احملاضرات يف املراكز اإلسرائيلية، 

فماذا استفدنا من السنوات الطويلة التي رفضنا . لني وشجاع وواضح االلتزاموذلك يف شكل ع
  (22)."خاللها التعامل مع إسرائيل؟ ال شيء سوى إضعافنا وإضعاف تصورنا ملناوئينا

ففي نقد كتبه صالح عز، وهو أكاديمي . املقابل، هناك من ينتقد هذه الدعوة بقوة ويف
بيع مع املؤرخين اجلدد طيد فيها آراء إدوارد سعيد، عارض الت، ملقالة ربعي املدهون التي أيمصر
حيث أن املفترض يف القراءة النقدية اجلديدة لتاريخ إسرائيل أنها موجهة أساساً إىل : "قائالً

عن مدى حاجة مؤرخي إسرائيل لالجتماع  اجملتمع اإلسرائيلي، فإنه ال بد من طرح التساؤل
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ضاً أن تدخل املثقفين العرب يف اجلدل اإلسرائيلي الداخلي بشأن وهو يرى أي" ؟..باملثقفين العرب
اتصالهم باملؤرخين اجلدد "القضايا التي يثيرها املؤرخون اجلدد هو تدخل فيما ال يعنيهم، بل إن 

أي إىل تقوية وتعزيز األفكار العنصرية ] املدهون[سيؤدي تمامًا إىل عكس ما يأمله الكاتب 
كيف يرحب املؤرخون اإلسرائيليون بمساعدة من مثقفين عرب عاجزين " :ثم يتساءل." والعدوانية

وقد امتد السجال   (23)"والنهوض بمجتمعاتهم من حضيض التخلف والسلبية؟ أنفسهم عن مساعدة
ليشمل مثقفين عربًا، كاملغربي الصالح بوليد، الذي كتب ناقداً " احلياة"الذي دار على صفحات 

مع اإلسرائيليين كلهم  اًز، وداعياً إىل التطبيع ال مع املؤرخين اجلدد فحسب بل أيضصالح ع
كما يقول العنوان الذي اختاره ملقالته التي " التطبيع مع اإلسرائيليين هو احلل ألزمتنا"باعتبار أن 

الصالح ثم جاء رد آخر على   (24).توسعت عن إطار مناقشة املؤرخين اجلدد إىل ما هو أبعد كثيراً
بوليد من الكاتب الفلسطيني خالد حممد األزعر، انخرط معه يف نقاشات غير مرتبطة مباشرة 
بالقضية األساسية التي أثارت السجال منذ البداية، لكن ورد فيها استخفاف باآلراء التي تبجل 

قود، تأريخ اإلسرائيلي اجلديد على حساب اجلهود التي بذلها املؤرخون الفلسطينيون طوال عال
   (25).ويذكر األزعر أن قائمتهم الطويلة تبدأ بعارف العارف وال تنتهي بسلمان أبو ستة

ويقف الكاتب الفلسطيني هشام الدجاين بقوة إىل جانب االنفتاح على املؤرخين اجلدد 
فالدجاين يرصد ". ما بعد الصهيونية"الذين ينظر إليهم باعتبارهم جزءاً من تيار أوسع هو تيار 

ت إيجابية يف معسكر اليسار اإلسرائيلي، مثل ميرتس وبعض أوساط حزب العمل، تتجاوز تطورا
املقوالت الصهيونية التقليدية، وتدعو إىل إقامة عالقات طبيعية مع الدول العربية، واالعتراف 

ما بعد ' ظاهرة"وهو يرى أن . بمعاناة الشعب الفلسطيني وبأن إسرائيل كانت سبباً يف تلك املعاناة
هناك جدل حقيقي يف إسرائيل اليوم حول ) بل(مل تعد ظاهرة سطحية أو هامشية  'الصهيونية

كما يدعو بوضوح إىل ضرورة التفاعل مع هذه الظاهرة عربيًا ." مصير الصهيونية ودورها
إنني أدعو . ينبغي أالّ نقف مكتويف األيدي أو موقف املتفرج"وفلسطينياً، فإزاء تنامي هذه الظاهرة 

يتعجب الدجاين من عدم اهتمام األدبيات  ويف مقالة أُخرى  (26)."احلوار مع رموز هذه الظاهرة إىل
هذا التيار البناء : "العربية السياسية بتيار ما بعد الصهيونية واملؤرخين اجلدد، ويمدح هؤالء قائالً

هذا التيار الذي  ومن اخلطأ الفادح جتاهل. يف إسرائيل يطرح قضية ثقافية مهمة ال يمكن جتاهلها
  (27)."يمثل وجهاً حضارياً مشرقًا يقف بقوة يف وجه تيار سائد مسكون بالتعصب وحب العنف
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  " املؤرخين العرب والفلسطينيين اجلدد"ة مدرس
  !يف طور التأسيس

إن املقولة القديمة بأن التاريخ يكتبه املنتصر ال تنطبق : يوجين روغان وآيف شاليم يقول  
فنظراً إىل أن الدول العربية التي هزمت يف احلرب مع . "اإلسرائيلي –راع العربي على تاريخ الص

لتاريخ أمة ما  'املراجعة النقدية'إسرائيل قد أرّخت حلرب فلسطين، ربما يكون من األدق القول إن 
قدية إن القول بوجود ضرورة عربية للقيام بمراجعة ن: "ويقوالن أيضاً   (28)."تكون امتيازاً للمنتصر

ريخ العربي ليست دعوة سطحية إىل تقليد النقاش يف شأن التأريخ الدائر يف إسرائيل منذ سنة للتأ
بل إنه إقرار بأن أي تاريخ تتوقف صدقيته يفقد القدرة على منح الشرعية للدولة املعنية، . 1988

    (29)".والقدرة على حتفيز مواطني تلك الدولة وتثقيفهم
ئيليون، وأيضاً بعض الكتاب واملثقفين العرب والفلسطينيين، يف سياق يكرر املؤرخون اإلسرا

مدرسة مؤرخين جدد عربية "معاجلاتهم ألطروحات التأريخ اإلسرائيلي اجلديد، الدعوة إىل قيام 
ويتجادل . كما فعلت نظيرتها املدرسة اإلسرائيلية 1948النكبة وحرب  ، تعيد تأريخ"وفلسطينية

هل مع نظرائهما الفلسطينيين، يف ندوة باريس السابق اإلشارة إليها، يف بني موريس وزئيف شطرن
، 1948، وفندوا الرواية اإلسرائيلية الرسمية عن حرب "الضميري واألكاديمي"أنهم أدوا واجبهم 

وخصوصاً فيما يتعلق بمسؤولية املنظمات الصهيونية عن تهجير الفلسطينيين وطردهم من قراهم 
ر بنقضهم املقوالت اإلسرائيلية عن وجود رغبة دائمة عند سياسيي إسرائيل، وكذلك األم. ومدنهم

وعلى ذلك، فإنهم قطعوا نصف املسافة، . بعد إنشاء الدولة، يف عقد اتفاقات سالم مع العرب
من هنا، فإن مسؤولية ما تقع . والنصف الثاين يجب أن يقطعه املؤرخون العرب والفلسطينيون

رب ليقوموا بدور مماثل متعلق باجلانب العربي والرواية العربية على عاتق املؤرخين الع
فية، وغير صحيحة، وغير علمية، وسبب ذلك أن الرواية العربية والفلسطينية عاط   (30).لألحداث

كونها ال تنقل احلقائق واحلوادث كما وقعت على األرض خالل احلرب وقبلها وبعدها، بل تصورات 
كما أنها، من ناحية أُخرى، ال تفسح اجملال لوجهة النظر . الفلسطينيين وعواطفهم ونقمتهم

ويرى املؤرخون اجلدد أن إعادة  .اإلسرائيلية، وبالتايل فهي رواية أحادية مغلقة وغير موضوعية
التأريَخ "كتابة تاريخ فلسطيني جديد من قبل الفلسطينيين ضرورية كي يلتقي هذا التاريخُ 

ويصالن إىل فهم مشترك بشأن تاريخ الصراع يساهم يف تأسيس حل للصراع " اإلسرائيلي اجلديد
 يوجد حل يمكنه أن يكون من الواضح أنه ال"وبحسب شمعون شامير، فإن . اإلسرائيلي –العربي 

ويف رأي ." مقبوالً وراسخاً من دون أن تتقلص الفجوة الكبيرة القائمة اآلن يف املنظور املتبادل
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التاريخ يف كل طرف  هو االنتقال من تدوين"يف هذا السياق  هشامير فإن الهدف اجلدير بالتطلع إلي
وقد (  (31)."م اليوم نحو الصورة املتكاملةمنفرد إىل التأريخ املؤتلف الذي يقترب أكثر مما هو قائ

تعرضت دعوة شامير هذه لنقد وتشريح من الكاتب الفلسطيني عبده األسدي نفى فيه إمكان وجود 
  .)(32)تاريخ الضحية وتاريخ اجلالد" يأتلف فيها"نقطة وسط 

من  يلتقي يف منتصف الطريق واه، وينبع" تاريخ مؤتلف"إن التبرير العلمي للحاجة إىل   
فهذا التبرير يقول إن االعتراف املتبادل بين . أغراض سياسية، وعالقته بالبحث األكاديمي ضعيفة

، ويوفر "عملية املصاحلة التاريخية"الطرفين، تاريخياً، باقتراف جرائم بحق الطرف اآلخر يسهل 
تبرير أنه دعوة ومشكلة هذا النوع من ال. أجواء ثقافية وفكرية مساندة ملشاريع التسوية السياسية

مباشرة إىل إخضاع التأريخي العلمي، بل القيام إمّا بالتزييف التاريخي وإمّا بمساومات 
صحيح أن الواقعية السياسية قد تفرض على الفلسطينيين . أكاديمية، ألهداف سياسية ظرفية

ة التي يؤكد الرغم من أنها ال تتماشى مع طموحاتهم األصلي بول بمشاريع التسوية الراهنة، علىالق
" الواقعية السياسية"اجلديد، لكن املطالبة بإسناد تلك  بعضها على األقل التأريخ اإلسرائيلي

، "النكبة"مسؤولية مأساة " تتوزع"بإعادة النظر يف التاريخ نفسه وتركيب رواياته من جديد كي 
باً للتاريخ بكل ما يف مثالً، على األطراف بالتساوي، مسايرة للتسوية الواقعية، تعني تشويهاً مرك

فاالعتراف بالتاريخ احلقيقي، واالعتذار عن اجلرائم التاريخية، هما األساس . الكلمة من معنى
. العشرين اخللقي ألية تسويات واقعية، كما شهد كثير من احلاالت يف النصف الثاين من القرن

تنتصر إحداها على والشعوب والدول والهيئات قد تصل إىل تسويات سياسية فيما بينها، و
األُخرى، وقد يوقّع املهزوم وثيقة استسالم غير مشروط، ويف هذا بحد ذاته صناعة للتاريخ 
احلاضر يف اجتاه معين، لكنه يجب أالّ ينسحب إىل التاريخ املاضي ليعيد صناعته يف االجتاه 

  .نفسه الذي فرضته الوقائع الراهنة ملوازين القوى وتوافقاً مع مزاج املنتصر
على ذلك، فإن الدعوة إىل ظهور مؤرخين فلسطينيين وعرب جدد ال عالقة عضوية أو 
. اشتراطية بينها وبين بروز املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد، وليس بالضرورة أن تشكل استجابة لها

فاملستويات التي تشتغل عليها اجملموعتان غير متقاطعة إالّ يف الهوامش، أّما املتن األساسي لكل 
إذ إن جوهر البحث يف موضوعات التأريخ اإلسرائيلي اجلديد متعلق بمسؤولية  :هما فمختلفمن

الصهيونية عن جلب الظلم الطويل الذي حلق بالفلسطينيين، وجوهر البحث يف موضوعات التأريخ 
متعلق بمسؤولية العرب والفلسطينيين أنفسهم عن جلب ذلك ) املطلوب(الفلسطيني والعربي اجلديد 

م من زوايا الفشل يف االستعداد لدرئه، أو مقدار التواطؤ مع اخلصم يف جلبه، أو يف خداع الظل
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كان يسير  " الرسمي"بينما الواقع  ،الشعوب العربية والفلسطينيين بشعارات تتوعد بإزالة ذلك الظلم
سة من هنا، فالصلة واهية حقاً بين بروز مدر. يف خطوط تكريسه واالعتراف به واقعاً جديداً 

املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد وبين الدعوة إىل قيام مدرسة مؤرخين فلسطينيين مناظرة تلتقي 
األوىل يف منتصف الطريق، ألن هناك ضحية واحدة هي حمل البحث والتأريخ من قبل 

، يف اجتاهين متوازيين ال "وحدة الضحية"والتأريخ اجلديد ينطلق، استناداً إىل بديهية . اجملموعتين
وبمعنى عملي، فإن إثبات فشل القيادات الفلسطينية  .اهين متقابلين يلتقيان يف نقطة متوسطةاجت

والعربية يف  مواجهة التمكن الصهيوين املتدرج يف عقود النصف األول من القرن العشرين يف 
فلسطين، كأحد املوضوعات األساسية للتأريخ الفلسطيني اجلديد على سبيل املثال، ال يقلل من 

قدار الظلم واجلريمة التاريخية اللذين أحلقتهما احلركة الصهيونية بالشعب الفلسطيني ولو قيد م
اجلديد املطلوب هو تصفية تقوم بها الضحية مع ذاتها طال  يالتأريخ الفلسطيني والعرب. أنملة

 لهذه الضحية بجالدها، ولن تقلب انتظارها، لكن نتيجتها لن حتوّل نمط العالقة التاريخية
أمّا التأريخ اإلسرائيلي اجلديد فإن طبيعة مهمته مشابهة لكت . موقعيهما أحدهما إزاء اآلخر

اجتاهها يختلف؛ فهي ببساطة تصفية يقوم بها اجلالد مع ذاته، واالعتراف بصفته وموقعه كجالد 
  . يف الصراع، واالعتراف بأن الضحية كانت ضحيته هو فعالً

طيني، أو عربي جديد، لن تؤثر يف األسئلة املركزية والنتيجة النهائية ألي بحث فلس
مثًال، بشأن املسؤولية عن تهجير الفلسطينيين، : املتداولة يف دراسات املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد

عند احلركة الصهيونية يف " ترانسفير"وفيما إذا كان قد تم قسراً أم طواعية، بشأن وجود سياسة 
كما لن تؤثر أيضًا يف تفنيد أو تصليب الدعاوى . قيام إسرائيل أم ال الثالثينات واألربعينات وقبل

خالصة ذلك كله أن الرواية الفلسطينية والعربية فيما يتعلق . االشتراكية حلزب مباي والعمل الحقاً
، بدليل أن باخلطوط العريضة للصراع مع الصهيونية هي، ببساطة، الرواية التي وقعت حقاً وفعالً

وعلى ذلك، . خين اجلدد اإلسرائيلية صارت تتبنى شيئاً فشيئاً أطروحات تلك الروايةمدرسة املؤر
، تاريخية جديدة" اكتشافات"فإن املطالبة بوجود مؤرخين فلسطينيين وعرب جدد، بغرض تقديم 

املؤرخين اإلسرائيليين، معناها الطلب منهم أن يتركوا الرواية " اكتشافات"أو املصادقة على 
لتي وصل اإلسرائيليون إليها ويختلقون رواية جديدة؛ وهو ما يعني الدوران يف حلقة احلقيقية ا

  .مفرغة
رخين فلسطينيين وعرب ؤلكن على الرغم مما ذكر أعاله، فإن هناك حاجة ماسة إىل م

اإلسرائيلي، لكنها  –ة حلقات الصراع العربي جديد يعيد كتاب" تأريخ فلسطيني وعربي"جدد، وإىل 
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. وليست بهدف التقائه يف منتصف الطريق ،"التأريخ اإلسرائيلي اجلديد"شروطة ببروز حاجة غير م
فاحلاجة الفلسطينية والعربية إىل التأريخ اجلديد حاجة ذاتية منفصلة عن االستجابة ملطالب 
املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد، مبعثها ضرورة إعادة قراءة تاريخ الصراع، عربيًا، برؤية نقدية غير 

ضعة ملنطق التبرير وإلقاء مسؤولية الفشل التاريخي على األعداء والنزوع الطفلي نحو تبرئة خا
" التأريخ"هناك حاجة إىل نفض الكثير من الترهات العربية والتحليل الشعاراتي املقحم يف . الذات

حيان ُأخرى، يف أ" ينكأ اجلروح"واملشوّه له، واملتخيل لألحداث يف أحيان كثيرة، والذي ال يريد أن 
" الوقائع"و" احلقائق"وهو الذي كانت حمصلته النهائية أجياًال من العرب والفلسطينيين جاهلة بـ

يضاف إىل ذلك تراكم اجلهل املطبق بالعدو . التي جرت على األرض، ومساقة بالتمنيات واألوهام
درتها اخلارقة على ذاته، والذي حتول إىل صورة غامضة تداخلت فيها أساطير جبروتية إسرائيل وق

القيام بأي شيء ضد العرب، مع شعارات التسفيه والتهوين واالستخفاف بقوتها واقتراب حلظة 
  .حموها عن اخلريطة

لقد كبرت أجيال فلسطينية وعربية ويف وعيها أسئلة مريرة وممضة هي، يف الواقع، 
يف مقتبل وعيها باملأساة فلطاملا تساءلت تلك األجيال، وهي . خالصات التدوين املزيف للتاريخ

أن تهزم سبعة جيوش  1948عشية حرب " جملموعة عصابات صهيونية"الفلسطينية، كيف أمكن 
بل إن هذا التدوين الرسمي . األجيال على مقاعد الدراسة عربية دفعة واحدة، تبعاً ملا تلقنته تلك

لية ذاتها التي ينطوي جوهرها للنكبة، وكما يالحظ بحق ماجد كيايل، أكد الرواية الرسمية اإلسرائي
وبسبب ذلك، فإن كيايل يرى أيضًا . على أن القلة اإلسرائيلية غلبت الكثرة العربية، وتفوقت عليها

مراجعة متأنية للفكر السياسي العربي الذي تصدى ملوضوع النكبة تكشف كم هي احلاجة "أن أي 
   (33)."الرسمي واألساطير السائدة حولها ملحة ملشروع فكري جديد إلعادة قراءة النكبة، ونقد الفكر

مؤرخ إسرائيلي جديد مثل توم سيغف يف حتدي املقوالت " شجاعة"وعندما يالحظ جهاد الزين 
للمؤرخين (هل نكتفي بالتصفيق : "السائدة يف جمتمعه، فإنه ال يجد بداً من طرح التساؤل املتوازي

 'الرسمية'التصدي لبعض الروايات . شجاعةعرب يملكون  'مؤرخين جدد' أم نبحث عن)... اجلدد
  (34)..."السائدة عن تاريخنا العربي احلديث

يزيد صايغ تبرز الدعوة بقوة إىل ضرورة ظهور مؤرخين عرب وفلسطينيين جدد  وعند
عدونا غاشم ومغتصب "نعلم أن : وهو يقول. اإلسرائيلي برؤية نقدية –للتأريخ للصراع العربي 

رف االستعمار البريطاين والصهيوين وكل ما فعله، لكن ال يوجد حلدّ اآلن وكل هذه األمور، ونع
موضوعية وصريحة مع الذات، للواقع الفلسطيني يف كل ... استعداد حقيقي للقيام بدراسة
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املستويات والصعد وللواقع االجتماعي والسياسي على األقل يف حجم مساهمته يف هذا االنهيار 
ُأخليت من سكانها بسهولة فائقة نسبياً ... فمثالً هناك مناطق ومدن. املبكر... السريع و... الشامل و

حلجم الصراع، وهناك شرائح الطبقة الوسطى الفلسطينية التي كانت أول ما اختفى عن الساحة، 
وعلينا أن ال نقيس حجم النكبة فقط بالفعل الصهيوين أو اإلسرائيلي أو باخملططات، يجب أيضاً أن 

بحاجة إىل "ويخلص صايغ إىل أننا  ."حن دون أن يعني ذلك أننا نلغي حقوقاً تاريخيةنرى دورنا ن
   (35)."مؤرخين جدد على مستوى التاريخ العادي أو التقليدي أو الرسمي

 اخمليمات الفلسطينية، وهناك أيضاً حاجة إىل استنطاق آالف الالجئين الفلسطينيين يف
بل إن بعض تلك األجزاء مل يكشفه إّال . تعتقت يف ذاكرتهم زاء من التاريخ غير املكتوبوتدوين أج

مؤرخون إسرائيليون كما حدث يف الكشف عن جمزرة قرية الطنطورة القريبة من القدس والتي راح 
شخص مل يصل إليهم يف خميمات اللجوء أي باحث أو  1300شخص وجنا  200ضحيتها نحو 

كل ذلك أنتج وعياً مزيفًا   (36).وضاح شرارة مؤرخ فلسطيني، كما ينتقد األكاديمي اللبناين
  .بمكونات أهم قضية للعرب يف القرن العشرين

  
  مدرسة املؤرخين"بعض أعمال 

  "الفلسطينيين والعرب اجلدد
يمكن القول إن هناك بعض الدراسات واألدبيات، الصادرة يف السنوات األخيرة عن   

مدرسة التأريخ العربي "ا يمكن تسميته أكاديميين ومؤرخين فلسطينيين وعرب، بدأ يؤسس مل
ويندرج حتت هذا الوصف القراءات النقدية ". اإلسرائيلي –والفلسطيني اجلديد للصراع العربي 

يف صوغ تاريخ )" هم(جرائم "أكثر من تركيزها على أثر " عيوبنا نحن"اجلديدة التي ركزت على أثر 
. يف رسم حلقات الصراع كما انتهت إليه" لعيوبا"الصراع، ال تقليالً من اجلرائم بل لدراسة عمق 

سعيد، يف سياق دعوته املثقفين واملؤرخين العرب إىل الكشف عن األساطير والتصورات  فإدوارد
، "النظر إىل تاريخنا وتاريخ قياداتنا ومؤسساتنا بعين انتقادية جديدة"وضرورة " األبوية"العربية 

البحركة الوطنية الفلسطينية : لح والبحث عن دولةالكفاح املس"يعتبر أن كتاب يزيد صايغ 
التي ال تتهرب مما يف تاريخنا من ... بداية لهذه النظرة النقدية إىل الذات"  (37))"1949-1993(

ويضاف إىل مساهمات صايغ، كتابات فيصل حوراين وماهر الشريف    (38)".التعقيد واملفارقات
كما يمكن هنا إضافة . شيوعية الفلسطينية على التوايلعن جذور الرفض الفلسطيني وعن احلركة ال

ما يذكره رشيد اخلالدي من أن دراسات عيسى خلف عن االجتماع السياسي يف فلسطين قبل قيام 
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    (40)،ودراسة فيليب مطر عن فشل سياسات املفتي أمين احلسيني مفتي القدس   (39)،إسرائيل

تمثل بدايات لتأريخ فلسطيني جتاوز    (41)فلسطينية،ة اخلالدي نفسه عن تشكّل الهوية الاسودر
مرحلة اخلوف من نبش اجلروح وقراءة الفشل الفلسطيني قراءة نقدية، ويعكس نضجاً يف مدرسة 

كما أن املعاجلة النقدية واملوضوعية التي يقدمها بشير نافع للموضوع   (42).التأريخ الفلسطيني
ن احلسيني بأملانيا النازية يمكن إدراجها يف سياقات الشائك املتمثل يف عالقات املفتي أمي

  (43).التأريخ الفلسطيني اجلديد

يمكن اعتبار القراءات التاريخية اجلديدة التي يكتبها منذ سنتين  ،وعلى الصعيد العربي
عن العالقات بين إسرائيل والقادة ) القاهرة" (وجهات نظر –الكتب "حممد حسنين هيكل يف جملة 

وخصوصًا امللك حسين وامللك احلسن الثاين،  وكذلك عن التعاون االستخباراتي مع    (44)العرب،
مثًال سماح امللك احلسن الثاين جلهاز املوساد بتسجيل وتصوير وقائع مؤتمر القمة (إسرائيل 

إرهاصات لبروز معاجلات تأريخ جديدة تركز على فشل  )(45)1965العربي الثالث يف الرباط سنة 
ويمكن أيضاً، ويف سياق خمتلف . العربية والدور العربي يف تضييع احلقوق الفلسطينية السياسات

لكنه نقدي، إجمال معاجلات الكاتب املصري أمين املهدي التشريحية، املتعلقة بأثر االستبداد 
مسؤولية  فرص السالم وحتميله الطرف العربيوبغياب الديمقراطية يف الدول العربية، يف إضاعة 

ة ملا آلت إليه األمور يف املنطقة يف إطار بروز نظرات تأريخ جديدة حللقات الصراع العربي موازي
  (46).اإلسرائيلي –

مدرسة التأريخ "بصورة عامة، يمكن اعتبار هذه األعمال جميعاً الكتلة األوىل يف 
  ■ ".اإلسرائيلي –الفلسطيني والعربي اجلديد للصراع العربي 
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