
قضايا

منى عوض اهلل

ــاحــــث بــــــال شـــلـــش،  ــبــ يـــفـــتـــتـــح الــ
كـــتـــابـــه »داخــــــــل الــــســــور الـــقـــديـــم: 
نـــصـــوص قـــاســـم الـــريـــمـــاوي عن 
ــقـــدس«، الـــصـــادر ضــمــن سلسلة  الــجــهــاد املـ
ــز الـــعـــربـــي  ــ ــركـ ــ ـــن املـ »ذاكـــــــــــرة فـــلـــســـطـــن«، عــ
لألبحاث ودراســة السياسات، بمدخل ضم 
نقدية  تحليلية  ــة  ودراسـ الــريــمــاوي،  سيرة 
تبعته ثاثة  املقدس،  الجهاد  لسرديته عن 
فــــصــــول، قـــــــّدم فـــيـــهـــا نــــصــــوص الـــريـــمـــاوي 
تقريره  األول  روايــتــه؛  شّكلت  الــتــي  الثاثة 
عن أعمال الجهاد املقدس في حــرب 1947-
أمـــن  ــــاج  ــــحـ الـ إلــــــى  ــه  ــ ــلـ ــ أرسـ والـــــــــذي   ،1949
مخطوطه  والــثــانــي   ،1949 عـــام  الحسيني 
ــه في  عــن عــبــد الــقــادر الحسيني الـــذي دّونــ
والثالث  املــاضــي،  القرن  أوائــل خمسينيات 
ــنــــشــــورة فــــي صــحــيــفــتــي  شـــمـــل مـــقـــاالتـــه املــ
األردنـــيـــتـــن  والــــدســــتــــور   )1970( ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ
)1972(. وقد عني الباحث في هذه الفصول 
بــتــحــقــيــق الـــنـــصـــوص، وتــحــلــيــل بــنــيــتــهــا، 
ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــغــيــرهــا مــــن الــــســــرديــــات فــي 
املصادر األولية املختلفة، وإضافة التراجم 
ــة لــلــشــخــصــيــات الـــــــوارد ذكـــرهـــا في  الــــازمــ
التي تمر  الحوادث  املتون، وضبط تواريخ 
والخرائط  بالصور  النص  وتزويد  عليها، 
الريماوي  أتــى  التي  للوقائع  التوضيحية 
على ذكرها. وأخيًرا اخُتتم الكتاب بملحق 
وثــائــقــي ضـــم نـــمـــاذج لــلــمــخــطــوطــات الــتــي 

تناولها.
ــا لـــفـــهـــم الـــخـــطـــاب  ــمــــوذًجــ يـــمـــثـــل الـــكـــتـــاب نــ
الـــســـردي فــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة، معتمًدا 
تفكيك الروايات، وبحث مواضع االختاف 
والتغاير بينها، حيث السردية هنا وسيلة 
وتحوالتها  ودوافــعــهــا،  املــــؤرخ،  ذات  لفهم 
اتجاهن  وفــي  املــحــدودة،  زمانيتها  ضمن 
بينية  مــقــارنــة  يــتــضــمــن  األول  مـــتـــوازيـــن: 
لــلــروايــات الــتــي تــنــاولــت الــتــأريــخ للجهاد 
املــقــدس عند قــاســم الــريــمــاوي وغــيــره ممن 
أرخــــوا لـــه، مــن أمــثــال إمــيــل الــغــوري وكــامــل 
عــريــقــات وعــــارف الـــعـــارف؛ والــثــانــي يتتبع 
فــيــه الــبــاحــث تـــحـــوالت ســـرديـــة الــريــمــاوي 
وسيرورتها التصويرية للحدث التاريخي 
ــرة عــلــى  ــيـ ــغـ ــتـ ــات مـ ــاقــ ــيــ ــد ضــــمــــن ســ ــواحــــ الــــ
الزمان، ويتلمس  امتداد نحو ربع قرن من 
الـــتـــبـــايـــنـــات فـــيـــهـــا الـــنـــاتـــجـــة عــــن اخـــتـــاف 
الظرف السياسي والزمان واملكان، محاواًل 
عن  متكاملة  تاريخية  ســرديــة  استخاص 

تجربة الجهاد املقدس. 

التأريخ للجهاد المقدس
يــقــدم الــريــمــاوي روايــتــه األولـــى فــي تقريره 
املـــرســـل إلـــى الـــحـــاج أمـــن الــحــســيــنــي، وهــو 
تقرير ُحجب ولم ُينشر سابًقا، ملا تضمنه 
مـــن انـــتـــقـــادات وجــهــهــا الـــريـــمـــاوي لــلــقــيــادة 
الــتــي عــيــنــهــا الـــحـــاج أمــــن الــحــســيــنــي بعد 
وتظهر  الحسيني.  الــقــادر  عــبــد  اســتــشــهــاد 
إلى  املقاتل  الريماوي  فيه بوضوح صــورة 
الـــقـــادر الحسيني فــي صفوف  جــانــب عــبــد 
املعارض  موقفه  املقدس، متضمنة  الجهاد 
على  ســيــطــرتــهــا  األردنــــيــــة  اإلدارة  لــبــســط 
إلى  تحويلها  في  ورغبته  الغربية،  الضفة 
قـــاعـــدة لــلــهــيــئــة الــعــربــيــة الــعــلــيــا وحــكــومــة 
عموم فلسطن، وهو موقف يمثل انعكاًسا 
ــلــــك عـــبـــد الــلــه  ــتــــوتــــرة بــــن املــ ــلـــعـــاقـــات املــ لـ
ــداًدا لــهــا،  ــ ــتــ ــ ــــن الــحــســيــنــي وامــ والــــحــــاج أمـ
فيذكر مثًا حادثة لقائه األول مع امللك عبد 
الله، والــذي جاء في سياق نقله املتفجرات 
إلــى قوة  فــي دمــشــق  العسكرية  اللجنة  مــن 
املــقــدس عبر األردن، إال أن روايــتــه  الــجــهــاد 
هـــنـــا تـــبـــدو مـــخـــتـــصـــرة، يــســكــت فــيــهــا عــن 
تــفــاصــيــل املـــســـاعـــدة الـــتـــي ُقـــدمـــت إلـــيـــه من 
الـــطـــرف األردنــــــي، بـــل ويــظــهــر فــيــهــا عـــداءه 
لـــإدارة األردنــيــة، ورغبته فــي السكوت عن 
أي دور من شأنه أن يحسن من صورة امللك. 
كما ينتقد بشدة قيادة الجهاد املقدس التي 
رحــبــت بــقــدوم املــلــك عــبــد الــلــه إلـــى الــقــدس، 
واصطفت لتحيته، في الوقت الذي كان فيه 
الريماوي يعتقل ُجباة الضرائب وموظفي 
مؤتمر  إفـــشـــال  ويـــحـــاول  األردنــــيــــة،  اإلدارة 
أريـــحـــا ومــســاعــي دمــــج الــضــفــتــن، رافـــًضـــا 
املساومة على هــذا املــوقــف وقــبــول عــروض 
تولي مواقع مهمة أو وزاريــة ضمن الدولة 

األردنية.
وتتضح مفارقات سرديته في هذه الرواية 

ــقـــة الــتــي  ــة الـــاحـ ــالــــروايــ عـــنـــد مــقــارنــتــهــا بــ
الفلسطيني  السياسي  الــريــمــاوي  يقدمها 
األردنــي، حيث يثبت فيها مواقف إيجابية 
فــي حديثه  مــشــيــًرا  األول،  الــلــه  عــبــد  للملك 
عــــن عــمــلــيــات نـــقـــل الــــســــاح إلـــــى الـــتـــعـــاون 
ــتـــي لــقــيــهــا مــــن مــســؤولــي  والـــتـــســـهـــيـــات الـ
الــنــقــاط الــحــدوديــة واملــلــك نفسه الـــذي بــات 
يصفه بـ »جالة امللك« ويخاطبه بـ »سيدنا« 

مؤكًدا موافقته على مرور الساح. 
املنعطف  بــدايــة  الــتــي شكلت  النقطة  ولــعــل 
إلـــى  ــا  ــ ــًق الــــريــــمــــاوي، وأّدت الحــ ــي حـــيـــاة  فــ
أغلبية  رأي  مخالفته  كــانــت  روايــتــه،  تغير 
أعــــضــــاء الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــي مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي كــــان عــضــًوا 
فيها، بموافقته على االنضمام إلى حكومة 
هـــذا  ذروة  لـــكـــن   ،1966 ــام  ــ عـ ــتـــل  الـ ــفـــي  وصـ
املنعطف كــانــت فــي عــام 1971، حــن اغتيل 
صــديــقــه وصـــفـــي الـــتـــل، فـــي وقــــت بــلــغ فيه 
الفلسطينية  املــقــاومــة  بـــن  ــده  أشــ الـــصـــدام 
والــنــظــام األردنــــي، ثــم حــن اجتمعت لجنة 
نعيم  تــرأســهــا  الــتــي  الجماهيرية  املــتــابــعــة 
الــهــادي، في منزل أحمد الشقيري في  عبد 
الــقــاهــرة، وكــــان الــريــمــاوي أحـــد الــحــضــور، 
التي  انتقدت فيه األخــطــاء  فــأصــدرت بياًنا 
األردن،  في  الفلسطينية  التجربة  بها  مرت 
ودعـــت إلـــى عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي فلسطيني 
ــيـــل لـــجـــنـــة تـــتـــولـــى االتــــصــــال  عــــــــام، وتـــشـــكـ

بالتجمعات الفلسطينية. 
عــلــى خــلــفــيــة هـــذا الــبــيــان، شــنــت الــفــصــائــل 
األمــر  الـــريـــمـــاوي،  حــمــلــة ضــد  الفلسطينية 
ــار تـــجـــربـــة  ــتــــحــــضــ ــلــــى اســ الـــــــــذي حـــمـــلـــه عــ
الجهاد املــقــدس مــجــدًدا، وهــذه املــرة دفاًعا 
الــذي  لـــدوره  عــن وطنيته املتهمة، وتــأكــيــًدا 
السردية،  لكن هذه  املقاومة.  أداه في حركة 

كــمــا كــانــت ســرديــتــه الــســابــقــة، ال تخلو من 
نــســق جـــوانـــي مــضــمــر، أســهــم فـــي تشكيله 
الظرف التاريخي الجديد، على الصعيدين 
ــو نـــســـق يــتــضــمــن  ــ ــام، وهـ ــ ــعـ ــ الــشــخــصــي والـ
مــخــيــااًل روائــًيــا أعـــاد إنــتــاج سيناريوهات 
الجديد، حيث سعى  متساوقة مع محيطه 
الــريــمــاوي إلـــى إثــبــات دوره الــنــضــالــي في 
ســلــســلــة مـــن املـــقـــاالت ُنـــشـــرت فـــي صحيفة 
ــور األردنـــــــيـــــــة خـــــــال الــــفــــتــــرة بــن  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
التذكير  معيًدا  و1972/12/18،   1972/8/7
بتاريخه املجيد في معارك الجهاد املقدس، 
وكــأنــه يــحــاول إثــبــات أسبقيته فــي الجهاد 
الفلسطيني أمام الحمات التي ُشنت عليه.

إلـــى جــانــب هـــذه الــــروايــــة، يــتــنــاول الــكــتــاب 
ســــرديــــات إمـــيـــل الــــغــــوري وكـــامـــل عــريــقــات 
ــارف الــعــارف مقابل ســرديــة الــريــمــاوي،  وعـ
مــشــيــًرا إلـــى مــواضــع اتــفــاق هـــذه الـــروايـــات 
فــي خافهم على  كما  اختافها،  ومــواضــع 
مركزية دور الحاج أمن الحسيني والهيئة 
العربية العليا في تأسيس الجهاد املقدس، 
التي أداهــا ثاثتهم؛ الغوري  وعلى األدوار 
وعريقات والريماوي، في الثورة، ما يعكس 
التاريخي لحرب 1947- صراًعا على اإلرث 

1949 الــــذي يـــرى شــلــش أنـــه إرث مــؤِســس، 
يسعى عــديــدون إلــى االتــصــال بــه، فكان ما 
والغوري  الريماوي  دّونــه بعضهم، ومنهم 
اإلرث  هذا  »محاولة الستحضار  وعريقات 
في صراع آني مرتبط بمواقف شخصية«. 
وهو ما يرى شلش أنه حاضر اليوم أيًضا 
الفلسطينية الحًقا  التنظيمات  في روايــات 
التاريخية  شرعيتها  إثــبــات  إلــى  الساعية 
باإلعاء من دورها وتقزيم دور خصومها، 
األمــر الــذي يحتم على الباحث لــزوم الحذر 
أًيا  التاريخية،  الــروايــات  على  اطاعه  عند 
كـــان مــصــدرهــا. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يحتم 
عليه احترام جميع تلك الروايات ملا تحمله 
ــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة ال تــخــلــو مــن  ــهــ ــن وجــ مــ

وجاهة بالنسبة إلى أصحابها.
بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر، يـــعـــيـــدنـــا كــــتــــاب »داخـــــل 
ــقــــديــــم« إلـــــى رأي هــــايــــدن وايــــت   الــــســــور الــ
فــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة بــأنــهــا تمثل نــوًعــا 
الصنف  هــذا  يلتقي  إذ  »امليتاتمثيل«،  مــن 
ــلـــي فــي  ــيـ ــخـ ــتـ ــرد الـ ــ ــســ ــ ــع الــ ــ ــة مــ ــابــ ــتــ ــكــ ــن الــ ــ  مــ
الزمانية، مع فارق  إلــى   أن كليهما يحيان 
ــرد الــتــخــيــلــي يــحــيــل إلـــــى حـــــوادث  أن الــــســ
التاريخية  الكتابة  تحيل  بينما  متخيلة، 
الزمانية  إلى  واإلحالة  وقائع حقيقية.  إلى 
هنا تعني أن النص املكتوب محكوم بظرفه، 
تدوينه،  زمــن  فــي  تجميده  دون  لكن حتًما 
الزمن  فــي  النص بنقده  اســتــعــادة  إن  حيث 
الحاضر، كما يفعل شلش في كتابه، تعني 

حضوره في العالم اليوم.

كما  الذاكرة  على  المؤسس  التاريخ 
يكتبه المهزومون

ترتبط الروايات املتعلقة بحرب عام 1947-
1949 بالنتيجة التي آلت إليها، حيث حققت 
الحركة الصهيونية في نهايتها مكتسبات 
مهمة لها، ما جعل أبناء التجربة »ينظرون 
تبرز  إذ  التبخيس«،  من  بكثير  فعلهم  إلــى 
ومسببيها،  الهزيمة  أسباب  حــول  األسئلة 
ما يخلق نوًعا من الكتابة تتسم بالدفاعية 
أو الهجومية الساعية إلى تبرئة الذات من 
التقصير، والــبــاحــثــة عــن إجــابــات عــن تلك 
األســبــاب. والــنــصــوص الــتــي هــي على هذه 
الشاكلة تقودنا إلى أسئلة من نوع؛ ما هو 
الدور الذي تؤديه السردية التاريخية؟ وهل 
ُيفترض بها التموقع ضمن لحظة تاريخية 
مــحــددة، هــي لحظة توثيق الــواقــع، أم أنها 
تمتلك مشروعية إعادة تشكيل ذلك الواقع 
بن  تربط  التي  العاقات  تطور  سياق  فــي 
املـــؤرخ والــواقــع والــســرديــة؟ وكــتــاب »داخــل 
القديم« يفتح باًبا واسًعا ملثل هذه  السور 
األسئلة، وأسئلة أخرى حول التأريخ للفعل 
-1947 حــرب  خــال  الفلسطيني  العسكري 
1949؛ ظــــروف الـــحـــرب، وأســـبـــاب الــهــزيــمــة، 
واملــــوقــــف الـــعـــربـــي وتـــجـــاذبـــاتـــه، ونـــزاعـــات 

القيادات الفلسطينية وخافاتها.
ــلـــش فــــي أبـــحـــاثـــه نــهــًجــا  ــــال شـ يـــجـــتـــرح بــ
جريًئا في كتابة التاريخ، يتسم باملكاشفة 
والــشــفــافــيــة الــتــي تــقــتــرب مـــن دائـــــرة الــنــقــد 
ــذاتـــي، بــالــبــحــث فــي األخـــطـــاء الــتــاريــخــيــة  الـ
الفلسطينية،  الوطنية  للحركة  والتأريخية 
دروســهــا، وهو  من  واالستفادة  وتحليلها، 
ما ُيلمح في كتابه األخير، ومن قبله كتاب 
يافا دم على حجر الذي يصف شلش مادته 
بأنها نــوع مــن »املــراجــعــات الذاتية فــي ظل 
الـــنـــار، صــيــغــت مــن وحـــي املـــعـــارك اليومية 
وتطوراتها«، في محاولة منه لتتبع »تطور 
ــم  ــ ــرة الــفــلــســطــيــنــيــن ألنــفــســهــم ودورهــ نـــظـ
فــي الــحــرب، والـــذي قــادهــم فــي النهاية إلى 

تأسيس املنظمات الوطنية«.
ــه، فـــــي مــجــمــل  ــامــ ــمــ ــتــ يـــشـــيـــر شـــلـــش إلــــــى اهــ
بحوثه، بنقد التراث املرتبط بذاكرة الهزيمة، 
مــحــاواًل تقديم »قـــراءة واعــيــة تبرز سياقات 
هــــذه الـــنـــصـــوص ودوافـــعـــهـــا وتـــحـــوالتـــهـــا«. 
ونـــص الــريــمــاوي أحـــد تــلــك الــنــصــوص التي 
الحاضر،  بعن  املاضي  الحدث  إنتاج  تعيد 
الــتــي احتكمت  الــظــرفــيــة  الــقــيــود  تــبــدلــت  إذ 
قيود  محلها  لتحل  السابقة  سرديته  إليها 
واقـــع جــديــد تبدلت  ظرفية جــديــدة، فرضها 
وهو  والصراعات،  والتحالفات  الوقائع  فيه 
ــد ُيـــفـــهـــم فــــي الـــحـــالـــتـــن بـــأنـــه مــحــاولــة  ــا قــ مــ
لخلق نـــوع مــن الــتــفــاهــم والــتــوافــق بــن ذات 
الريماوي  فتجربة  املتغير،  املــؤرخ ومحيطه 
نة في سرديته التاريخية بتحوالتها،  متضمَّ
وهو ما يفسر تغّير هذه القراءة ضمن ثنائية 
اإلســكــات واإلثــبــات التي أشــار إليها املؤلف 
تربط  التي  التحوالت  تلك  على  التدليل  فــي 
السردية بسياقاتها التاريخية واالجتماعية. 
ولــيــس الـــريـــمـــاوي، كــمــا يــشــيــر شــلــش، حالة 
ما  فــهــذا  الثنائية،  تلك  ممارسته  فــي  شـــاذة 
»يمكن ماحظته لدى األفراد كما الجماعات 
والهيئات«، لكن ما يميز الريماوي أنه أعاد 
تــدويــن روايــتــه مــرة ثــانــيــة، وأنــنــا تمكنا من 

الحصول على نصوص تلك الروايات. 
من هنا، يسعى شلش في مشروعه لتوثيق 
»البحث  إلــى  الفلسطيني  العسكري  الفعل 
ــة املــغــيــبــة واملــهــمــلــة، ومــحــاولــة  ــروايــ عـــن الــ
إعاء صوت املقاتل املحلي املغّيب بتغييب 
املـــادة األســاســيــة الــتــي تــبــرزه بفعل ظــروف 
مــن  أســــاســــي  جـــــزء  أواًل، وســــرقــــة  الــــحــــرب 
الرقابة  سياسة  وبفعل  الــعــربــيــة،  الــوثــائــق 
ــواء أكـــانـــت  ــ املـــمـــارســـة عـــلـــى األراشـــــيـــــف، ســ
أراشــيــف  أم  أراشــيــف منظمات وجــمــعــيــات 
ــة«، وهـــــو تــغــيــيــب شــمــل،  ــيـ ــلـ ــحـ عـــائـــلـــيـــة ومـ
ــى جـــانـــب الـــــــدرس األكــــاديــــمــــي، الــكــتــابــة  ــ إلـ
التاريخية املحلية التي توثق للشخصيات 
واألمــاكــن. وضمن هــذا املــشــروع التوثيقي، 
لــيــشــمــل حــــرب 1949-1947  زمـــانـــًيـــا  املــمــتــد 
يافا  كتابه  قــّدم شلش سابًقا  بعدها،  ومــا 
دم على حجر، وأتبعه بكتاب »داخل السور 
الــيــوم على مشروعه  الــقــديــم«، وهــو منكب 
»التفاعات  فيه على  يــضــيء  الـــذي  الــتــالــي 
ــتـــال«، مــن خـــال مــذكــرات  املــحــلــيــة مــع االحـ
رئيس بلدية نابلس األسبق حمدي كنعان.

)مساعدة باحث لدى مشروع بحث وتوثيق 
الحركة الوطنية الفلسطينية(

قراءة في كتاب »داخل السور القديم«

عن التاريخ المغيّب 
واإلرث المنهوب

 يقدم الريماوي 
روايته األولى في 

تقريره المرسل إلى 
الحاج أمين الحسيني، 
وهو تقرير ُحجب ولم 

يُنشر سابقًا

لعل النقطة التي 
شكلت بداية 

المنعطف في 
حياة الريماوي 

كانت مخالفته رأي 
أغلبية أعضاء اللجنة 

التنفيذية في 
منظمة التحرير

صدر ضمن سلســلة »ذاكرة فلســطين«، عن المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات، كتاب »داخل السور القديم: نصوص قاسم الريماوي عن الجهاد 
المقدس«. تراجع القراءة اآلتية الكتاب، متتبعة فصوله في دراسة تحليلية 

نقدية لسرديته عن الجهاد المقدس

عبد  جانب  إلى  المقاتل  الريماوي  صورة  بوضوح  الكتاب  في  تظهر 
موقفه  متضمنة  المقدس،  الجهاد  صفوف  في  الحسيني  القادر 
المعارض لبسط اإلدارة األردنية سيطرتها على الضفة الغربية، ورغبته 
عموم  وحكومة  العليا  العربية  للهيئة  قاعدة  إلى  تحويلها  في 
الملك  بين  المتوترة  للعالقات  انعكاًسا  يمثل  موقف  وهو  فلسطين، 
عبد اهلل والحاج أمين الحسيني وامتداًدا لها، فيذكر مثًلا حادثة لقائه 
األول مع الملك عبد اهلل، والذي جاء في سياق نقله المتفجرات من 

اللجنة العسكرية في دمشق إلى قوة الجهاد المقدس عبر األردن.

رفض لبسط اإلدارة األردنية
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