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امللف

يف الذكرى اخلمسين 

لتأسيس مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية، ويف هذا العدد 

اخلاص الذي تصدره هيئة 

حترير اجمللة، نوجه حتية 

إىل وليد اخلالدي، ليس 

فقط بصفته الوحيد من 

املؤسسين الذي رافق حياة 

املؤسسة يومًا يومًا طوال 

نصف قرن وال يزال، أطال 

الله عمره، وأعطاها جل 

جهده وإنتاجه، وال ألنه فقط 

اكتشف باكرًا أن مقاومة 

الغزو الصهيوين لفلسطين 

ال تستقيم من دون معرفة 

علمية دقيقة، ومن دون بناء 

إطار وعي فلسطيني وعربي 

جديد للنكبة، بل ألنه أيضًا 

مؤرخ كبير، أسس لتأريخ 

النكبة بمنهجية علمية، وبنى 

مداميك معرفة احلقائق 

املرتبطة بالصراع الفلسطيني مع الغزو الصهيوين.

لكننا اكتشفنا، ونحن نعّد هذا امللف اخلاص، أننا ال ندري بالضبط َمن 

يوجه حتية إىل َمن. فهذا امللف يتضمن ثالثة نصوص تأريخية تأسيسية 

كتبها اخلالدي باإلجنليزية، ومل يسبق أن ُترجمت إىل العربية، فضاًل 

عن مقالتين كتبهما كل من بيان نويهض احلوت: "وليد اخلالدي املؤرخ 

واإلنسان"، وبشير نافع: "التاريخ يكتبه املؤرخون".

حتيتنا اقتصرت على هاتين املقالتين، بينما تضمنت حتية اخلالدي لنا 

ثالث دراسات، شكلت كل واحدة منها على حدة، وتشكل يف جمموعها الذي 
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ُينشر هنا، إضاءة علمية ملراحل متعددة من املشروع الصهيوين، وخلططه الحتالل 

فلسطين وطرد سكانها.

هناك ما يشبه االتفاق العام يف األوساط األكاديمية واإلعالمية يف الغرب 

وإسرائيل على أن املؤرخين اإلسرائيليين اجلدد: موريس؛ فالبان؛ سيغيف؛ شاليم؛ 

باِبه... كانوا أول َمن طرح بشكل علمي مسألة طرد الفلسطينيين من بلدهم، 

استنادًا إىل الوثائق التاريخية. وعلى الرغم من تثميننا الكبير جلهود هؤالء 

واكتشافاتهم العلمية، التي أضاءت جوانب بالغة األهمية من السردية بشأن فلسطين 

والفلسطينيين، فإن هذا امللف يأتي ليثبت خطأ هذا االفتراض، وكونه جزءًا من 

االنبهار باملركزية الغربية، وبتفوق إسرائيل العسكري والعلمي.

وليد اخلالدي هو املؤرخ الذي كان أول َمن كشف خطة دالت ونشرها وحللها، 

وهي اخلطة الرئيسية التي وّجهت عمليات الهاغانا العسكرية. كما أن قراءته لسقوط 

حيفا، ودراسته خملطط هيرتسل الستعمار فلسطين، جاءتا كي تستكمال جناحه 

العلمي يف التصدي ألكذوبة األوامر العربية للفلسطينيين بإخالء أرضهم.

نستطيع أن نقول بثقة إن الفلسطينيين تصّدوا، ومنذ البداية، لكتابة سرديتهم 

التاريخية، وكانوا أول َمن كشف األكاذيب وخطط الطرد والتهجير، وبّينوا بشكل 

علمي أن النكبة الفلسطينية املستمرة منذ 65 عامًا كانت نتاج خمطط واضح 

ومدروس هدفه طرد السكان واالستيالء على األرض.

وإذا كان من الواجب أن ننسب الفضل إىل أصحاب الفضل، فإن هذا امللف 

هو حماولة توجيه التحية إىل املؤرخ الفلسطيني الكبير وليد اخلالدي، وإضاءة 

متواضعة على هذا العامل الفلسطيني الذي كّرس حياته لفلسطين سواء يف إنتاجه 

الرائد، أو يف بناء صرح علمي فريد يف العامل العربي، وال يزال يعمل للهدف نفسه 

بهّمة الشباب وحكمة الشيوخ. وباالهتمام نفسه نصغي نحن لتحيته لنا التي حتثنا 

على العمل العلمي من أجل استكمال بناء السردية الفلسطينية. 

هيئة التحرير


