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رحم الله الشيخ املعلم
 الدكتور عبدالكرمي الغرايبة )1923 - 2014 م(

أ.د. زيدان كفافي

ول���د الش���يخ املعل���م، ال���ذي رأى أن تس���مية الدكت���ور ال تليق ب���ه ألنها 
للمحط���ات  العربي���ة، واس���تحضاره  يتف���ق وثقافت���ه  مصطل���ح غرب���ي ال 
التاريخي���ة العربية الرحبة، ف���ي حزيران من ع���ام 1923م في بلدة املغير 
الت���ي تبع���د حوال���ي 13 كيلومت���راً إلى الش���مال الش���رقي من مدين���ة إربد 
ف���ي ش���مالي األردن. وهو اإلبن البكر لش���يخ عش���يرة الغرايب���ه ”محمود 
باش���ا اخلال���د“. وأم���ا والدته فهي الس���يدة ”أمينة الغرايب���ة“ إبنة عم وإبنة 
خال���ة لزوجها. ول���ه من اإلخوة ثالثة ه���م )طريف ووائ���ل وفيصل( ومن 
األخوات ثالث هن )نهاد وسعاد وبثينة(.عمل والده في عدد من الوظائف 
احلكومية في عهد األمارة ، منها: مدير ناحية عجلون، وقائم مقام في كل 
من جرش ومأدبا، ورئيساً لبلدية إربد. وكانت بداية التعلم وهو طفل في 

القرية على يد أحد الكتاّاب هو ”الشيخ علي خليل“.
نتيج���ة لتعدد أمكنة عمل الوال���د أضطرت العائلة إلى التنقل والترحال 
مم���ا ت���رك أث���راً في طبيع���ة حياتها. إذ تنق���ل اإلبن عبد الكرمي ب���ني عدد من 
امل���دارس في م���دن إربد ومادبا وعجلون والس���لط ، وع���اش أحياناً وحيداً 
ف���ي بعضه���ا وهو ف���ي عم���ر الطفولة، وحت���ى حينم���ا أصبح يافع���اً. فحني 
كان وال���ده يعمل في عجلون س���كنت عائلته هناك لك���ن عبد الكرمي أضطر 
للذهاب وهو في سن العاشرة أي في عام 1933م إلى املدرسة في مدينة 
إربد، فاستأجر له والده هناك غرفة ليسكن فيها وحيداً، معتمداً في تدبير 
شؤون حياته اليومية على نفسه. كذلك األمر حصل معه عند التحاقه عام 
1939م مبدرسة السلط الثانوية. هذا األمر أفاده كثيراً في االعتماد على 

نفسه، وفي القدرة على مجابهة صعوبات احلياة.

وبعد أن تخرج في صيف عام 1941م من مدرس���ة الس���لط الثانوية 
بنجاح، أرسله والده في عام 1942م لدراسة الطب في اجلامعة األمريكية 
في بيروت، وسمح له في مطلع العام الدراسي 1945/1944م وبعد أن 
اجت���از كل املتطلب���ات املؤهلة لدخ���ول هذا التخصص بالتس���جيل فيه. لكن 
الرياح ال جتري مبا تشتهي السفن، إذ أضطر لتغيير تخصصه بعد أن بدأ 
بالتدريب العملي على دراس���ة تش���ريح جسم االنسان. ويبدو أن أعصابه 
لم تتحمل رؤية تش���ريح جس���م إنس���ان، فوقع مغش���ياً عليه أكثر من مرة، 
إضاف���ة إل���ى أنه أصيب مبرض ”حمى الدجني“ ففرض عليه حجر صحي 
لبع���ض الوقت مما تس���بب في تأخره ع���ن متابعة محاضراته م���ع أقرانه، 
فق���رر االنس���حاب من دراس���ة الطب والتح���ول إلى دراس���ة التاريخ. وفي 
ش���هر حزيران من ع���ام 1947م أنهى دراس���ة البكالوريوس في التاريخ، 
وع���اد إل���ى بل���ده واضع���اً نصب عيني���ه متابع���ة الدراس���ات العلي���ا في هذا 

التخصص، ولقي هذا التوجه تشجيعاً كبيراً من والده.
س���افر عب���د الك���رمي ف���ي ش���هر أيل���ول م���ن ع���ام 1947م إل���ى لن���دن، 
 School of Oriental( والتح���ق بكلية الدراس���ات الش���رقية األفريقي���ة
and African Studies( ف���ي جامع���ة لندن، قضى فيها ثالث س���نوات 

ونصف مبتعثاً على حس���اب احلكومة األردنية. وأثناء دراسته تتلمذ على 
يد نخبة من علماء اآلثار املشهورين من أمثال ماكس مالوان )زوج األديبة 
املعروفة أغاثا كريس���تي(، ومورتيمر ويلر، وجوردون تشايلد؛ والتاريخ 
مثل بيرنارد لويس املتخصص بدراس���ة الع���رب والعثمانيني. وبنظرنا أن 
خلفيته العلمية هذه، واملنهج الذي تتلمذ عليه، كانا وراء ربط دراسة اآلثار 
بالتاري���خ حني انش���اء هذا القس���م في عام 1962م ف���ي اجلامعة األردنية. 

ليس هذا فقط، فقد كان وراء إنشاء متحف لآلثار في اجلامعة.
حص���ل عبد الكرمي عل���ى درجة الدكتوراة في عام 1951م من جامعة 
لن���دن، ع���اد بعدها إل���ى األردن ليقدم نفس���ة للخدم���ة في م���الك الدولة، إذ 
كان ملتزم���اً للعم���ل فيه���ا مقابل ابتعاث���ه. وبن���اء عليه صدر ق���رار بتاريخ 
1951/7/1م بتعيين���ه مفتس���اً لآلثار ف���ي دائرة اآلثار العام���ة األردنية، 
والت���ي كان مديره���ا ف���ي ذل���ك الوق���ت االجنلي���زي ”النكس���تر ه���اردجن“. 
لك���ن صاحبنا لم يجد أن طبيع���ة العمل في هذه الدائ���رة تتوائم ومؤهالته 
العلمي���ة، خاص���ة مع قلة إمكاني���ات الدائرة املالية والفنية ف���ي ذلك الوقت، 
فع���زم األمر عل���ى تركها. ومن حس���ن طالعه أنه تلقى في نيس���ان من عام 
1953 عرض���اً من اجلامعة األمريكية في بيروت للقيام بدراس���ات تتعلق 
بتاري���خ وجغرافي���ة ب���الد الش���ام، فحص���ل عل���ى إع���ارة م���ن دائ���رة اآلثار 
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األردني���ة والتح���ق بعمل���ه اجلديد هن���اك. لكن تش���اء األق���دار أن تتصل به 
جامع���ة دمش���ق عارضة علي���ه تدريس م���ادة تاريخ الع���رب احلديث فيها، 
فف���رح كثيراً بالعرض، فتقدم بطل���ب للجهات املختصة في األردن إلعفاءة 
من التزامه باخلدمة في دائرة اآلثار العامة، لكن طلبه رفض، فغادر البالد 
دون تس���وية لألم���ر. بن���اء عليه أص���درت احلكومة ق���راراً باعتب���اره فاقداً 
للوظيف���ة، وطالبته بتس���ديد إلتزاماته املالية املتبقية عليه، فقام بتس���ديدها 

حسب األصول.
عمل صاحبنا س���نتني كاملتني )1953-1955م( في جامعة دمشق، 
لكن حنينه للوطن غلبه، فعاد إلى البالد حيث عني رئيس���اً لقس���م التشريع 
ف���ي دي���وان املوظفني. فوقف مرة أخ���رى حائراً ماذا يفع���ل، فهذه الوظيفة 
ال تناس���ب دراس���ته وخبرت���ه العملي���ة. ف���داوم عل���ى مض���ض فيه���ا، حتى 
جاءه الفرج بعد ش���هرين من بدئه العمل إذ طلبته جامعة دمش���ق رس���مياً 
م���ن احلكومة األردنية للعمل مع���اراً فيها، فوافقت احلكوم���ة بعد أن قبلت 

استقالته من عمله في ديوان املوظفني.
ع���اد عبدالك���رمي م���ن جدي���د إلى م���ا يه���وى، مهن���ة التدري���س والعمل 
اجلامعي. لكن وبعد اس���تقر به املقام في جامعة دمش���ق، وجد من تس���كن 
قلبه ”بيهمان عارف العنبري“ وهي من أسرة دمشقية وتزوجها في آذار 
م���ن ع���ام 1956م. وأجنبا ولداً وحيداً هو الطبي���ب الدكتور رائد الذي ولد 
في 1957/12/13م في دمش���ق. لكن األمر لم يس���تقر على هذا احلال، 
فبع���د تعري���ب اجلي���ش األردن���ي واالس���تغناء ع���ن املوظف���ني األجان���ب في 
األردن في عام 1956م، عني عبد الكرمي الغرايبه مديراً عاماً لدائرة اآلثار 
بتاري���خ 1956/10/1م. وكان م���ن أول���ى أولويات���ه وضع ي���د احلكومة 
األردني���ة على مخطوطات البحر امليت التي أكتش���فت ف���ي قمران وغيرها، 
فق���ام على جمع ما اش���ترته بعض البعثات واجلمعي���ات األجنبية من جتار 
���ان لتحفظ في ”متحف اآلث���ار األردني“ املبني  اآلث���ار، وأحضره���ا إلى عماّ
عل���ى جب���ل القلعة عوضاً ع���ن وجودها في متحف ”روكفل���ر“ في القدس. 
وطبع���اً هذا األمر لم يرق لبعض الن���اس فنقل من عمله مديراً لآلثار للعمل 
ف���ي وزارة التربية والتعليم. فاس���تنكف عن العم���ل، فاعتبر فاقداً للوظيفة 
للمرة الثانية. غادر بعدها األردن عائداً للتدريس في جامعة دمشق. وبقي 
في دمش���ق حتى عام 1961 عندما التحق بجامعة الرياض لتدريس مادة 

التاريخ فيها.
صدرت اإلرادة امللكية الس���امية بتأس���يس اجلامع���ة األردنية في عام 
1962م، وكان الدكت���ور عب���د الك���رمي الغرايب���ة أول املعيني���ني فيه���ا، بع���د 
األس���تاذ الدكت���ور ناصرالدين األس���د/رئيس اجلامعة، وبق���ي فيها حتى 
عام 1997م. عني بعدها أس���تاذ ش���رف في اجلامعة حت���ى وفاته في عام 

2014م. من هنا نرى أنه واكب إنش���اء اجلامعة منذ نش���أتها، فباإلضافة 
للتدري���س وتأليف الكتب واألبحاث، عمل ف���ي أكثر من وظيفة إدارية فيها 
تدرج���ت من رئيس قس���م، وعميد، ونائب رئيس، وقائ���م بأعمال الرئيس. 

كما أنه عني في عام 2006م عضواً في مجلس األعيان األردني.
اس���تطاع املرح���وم الدكتور عبد الكرمي الغرايب���ه أن يضع بصمته في 
كتابة تاريخ العالم العربي، وهو يعداّ من أبرز املؤرخني العرب في العصر 
احلدي���ث. ول���م يقتصر اهتمام الدكت���ور الغرايبه العلمي عل���ى األردن، فقد 
كان شامالً لكل الوطن العربي. وله من األبحاث والدراسات الكثير، لكننا 

ندرج أدناه بعضاً منها:
1. تطور مفهوم النضال العربي احلديث، مطبعة جامعة دمشق 1959م.
2. مقدم���ة تاري���خ الع���رب احلدي���ث )اجلزيرة العربي���ة والع���راق(، مطبعة 

جامعة دمشق عام 1960م.
3. إفريقي���ا العربي���ة ف���ي الق���رن العش���رين، مطبع���ة جامع���ة دمش���ق ع���ام 

1960م.
4. العرب واألتراك، مطبعة جامعة دمشق عام 1961م.

5. سوريا في القرن التاسع عشر، معهد الدراسات العربية عام 1962م.
6. قيام الدولة السعودية، معهد الدراسات العربية عام 1974م.

لقد عرفت الدكتور الغرايبة منذ التحاقي عام 1967م طالباً في قسم 
التاري���خ واآلث���ار في اجلامعة األردني���ة، وعملت حتت إمرت���ه أميناً ملتحف 
اآلثار في اجلامعة )1972-1977م(، وتعاملت معه وأنا أكادميياً. وكان 
طيلة هذه املدة منحازاً إلى تدريس التاريخ العربي، وكان كثيراً ما يحدثنا 
عن دراس���ته في جامعة لندن وعالقته مع أس���تاذه مال���وان وزوجته أغاتا 
كريستي، وعن مشاركته مع كاثلني كنيون في حفريات أريحا، وكيف أنه 
ان. وال زلت أذكر قولته  أصر على أن تكون مخطوطات البحر امليت في عماّ
املش���هوره "التاريخ مادة متفجرة وأقوى من القنبلة النووية". كانت كل 
جلسة مع الدكتور الغرايبة درساً في التاريخ القدمي واحلديث واملعاصر. 
وكان يع���رف الناس واألحداث عن ظهر قلب، فذاكرته بقيت متوقدة حتى 
وفات���ه. وال زلت أذكر أنني أرس���لت ل���ه بحثا متعلقاً بخليج االس���كندرونة 
للتقيي���م )حني كنت رئيس���اً لهيئة حترير مجلة أبحاث اليرموك/ سلس���لة 
العل���وم اإلنس���انية واإلجتماعي���ة(، فاعت���ذر عن حتكيم البح���ث، وكتب إلي 
جملة قصي���رة يقول فيها "أرجو أال حترجني بتحكيم هذا البحث، فخليج 

االسكندرونة وفلسطني بالنسبة إلي أخوات". 
ه���ذا هو أب���و الرائد األس���تاذ اجلامع���ي، والباحث العروبي، والش���يخ 

املعلم. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
أ.د. زيدان كفافي


