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  وثائق وبيبليوغرافيا: االنتفاضة

  .إعداد وحترير ماجد الزبيدي
  .١٩٩٠، "صامد"دار الكرمل للنشر والتوزيع؛ : عمان

 

كما يف اجلوانب السياسية واإلعالمية، فرضت االنتفاضة الفلسطينية نفسها   
  .اإلنتاج الفكري، حمليا وإقليمياً ودولياًعلى صعيد 

من أن االنتفاضة ال تزال حدثاً سياسياً جارياً، فإنها العتبارات  فعلى الرغم
موضوعية عديدة كسرت حاجز التقليد األكاديمي الذي يفترض جواز مرور فترة زمنية 

  .أو التأريخ له/معينة على احلدث، قبل الكتابة عنه، و
عشرات الكتب التحليلية والتوثيقية اخلاصة باالنتفاضة يستدل على ذلك من 

وأحداثها وتطوراتها، وآالف من املقاالت والدراسات والتقارير والوثائق املنشورة 
  .بغير لغة حية، وال سيما يف الدوريات العربية واإلنكليزية والفرنسية

ولعل يف صدور اجلزء األول من مشروع توثيق االنتفاضة الفلسطينية، 
  .، ما يؤكد هذا اجلانب"صامد"الصادر حديثاً عن دار الكرمل للنشر والتوزيع ومؤسسة و

فقد هدف هذا الكتاب إىل الوصول إىل ضبط بيبليوغرايف انتقائي ألهم الوثائق 
املنشورة واملتعلقة باالنتفاضة ومواقف اجلهات الفلسطينية والعربية واإلسرائيلية 

من جهة، وضبط بيبليوغرايف ألبرز املقاالت  –ية الرسمية منها والشعب –والدولية 
  .والدراسات والكتب الصادرة باللغتين العربية واإلنكليزية من جهة أخرى

كانون  ٩الفترة الزمنية املمتدة من ) صفحة، قطع كبير ٤٥٠(يغطّي الكتاب 
 ٢٢١واحتوى قسم الوثائق على . ١٩٨٨يونيو / حزيران ٣٠إىل  ١٩٨٧ديسمبر /األول

وثيقة متعلقة باالنتفاضة وصادرة عن جهات فلسطينية وعربية وإسرائيلية ودولية، 
تم توثيقها من مصادر دورية منشورة؛ وقد أُدرجت الوثيقة بنصها الكامل أحياناً، 

  .وبصورة مقتطفات أحياناً أخرى
مقال، (مادة بيبليوغرافية  ٦١١أما القسم البيبليوغرايف، فقد اشتمل على 

صادرة باللغتين العربية واإلنكليزية، ) ير، بيان، كتاب، مقابلة صحافيةدراسة، تقر
وردت يف دوريات أسبوعية، نصف شهرية، شهرية، فصلية، نصف سنوية، سنوية، 

  .فضالً عن تكشيف حتليلي ملواد وردت يف كتب
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وقد بلغت املصادر املعتمد عليها يف التوثيق أكثر من سبعين من الدوريات 
  .ين العربية واإلنكليزيةوالكتب باللغت

جلأ املؤلف إىل الترتيب الزمني فيما يتعلق بالوثائق، فرُقِّمت ترقيماً متسلسالً، 
أو تاريخ نشرها، يف حين رُتّبت املواد /بناء على التاريخ الزمني لصدور الوثيقة و

  .فيهاترتيباً هجائياً حتت أسماء مؤل) كل على حدة(البيبليوغرافية العربية واإلنكليزية 
حتليلي  –األول، هجائي : وتيسيراً جلهود الباحثين، زُوِّد قسم الوثائق بكشافين

حتليلي  للمصادر  –للمصطلحات الدّالة، الواردة يف عناوين الوثائق؛ والثاين هجائي 
والكشافان يحيالن على رقم الوثيقة . الرئيسية والفرعية التي استخدمت يف التكشيف

  .املتسلسل
البيبليوغرايف، فقد زُوِّدت مواده املرقّمة بكشافين هجائيين أمّا القسم 

األول، للمصطلحات الدّالة الواردة يف متن كل مادة؛ والثاين، للمصادر : حتليليين
  .الرئيسية والفرعية املعتمد عليها يف الفهرسة

أمّا يف املواد البيبليوغرافية اإلنكليزية، فقد اكتفي بكشاف هجائي حتليلي 
  .عام

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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