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  *اجلواد عبد صالح
  اخلواص أوهام يف الغواص درة

  االجتماعي التاريخ وكتابة الشفوية املصادر
  مقاربتين بين لفلسطين

   
 املؤرخين معظم أوساط يف تسود التي واملسلمات األفكار بعض نقد إطار يف وحمدد منحصر املقال هذا هدف

 تاريخ تقديم إعاقة أسباب أحد بأنها أشعر والتي ،"الشفوي التاريخ" جمال يف العاملين الفلسطينيين والباحثين
 اجلماعية الذاكرة موضوع يف نظريتين ملساهمتين عضوي امتداد واملقال. وبديل معاصر لفلسطين، اجتماعي
 النسخة" (الفلسطينية الدراسات جملة" فصلية نشرتها والتي املساهمتين، إحدى. فلسطين يف الشفوي والتاريخ

 املعاصر، الفلسطيني التاريخ لكتابة الشفوية املصادر أهمية موضوع عاجلت)  1(،)الفرنسية والنسخة العربية
 ملحة حاجة جمرد ليس الفلسطينية اجلماعية الذاكرة أصبحت إذ األهمية، لهذه والتاريخية الثقافية واألسباب

 يف نشرت والتي الثانية، أمّا. الشرعية بشأن والصراع الهوية بناء معركة يف وبقاء وجود أمر أيضاً بل فحسب،
 فيها انتقدتُ  فقد)  2(،"الشهادة إنكار الضائع، التاريخ" بعنوان السوربون جامعة عن بالفرنسية صدر حمرر كتاب

 اعتمادها، ورفضهم النكبة من الناجين شهادة صدقية يف املشكك) واجلدد القدماء( الصهيونيين املؤرخين موقف
 التي لألحداث تسجيالً بصفتها الشفوية، فالشهادات)  3.(الهولوكست من الناجين روايات يثمنون الذي الوقت يف

 بصدقية تمتعها أثبتت – استخدامها أُحسن عندما –) 4(ذاكرتهم يف وانطبعت ما جماعة أو شخص وخبرها شهدها
 التاريخ يف الكامنة تالطاقا من الرغم وعلى. املكتوبة والوثائق املصادر صدقية عن رأيي، يف أهمية، تقل ال

 يف التاريخ هذا استخدام أهمية إىل نسبياً، متأخر وقت يف إالّ ينتبهوا، مل الفلسطينيين املؤرخين فإن الشفوي،
  .اإلسرائيلي املنتصر اآلن حتى عليه وسيطر هيمن الذي املعاصر تاريخهم تدوين
 اعتبار أساسه أيديولوجي ملنظور فلسطين يف الشفوي التاريخ جمال يف العاملين جميع تبني من الرغم وعلى

 ما ملعظم وقراءة طويلة جتربة على بناء أشعر، فإنني)  5(والثقافة التاريخية للمعرفة حياً ومصدراً خزاناً الراوي
 فلسطين يف الفلسطينيين الباحثين أوساط يف هناك بأن الشفوي، التاريخ منهج اعتمدت تاريخية أدبيات من كتب

 كثيراً)) 6(عمّان األردنية العاصمة يف األخيرة اآلونة يف عقدا مؤتمرين أعمال خالل الحظت كما( العربي والعامل
 يف أصبح والذي فيه، والعاملين التاريخ من النوع لهذا املتحمسين بعض صفوف يف واألوهام املسلمات من

 الشفوية املصادر استخدام أن الساذج االعتقاد هو واألفكار املسلمات هذه وأهم". املوضة على" األخيرة السنوات
 تاريخ من التاريخ بتحويل كفيل ثوري عنصر" ذاتها بحد هي الرواة ذاكرة وكأن بديل، تاريخ بكتابة وحده كفيل

 ال املسلمة وهذه." التأريخ عن املنسي تاريخها غاب التي واملستضعفة املهمشة الفئات تاريخ إىل واألقوياء السادة
 الشفوية املصادر استخدمت التي الفلسطينية األعمال من اليوم كبير كمّ وجود من الرغم فعلى. الواقع مع تتطابق

 هذه مقالتي عنوان جاء هنا من. البديل االجتماعي التاريخ عتبة إىل حتى ذكرها، سيتم ألسباب تتقدم، مل فإنها
 احلريري علي بن القاسم حممد أبي العامل اإلمام للشيخ قديم كتاب عنوان وهو ،"اخلواص أوهام يف الغواص درة"

 وإمّا النقدي، احلس ضعف إىل وإمّا التجربة، قلة إىل إمّا تعود والتي املسلمات، لهذه بالنقد ألتعرض)  7(الله، رحمه
 مع للتعامل مقاربة سأقترح املسلمة هذه نقد خلفية على. التاريخ لوظيفة القاصر بالفهم تتعلق أسباب إىل

  .جماالً وأوسع تأثيراً أكثر تاريخنا جعل يف ستساهم أنها أعتقد الشفوية الشهادات
 

  مقاربتين بين االجتماعي التاريخ كتابة
 أنها أثبتت قد ،)املتاحة األوضاع بحسب( للمعلومات إضايف أو بديل كمصدر الفلسطينية، الشهادات كانت وإذا

 ليست األمر نهاية يف املهمة القضية فإن املكتوبة، واألعمال املصادر وتصحح وتضيف وتعدل تكمل أن تستطيع
 يف وطرقه مصادره صدقية أيضاً بل فحسب، مكتوبة مصادر أو شفوية روايات على يعتمد املؤرخ كان إذا فيما

 لقواعد الشهادات هذه بإخضاع منوطان مرضية نتائج إىل والتوصل الصدقية حتقيق أن يف شك وال. منها التحقق
  .رصين تاريخي عمل أي يف يفترض كما واملقارنة والفحص التدقيق من معينة يرومعاي

 يف ومكانة انتشاراً أكثر يصبح ألن مرشح أنه إىل جميعها الدالئل تشير الذي الشفوية، املصادر إىل فاالستناد
 مستقبل منهما، أي تبني على بناء سيتحدد، خمتلفتين مقاربتين بين فلسطين يف يتأرجح يزال ال املستقبل،
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 جتربة الفلسطينية التجربة تصبح قد وحينها عليه، االعتماد يمكن كتاريخ وصدقيته فلسطين يف الشفوي التاريخ
  .اجملال هذا يف العربية املنطقة يف رائدة

 بحثي بمشروع قيامهم حال فيبدأون. التاريخي والبحث التحقيق وأسس مناهج يتبعون األوىل املقاربة أصحاب
 املؤرخ يقوم ال عندما وخصوصاً املوضوع، عن واملعرفية النظرية القراءات من أدنى حد بتأمين معين موضوع يف

 يف أيضاً بل فحسب، للبحث النهائي الناجت نوعية يف ال كبيراً دوراً يؤدي فهذا. الرواة مع املقابالت بإجراء نفسه
 اإلطالق على ذلك يعني ال( التذكر عملية يف ومساعدتهم وتصويبهم، الرواة، من غنى أكثر خام مادة استخراج

 خالل الشفوية الروايات يخضعون وهم ثقاة، رواة عن بالبحث يقومون ذلك بعد). فيهم التأثير أو الرواة توجيه
 يجب الشفوي، التاريخ ذلك يف بما تاريخ، اسم عليه يطلق أن يستحق شيء فأي والفحص؛ للتدقيق وبعدها املقابلة

 وهم. للمؤرخ أساسية قاعدة هو والشك ،)cross-checking( األُخرى املصادر مع متقاطع لتحقيق يخضع أن
 عمل ولكل مؤرخ، لكل املفترض األعلى الهدف عن بحثاً  ويغربلونها وينبشونها للرواة النائمة الذاكرة ينعشون
 كان إذا عما النظر بغض وبوصلته، املؤرخ هدف ودائماً  أبداً هي نسبية تكن مهما فاحلقيقة)  8".(احلقيقة: "تاريخي
 وفحص تدقيق إىل يميلون وهم. معروفة وعاملية علمية ومعايير أسس له كعلم فالتاريخ تقليدياً، أو شفوياً  مؤرخاً
 بين ويقارنون. ممكناً ذلك كان كلما) جتاهها نقص عقدة دون من( املكتوبة باملصادر الروايات ومقاطعة وإغناء
 وهذا املقاربة هذه مثل تتبنى أعمال وحدها. اآلخر البعض على بعضها ويغلبون الشفوية، الشهادات خمتلف
 نظرية مواقف أو قراءات على االعتماد دون من جتربتي خالل ومن نظري وجهة من – وبجدارة تستحق التكنيك

 عدد مقابل يف أعوام، عدة منذ أتبناها املقاربة وهذه. الشفوي التاريخ اسم عليها نطلق أن – عربية أم كانت غربية
  .الثانية املقاربة على بناء يعملون الذين الزمالء من كثير

 تصور إنتاج وإعادة تسجيل يحاولون ما بقدر التاريخية احلقيقة ليس األول هدفهم الثانية املقاربة أصحاب
 ال أعمالهم فإن إيلّ وبالنسبة. ماعيةاجل أو/و الفردية الذاكرة وعته كما معين حدث أو ملوضوع الشعبية اخمليلة

 التحقيق ملناهج إخضاعها عدم بسبب )oral narratives( شفوية روايات من أكثر اعتبارها أستطيع وال تعدو،
  .التاريخي

. واملؤله اجلميل املاضي إىل والشوق احلنين لتاريخهم العاديين الناس رواية تُبرِز املقاربة هذه أصحاب أعمال يف
 تدقيق دون من حدث ملا الناس تصور وتعرض تسجل اليوم حتى الفلسطينية األعمال على املهيمنة املقاربة وهذه

 الواقع صعيد على أنتجت املقاربة هذه." قالوه فيما التدخل وعدم املبحوثين شهادة احترام" بحجة مراجعة أو
 ال األقل على أو لتتناسب، ثم) الترتيب هذا وفق( والقرية واحلمولة، العائلة، وحتمي لتمجد بناؤها تم رواية

 مثل يف. االجتماعي البعد وتغفل الوطني البعد على الغالب يف تركز التي)  9(السائدة، الوطنية الرواية مع تتعارض،
 تُصوَّر فالقرية. جزئياً أو كلياً غائب ،"احلقيقي" االجتماعي التاريخ فلنقل أو الطبقي، اجلانب أن جند األعمال هذه

 شذى منها يفوح التي البرتقال بيارات يملك والكل حال، أحسن يف يعيش اجلميع إذ. متناغمة اجتماعية كمعزوفة
 عن املتوفرة اإلحصاءات من الرغم على" كلينك مايو عيادة" يوازي يكاد البدائي الشعبي والطب البرتقال، أريج
 الوهاب عبد حممد أغنيات يف هو كما والفالح). اليهود األطباء إىل وااللتجاء( العيون وأمراض الوفيات نسبة

 من أن حين ففي ديفيس، روشيل األميركية الباحثة تقول وكما)  10.(والسرور احلبور وافر يف فاضل وشريفة
 مهم جزء حياة كون وحقيقة املفقودة، واألرض الغائب املاضي إىل احلنين إىل املشاعر هذه إرجاع علينا السهل

 عيشها إىل اضطروا التي احلياة من كثيراً أفضل صعوبتها، مقدار عن النظر بصرف السابقة، قراهم يف الالجئين من
 تناول يتوجب فإنه)  11(احلسبان، يف الذكرى سياق أخذ ضرورة من الرغم وعلى ،1948 سنة بعد اخمليمات يف

  .واقعية أكثر منظور من األوقات، تلك يف للحياة املثالية الصورة
 يف فقط يُذكر فإنه ،"الشفوي التاريخ" كتب من كثير يف اجتماعي أو طبقي صراع عن يقال ما ثمة هناك كان وإن

 إدارة أو العثمانية اإلدارة يف نفوذهم استغلوا مُالّك عن احلديث يدور العادة ويف. القرية عن غرباء مُالّك حالة
 على اليد وضع أو استمالك أجل من بالقوانين، وجهله الفالح فقر أو القوية، العائلية عصبيتهم أو األوقاف، أمالك
 بعض أو)  12(حوض، عين قرية يف املاضي آل وجهاء بعض استغالل عن كاحلديث. حق بال القرية يف أراض
  .الفالحين فقراء واستغالل األرض امتالك أجل من سطوتهم)  13(زرعين، قرية يف الهادي عبد آل وجهاء
 من الفتنة إيقاظ نريد ال ملنطق" والباحثين، الرواة جانب من بدورها، القرى يف الداخلية الصراعات تخضع
 يف. املتعمد والسكوت الصمت من ستار األحيان، أغلب يف به، فيحيط لليهود األرض بيع موضوع أمّا." مرقدها



  66، ص )2006 فيص( 67، العدد 17المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية تالاقم

 

3 
 

 يف رغبة دون من الغالب ويف املوضوع، هذا ذكر يتم فقط، غرباء بمُالَّك املوضوع يتعلق وعندما نادرة، حاالت
  )14.(التفصيالت يف الدخول

 هذا إىل بالذات، وجوده يف املهدد شعبهم تاريخ من املرحلة هذه يف والباحثون، الرواة يلجأ أن املفهوم من
 يف كما الفلسطينية، احلالة يف التاريخ يؤدي سياسية ناحية فمن روغان، ويوجين شاليم أيف يقول وكما. املوقف

 النشر نظام فإن للخطر، كيانها يتعرض ال دول يف وحتى. الشرعية بناء عملية يف أساسياً دوراً آخر، مكان أي
 هذه من وجزء)  15.(الوطنية الرواية وفرتها التي تلك مع تتماشى، أو تتفق، ال روايات لعزل كمصفاة يعمل الرسمي
 تشوبه ال وجميل زاه كماض االقتالع قبل الفلسطيني املاضي لتصوير خمصص الفلسطينية، احلالة يف الرواية،
 واجلاه، والقوة النفوذ سبيل يف احمللية والزعامات والعائالت احلمائل بين الداخلية الصراعات أو املثالب

 الكتب بند حتت تندرج التي املدمرة، القرى دراسات مثل( األعمال هذه من لكثير الرئيسي الهدف أن وخصوصاً
 الذي اجليل هذا بين عالقة وخلق القديم، اجليل بذاكرة اجلديدة األجيال ربط هو )memorial books/التذكارية

 ومن. وجميد مشرق ماض خلفية على) وطنه( قراه وبين وأجداده آبائه صبا مالعب يعرف ومل املنفى يف شب
 من قوة أشد واحلمائلية العائلية البنى حيث – القرى أبناء بين وخصوصاً شديدة، حساسية هناك اجتماعية، ناحية

 لعائلة املديح إشارات إن بل. احلمولة حتى أو العائلة أبناء من فرد ألي بالنقد تعرض أي من – املدن يف مثيالتها
 يصل األحيان بعض ويف الدراسات، ملؤلفي االحتجاج برسائل عنهما يُعبَّر اللذين والسخط، بالغضب تواجَه أُخرى
 من أكثر وجود جزئياً، يفسر، هذا ولعل. األعمال هذه مثل تنتقد احمللية الصحف يف إعالنات نشر حد إىل األمر

 3( سلمة وقرية) األقل على دراسات 4( حيفا طيرة قرية مثل املدمرة، الفلسطينية القرى بعض عن واحد مؤلف
  .ورجاالتها وخماتيرها وزعاماتها نفسها تمجد أن تريد عائلة فكل ،)دراسات

 املعلومات توفرت لو حتى – نفسه الباحث تدفع والتي هذه، االجتماعية الرقابة قاعدة عن يشذ ال املرأة وموضوع
 كان الذي البطريركي اجملتمع طبيعة عن يتحدث أن يريد أحد فال. الشديدة الذاتية الرقابة من نوع ممارسة إىل –

 اإلرث، من املرأة حرمان متفاوتة بدرجات انتشر إذ صعباً، وضعاً املرأة فيه واجهت والذي فلسطين، يف سائداً
  .عمرها مقتبل يف وهي للمرأة سيما وال واملهمشة، القاسية واملعاملة البدل، زواج وسلبيات الزوجات، وتعدد

 النكبة قبل ما جمتمع يقدَّم أن الغريب من ليس ولهذا ،"احملترم" الفولكلوري إطارها يف إالّ تقدَّم ال الزواج وقصص
 موضوع على والرقابة". زمان أيام" على التحسر إىل يدفع ما وهو شوائب، أي دون من أخالقياً طاهر كمجتمع

 ولهذا. األعداء من مغتصبيها يد على املرأة اغتصاب حتى تطال إنها بل االجتماعي، بعدها على تقتصر ال النساء
 القرى مونوغرافات أعمال عن اإلسرائيليون اجلنود بها قام التي الكثيرة االغتصاب قصص غابت السبب

  .الشفوية الروايات إىل كبير، حد إىل أو حصراً، استندت والتي املدمرة، الفلسطينية
 التاريخ" استخدمت التي األعمال معظم عن وكفاحها املهم ودورها الفالحة املرأة وضع غاب أُخرى، ناحية من

. 1936 ثورة يف دورها لغياب امتداد هذا املرأة وغياب. لسطينيةالف بالنكبة األمر تعلق عندما حتى ،"الشفوي
 يف والرجل. حانية وكأخت فكأُم وجدت إن وهي الفولكلوري، الديكور من كجزء إالّ موجودة غير الفالحة فاملرأة

 الثقافة يف حساسية لها تاريخية نواح غُيِّبت وبذا. األمة مقاومة ورمز ورمزها، املقاومة أيقونة وحده األعمال هذه
 بعضها عالقاتها يف وخصوصاً الدينية، الطوائف تاريخ أو ،)وأنوثة ذكورة( اجلنسانية تاريخ مثل الفلسطينية،

  .ببعض
 الرواية نضارة وعلى الوطنية الوحدة على واحملافظة الهوية، بناء( الذكر اآلنفة للدوافع الشديد تفهمنا ومع

 إىل وتقوده الفلسطيني اجملتمع قادت التي األسباب ومعرفة تاريخنا معرفة يف يصب ال ذلك فإن) الوطنية
 التقديس موضع الزمن عليها عفى التي القديمة األيديولوجية البنى وضع ذلك شأن من أن كما. خاسرة مواجهات

  .إنتاجها وإعادة
 احملافظة يف الريفية الفلسطينية للمرأة البارز واالقتصادي واالجتماعي الوطني الدور أبرزت قليلة أعمال هناك
 عمل مثل شامل، تدمير لعملية الفلسطيني اجملتمع تعرض عندما احلرب غداة أو ،1948 حرب خالل عائلتها على
 سلسلة من نادرة وأعمال ،"الثورة إىل االقتالع من: الفلسطينيون الفالحون" بكتاب بدأته الذي صايغ ماري روز

 والتي جداً  احلديثة املاجستير رسائل وبعض)  16(زيت، بير أبحاث مركز عن الصادرة املدمرة الفلسطينية القرى
  )17.(2005 سنة زيت بير جامعة إىل قدمت
 نفسها املرأة أن هو صايغ، ماري روز القديرة الشفوية املؤرخة تعتقد كما املشكلة من جزءاً فإن شك، دون ومن

 أن كما النساء، من لرواة كتاباتهم يف كافية مساحة يخصصون ال الباحثين أن كما. تقوله ما لديها ليس أن تعتقد
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 الرواة ثقة نيل الغالب يف يستطعن واللواتي املدربات، النساء من ميدانيين بحث ملساعدي قليالً توظيفاً هناك
 من لرواة خمصصة كافية مساحة غياب ويف األحيان، من كثير ففي عام وبشكل. الذكور من أفضل بصورة النساء
  .النساء حياة بوصف عادة أنفسهم الرجال يقوم األعمال، معظم يف النساء

 

  اخلالصة
 تاريخ لتقديم ذاته بحد كافياً ليس الشفوية املصادر على يعتمد منهج استخدام أن هو هنا األول االستنتاج
 تعتمد األدوات، من كغيرها أداة، هو الشفوي فالتاريخ. املرأة مثل املهمشة الفئات دور يعكس تقدمي اجتماعي
 فهو وللتبسيط،. املوضوع تناوله وطريقة مقاربته وعلى يستخدمها، من وغايات ودوافع أهداف على نتيجتها
 وهناك. اآلخرين حياة على خطراً فتشكل رعناء بقيادة تكون أو فتشفيه، مصح إىل مريضاً  تنقل أن تستطيع كسيارة

 وعلى. الرسمية الروايات وتأكيد التاريخ لتزوير الشفوية الروايات فيها استخدمت التي العاملية التجارب من كثير
) حيفا قرب( الطنطورة قرية مذبحة قصة كاتس تيدي اليهودي املاجستير طالب كتب عندما: املثال سبيل

 الضباط من عدد قام وجنوده، ألكسندروين لواء ولضباط الفلسطينيين للناجين الشفوية الروايات على باالعتماد
 خالل حاضرين كانوا آخرين وضباط جلنود الشفوية الروايات على يعتمد مضاد بعمل نفسه اللواء هذا من اليهود
  .القرية احتالل عملية
 ال الشفوي، التاريخ إطار يف وقسراً، جتاوزاً  تندرج، أصبحت التي الفلسطينية األعمال من األعظم اجلزء فإن وعليه،
 شريف. د سمى كما نسميها أن يمكن أو ،)oral narrative( شفوية رواية وإنما شفوياً  تاريخاً اعتباره يمكن

  )18".(الشعبي التاريخ" بـ عليها، وأشرف ألفها التي املدمرة الفلسطينية القرى سلسلة كناعنة
 لإلطار يخضع أن يجب الشفوية الروايات استخدمت التي التاريخية األعمال تقويم أن فهو الثاين، االستنتاج أمّا

 تشكيل يتم وكيف يؤرخ، ملن النقدي الفهم أهمها من ولعل. التقليدية التاريخية األعمال يقوّم الذي نفسه النظري
  .إلخ غيابها، وأسباب الغائبة القضايا هي وما التأريخ، يتم وكيف احلاضر، يف للماضي االجتماعي البناء وإعادة

 املصادر إىل يستند املؤرخ كان إذا ما على تعتمد ال املرأة، تاريخ ذلك يف بما االجتماعي، التاريخ كتابة فإن كذلك
 لعالقات بمنظور تمتعه مدى وعلى والسياسي، الثقايف توجهه على أيضاً بل فقط، املكتوبة املصادر أو الشفوية

 بين كما النساء، بين إذ مة،منسج حتليل وحدة ليست" املرأة" أن كما). gender approach( االجتماعي النوع
 فإننا لذلك. النساء منها تأتي التي االقتصادية/االجتماعية اخللفيات على تعتمد وهيمنة قوة عالقات الرجال،

 النساء أم النخبة، نساء عن نتحدث؟" مرأة" أي عن نعرف أن يجب" املرأة" لـ االجتماعي التاريخ عن نتحدث عندما
  )19(منطلق؟ أي ومن النساء، عن يكتب من. إلخ البدويات، النساء أم الريفيات،

 ومقاربته امليداين، عمله مهنية وعلى النظرية، الباحث معرفة حجم على البديل التاريخ كتابة تعتمد كذلك
 الفلسطينية، الشهادات أن يف شك وال. منها التحقق يف وطرقه مصادره صدقية على آخراً وليس وأخيراً للموضوع،

 املصادر وتصحح وتضيف وتعدل تكمل أن تستطيع ،)املتاحة األوضاع بحسب( للمعلومات إضايف أو بديل كمصدر
 بين" الصراع" إن. تاريخي عمل أي يف املتبعة للمعايير بإخضاعها منوط هذا حتقيق أن غير. املكتوبة واألعمال

 وال احمللي، لالستهالك موجه تاريخ خادعة، لكن جميلة خميلة أسير التاريخ يظل أن بين صراع هو املقاربتين
 له تتوفر الغير، عقل ويخاطب النفس خداع يتجاوز تاريخ وبين العلمية، التاريخية املعايير مقومات أي له تتوفر

 جانب من والعبر الدروس استخالص ويف جانب، من الشرعية بشأن الصراع معركة يف فيساهم كبيرة، صدقية
  .آخر
 بمساعدة القصص هذه هدف القرآن حدد). تاريخ( املاضي من بقصص الكريم القرآن حفل قرناً 14 من أكثر قبل

 استخالص يبقى األمس، يف كما اليوم،. هدايتهم أجل من ومواعظه وعبره املاضي دروس استخالص على الناس
  ▄.تاريخية ورواية كتابة لكل واألسمى األعلى الهدف والعبر الدروس

   
  

  .زيت بير جامعة يف السياسية والعلوم التاريخ أستاذ  (*)
  املصادر

 حرب: الشفوي؟ التاريخ استخدام دون من املعاصر تاريخنا كتابة نستطيع ال ملاذا" اجلواد، عبد صالح  )1(
  ؛63 – 42 ص ،)2005 خريف( 64 العدد ،"الفلسطينية الدراسات جملة" ،"دراسية كحالة 1948
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Saleh Abdel Jawad, “La guerre de 1948, entre archives et sources orales,” Revue 
d’études palestiniennes, no. 96 (été 2005), pp. 59-77. 

)2(  Saleh Abdel Jawad, “Le témoignage des palestiniennes entre l’historiographie 
israélienne et l’historiographie arabe: Le cas de 1948,” in Catherine Coquiot, ed., 
l’Histoire trouée, négation et témoignages. Travaux du Colloque a la Sorbonne, 

Septembre 2002 (Paris: La Atalante, 2004.( 

 اهلجت موقف اتخاذ إىل يميل) موريس بِني: املثال سبيل على( ذكاء أكثر تاريخي صهيوين تيار وهناك  )3(
 سجالت تشكل ال الذكريات أن أساس على) فلسطيني أو صهيوين( مصدرها عن النظر بغض الشفوية الشهادات

  :أنظر. املاضي عن دقيقة
Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004), p. 4. 
 يخسر ال حين يف مصادرهم، أهم الفلسطينيين عملياً يحرم واملساواة احلياد ظاهره يف ذيال املوقف وهذا

  .لديهم الوثائق وفرة نتيجة وذلك الشفوية، مصادرهم جتاهل تم لو فيما الكثير اإلسرائيليون
 – 16 ص ،)1995 أغسطس/آب( 3 العدد ،"اجلنى" ،"والفلسطينيون الشفوي التاريخ" صايغ، ماري روز  )4(

 رائداً ريكس األستاذ ويعتبر. 12/1/1999 ،)بنسلفانيا( فيالنوفا جامعة/ريكس توماس األستاذ مع ومقابلة. 17
 جمال يف عملوا الذين) الباحث وبينهم( الناس أوائل ودرب دفع إذ فلسطين يف الشفوي التاريخ ثقافة نشر يف

  .1983 سنة منذ الغربية الضفة يف الشفوي التاريخ
  .نفسه املصدر  )5(
 من كثيرون الورشة حضر( 2005 مايو/أيار 8 – 7 عمّان، العربي، الفكر منتدى ،"الشفوي التاريخ ورشة"  )6(

 ،"املرأة ودراسات الشفوي التاريخ" ومؤتمر ؛)واخلليج واألردن ولبنان وسورية فلسطين أنحاء خمتلف من الباحثين
  .2005 أغسطس/آب 18 – 17 عمّان، اجلديد، األردن مركز

 حتقيق ،"اخلواص أوهام يف الغواص درة" احلريري، علي بن القاسم حممد أبو العامل اإلمام الشيخ  )7(
Heinrich Thorbecke, Leipzig, Vogel, 1871، تسنموا ممن كثيراً رأيت فإين: "اإلمام الشيخ يقول وفيه 

 أقالمهم مراعف به وترعف كالمهم، من يفرط ما بعض يف العامة ضاهوا قد األدب بسمة وتوسموا الرُتب أسْنمة
 إىل أخبارهم بإطابة والكلف أخطارهم لنباهة األنف فدعاتي احللية ذا ووصم العلية قدر خفض.... عليه عثر إذا مما
 فألفت لنفسه يحب ما ألخيه وأحب غرسه أكل زكى بمن أللتحق واشتبه، عليهم التبس ما وأبين الشبه عنهم أدرأ أن

  .3 – 2 ص ،"اخلواص أوهام يف الغواص درة وسميته يتذكر أن أراد ملن وتذكرة تبصر ملن تبصرة الكتاب هذا
 مركز ،"املرأة ودراسات الشفوي التاريخ" مؤتمر يف البخيت عدنان حممد األردين املؤرخ مداخلة من  )8(

  .2005 أغسطس/آب 18 – 17 عمّان، اجلديد، األردن
)9(  Ted Swedenburg, “The Palestinian Peasant as a National Signifier,” 

Anthropological Quarterly 63.1 (1990), pp. 18-30. 
  ).إلخ.. بيضحكش ما غضبان والبحر الودود، عبد يا آه( إمام والشيخ جنم فؤاد أحمد قصائد مع قارن  )10(
 حوليات: "يف ،"القدس قرى لتاريخ التذكارية الكتب مصادر: الفالحين روايات" ديفيس، روشيل: أنظر  )11(

  .118 – 117 ص ،)2005 ربيع( 3 العدد ،"القدس
 الفلسطينية القرى سلسلة يف 1 رقم مونوغراف ،"حوض عين قرية" الكعبي، وبسام كناعنة شريف: أنظر  )12(

  .20 – 17 ص ،)1985 لألبحاث، زيت بير جامعة مركز: زيت بير( املدمرة
 يف 16 رقم مونوغراف ،"زرعين قرية" ،)اجلواد عبد صالح. د: وتقديم إشراف( مرعي جميل إبراهيم: أنظر  )13(

 اجملتمع وتوثيق دراسة مركز/لألبحاث زيت بير جامعة مركز: زيت بير( املدمرة الفلسطينية القرى سلسلة
  .76 – 75 ص ،)1995 الفلسطيني،

  .نفسه املصدر  )14(
)15(  Eugene Rogan and Avi Shlaim, eds., The War for Palestine: Rewriting the 

History of 1948 (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 2. 
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 ،"شوشة أبو قرية" ،)مصطفى وليد. ود اجلواد عبد صالح. د إشراف( شلبي وفاهوم نصر يعقوب مثل  )16(
 دراسة مركز/لألبحاث زيت بير جامعة مركز: زيت بير( املدمرة الفلسطينية القرى سلسلة يف 17 رقم مونوغراف

  ).1995 الفلسطيني، اجملتمع وتوثيق
 بعد العائلة على احلفاظ يف الريفية الفلسطينية املرأة لعبته الذي الدور" عالن، ربيحة رسالة ومنها  )17(

 بين والثقايف االقتصادي ببعديها الريفيات الفلسطينيات النساء أدوار" ميعاري، لينا ماجستير ورسالة". النكبة
  ".نموذجاً البروة قرية ،1960 – 1930

 بير جامعة مركز: زيت بير( املدمرة الفلسطينية القرى سلسلة مونوغرافات وآخرين، كناعنة شريف أنظر  )18(
  .برعم كفر إىل حوض عين من ،13 – 1 املونوغرافات ،)لألبحاث زيت

  .2005 أغسطس/آب الله، رام جاد، إصالح. د مع مقابلة  )19(
  



 

 
 

  

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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